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oÿiiiiHHoro onoHeHTa Ha AHcepTauiio

XMIJIH PoMaHa CBreHOBHHa

Ha TeMy: «HanpyxceHO-Ae<I>opivioBaHHH CTBH Ta 3ajiHuiKOBHH pecypc

3ajii3o6eTOHHHx KOHCTpyKuiii, niacujieHHX 3a flii HaBanTa/KCHHa»

Ha 3flo6yTT« HayKOBoro CTyneHa AOKTopa TexmHHHX Hayn

3a cneiiiauLHicTK) 05.23.01 - 6yAiBejibHi KOHCTpyKuii, Syÿiejii Ta cnopyAH,

19-ApxiTeKTypa Ta 6yAiBHHUTBo

HKa npHHHHTa AO po3rjiHAy B cneuianboBaHy BHeHy paay 35.052.17

AicryajibHicTb reMH AHceprauii'

Ha CboroAHiuiHiH AeHb 3HaHHa KijibKicTb 3ajii3o6eTOHHHX KOHCTpyKuiH 6yAiBejib

Ta cnopyA exciuiyaTyiOTbCH TpHBajiHH nac i MaiOTb Heo6xiAHicTb B yroHHeHHi i'x

AiHCHoro TexHinHoro cTaHy Ta BHacniAOK 3m1hh npH3HaHeHHa OyAiBejib noTpeGyioTb

niACHJieHHw. CniA 3ayBaxcHTH mo OinbinicTb KOHCTpyKuiH Ha nac niACHJieHHX

nepeSyBaioTb niA Aieio HaBaHTaxceHHJi TOTO HH iHuioro piBHJi (BjiacHa Bara, nacraHa

eKcnnyaTaumHoro HaBaHTaxceHHa HH npn aBapiiiHHX CHTyauiax HaBiTb 6ijibuioro

HaBaHTaxceHHB 3a AonycTHMe), TOMy BpaxyBaHHa uiei OCO6JIHBOCT1 e BaxoiHBHM AJIA

po3yMiHH« AiHCHoro H/JC niACHJieHHX 3ajibo6eTOHHHX KOHCTpyKuiH. niACHJieHHH

BHKOHyiOTb SaraTbMa cnocoOaMH, HOMy npHCBaneHO 3HaHHy KijibKicTb HayKOBHX

AOCJliAJKeHb. OAHHM 3 eÿeKTHBHHx cnoco6iB niACHjieHHa e HapomyBaHHa nepepby

po3THrHyToro apMyBaHHx, SeTOHy Ta oAHonacHO apMyBaHHA i 6eTOHy (o6oiiMa)

3ajii3o6eTOHHoi‘ KOHCTpyKuii.

IcHyioni MeTOAH po3paxyHKy eACMeHTiB niACHJieHHX KOHCTpyKuiH OyAiBejib i

cnopyA cboroAHi He noBHOio MipoK) BiAo6paxcaioTb AificHHH HanpyxceHO-

AeÿopMOBaHHft CTHH KOHCTpyKuiV B CTaAii niACHJieHHa, BiAcyrHi aAeKBaTHi

peKOMeHAauii 3 ouiHiOBaHHfl 3ajiHLHKOBOi Hecynoi SASTHOCTI KOHCTpyKTHBHoro

eAeMeHTa niACHJieHoro 3a Ail HaBaHTaaceHHa. HMOBipHicHi MCTOAH po3paxyHKy

6yAiseAbHHx KOHCTpyKuift MoacyTb AonoMorrH ouiHHTH HaAifiHicTb niACHJieHHX

KOHCTpyKuiH Ta CTBTH OCHOBOK) AJia nporH03yBaHHa 3ajiHUiK0B0ro pecypcy

niACHAenHx KOHCTpyKuiii.



Виходячи з цього, дисертаційна робота, яка присвячена вирішенню 

актуальної наукової проблеми встановлення дійсного напружено-деформованого 

стану залізобетонних конструкцій, підсилених за дії навантаження, має важливе 

наукове та практичне значення. 

Практичне значення полягає в підвищення ефективності використання 

матеріалів підсилення на стадії проєктування залізобетонних згинаних та 

стиснуто-згинаних конструкцій, підсилених способом нарощуванням перерізу за 

дії навантаження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація відповідає напрямку науково-дослідної роботи кафедри 

будівельних конструкцій та мостів Національного університету «Львівська 

політехніка», а також виконувалася в межах держбюджетних науково-дослідних 

робіт за темами «Розроблення методів розрахунку залізобетонних конструкцій, 

підсилених за дії навантаження з експериментальним обґрунтуванням» (державна 

реєстрація №0113U001359) та «Розроблення методик визначення несучої 

здатності та деформативності залізобетонних конструкцій зміцнених новітніми 

матеріалами за дії навантаження» (державна реєстрація №0115U000436). 

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, 

їх достовірність. 

Достовірність отриманих наукових результатів забезпечується 

використанням стандартних методів досліджень будівельних конструкцій, 

задовільною збіжністю теоретичних та експериментальних результатів, 

верифікацією методом скінченних елементів запропонованих підходів до 

розрахунку, а також застосуванням методів теорії надійності, теорії ймовірностей 

і математичної статистики. 

Наукова новизна проведених досліджень полягає у тому, що автором: 

вперше: 

– отримано нові дані щодо напружено-деформованого стану залізобетонних 

згинаних та стиснуто-згинаних конструкцій, що підсилюються способом 

нарощуванням перетину арматури, одночасно арматури і бетону під 

навантаженням в дійсних умовах експлуатації; 



– експериментально-теоретичним шляхом визначено значення коефіцієнтів 

умов роботи додаткової арматури і бетону  залізобетонних 

конструкцій, підсилених за дії навантаження, які значно відрізняються від 

величин, рекомендованих нормами проєктування ДСТУ Б В.3.1-2:2016; 

– встановлені закономірності між коефіцієнтами умов роботи додаткової 

арматури і бетону  та величиною навантаження, за якого виконують 

підсилення, що дозволяє на стадії проєктування проводити корегування 

кількості додаткового армування, бетону для  підвищення їхніх коефіцієнтів 

умов роботи та, як наслідок, ефективності використання матеріалів 

підсилення. 

Набули подальшого розвитку та вдосконалені: 

– методики розрахунку залізобетонних згинаних та стиснуто-згинаних 

елементів, підсилених нарощуванням перетину арматури, одночасно 

арматури і бетону під навантаженням із використанням двох альтернативних 

моделей (силової та деформаційної моделі розрахунку), при цьому 

передбачено врахування діючого на конструкцію навантаження в момент 

підсилення; 

– критерій вичерпання несучої здатності комплексного перерізу підсиленої 

залізобетонної конструкції, якому відповідає момент досягнення напружень 

межі текучості в арматурі основного і додаткового перерізів, що підвищує 

ефективність використання матеріалів підсилення; 

– алгоритм побудови геометричної, фізичної кінцево-елементної моделі та 

моделі прикладання навантаження до залізобетонних конструкцій, 

підсилених під навантаженням у прикладних програмних комплексах, що 

використовують МСЕ; 

– принципова методика визначення індексів надійності (дальності відмови)  

та ймовірності безвідмовної роботи  для згинаних та стиснуто-згинаних 

конструкцій, що підсилюються за дії навантаження. При цьому рівень 

діючого на час підсилення навантаження розглядається як додаткова, до 

загально прийнятих у теорії оцінювання надійності залізобетону,  випадкова 

величина; 
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– прогнозування залишкового ресурсу залізобетонних згинаних та стиснуто-

згинаних елементів, підсилених за дії навантаження, використовуючи 

їхніпоказники надійності, що дозволяє визначити термін експлуатації 

підсилених конструкцій. 

Цінність для науки і практики результатів досліджень автора. 

Основним результатом дисертації є вирішення наукової проблеми 

встановлення дійсного напружено-деформованого стану залізобетонних згинаних 

та стиснуто-згинаних конструкцій, підсилених за дії навантаження, створення 

розрахункових методик для проєктування та оцінювання надійності і залишкового 

ресурсу таких конструкцій. 

Результати, отримані в дисертаційній роботі, впроваджені як при 

проектуванні багатьох об’єктів, так і у навчальний процес НУ «Львівська 

політехніка». 

Повнота викладу отриманих результатів в опублікованих працях. 

Основні положення дисертаційної роботи опубліковані в 51 друкованій 

праці, з них 24 статті у наукових фахових виданнях України, 15 статей у наукових 

періодичних виданнях інших держав та виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз (зокрема, 7 праць у НМБД Scopus), 1 патент на 

корисну модель, 11 публікацій апробаційного характеру. 

Зміст та обсяг публікації достатньо повно відображає основні положення 

дисертації. 

Дослідження автора апробовані більш ніж на 35-ти науково-практичних 

конференціях різного рівняв Україні та закордоном. 

Автореферат ідентичний до змісту з основними положеннями дисертаційної 

роботи й достатньо повно відображає основні наукові результати, які були 

отримані здобувачем. 

Оцінка змісту дисертації. 

Дисертація складається з анотації, вступу, шести розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел з 408 найменувань та 4 додатків,. Робота 

викладена на 465 сторінках машинописного тексту, у тому числі містить 316 

сторінок основного тексту, 43 сторінки списку використаних джерел, 53 таблиці, 



96 рисунків та 77 сторінок додатків.. 

У вступі (10 с.) обґрунтовується актуальність геми, показано її зв’язок із 

науковими програмами, сформульовано мету та задачі дослідження, наукову 

новизну і практичне значення отриманих результатів, а також наведено дані про 

їх впровадження та рівень апробації. 

Перший розділ дисертації (64 с.) присвячений вивченню існуючого стану та 

аналізу існуючих досліджень стосовно вивчення напружено-деформованого 

стану, методів оцінювання та прогнозування залишкової несучої здатності, як 

підсилених, так і не звичайних залізобетонних конструкцій. Крім того, виконано 

аналіз ймовірнісних методів розрахунку непідсилених та підсилених 

залізобетонних конструкцій, розглянуто стан питання розрахунку показників 

надійності елементів після підсилення. Зроблені відповідні висновки та 

поставлені задачі досліджень. 

У другому розділі дисертації (41 с.) наведено та описано загальну програму 

й методики проведення експериментальних досліджень згинаних та стиснуто-

згинаних  залізобетонних конструкцій, підсилених прийнятими способами, а саме 

нарощуванням армування та одночасно армування і бетону (обоймою) за 

одночасної дії навантаження. Програмою передбачено експериментальні 

дослідження 32 великорозмірних моделей згинаних елементів з розмірами 

поперечного перерізу до підсилення 100×200 мм та довжиною 2100 мм і 28 

великорозмірних моделей стиснуто-згинаних елементів із розмірами поперечного 

перерізу до підсилення 140×180 мм та довжиною 2200 мм. Складовою частиною 

програми експериментальних досліджень було дослідження поєднаних 

зварюванням арматурних стержнів (50 зразків), виконаних під навантаженням та 

дослідження сумісної роботи бетону існуючого і додаткового перерізів 

підсилених залізобетонних конструкцій. 

Третій розділ дисертації (80 с.) присвячений аналізу отриманих 

експериментальних даних. Досліджено вплив на несучу здатність підсилених 

залізобетонних конструкцій рівня навантаження у момент підсилення, вплив 

діючого навантаження на ефективність розглянутих способів підсилення. 

Проаналізовано сумісну роботу існуючого бетону і бетону підсилення а також 



сумісну роботу арматурних стержнів залежно від величини рівня навантаження у 

момент підсилення. 

У четвертому розділі дисертації (55 с.) представлені методики визначення 

залишкової несучої здатності підсилених під навантаженням залізобетонних 

конструкцій за деформаційною та силовою моделлю розрахунку. Дані моделі 

прийнято з міркувань створення можливості для розрахунку підсилених 

конструкцій як за допомогою наближеного ручного розрахунку інженером, так із 

використанням точнішої, проте такої що потребує автоматизованих засобів, 

методики діючих норм проектування залізобетонних конструкцій. 

В п’ятому розділі дисертації (17 с.) наведеномоделювання роботи 

підсилених залізобетонних балок у програмних комплексах, які розробленні на 

базі методу скінченних елементів (МСЕ). Автором запропоновано алгоритм 

побудови геометричної, фізичної моделі та моделі прикладання навантаження до 

підсилених залізобетонних конструкцій, які б відображали дійсні умови їх 

експлуатації й підсилення.  Виконано апробацію оцінки параметрів НДС 

залізобетонних елементів, підсилених за дії навантаження, оскількитакі 

алгоритми ще не застосовувалися, і рекомендацій від розробників ПК у літературі 

чи технічній документації прикладних програмних комплексів не зустрічається. 

В шостому розділі дисертації (44 с.) наведено результати розробки та 

апробації пропонованої методики визначення індексів надійності (дальності 

відмови) β та імовірності безвідмовної роботи P(β) для згинаних та стиснуто-

згинаних конструкцій, що підсилюються способом нарощуванням армування. При 

цьому рівень діючого на час підсилення навантаження розглядається як 

додаткова, до загальноприйнятих у теорії оцінювання надійності залізобетону,  

випадкова величина. Виходячи з передумов оцінки ймовірності безвідмовної 

роботи, розроблено пропозиції для визначення залишкового ресурсу підсилених 

залізобетонних конструкцій на основі ДБН В.12-14, як для нових конструкцій, або 

застосовуючи аналітичну модель життєвого циклу конструкції. 

У загальних висновках (5 с.) автор підсумовує основні результати 

дисертаційної роботи. 

 



Зауваження за змістом дисертації та автореферату: 

1. Які теоретичні передумови визначення коефіцієнтів умов роботи 

арматури, що наведені в таблиці 3.1? Не зрозуміло, чи використовувалась 

статистична обробка експериментальних даних при їх розрахунку. 

2. Доцільним було б проведення порівняльного аналізу отриманих 

експериментальних даних щодо сумісної роботи бетону підсилення із бетоном 

підсилюваної конструкції із теоретичними даними згідно існуючих 

розрахункових методик. Яке відхилення між деформаціями бетону основного 

перерізу та бетону підсилення вважається гранично допустимим для забезпечення 

сумісної роботи? 

3. З роботи не зрозуміло, якими технологічними прийомами 

забезпечувалась спільна робота «нового» бетону підсилення і «старого» бетону 

конструкції? 

4. В таблицях отриманих експериментальних та теоретичних даних 

доцільним було б також привести результати статистичної обробки відхилень. 

5. В розділі 3 слід було навести розміри поперечного перерізу, довжину 

між опорами та армування балок, підсилених нарощуванням арматури, обоймою, 

прийнятих для випробувань. 

6. Аналіз результатів за запропонованими методиками розрахунку 

залізобетонних конструкцій, підсилених за дії навантаження, доцільно було 

провести не лише з використанням власних експериментальних даних, але й із 

даними інших авторів. 

7. За критерій руйнування композитних конструкцій автор приймає 

досягнення напруженнями в арматурі межі текучості. Проте підсилені конструкції 

з додатковою арматурою, зазвичай, переходять в категорію переармованих для 

яких критерієм руйнування є максимум функції рівноважних станів. 

8. Автор для оцінки надійності використовує метод лінеаризації. 

Загальновідомо, що цей метод має похибки. На нашу думку, слід було б оцінити 

величину похибки для нелінійної функції несучої здатності конструкцій. 

9. Метод лінеаризації використовується для функцій, заданих в явному 

вигляді аналітичними виразами, оскільки для вирахування статистичних 



xapaKTepHCTHK (jjyHKuii BHKopHCTOByiOTbCfl noxizpri ipei (J)yHKU,ii. Ajie HaHnacTime Ta

HH iHnia BJiacTHBicTb KOHCTpyKniH onHcyeTbca B BHrjumi HHcejibHHx ajiropHTMiB. Toÿi

He3p03yMijl0 flK M05KJIHB0 OTpHMaTH nOXiÿHi TaKHX (jtyHKLUH?

3arajibHHH BHCHOBOK no poSoTi.

po6oTa XMIJIA PoMaHa CBreHOBHna «Hanpy>KeHO-ue(J)opMOBaHHH

CTaH Ta 3ajiHiiiKOBHH pecypc 3ajii3o6eTOHHHx KOHCTpyKijiH, niÿcHneHHx 3a uiT

HaBaHTaaceHHJD) e 3aKiHHeHOK> HayKOBOio npaneio, B AKIH OTpHMaHi HOBi HaynoBo

oSrpyHTOBaHi TeopeTHHHi i npaKTHHHi pe3yjibTaTH, MeTa HKHX BHpiniHTH BaaoiHBy

HayKOBO-TexHinHy npo6neMy BCTaHOBjieHHH uiHCHoro HanpytfceHo-ueiJiopMOBaHoro

CTaHy 3aJli3o6eTOHHHX 3THHaHHX Ta CTHCHyTO-3THHaHHX KOHCTpyKUiH, niflCHJieHHX 3a

flii HaBaHTaxceHHa.

HaBeaem 3ayBaxceHHfl He BnjiHBaiOTb Ha 3arajibHy no3HTHBHy oijiHKy

AHcepTaaiHHOi poSora i He 3MeHinyK>Tb cTyneHa HayKOBoro o6rpyHTyBaHHfl, HOBH3HH

Ta ZlOCTOBipHOCTi OTpHMaHHX HayKOBHX pe3yjlbTaTiB Ta BHCHOBKiB.

flHcepTauiHHa po6oTa XMIJIH PoMaHa CBreHOBHna «Hanpy)KeHO-AeÿopMOBaHHH

CTaH Ta 3ajiHiuKOBHH pecypc 3ajii3o6eTOHHHx KOHCTpyKnm, ni,zi,CHjieHHX 3a flii

HaBaHTaxceHHfl» Ha 3ÿo6yTT« HayKOBoro cTyneHa uoKTOpa TexHinHHx HayK e

3aBepmeHoio HayKOBOio npaueio Ta BiunoBiaae nacnopTy cneuiajibHOCTi 05.23.01 -

OyaiBejibHi KOHCTpyKijii, SyzuBjii Ta cnopyun, BHMoraM «FIopauKy npHcyaxceHHa

HayKOBHX CTyneHiB» 3aTBep,zpKeHoro IlocTaHOBOK) Ka6MiHy yKpaiHH N°56 BIJX 24

jiHnHa 2013 poKy mouo BHMOT #O uoKTopcbKHX UHcepTauifl, a lT aBTOp, 6e3yMOBHO,

3acjiyroBye npHcyuxceHHH HayKOBoro CTyneHH uoKTopa TCXHIHHHX HayK 3a

cneniajibHicTio 05.23.01 - 6yzuBejibHi KOHCTpyKnii, SyzuBJii Ta cnopyuH.

0(J)iuiHHHH onoHeHT,

PeKTop «ripHmjj

uepxcaBHa aKaueMÿÿ

A.T.H, npo(j)ecop

'VV
apxiTeKTypH»,

W, MnKOjia CABHUbKHH
H IB




