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КОНТАКТНА ЗАДАЧА РОБОТИ ДЕРЕВ’ЯНОЇ БАЛКИ
З ОПОРНОЮ ПІДКЛАДКОЮ
Об’єктом дослідження є робота дерев’яної балки прямокутного поперечного перерізу, що спирається на дерев’яні підкладки. Традиційно перевірка міцності на зминання деревини на опорах поперек волокон базується на умові рівномірного розподілу поперечних нормальних напружень по довжині контакту балки з опорами. Розрахунки напружено-деформованого стану балки з підкладками показали, що розподіл поперечних
нормальних напружень по довжині контакту балки з опорами є нерівномірним з наявністю ділянок концентрації цих напружень та суттєвим перенапруженням деревини. В роботі виконано удосконалений розрахунок системи «балка-пружні підкладки», що ураховує ортотропні властивості деревини балки та допускає
зминання деревини підкладок поперек волокон, завдяки чому відбувається перерозподіл та вирівнювання
нормальних поперечних напружень по довжині взаємного контакту балки з опорними підкладками та виконання умови міцності деревини за зминанням поперек волокон. При цьому дещо зростають максимальні
нормальні поздовжні напруження в балці та прогин балки.
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Вступ. Відповідно до нормативних документів [1-3] при перевірці умови міцності за
зминанням поперек волокон опорної частини дерев’яної балки та дерев’яної підкладки
(рис. 1) вважають, що напруження зминання поперек волокон σзм,90 розподіляються рівномірно по площі взаємного контакту балки з опорою і відповідна перевірка міцності за зминанням поперек волокон має вид [4-8]:
𝜎зм,90 = 𝑉/𝐴зм = 𝑉/(𝑏 ∙ 𝑙зм ) ≤ 𝑅зм,90,∗

(1)

де Rзм,90,* - розрахункове значення розрахункового опору Rзм,90, що обчислюється за формулою [9]:
𝑅зм,90,∗ = 𝑅зм,90 ∙ 𝑚∗

(2)

Rзм,90 – розрахунковий опір базової деревини [9] стиску (зминанню) поперек волокон для
опорних ділянок; m* - узагальнений коефіцієнт умов праці;
𝑚∗ = 𝑚п ∙ 𝑚в ∙ 𝑚Т ∙ 𝑚д ∙ 𝑚н ∙ 𝑚б ∙ 𝑚ш ∙ 𝑚гн ∙ 𝑚0 ∙ 𝑚а ,

(3)

Значення коефіцієнтів mі наведені в [1, 2].
В [10] було показано, що характер розподілу поперечних до волокон балки нормальних напружень σзм,90 та їх значення залежать від виду розподілу опорних реакцій по довжині площадок взаємного контакту балки з опорами. При цьому, опори розглядалися як
абсолютно тверді. Було показано, що при рівномірному розподілу реакцій умова міцності
за зминанням поперек волокон виконувалася: σy,90=0,233кН/см2<Rзм,90,*=0,3 кН/см2. У випадку розподілу опорних реакцій по трикутнику напруження σy,90 також розподілялися по
довжині опор лінійно. При цьому, умова міцності за зминанням поперек волокон уже не
виконувалася: σy,90,max=0,466кН/см2>Rзм,90,*=0,3 кН/см2, тобто балка у цьому випадку повинна зминатися.
Мета роботи. Продовжити дослідження, розпочаті в [10], доповнивши їх наступними суттєвими додатковими умовами:

201

Науковий вісник будівництва, 2021, т. 104, №2

1) Сама балка розраховується як ортотропна з заданими ортотропними властивостями деревини вздовж (по координаті х) та поперек (по координаті z) волокон з використанням узагальненого закону Гука для ортотропного тіла [11-13]:

Рис. 1. Загальний вигляд балки.
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де Е=10000 МПа, Е90= 400 МПа – модулі пружності деревини відповідно вздовж та поперек волокон; G= 500 МПа – модуль зсуву; νхz=0,02; νzх=0,5 – усі значення за [1, 2]. При
цьому, для ортотропного тіла маємо співвідношення:
Е νхz= Е90 νzх.

(5)

Для вище наведених значень умова (5) задовольняється: 10000·0,02=400·0,5, 200=200.
2) Дерев’яна підкладка у своєму перерізі (в площині балки) приймається як ізотропне
тіло з Е=10000 МПа, G= 500 МПа, ν=0,5, тобто є деформованою.
Балка дерев’яна із сосни 2-го сорту. Її розміри наведені на рис. 1. Інтенсивність рівномірно розподіленого навантаження прийняте рівним q=17,7кН/м з умови забезпечення
міцності балки за максимальними нормальними σх та дотичними τxz (за формулою Журавського) напруженнями відповідно в середньому та опорному поперечних її перерізах.
Зміст роботи та отримані результати. Дослідження контактної задачі роботи дерев’яної балки з дерев’яною опорною підкладкою проведені чисельно методом кінцевих
елементів (МКЕ) з використанням програмного комплексу SCAD [14, 15]. Балка та підкладки покриті сіткою плоских прямокутних КЕ з розмірами 5х5мм, а на ділянках концентрації напружень – 5х1,25мм (рис. 2, вузол 1, з боку внутрішньої сторони підкладки).
Результати розрахунку напружено-деформованого стану (НДС) системи «балка-підкладки» (рис. 1) наведені на рис. 2-5.
Так, максимальний прогин балки склав 16,3мм. Також отримали переміщення опорні
поверхні взаємного контакту балки з підкладками. Як видно з рис. 2, вузол 1, найбільші
вертикальні деформації отримали підкладки зі своїх внутрішніх сторін в зонах концентрації напружень (в крайньому вузлі в т. А – 2,12мм).
На рис. 3 зображені поля розподілу нормальних напружень x в системі «балка-підкладки». Як бачимо, в середньому перерізі балки міцність деревини за максимальними нормальними напруженнями x при заданому навантаженні q=17,7кН/м є забезпеченою:
x=1,29кН/см2<Rзг,*=1,3кН/см2 [1, 9]. А ось в т. А (рис. 3, вузол 2) маємо зміну знаку та
незначне перенапруження стиску.
На рис. 4 зображені поля розподілу поперечних нормальних напружень z. В перерізі
2-2 та інших (за виключенням приопорних ділянок балки) маємо розподіл напружень z та
їх значення, аналогічні отриманим в [10]. При наближенні до опор напруження z
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зростають у нижній частині балки (переріз 3-3). При цьому, міцність за напруженнями z
в балці, окрім її опорних ділянок, забезпечена. А ось у вузлі 3 в т. А маємо перенапруження:
z=0,939кН/см2>Rзм,90,*=0,3кН/см2 (якщо підкладка з деревини сосни) та
z=0,939кН/см2> Rзм,90,* = 0,6кН/см2 (якщо підкладка з деревини дуба).

Рис. 2. Деформація балки при навантаженні.

Рис. 3. Напруження x, кН/см2.

Розподіл стискаючих напружень z та відповідних вертикальних переміщень uz у підкладці вздовж лінії контакту з балкою наведені на рис. 5. Як бачимо, характер їх зміни
майже лінійний, за виключенням ділянки концентрації напружень z в т. А (рис. 4, вузол
3) та її околиці довжиною до 10мм.
Таким чином, наведений вище розрахунок балки показав, що на відміну від рівномірного розподілу реакцій опори (традиційний спосіб розрахунку [4-8]), при якому [10] міцність деревини по умові її зминання поперек волокон на опорних ділянках є забезпеченою,
в реальності маємо локальне і суттєве перенапруження, що повинно викликати
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руйнування деревини балки і підкладок. Але в існуючих реальних конструкціях воно не
відбувається. Очевидно, що деревина локально обминається, завдяки чому напруження z
в зонах їх концентрації (в околиці т. А) перерозподіляються за рахунок меншого тиску на
підкладки в т. А від прогинання балки.

Рис. 4. Напруження z, кН/см2.

Рис. 5. Епюра напружень z (кН/см2) та вертикальні переміщення uz (мм) у підкладці вздовж лінії
контакту з балкою.

Нижче на рис. 6-9 наведені результати розрахунку системи «балка-пружні опори» з
урахуванням можливості зминання деревини підкладок по їх довжині контакту з балкою.
В алгоритм розрахунку було закладено умову, що зминання деревини відбувається, якщо
напруження z досягають величини Rзм,90,*=0,3кН/см2.
Як видно з порівняння рис. 2 та рис. 6, прогин балки зріс за не суттєво – з 16,3 мм до
17 мм. Це пояснюється обминанням підкладки в околиці т. А (рис. 6, вузол 4). Вертикальне
переміщення т. А за рахунок обминання підкладки зросло незначно з 2,12 мм (рис. 2,
вузол 1) до 2,74 мм (рис. 6, вузол 4), тобто на 0,62 мм, що візуально навіть не помітно.
Максимальні нормальні напруження x в середині балки дещо збільшилися на 1,55%
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(рис. 7, переріз 4-4), що пояснюється вирівнюванням розподілу напружень z по лінії контакту балки з підкладками (рис. 9) зі зміщенням вертикальних рівнодіючих опорних реакцій балки до її кінців та відповідно збільшенням прольоту балки.

Рис. 6. Деформація балки та опорних підкладок з урахуванням їх зминання.

Рис. 7. Напруження x, кН/см2.

Порівнюючи характер розподілу та значення поперечних нормальних напружень z
в опорних підкладках по довжині контактів з балкою (див. рис. 5 та рис. 9), бачимо, що за
рахунок обминання деревини підкладок розподіл напружень z став більш рівномірним
без ділянок концентрації напружень. При цьому міцність деревини підкладок за зминанням поперек волокон навіть із сосни є забезпеченою.
Що стосується характеру розподілу та значень напружень z на середній ділянці балки (між опорами), то вони залишилися незмінними (див. рис. 4 та рис. 8).
Висновки. На відміну від загально прийнятої умови про рівномірний розподіл поперечних нормальних напружень z = σзм,90 по довжині опори під балкою та використанню
відповідної умови міцності у вигляді залежності (1) [4-8] теоретично він є нерівномірним
з наявністю ділянок концентрації цих напружень, що викликають суттєві перенапруження
деревини.
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Рис. 8. Напруження z, кН/см2.

Рис. 9. Епюра напружень z (кН/см2) та вертикальні переміщення uz (мм) у підкладці вздовж лінії
контакту з балкою.

В роботі виконано удосконалений розрахунок системи «балка-пружні підкладки»,
що ураховує ортотропні властивості деревини балки та допускає зминання деревини підкладок поперек волокон, завдяки чому відбувається перерозподіл та вирівнювання напружень z = σзм,90 по довжині взаємного контакту балки з опорними підкладками та виконання умови міцності деревини за зминанням поперек волокон. При цьому дещо зростають максимальні нормальні напруження в балці х та прогин балки.
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Peretiatko Yu.G., Aheyenko S.B., Liashenko I.Yu. THE CONTACT PROBLEM OF THE WORK OF A
WOODEN BEAM WITH SUPPORT PADS. The object of the research is the work of a wooden beam of rectangular cross-section, resting on wooden supports. Traditionally, check crumple strength of wood across the fiber on
the supports is based on the condition of a uniform transverse distribution of normal stress along the length of the
contact beam with supports. Calculations of the stress-strain state of a beam with linings showed that the distribution
of transverse normal stresses along the length of the contact of the beam with the supports is uneven with the presence
of areas of concentration of these stresses and a significant overstress of wood. In this work, an improved calculation
of the "beam-elastic linings" system has been carried out, which takes into account the orthotropic properties of the
timber of the beam and allows crumple of the timber of the substrates across the fibers, whereby there is a redistribution and equalization of the normal transverse stresses along the length of mutual contact of the beam with support
linings and that the condition of collapse strength of wood across the fibers. In this case, the maximum normal
longitudinal stresses in the beam and the deflection of the beam increase slightly.
Key words: wooden beam, rectangular cross-section, stress-strain state, orthotropic properties of wood, crumple of
support linings.
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