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<Несуча здатнiсть та деформативнiсть стЕIJIезаJIiзобетонних конструкчiй з лег

ких бетонiв)), подану на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук за

спецiальнiстю 05.2З.01  будiвельнi конструкцiТ, булiвлi та споруди

!исертацiя складастъся зi вступу, чотирьох роздiлiв, загальних BtlcHoBKiB.

списку використаних джерел iз 188 найменувань та чотирьох додаткiв.

дктуальнiсть дослiджень. Впровадження в практику сучасного булiвни

цтва комбiнованих конструкrriй, елементи яких виконано зi сталебетону та ста

лезалiзобетону, призводить до суттевоТ eKoHoMiT булiвельних матерiалiв, зни

ження енергозатрат та скорочуе термiни булiвництва. Важливим питанням с по

шук раuiональних сполучень складових конструкцiй для Тх cyMicHoТ роботи. По

ряд iз розробкою методiв оцiнки напруженодеформованого стану та несучоТ зда

THocTi конструкчiй"iз зовнiшнiм армуванням, виконаних lз ва)hкого бетону' з}lа

чна увага придiлясться створенню легких тонкостiнних конструкrriй.

Використання тонкостiнних несучих сталевих елементiв конструкцiй обу

мовили необхiднiстъ врахування нових факторiв при визначеннi Тх граничного

стан}, та несучоТ здатностl.

Чиннi вiтчизнянi нормативнi документи не дозволяють здiйснювати досто

BipHy оцiнку дiйсного напруженодеформованого стану легких сталезалiзобетон

них (СЗБ) конструкцiй з холодноформованих профiлiв.

Таким чином, дисертацiйна робота, присвячена розв'язанню актуальноТ нау

ковотехнiчноТ задачi визначення несучоТ здатностi та напруженолефорь,lованого

стану сталезалiзобетонних конструкцiй з легких бетонiв на ocHoBi експерl.l\1ента

льних, чисельних та теоретичних дослiджень, е безумовно акту€Lльною та мас прак

тичне значення.

f,исертацiю виконано в Полтавському нацiональноN4у технiч HoN,{y у н i верс и

TeTi iMeHi }Орiя Кондратюка, а iJ ocHoBHi резулътати були реалiзованi в NIежах



держбюджетних прикладних науководослiдницьких робiт: (PecypcoeкoнoмHl те

хнологiТ вiдновлення й реконструкцiТ житлових, громадсъких i виробничих булi

велъ та захисних споруд цивiльноТ оборони)) (державний ресстрацiйний Ho]\,,Iep

0 l 1 бtJ0025 6]); <<Комплекснi конструктивнi рiшення забезпечення енергоесРектt,t

BHocTi громадських булiвелъ в умовах свроiнтеграцiТ> (державний ресстрацiйний

номер 01 18U001097).

!исертацiя вiдповiда€ напряму наукових дослiдженъ кафедри архiтектури

та мiського булiвництва Полтавсъкого нацiонаJIъного технiчного 1,,нiверситету

iMeHi IОрiя Кондратюка.

Оцiнка змiсry дисертацii. В першому роздiлi наведено загальнi вiдомостi

та г€Lпузь рацiон€Lпьного застосування трубобетонних конструкцiй у сучасному бу

дiвничтвi, а також аналiз основних пiдходiв до ix детермiнiстичного розрах,чнку.

На пiдставi проведеного аналiзу зроблено висновок, що недостатньою с кlлькlсть

дослiдiв, якi б враховували особливостi роботи та розрахунку сталезалiзобетон

них конструкчiй з легких бетонiв. Вiдзначено, Iцо вiдсутнi дослiдження ефектив

HocTi застосування полiстиролбетону у замкнутих конструкцiях з холодноформо

ваних профiлiв та оцiнки Тх сумiсноi роботи. Базуючись на проведеному оглядi, в

роботi обгрунтовано та чiтко сформульовано мету та завдання дослiдiкень.

У другому роздiлi наведено програму проведення експерименталъних дос

лiджень легких стапезалiзобетонних конструкцiй з холодноформованих профi

лiв, яка дас можливiсть проаналiзувати вплив класу полiстиролбетону, типу з'сд

нань труби оболонки та характеру навантаження (комплексний перерiз .tl.t бетоrr)

на напруженодеформований стан та несучу здатнiсть таких KoнcTpyKl_tiii при

центральному стиску. Наведено класифiкацiю експериментальних зразкiв дослi

дних серiй. Запропоновано нову трикомгIонентну та просторовi сталезалiзобе

ToHHi конструкцiТ з легкого бетону. За результатами експериментальних дослi

джень визначено фiзикомеханiчнi характеристики прийнятих ll,rатерiалiв, несучу

здатнiсть кожноТ cepiT дослiдних зразкiв? описано характер Тх руйнування та осо

бливостi роботи пiд навантаженням.

Третiй роздiл присвячено чисельному моделюванню сталезалiзобетонних

конструкuiй з легких бетонi" у програмному комплексi Fernap NASTRAN. F{aBe

дено обгрунтування розмiрiв та кiлькостi скiнченних елементiв.



г

l Отримано данi про напруженодеформований стан розгля Hv тих констру, к u r r,r

та виконано порiвняння з експеримент€Lпьними резулътатаNlи для N,lо/foлрlвостi за

мiни, у подалъшому, частини експериментапьних дослiджень чисельними.

У четвертому роздiлi представлено адаптовану методику розрахунку ста

лезалiзобетонних конструкuiй з легких бетонiв. Виконано порiвняння iнженер

них методiв розрахунку сталезалiзобетонних конструкцiй з експериментальними

дослiдженнями для пiдтвердження ефективностi запропонованого розрахунко

вого алгоритму. Наведено данi щодо впровадження резулътатiв дисертацiйноТ

роботи на об'ектах в м. Суми.

Ступiнь обгрунтованостi та достовiрнiсть наукових полоiкень, Btfcнo

BKiB та рекомендацiй пiдтверджу€тъся результатами порiвняння отриN,tанt4х ге

оретичних та експериментальних даних, використанням загапьновизнаних мето

дiв механiки твердого деформованого тiла та будiвелъноТ механiки; метод,y cKiH

ченних елементiв при математичному моделюваннi; експеррrментальних шцетодiв

дослiдження напруженодеформованого стану i несучоТ здатностi сталезалiзобе

тонних конструкцiй з легких бетонiв.

Наукова новизна дисертацiТ полягас в тому, що: дiстали подальшого роз

витку HoBi конструктивнi рiшення сталезалiзобетонних стiйок iз використанням

легких сталевих тонкостiнних конструкчiй та легкого полiстиролбетону,; oTpi.{

мано HoBi експерименталънi данi шодо несучоТ здатностi та лесРорN,{ат}.Iвностi ( ЗБ

конструкцiй з легких бетонiв; розвинуто методику чиселъного моделювання не

сучоi здатностi та деформативностi СЗБ конструкчiй з легких бетонiв та тонкос

тiнних профiлiв; вперше запропоновано систему коефiцiснтiв для розрах},нку

стiйкостi сталезалiзобетонних стiйок iз використанням легких сталевих тонкос

тiнних конструкцiй та легкого бетону; розвинуто iнженернi методи розрахунку

сталезалiзобетонних конструкчiй з легкими бетонами.

Наукове та практичне значення результатiв дисертацii. Отриманi нау

ковообгрунтованi резупътати в сукупностi вирiшуютъ важливу задач_y подаль

шого розвитку TeopiT та практики проектування трубобетонних конструкцiiл. а

саме СЗБ конструкшiй з легких бетонiв. Запропоновано HoBi типи таких конструк

цiй, якi можуть застосовуватись у каркасних промислових та цивiлъних булiвлях.

Розроблено методику виготовлення СЗБ конструкцiй з уточненням ефективного



розмiшення профiлю у перерiзi. Наведено адаптовану методику розрахункч ста

лезазтiзобетонних конструкчiй з легких бетонiв та доведено ефективнiсть iT вико

ристання.

Публiкацii. Змiст дисертацiТ досить повно викладено в 8 наукових працях,

з яких б статей опублiковано у фахових виданнrIх УкраТни? з них 4  у виданнях,

якi включено до мiжнародних наукометричних баз; 1 стаття 1, мiхснародному ви

даннi, шо iндексустъся в Scopus та l публiкацiя апробацiйного характер_у за \,Ia]e

рiалами конференцiТ.

Зауваження щодо змiсry дисертацiТ.

При формулюваннi мети проведення експерименталпьних дослiдяtень

автор зазначас, шо булутъ визначенi оптимальнi спiввiдношIення скца

дових легкого бетону та оптималъна приведена плоша СБК констру,к

цiй, рiзного поперечного перерiзу, для забезпечення ik мiсцевоТ та за

гаJIъноТ стiйкостi (стор. З9). На жапь, в роботi не наведено вiдповiднi

критерiТ оптималъностi для отримання означених результатiв.

При пiлборi оптимального складу полiстlлролбетон), зазначено, шо

були пiлiбранi вiдповiднi рецепти для отримання опти\lаjlьноТ rriHilra

льноТ марки за густиною (стор. 64). Однак вiдсутнi складовi цих реце

птiв та сумнiвними с отриманi границi зони оптимапъних значень'

враховуючи данi, наведенi у таблицi 2.2,2.З те рис)iнку 2.1 З (стор. 65,

68 та 66 вiдповiдно).

При описi конструкцiТ дослiдних зразкiв експериментаJIьних серiй слiд

було навести: тлумачення обраних позначень (рис.2.4., стор. 54); об

грунтування прийнятоТ кiлькостi зразкiвблизнюкiв кожноТ cepiT та ix

геометричних розмiрiв, враховуючи твердження' шо при проведенгii

експерименту застосованi зменшенi моделi колон (ст,ор. 5l); для дl]\l

гоТ та третъоТ cepiT  прийнятого кроку розташування заклепок при

комбiнованому з'€днаннi; для зразкiв третьоТ cepiT  обгрунтування

розмiрiв Спрофiлю та його орiснтацiТ вiдносно зони з'сднання (pllc.

2.8., стор. 5]).

Пр" проведеннi випробувань дослiдних зразкiв не зазначено як було

,)

1J.

4.

забезпечено шарнiрне спирання коротких (400 мм) та довгих колон



5.

(1500 мм). Передача навантаження на <бетон> здiйснюваласъ за ра

хунок пiдставних шайб до ik повного занурення у перерiз трубобе

тонного елементу (стор. 77). На жалъ2 не наведено геометричних ха

рактеристик зазначених шайб та обГрунтчвання прLlйнятого крOк\

навантаження.

Для перевiрки мiцностi фалъцевозаклепкового з'сднання сталевих

оболонок та визначення мiцностi трубного перерiзу проведено вигIро

бування сталевих довгих та коротких труб, заповнених кварцов1.1п,t пi

ском iз вологiстю б % (стор. 80). На жаль, в роботi не наведено даних

щодо кiлькостi зразкiв, використаних вимiрюваJIъних приладiв та

мiсць Тх розмilцення, отриманих значень напружень та деформацiй

при заданих рiвнях навантаження.

6. Для пiдсилення оголовкiв пропонусться використання стаJевtiх xo\I\ 

TiB, загальною шириною пiдсилення З0 мм. Ба,кано бу,ло Haвecт}l оо

rрунтування прийнятих розмiрiв xoMyTiB, необхiдноТ зони пiдсилення

та результати порiвняння обраного рiшення з BapiaHToNI фальшевоза

клепкового з'сднання з двома заклепками.

] . При аналiзi результатiв випробування трикомпонентноТ СЗБ констр},

кцiт бажано було навести порiвняння отриманих даних для колон се

рiй LЩаБl50, ЦN4Б150б, ЦI\4БХ150, IЩ4БП150 та IЩ4БП150б (iз рiз

ним положенням Спрофiлю) для пiдтвердження ефективностi запро

понованоТ конструкцiТ. Суп,rнiвним € твердження шодо NIожл1.Iвtlстi ,зir

стосування запропонованоТ трикоN,{понентноТ констрl,кuiТ дjIя гl i:ct.i

лення iснуючих каркасних булiвель з ЛСТК.

При проведеннi випробувань СЗБ конструкчiй прямокутного складе

ного перерiзу бажано було здiйснити наванта}кення i на кбетон)),, а при

аналiзi отриманих резулътатiв навести порiвняння з данихlи д,Iя колон

круглого поперечного перерiзу.

Для моделювання cyMicHoT роботи стаJIевоi оболонки та бетонного

ядра запропоновано використання допомiжного шару. Незрозумiло,

якi характеристики (жорсткiсть, розмiри) шару було обрано та якi cKi

8.

9.



нченнi елементи було використано для |раницi шарбетон та шарста

лева оболонка. Сумнiвним е твердження автора, Iцо полiстиролбетон

може розглядатисяяк iзотропний матерiал (стор. 108).

Для пiдтвердження отриманих значень похибок мiж результатами

експерименталъних дослiдженъ i даних скiнченноелементного \to

делювання слiд було навести вiдповiднi значення за yciN,Ia зра]ка\I14

кожноТ cepiT та навести результати статистичного аналiзу.

1 1. На жаль, в дисертацiйнiй роботi наявнi oKpeMi описки, HeKopeKTHi по

силання та недолiки в оформленнi використаних лiтературних д}(ерел.

Висновок. Розглянута дисертацiя в цiлому с закiнченою науководослiдною

роботою. В нiй отримано HoBi експериментаJIьнi та розрахунковi данi щодо несучоТ

здатностi та деформативностi сталезалiзобетонних конструкцiй з легких бетонiв.

Наведенi зауваження не впливаютъ на заг€Lпьну схваJIъну оцiнку роботи. Вони мо

жуть бути BpaxoBaHi при подальших дослiдженнях.

врахов)iючи коло поставлених та вирiшених завдань, дисертацiя вilповi

дас кандидатському рiвню. Автореферат вiдповiдае змiсту дисертацii. Оформ

лення дисертацiТ виконано у вiдповiдностi до вимог пунктiв 9, 1 1 , 12 кПорядку

присудження наукових ступенiв>>' затвердженого Постановою Кабiнету IИiHicT

piB УкраТни вiд24.07.201 3 p.J\'9 567. Автор дисертачiТСiробаба Вiталiй Олексiйо

вич заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата технiчних наук за спецi

альнiстю 05 .2З.01  буоiвельнi конструкцii, будiвлi та споруди.

Офiчiйний опонент,

гIроректор з науковоТ роботи

зного транспорту,

Г.Л. Ватчля
J

10.

Украiнського державного унiверситету

4ýящ:б:JJ.ýедi

wж
,
о
о

Ц;mЁ
особистий пiдпис

Завiдуючий канцелярiею
УкрЩУЗТ

ент

fP ьmу/Lф {l


