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RECEIVING «STRESS-DEFORMATION» DIAGRAMS FOR CONCRETE OPERATING IN FIRE AND
IN THE CONDITIONS OF ELEVATED TEMPERATURE. The article is devoted to the problems of experimental receiving a complete diagram of strain stress for concrete operating in fire and elevated temperatures. The
experience of this type of tests from other countries and approaches to such experimental tests are given. The problems of heating the concrete sample before such tests and the stiffness of the power part of the test installation are
considered. Simulations and calculations are performed to help solve this kind of test problem.
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КОНСТРУКТИВНІ І ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ У ФОРМІ ГІПЕРБОЛІЧНОГО ПАРАБОЛОЇДА
У статті розглядаються організаційно-технологічні та конструктивні рішення улаштування конструкції покриття у формі гіперболічного параболоїда. Виконана ідентифікація факторів, що впливають на параметри
прийнятих рішень. В ході досліджень обґрунтована раціональна комбінація конструктивних і технологічних
умов виробництва робіт, що забезпечило максимальну ефективність їх використання.
Ключові слова: оболонка, гіперболічний параболоїд, міцність, оптимізація, тканинна мембрана.

Вступ. За останні роки в багатьох країнах світу при зведенні будівель різного призначення спостерігається тенденція до застосування нових конструктивних рішень покриттів типу оболонок, окреслених по поверхні гіперболічного параболоїда. Оболонки дозволяють створювати покриття різноманітної архітектурної форми та вирішують задачу перекриття особливо великих площ з мінімальним використанням матеріальних ресурсів.
Гармонійні й сміливі унікальні конструкції дають можливість творчого самовираження та
експлуатаційної різноманітності площ і обсягів (рис. 1). Так, наприклад, Millennium Dome
London входить до списку 25 найбільших будівель і споруд по площі з показником
104 600 м².
У якості просторових конструкцій покриття в формі гіперболічних параболоїдів (гіпару) з'явилися в 1932 р. у Франції [1]. Вони вважалися надзвичайно сміливими конструкціями для рівня розвитку наукових теорій, методів розрахунків та будівельних технологій
того часу.
Хоча покриття у формі гіперболічних параболоїдів являє собою систему просторових поверхонь з подвійною кривиною, їх реалізація досить проста, через те, що всі елементи можуть бути розміщені по направлених лініях.
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Гіперболічний параболоїд можна описати як поверхню перенесення у двох варіантах:
‒ пряма по двох перехресних прямих (рис. 2, а);
‒ парабола по параболі (рис. 2, б).

а)
б)
Рис. 1. Покриття з оболонок: а) Millennium Dome London; б) торговий центр в Каїрі

а)
б)
Рис. 2. Схеми поверхонь: а) по двох перехресних прямих; б) парабола по параболі

Основні залежності побудови геометрії поверхні гіперболічного параболоїда на прямокутному плані наведені в роботі Н.В. Канчелі [2]:
‒ поверхня гіперболічного параболоїда:
f

𝑧 = a∙b ∙ 𝑥 ∙ 𝑦

(1)

‒ поверхня параболи:
f

𝑧 = ± a∙b ∙ 𝑦²

(2)

‒ поверхня гіперболи:
𝑥=±

с∙𝑎∙𝑏 1
f

∙y

(3)

Конструкція покриття у формі гіперболічних параболоїдів дає архітекторам і будівельникам необмежені можливості в проєктуванні та будівництві. Така конструкція може
бути розміщена на фундаменті будь-якої форми (прямокутній, трикутній, круглій, еліпсоїдній та ін.), а також на будь-яку будівлю, яка є складною за формою або по розташуванню.
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням розрахунку, проєктування і будівництва
гіперболічних оболонок присвячено багато праць. Як зазначено в праці [3], гіпари стали
використовуватися в будівництві пізніше оболонок інших видів, їх статичні та жорсткісні
властивості, а також проблеми проєктування виявилися менш вивченими та розробленими. У спільній праці Н.П. Абовської і І.М. Самольянова [4] висвітлені основні принципи розрахунку пологої оболонки типу гіперболічного параболоїда. У працях [5‒8] представлені теоретичні аспекти розрахунків даної оболонки. Ряд українських вчених в
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роботах [9‒13] також розглядали позначену проблематику. Теоретичні роботи [14‒17]
пропонують чітко визначені та перевірені рекомендації для розрахунку такого роду оболонок.
Мета статті. На практичному прикладі об'єкта будівництва проаналізувати конструктивні та організаційно-технологічні рішення при зведенні конструкцій покриття в формі
гіперболічних параболоїдів; виявити та згрупувати фактори, що впливають на параметри
прийнятих рішень.
Матеріали та методи. Об'єктом вивчення є покрівельна конструкція покриття у формі гіперболічного параболоїда з розмірами в плані 16,1×21 м, що захищає частину території бази відпочинку в теплий період року від сонячних променів і атмосферних опадів.
Об'єкт розташований на території с. Хотімля Харківської обл. Було застосовано методи
дослідження: фактологічний ‒ для систематизації наукових джерел і архітектурно-проєктних матеріалів; візуальний аналіз ‒ ґрунтується на фотофіксації при вивченні досліджуваного об'єкта; експериментальне проєктування ‒ для підтвердження теоретичних припущень.
Результати дослідження. При початковому опрацюванні варіантів конструктивних
рішень попередньо був обраний варіант зведення накриття в формі гіперболічного параболоїда із застосуванням тканинної мембрани спільно з опорними конструкціями (щогли
та ванти). На сьогодні існує ряд програмних комплексів, що дозволяють провести розрахунок міцності мембрани спільно з опорними конструкціями (рис. 3).

Рис. 3. Приклад розрахункової моделі тканинної мембрани спільно з опорними конструкціями у
формі гіперболічного параболоїда

Як правило, найбільшим елементом конструкції такого типу є текстильна мембрана,
яка дуже стійка до зусиль розтягу, але не така стійка до сил розриву. Наприклад, типова
тканинна мембрана з межею міцності на розтяг (tensile strength) 16 кН/м має межу міцності
на розрив (tear resistance) 1,2 кН. Міцністю на розрив виступає така сила, під дією якої
починається або продовжується розрив тканини при певних умовах. Зазвичай тканина
рветься, коли на неї впливають гострим предметом, й відразу ж невеликий прокол перетворюється в довгий розрив. Це, ймовірно, найбільш поширений тип порушення міцності
тканинної мембрани, тому дуже важливою є перевірка міцності тканини на розрив. Даний
факт є причиною повного руйнування конструкції такого накриття в разі розриву структурної мембрани з будь-якої причини.
У цій ситуації виникає додаткова проблема: конструкція що несе (в основному щогли
та арки) може повалитися і викликати небезпечні наслідки для людей, що знаходяться або
під накриттям, або в безпосередній близькості до нього. З цієї причини необхідно обов'язково перевіряти поведінку конструкції, виключивши з розрахунку мембрану.
З урахуванням вищевикладеного початкові конструктивні рішення були скориговані.
Опорні конструкції покриття були запроєктовані з металевих зварених труб, жорстко
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затиснених у фундаментах. Периметр покриття і центральні балки, що формують ухил,
прийняті з квадратних сталевих труб. Основними елементами, що забезпечують стійкість
конструкцій гіпару в цілому, були відтяжки. Відтяжки кріпляться одним кінцем до конструкцій гіпару, а іншим ‒ до закладних деталей, розташованих на конструкціях фундаменту, і таким чином сприймають навантаження від впливу вітру і передають її на фундаменти. Кожна відтяжка складалася зі сталевого каната з гнучким органічним сердечником,
талрепа, коушів і затискачів. Талреп служить для установки необхідного натяжіння відтяжки. Коуші формують петлю троса і запобігають перетиранню і перегинанню каната, затискачі ‒ для фіксації петлі троса.
Для підтвердження обраного припущення в програмно-обчислювальному комплексі
SCAD Office 11.5 була побудована аналітична модель. Були виконані статичні розрахунки
та підібрані перетини сталевих елементів (рис. 4).

Рис. 4. Розрахункова схема конструкцій накриття, побудована в програмно-обчислювальному
комплексі SCAD Office 11.5

У розрахунку враховувалась власна вага конструкцій та вітровий вплив. Очевидно,
що ця конструкція безпечна, тому що в разі серйозного руйнування мембрани вона залишиться в проєктному положенні.
Для захисту від сонячного світла та атмосферних опадів поверхня гіпару була покрита тканинною мембраною. Для запобігання провисання мембрани та сприйняття нею
вітрових навантажень і формування поверхні двоякої кривини по всій площі покриття була
влаштована система тросів як в поздовжньому, так і в поперечному напрямку з кроком 450
мм (рис. 5). По всій площі накриття тканинна мембрана кріпилася до системи тросів і передавала все вітрове навантаження на них.
Аналітичні розрахунки із застосуванням програмно-обчислювального комплексу
SCAD Office 11.5 підтвердили правильність прийнятих конструктивних рішень, високу міцність і надійність споруди.
Період будівництва був розділений на два етапи ‒ виготовлення і монтаж всіх сталевих несучих конструкцій з використанням тимчасових підпірок для балок по периметру
покриття, і другий, в ході якого проводилося натяжіння розтяжок і тросів. Розтяжки натягалися одночасно, з однаковою інтенсивністю і зусиллями. Всі сталеві конструкції
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виготовлялися безпосередньо на будівельному майданчику по кресленнях марки КМД, виконаних із застосуванням програмного комплексу Tekla Structures (рис. 5).

Рис. 5. План покриття з системою тросів: 1 ‒ сталеві балки; 2 ‒ пояс по периметру покриття зі
сталевих труб для натягу тканинної мембрани; 3 ‒ система сталевих тросів; 4 ‒ тканинна мембрана; 5 ‒ конструкція для відводу води з покриття; 6 – сталева відтяжка; 7 – сталеві опорні
конструкції

Рис. 5. Загальний вигляд конструкцій гіпару після закінчення будівництва
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Деформації від пробного навантаження на покриття, що впливало після закінчення
будівництва, не перевищували нормованих величин.
Висновки. В ході досліджень обґрунтована раціональна комбінація конструктивних
і технологічних рішень виконання робіт, що забезпечило максимальну їх ефективність. На
прикладі просторової конструкції покриття в формі гіперболічного параболоїда ще раз підтверджено високу надійність споруд оболонок. Встановлено, що проблеми проєктування
і зведення покриттів такого типу є недостатньо вивченими, що підтверджує необхідність
подальших досліджень в даному напрямку. Досвід, отриманий під час зведення даного
об'єкта є корисним при підготовчих роботах і улаштуванні покриттів будівель і споруд, як
у вигляді індивідуальних оболонок, так і у вигляді комбінованих систем, скомпонованих з
просторових конструкцій покриття в формі гіперболічного параболоїда.
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РОЛЬ AL2O3 У СКЛАДІ ШЛАКУ У ЗАПОБІГАННІ КОРОЗІЇ АРМАТУРИ
У ШЛАКОЛУЖНОМУ БЕТОНІ
Стаття присвячена дослідженню впливу складу доменного шлаку на корозію арматури в шлаколужних бетонах та основним принципам запобігання процесу корозії шляхом зв’язування вільних іонів SO 42- та Cl-.
Розглянуто методологію проведення досліджень та визначено безпосередній вплив кількісного вмісту хімічних елементів шлаку, а саме Al на корозію арматури в шлаколужному бетоні. Визначено головні напрямки
проведення досліджень та обгрунтовано важливість очікуваних результатів.
Ключові слова: лужний бетон, арматура, залізобетон, корозія, луги, сульфати, хлориди.

Вступ. Відомо, що первинна захисна дія бетону визначається складом та значенням
рН рідкої фази, яка формується в процесі тверднення бетонної суміші, щільністю штучного каменю та товщиною захисного шару. Корозія арматури в залізобетонних конструкціях переважно протікає в результаті виникнення мікро- та макрогальванічних пор в місцях контакту металу з вологою. Також відомі випадки корозії арматури, коли по тій або
іншій причині її поверхня залишається активною або не повністю пасивується при виготовленні конструкції, чи повністю втрачає пасивність в процесі експлуатації.
Томашов Н. Д. визначає пасивність арматури (в умовах, коли з термодинамічної точки зору метали доволі реакційно-здатні) як стан підвищеної корозійної стійкості, викликаної гальмуванням анодного процесу [1].
Тривалими дослідженнями і спостереженнями за станом арматури у лужних бетонах
[2, 3] було підтверджено відсутність корозії арматури, однак з огляду на широке впровадження в будівництво промислових відходів, в тому числі таких, що містять солі сильних
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