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О. М. Бордюженко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Використання екологічно чистої деревини в
будівництві уже багато століть, як єдиного матеріалу, що відновлює природа, є
перспективним, безпечним, естетичним будівельним матеріалом. Маючи низку
переваг порівняно з іншими будівельними матеріалами, такі як: висока відносна
міцність та достатньо високі деформативні характеристики, корозійна стійкість,
невелика густина, простота обробки і утилізації, відсутність конденсату на
поверхні, естетичність і відновлення запасів, деревина здатна успішно
конкурувати в конструкціях з металом та залізобетоном і застосовується у
спорудах різного типу та призначення. Винахід же клеєної деревини дає
можливість її використання у всіх напрямках будівництва, бо вона не тільки
зберігає найкращі властивості суцільної деревини, але і ліквідовує вади
природного матеріалу та обмеженість сортаменту.
Одним з напрямів науково-технічних досліджень в будівництві є вивчення
роботи будівельних конструкцій в умовах максимально наближених до
реальних. У зв’язку з цим, все більшого значення набувають питання
вдосконалення розрахунків і проектування будівельних конструкцій і споруд.
Дуже важливими є дослідження міцнісних і деформативних характеристик
елементів з клеєної деревини за дії одноразових та повторних малоциклових
навантажень ( змінні навантаження), тому що в умовах експлуатації значна
кількість дерев’яних конструкцій знаходяться саме в таких умовах роботи.
Методики розрахунку несучої здатності конструкцій із клеєної деревини
постійно вдосконалюються. Однак існуючі методики розрахунку, які
рекомендовані чинними нормативними документами, не дають можливості
достатньо повно врахувати численні фактори, які впливають на характер
напружено-деформованого стану елементів,
зокрема дію малоциклових
навантажень.
Норми і правила проектування, які діють на теренах різних держав також
ніяким чином не враховують роботу деревини як пружно-пластичного
матеріалу і впливу малоциклових навантажень на зміну фізико-механічних
властивостей клеєної деревини. Крім того норми не враховують реальну зміну
напружено-деформованого стану матеріалу при роботі деревини під
навантаженням, оскільки дане питання, як теоретично, так і експериментально,
недостатньо вивчене.
Досить актуальною задачею є накопичення експериментальних даних про
роботу балок із клеєної деревини за дії одноразових та повторних
малоциклових навантажень, визначення особливостей їхньої роботи за таких
навантажень і встановлення напружено-деформованого стану від початку
завантаження до моменту руйнування на основі деформаційної моделі.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В
дисертаційній роботі вирішені окремі задачі, які включались в плани кафедри
промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного
університету
водного господарства та природокористування за темою
«Дослідження роботи та удосконалення методів розрахунку будівельних

конструкцій при різних режимах зовнішніх впливів » (номер державної
реєстрації 0107U004181).
Мета роботи – вивчити напружено-деформований стан та розробити
методику розрахунку дерев’яних балок за дії одноразових та малоциклових
навантажень з використанням деформаційної моделі на основі урахування
дійсної роботи деревини стиснутої зони.
Задачі дослідження:
1) розробити план та методику проведення експериментальних досліджень
зразків призм та балок з цільної та клеєної деревини за дії одноразових та
малоциклових навантажень різних рівнів;
2) провести експериментальні дослідження та отримати нові експериментальні
дані для встановлення повної діаграми деформування деревини за дії
одноразового стиску вздовж волокон;
3) отримати нові експериментальні дані, провести їх аналіз та встановити
особливості роботи нормальних перерізів балок з цільної та клеєної деревини за
дії одноразових та повторних малоциклових навантажень;
4) встановити характер руйнування зразків призм та балок з цільної та клеєної
деревини;
5) обґрунтувати передумови та розробити методику розрахунку балок із клеєної
деревини з використанням деформаційної моделі на основі урахування дійсної
роботи деревини стиснутої зони за дії одноразових навантажень;
6) встановити особливості впливу дії малоциклових навантажень на подальшу
роботу згинальних елементів з деревини та розробити методику врахування
таких впливів при забезпеченні безаварійної експлуатації;
7) виконати статистичний аналіз експериментальних та теоретичних даних
напружено-деформованого стану дослідних зразків.
Об’єкт досліджень – призми та балки із цільної та клеєної деревини.
Предмет досліджень – напружено-деформований стан балок із цільної та
клеєної деревини за дії малоциклових навантажень.
Методи досліджень - аналіз літературних джерел, теоретичні дослідження,
експериментальні випробування призм і балок із цільної та клеєної деревини за
дії одноразових і малоциклових навантажень, а також статистичний аналіз
результатів досліджень.
Наукова новизна отриманих результатів:
1) проведені експериментально-теоретичні дослідження зразків призм з цільної
та клеєної деревини за дії одноразових та малоциклових навантажень різних
рівнів, в результаті яких отримано нові експериментальні дані про міцність
деревини вздовж волокон та побудовано повну діаграму деформування
деревини з спадною віткою;
2) проведені експериментально-теоретичні дослідження роботи дощатоклеєних
балок за дії одноразових та малоциклових навантажень і отримано нові
експериментальні дані про конструктивну міцність деревини та несучу
здатність дощатоклеєних балок, що працюють за дії таких навантажень;
3) вперше розроблена методика розрахунку балок із деревини з використанням
деформаційної моделі на основі більш повного врахування міцнісних і

деформативних властивостей деревини в стиснутій зоні елемента за дії
одноразових та малоциклових навантажень;
4) встановлено вплив дії малоциклових навантажень різних рівнів на подальшу
роботу згинальних елементів з деревини та розроблено методику врахування
таких впливів при забезпеченні безаварійної експлуатації конструкцій.
Практичне значення отриманих результатів. Отримані в дисертації
результати були використані під час проектування дерев’яного перекриття
четвертого поверху 28-ми квартирного житлового будинку по вул. Шевченка,
67 в м. Рівне. Зокрема, була визначена несуча здатність балок з деревини за дії
малоциклових навантажень з врахуванням реальної роботи та повним
використанням дійсних діаграм деформування деревини.
Також окремі положення дисертаційної роботи включені в програми
спецкурсів з дисципліни «Сучасні будівельні конструкції та методи їх
розрахунку» та «Прогресивні будівельні конструкції з металу, дерева та
пластмас» спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» в
Національному університеті водного господарства та природокористування.
Особистий внесок здобувача. Найбільш суттєві експериментальнотеоретичні результати досліджень, наведені в дисертаційній роботі, отримані
автором самостійно і до них насамперед належить:
1) проведено експериментально-теоретичні дослідження для встановлення
повної діаграми деформування деревини за дії одноразового стиску;
2) удосконалено методику визначення напружено-деформованого стану
елементів із клеєної деревини, що працюють на згин за дії статичних
одноразових та малоциклових навантажень з використанням деформаційної
моделі;
3) проведено експериментально-теоретичні дослідження, виконано аналіз
отриманих даних та встановлено особливості роботи нормальних перерізів
балок з цільної та клеєної деревини за дії одноразових та повторних
малоциклових навантажень;
4) виконано статистичний аналіз експериментальних та теоретичних даних
напружено-деформованого стану дослідних зразків.
Апробація результатів дисертації. Окремі положення дисертації
викладені на науково-технічних конференціях: «Ресурсоекономні матеріали,
конструкції, будівлі та споруди» (м. Рівне, 2010…2014 р.р.); 15-ом
Международном симпозиуме “Современные строительные конструкции из
металла и древесины” (м.Одеса, 2011); «Устойчивое развитие городов» (м.
Харків, 2011); «Проблеми розвитку міського середовища» (Київ, 2012 р.);
международной конференции «Новые материалы, оборудование и технологии в
промышленности» (Могилев, 2012 р.); «Перспективи розвитку будівельної
галузі» (Полтава, 2013 р.) та на науково-технічних конференціях професорськовикладацького складу аспірантів та студентів НУВГП (м. Рівне, 2010…2015
р.р.).
Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковані у 14 наукових
працях, у тому числі 8 наукових публікацій у фахових виданнях, 1 стаття у

науковому періодичному виданні іншої держави, 1 стаття у збірнику матеріалів
міжнародної конференції іншої держави.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів,
загальних висновків, списку використаних джерел з 122 найменувань на 13
сторінках і 5 додатків. Повний обсяг дисертації становить 201 сторінку, в тому
числі основного тексту 163 сторінки , 93 рисунки, 31 таблиці.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, що розв’язується,
сформульовано мету та задачі досліджень, наукову новизну й практичну
цінність результатів роботи, а також наведено її загальну характеристику.
У розділі 1 проаналізовано область застосування та наукові досягнення в
галузі проектування та експлуатації елементів із цільної та клеєної деревини як
за дії статичних одноразових, так і за дії повторних малоциклових навантажень.
Проведено огляд і критичний аналіз науково-технічної та інструктивнонормативної літератури, аналіз існуючих методик розрахунку балок із клеєної
деревини за різних режимів роботи та видів навантаження.
Безпосередньо дослідженням і розробкою методів розрахунку конструкцій
з деревини, оцінці їх несучої здатності і вдосконаленню конструктивних рішень
присвячена велика кількість робіт українських, радянських і закордонних
вчених таких як В.В. Фурсов, В.В. Стоянов, Б.Г. Демчина, Д.В. Михайловський
В.З. Кліменко, А.Я. Найчук, В.Г. Леннов, А.М. Иванов, Г.А. Гениев , А.Ф.
Богданович, С. С. Гомон, В.И. Линьков В.А. Балдин, К. П. Пятикрестовский
Л.М. Ковальчук, А.С. Шеховцев, С.Б. Турковский, Ю.М. Иванов, Ф.П. Белякин,
D.W.Green, D.E.Kretschmann, B. Medsen, I.R. Riece.
Значну частину досліджень роботи згинальних елементів з деревини
займають короткочасні статичні навантаження та зокрема розподіл напружень
у поперечних перерізах елементів. Дослідженням даного питання займалися
Ф.П. Белянкин, Е.Н. Квасников, Б.Е. Родин, А.С. Алимов.
Дослідження роботи елементів із клеєної деревини за дії багаторазових
повторних навантажень представлено в працях А.М. Иванова, И.Т. Мирсаяпова,
И.С. Абдархманова, Д.Р. Сафина А.С. Прокофьева, А.А. Сморчкова, К.Т. Вуба,
А.С. Фрейдина та багатьох інших.
На основі аналізу результатів досліджень, проведених іншими вченими,
встановлено необхідність ґрунтовного вивчення роботи балок із клеєної
деревини за дії малоциклових навантажень різних рівнів для можливості
забезпечення безаварійної їх експлуатації.
У розділі 2 представлено обсяг та методику експериментальних
досліджень.
Для визначення міцнісних та деформативних характеристик деревини сосни
одночасно із дослідними балками з тієї ж деревини виготовили: 17 зразків
призм із цільної деревини типу ПД для випробування на стиск за дії
одноразових та малоциклових навантажень, 6 зразків призм із цільної деревини
типу ПДн для випробування на стиск за дії одноразових навантажень при

жорсткому режимі прикладення навантаження з побудовою повної діаграми
деформування деревини, 27 зразків призм із цільної деревини типу ПДц для
випробування на стиск за дії одноразових та малоциклових навантажень задля
визначення межі малоциклового пристосування деревини, 13 зразків призм із
клеєної деревини типу ПДК для випробування на стиск за дії одноразових та
малоциклових навантажень, 5 зразків дерев’яних балок типу БД для
встановлення особливостей роботи під впливом одноразових навантажень та 9
дощатоклеєних балок типу БДК. Всього в експериментах використано 77
зразків з цільної та клеєної деревини.
Випробування зразків всіх трьох серій проводилися за відносної вологості
зразків деревини сосни першого сорту W=10% в опалюваному приміщенні за
температури 18-20 ºС.
Дощатоклеєні
дерев’яні
балки,
які
використовувалися
в
експериментальному дослідженні були виготовлені в заводських умовах з
соснових струганих дощок товщиною 25 мм, склеєних по пласту між собою з
використанням резорцинового клею Casco Silva класу вологостійкості D3 та в
відповідності з EN 204/205.
Балки з клеєної деревини, при випробуваннях, встановлювались з однієї
сторони на шарнірно рухому, а з іншої - на шарнірно нерухому опори. Зверху
розміщувалась траверса з базою 900 мм. Зосереджені зусилля через траверсу
передавалися на 1/3 прольоту згинального елемента. Зусилля F , які діяли на
траверсу, створювались за допомогою гідравлічного домкрату ДГ-10,
розташованого над траверсою. Зусилля F в домкраті визначалось за
показниками манометра насосної станції. Для забезпечення необхідної точності
експерименту шкала пресової установки при випробуваннях становила 10 кН і
не перевищувала очікувану величину руйнівного зусилля більше ніж в 1,5-2
рази. З ціллю зменшення зминання деревини в зоні передачі зусилля від
домкрату на балку між ними були встановлені стальні пластини та гумові
прокладки. Для забезпечення повороту між верхньою частиною домкрата та
траверсою силової рами встановлювались шарніри у вигляді куль.
На опорах були закріплені індикатори ИЧ-10м, які вимірювали
деформації самих опор балки. Для вимірювання переміщення балки посередині
було встановлено прогиноміри 6-ПАО.
Для вимірювання деформацій деревини дослідних зразків були наклеєні
тензодатчики базою 50 мм у верхній, нижній зонах балок, а також на бічних
поверхнях. Схеми розміщення тензодатчиків зображені на рис.1.
Навантаження на балку прикладалось ступенями за допомогою
гідравлічного домкрата, величина ступенів складала приблизно 8-10% від
припустимого руйнуючого навантаження. На кожному ступені навантаження
знімались показники з усіх приладів. Крім того, на кожному ступені
навантаження надавалась витримка 5 хв. Час навантаження однієї ступені
складав 2…3 хв. Схема дослідної установки зображена на рис. 2.
Деформації деревини в призмах вимірювали по чотирьох бокових гранях з
метою побудови діаграм деформування (σ-u), як основної залежності
напружено-деформованого стану деревини. Після обробки результатів на

основі отриманих даних було побудовано графіки деформування деревини як за
м’якого (ПД) так і за жорсткого (ПДн) режиму роботи із побудовою спадаючої
вітки деформування матеріалу

Рис.1. Схема розташування тензодатчиків на балці з клеєної деревини

Рис.2. Схема установки для випробування балок із клеєної деревини.
Розділ 3 присвячено аналізу та опрацюванню експериментальних
досліджень основних фізико-механічних характеристик деревини.
В процесі підготовки до випробувань за жорсткого режиму деформування
для визначення деформацій на кожну з граней шести призм типу ПДн
прикріплювалися індикатори годинникового типу 2МИГ на базі вимірювань
100 мм. На початку випробувань кожен із зразків
деревини був
відцентрований спочатку по геометричних, а згодом по фізичних осях. Під час
випробування зразків з деревини за досягнення зовнішнього навантаження
50…60% від руйнівного, в роботу включалися три симетрично розташовані
гідравлічні домкрати, які сприймали частину зовнішнього навантаження та
запобігали швидкому руйнуванню за критичних навантажень.
При подальшому збільшенні зовнішнього навантаження, фактичне
зусилля, яке сприймалося зразком, поступово зменшувалося за рахунок
передачі частки зусилля на гідродомкрати. Включення в роботу гідродомкратів

забезпечило можливість отримання експериментальних даних зі встановлення
межі критичних деформацій ud,f за середнього значення тимчасового опору
стиску деревини вздовж волокон f c ,0, Т = 56,05 МПа. Ця методика дала
можливість встановлення експериментальних даних у закритичній зоні роботи
деревини, в якій рівні деформування деревини ud,і перевищують критичні
деформації у вершині діаграми. На рисунку 3 наведено діаграми “напруження деформації ” стиску деревини сосни вздовж волокон.
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Рис.3 - Діаграми “напруження - деформації ” стиску деревини сосни трьох
зразків-близнюків
За розрахункову аналітичну залежність для опису криволінійної діаграми
фізичного стану деревини d ud від початку навантаження і до руйнування
прийнята функція у вигляді поліному другого степеня на основі пропозицій
Ф.І.Герстнера та К.П.Пятикрєстовского. Дана функція була використана
авторами цих робіт лише для висхідної вітки деформування
c,d

К1uс,d К c uc2,d .

Коефіцієнти поліному (3.1) в разі, коли деформації на стиск
пропонується визначати за виразами:
К1

Кc

u c , fin,d

(1)
відомі,

2 f c ,o , d
;
uc , fin,d

f c ,o , d
uc2, fin,d

(2)
(3)

.

Для обґрунтування відповідності розглянутої функції спадаючої вітки
діаграми, змодельованої залежністю (1), визначалася розбіжність х
, як
teor
d ,i

exp
d ,i

співвідношення теоретичних та експериментальних значень відповідного
деформування деревини спадаючої вітки діаграми, що були отримані за
випробувань дослідних зразків.
Статистичний аналіз показав, що збіжність між дослідними і
розрахунковими даними задовільна, бо коефіцієнт варіації становив
V=0,4%<10%, а отримане рівняння добре віддзеркалює зв’язок між фізичними

величинами, що досліджувалися. Цей аналіз надає можливість рекомендувати
залежність (1) для реалізації в інженерних розрахунках.
Також шість зразків з клеєної деревини у вигляді призм було випробувано з
метою встановлення руйнівного навантаження, а в подальшому і міцності.
Завантаження здійснювалося ступенями, величина яких приймалась рівною
0,05 … 0,055 від очікуваного руйнівного зусилля, із постійним контролем
розвитку деформацій деревини. Середнє значення тимчасової міцності на стиск
для зразків з клеєної деревини склала f c,0,T 49,25МПа.
Зразки з цільної та клеєної деревини випробувався за дії малоциклових
навантажень ПД-4, ПД-5 шляхом поступового навантаження від від 0,2Fmax до
0,4Fmax, від 0,2Fmax до 0,5Fmax, від 0,2Fmax до 0,6Fmax, від 0,2Fmax до 0,7Fmax, від
0,2Fmax до 0,8Fmax, від 0,2Fmax до 0,9Fmax, від 0,2Fmax до 0,95Fmax з подальшим
поступовим розвантаженням для встановлення кількість разів повторних
навантажень до повного руйнування.
У відповідності до отриманих даних експериментальних досліджень зразків
було побудовано графік усередненого деформування деревини всіх зразків
вздовж волокон на 1, 2, 5, 10, 20, 50 циклах навантаження-розвантаження (та
проаналізовано середнє відсоткове співвідношення приросту деформацій між
першим циклом завантаження та подальшими циклами. Графік усередненого
деформування деревини зразка ПДК-9 (0,2-0,6) вздовж волокон на 1, 2, 5, 10,
25, 50 циклах навантаження-розвантаження показано на рисунку 4.
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Рис.4 – Діаграма поздовжнього деформування деревини на 1, 2, 5, 10, 25,
50 циклах навантаження зразка ПДК-9 (0,2-0,6)
Експериментально отримані діаграми деформування деревини за
малоциклових навантажень дають можливість визначитися з розрахунковою
аналітичною залежністю для опису криволінійної діаграми фізичного стану
деревини від початку навантаження і до руйнування. За розрахункову
аналітичну залежність для опису криволінійної діаграми фізичного стану

деревини за повторного навантаження для висхідних віток, прийнята функція у
вигляді поліному другого степеня з врахуванням накопичення залишкових
деформацій u d ,cyc після прикладення розрахункового числа навантажень
К1uс,d ,cyc К c uс2,d ,cyc .
(4)
На основі цих даних проведено аналітичний опис функції малоциклової
витривалості повторним навантаженням
c , d ,cyc

с ,d ,cyc

в ,cyc

f c ,Т

f (nсyс ) ,

(5)

де - в, cyc - верхній рівень прикладання малоциклових навантажень; n cyc кількість повторних навантажень.
Опис здійснювався за допомогою п’яти функцій: гіперболічної,
логарифмічної, експоненціальної, поліноміальної, степеневої. Порівняння
таких показників, як коефіцієнт варіації та показник точності, показали, що
найбільш точно описує залежність у вигляді степеневої функції.
Графік малоциклової витривалості повторним навантаженням вздовж
волокон в залежності від верхнього рівня малоциклових навантажень
зображено на рис. 5.
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Рис.5 – Діаграма малоциклової витривалості деревини (сосни) вздовж
волокон
Встановлено, що межа пристосування деревини сосни за дії повторним
малоцикловим навантаженням вздовж волокон
= 0,52. За максимальне
розрахункове число прикладення малоциклових навантажень прийнято
ncic=100000.
У розділі 4 наведено результати експериментальних випробувань
дерев’яних балок. Одноразовим короткочасним навантаженням були
випробувані 5 балок марок БД-1, БД-2, БД-3, БД-4, БД-5. За результатами цих
випробувань побудовані діаграми деформування деревини як найбільш
стиснутих та розтягнутих шарів деревини, так і проміжних.Також представлені
результати випробувань балок типу БДК за дії одноразових статичних
навантажень ( БДК-1, БДК-2, БДК-3) та повторних малоциклових навантажень
( БДК-4, БДК-5, БДК-6, БДК-7, БДК-8, БДК-9).

Результати досліджень балок із цільної деревини представлені на основі
досліджень балки БД-3, в якій спостерігалися найбільші відносні деформації
(рис.6).
4

1

М(кН·м)

3
2
1
0
-100

-80
-60
Стиснута зона

-40
-20
Розтягнута зона

Д-32

Д-17

0

Д-15

20

40

Д-33

60
Д-16
Д-31

80

u·10-4

31

11

32

12

33

13

34

14

35

15

36

16
17

37
2

Рис.6 – Діаграми деформування різних шарів деревини в зоні чистого згину
балки БД-3
Діаграми зміни положення нейтральної лінії в перерізі в зоні чистого
згину балок з цільної деревини марок БД-1, БД-2, БД-3, БД-4, БД-5 за дії
одноразового короткочасного статичного навантаження показано на рис. 7.
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Рис.7 – Графік середніх експериментальних значень зміни нейтральної лінії
балки з цільної деревини при роботі на чистий згин за дії статичного
навантаження в перерізі між складками
Результати випробувань показали, що починаючи з початку прикладення
одноразового короткочасного статичного завантаження нейтральна лінія в
балках з цільної та клеєної деревини змінювала своє положення в сторону
зменшення висоти розтягнутої зони. Положення нейтральної лінії в перерізі на
ділянці чистого згину балок з цільної та клеєної деревини визначали за
допомогою лінійної інтерполяції показів тензодатчиків, що розташовувалися на
балці.
Напружено-деформований стан балок із клеєної деревини представлено за
експериментальними даними зразка БДК-9, який випробовувався за повторних
навантажень рівнів (0,2-0,8)Мр, тобто в діапазоні навантажень, які створювали

режим роботи від 0,2 Мр=0,54 кН·м до 0,8 Мр=2,16кН·м, за приросту моменту
на кожній ступені прикладення навантаження ∆Мр=0,26кН·м. Розвиток
деформацій найбільш віддаленого шару стиснутої та розтягнутої деревини за
малоциклового навантаження дощато-клеєної балки марки БДК-9 в зоні
чистого згину показано на рис.8.
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Рис.8 – Розвиток деформацій стиснутої та розтягнутої деревини
за мало
циклового навантаження дощато-клеєної балки марки БДК-9 в зоні чистого
згину
При випробуваннях було виявлено, що на десятому циклі деформації в
0 ,8 )
ucmax(
57,91 10 4 , та
найбільш стиснутому волокні балки склали
,d ,cyc,10
збільшилися в порівнянні з першим на 19,88 %, в той час, як в розтягнутому
max(0,8)
4
волокні вони сягнули значень ut ,d ,cyc,10 43,71 10 і приріст їх склав 10,93%.
Прогин на п’ятому циклі цієї балки зріс на 4,36% порівняно з першим
циклом, а приріст прогину від п’ятого циклу до десятого склав 2%. На
одинадцятому циклі приріст прогину за його верхнього рівня Мн=0,8Мр став
незворотнім і балка зруйнувалася.
В балках з клеєної деревини усіх марок зменшення площі розтягнутої зони
починалося на першому ж циклі завантаження з подальшими змінами на всіх
циклах завантаження (рис.9). Площа розтягнутої зони на верхньому рівні
другого циклу завантаження в балці марки БДК-9 становила 44,69% всього
перерізу, а на десятому – 45,48%, тобто вона лишалася практично незмінною.
У розділі 5 розглянуті теоретичні основи розрахунку балок із цільної та
клеєної деревини за деформаційною моделлю за дії одноразових статичних та
повторних малоциклових навантажень. Встановлено вплив повторних
навантажень на напружений стан та несучу здатність балок з клеєної
деревини.
В основу методики розрахунку покладена розрахункова деформаційна
модель і наступні передумови:
а) розрахунковим є переріз нормальний до повздовжньої осі елемента, в
якому в стиснутій зоні утворюється складка;
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Рис.9 – Зміна положення нейтральної лінії в перерізі зони чистого згину за
дії малоциклових навантажень балки марки БДК-9
б) по висоті розрахункового перерізу для середніх деформацій справедлива
гіпотеза про лінійний розподіл деформацій;
в) зв’язок між напруженнями і деформаціями розтягнутої деревини
приймається у вигляді лінійної залежності;
г) зв’язок між напруженнями і деформаціями стиснутої деревини
приймається у вигляді трансформованої діаграми, що описується поліномом
другого степеня 1, а за дії малоциклових навантажень - 4;
д) розглядаються елементи з деревини, в яких силові фактори повинні бути
прикладені таким чином, щоб не викликати кручення;
ж) як розрахункові приймаються характеристичні значення опору деревини в
дерев’яному елементі.
Експериментально-теоретичні дослідження суцільної та клеєної деревини,
яка працює на згин, свідчать, що у межах стиснутої частини елемента
відбувається перерозподіл напружень від початку навантаження і до
граничного стану роботи конструкції. Характерною особливістю такого
перерозподілу є спочатку збільшення, а в передграничному стані - зменшення
напружень в найбільш віддалених від нейтральної лінії деформативних шарах
деревини з одночасним збільшенням в них деформацій від ud,f до граничних
значень ud,u . Такий перерозподіл пояснюється тим, що за деформацій ud,f в цій
зоні напруження волокон досягають значень граничної міцності fc,o,d , а в
подальшому шари деревини втрачають стійкість та починає утворюватися
складка, часто, візуально невидима. За збільшення деформацій складка
поширюється по висоті стиснутої зони до нейтральної лінії, але ці шари
деревини (складки) не перестають чинити опір стиску, тільки вони це роблять з
меншою інтенсивністю. Це явище в сучасних нормах розрахунку конструкцій з
деревини поки що не враховується.
У розрахунку елементів з цільної та клеєної деревини з використанням
повної діаграми фізичного стану матеріалу для аналізу прийнято стадії
напружено-деформованого стану деревини запропоновані Гомоном С.С.
Розглянемо поперечний переріз дерев’яного згинального елемента рис. 10.
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Рис.10 – Поперечний переріз, відносні деформації та внутрішні зусилля в
прямокутному перерізі з деревини
За фіксованих значень висоти стиснутої зони деревини y1 yc і деформацій
крайнього стиснутого волокна деревини при uc , d uc , d ,1 , деформацій крайнього
розтягнутого шару деревини ut , d ut , d ,1 рівняння рівноваги зовнішніх і
внутрішніх зусиль в нормальному перерізі мають вигляд (рис. 10)
M н. л. 0 ; M 1 M c , d ,1 M t , d ,1;
(6)

N

0 ; N c ,d ,1

N t ,d ,1 .

(7)

На базі деформацій, що виникли в нормальному перерізі згинального
елемента напруження, описуємо різними функціями на трьох різних ділянках
висоти перерізу. Перша ділянка - ділянка розтягу починається від низу
елемента до нейтральної лінії; друга ділянка – ділянка стиску від нейтральної
лінії до максимального значення напружень стиску; третя ділянка також
ділянка стиску від кінця другої ділянки до верху згинального елемента.
Епюру
в залежності від u для нормального перерізу дерев’яного
згинального елемента виразимо двома функціями на різних ділянках:
перша функція є прямолінійною та описує напруження в розтягнутій зоні
дерев’яного елемента і діє в межах від 0 до yt ;
f1 (u ) E0,05 ut ,d ,
(8)
t ,d
друга функція описує напруження, що виникають в в двох ділянках
стиснутої зони дерев’яного елемента в межах від 0 до yc ;

f 2 (u) k1uc, d kcuc2, d ,
(9)
де k1 , kc - коефіцієнти поліному пропонується визначати за виразами 2 та 3.
Зусилля розтягу в даному перерізі буде дорівнювати:
u t , d ,1
yt
y
1
Nt b f1 u dy b Eu t du
byt Eut , d ,1 , де dy yt du .
(10)
ut , d ,1
2
u t , d ,1
0
0
c, d

Зусилля стиску в даному перерізі будуть дорівнювати:
u c , d ,1

yc

Nc

b f 2 u dy b
0

k1u k c u

yc

2

uc , d ,1

0

du byc

k1uc ,d ,1

k c uc2, d ,1

2

3

, де dy

yt
u t , d ,1

du . (11)

Згинальний момент від нейтральної лінії для розтягнутої зони в даному
перерізі буде дорівнювати:
u t , d ,1

yt

yt2

1 2
yt
byt Eut , d ,1 , де dy yt du ; y
u . (12)
2
u
3
t
,
d
,
1
u
u
t
,
d
,
1
t
,
d
,
1
0
0
Згинальний момент від нейтральної лінії для стиснутої зони в даному
перерізі визначиться:
Mt

b y f1 u dy b

Eu

b y f 2 u dy

b

0

де dy

yc
u c , d ,1

du

u c , d ,1

yc

Mc

2

k1u

2

kc u

0

du , y

yc
u c , d ,1

yc2

3

u 2 c , d ,1

du

2
c

by

k1uc , d ,1
3

kcuc2, d ,1
,
4

(13)

u.

Для розрахунку дерев’яної балки запишемо систему рівнянь, які
складаються з рівноваги зусиль, які виникають в балці, та співвідношень
відносних деформацій до висоти стиснутої і розтягнутої зон:
k1uc , d ,1

kc uc2, d ,1

2

3

N c, d ,1

N t , d ,1

byc

uc, d ,1

uc,t ,1 або
yt

uc , d ,1

uc ,t ,1

yc

yt

yc

1
byt Eut , d ,1
2

(14)

На базі системи рівнянь розроблено алгоритм для визначення напруженодеформованого стану та згинального моменту методом зміни положення
нейтральної лінії в балці з деревини за дії різних рівнів навантаження.
Аналізуючи роботу стиснутої зони на прикладі балки типу БДК-3 за
навантажень рівнів М=0,2Мр , М=0,4Мр та М=0,6Мр максимальні значення
напружень ( рис.11) знаходяться в крйньому шарі стиснутої зони і епюра
напружень має криволінійний характер. Отже балка працює без складок в
стиснутій зоні, тому така робота відповідає ІІ стадії напружено-деформованого
стану.
Так як за режиму М=0,8Мр максимальні напруження спостерігаємо
всередині епюри напружень стиснутої зони елемента з клеєної деревини і вони
становлять σc,d,max = 49,24 МПа та помітне зменшення напружень до краю цієї
зони, в яких вони складають σc,d = 48,85 МПа, то робота балки за всіма
ознаками відповідає ІІІ стадії напружено-деформованого стану: стискаючі
напруження сприймаються ділянкою деревини, на якій утворилася складка та
ділянкою деревини під складкою.
В балці з клеєної деревини БДК-9 (див. рис. 12), яка працювала за режиму
повторних навантажень (0,2-0,8)Мр за рівня М=0,8Мр на першому циклі
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Рис.11 – Розвиток напружень стиснутої та розтягнутої деревини за статичного
навантаження дерев’яної балки марки БДК-3 в зоні чистого згину за рівня
навантажень: а) М=0,2Мр; б) М=0,4Мр; в) М=0,6Мр; г) М=0,8Мр
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Рис. 12 – Розвиток напружень стиснутої та розтягнутої деревини за
малоциклового навантаження дощатоклеєної балки марки БДК-9 в зоні чистого
згину за рівня навантажень М=0,8Мр: а) на першому циклі, б) на десятому циклі

завантаження максимальні напруження спостерігаємо не на самому
віддаленому волокні, а всередині епюри напружень стиснутої зони поперечного
перерізу балки і вони складають для першого циклу σc,d,max,1 = 49,24 МПа.
Отже, вже на першому циклі завантаження за режиму М=0,8Мр балка працює
за ІІІ стадії напружено-деформованого стану. Виникає зминання волокон та
утворюються складки зминання в деревині стиснутої зони, частина шарів
деревини переходить в закритичну зону роботи деревини, проходить
перерозподіл напружень по висоті балки, стискаючі зусилля сприймаються
ділянкою деревини під складкою та ділянкою деревини, на якій утворилася
складка, проходить зростання деформацій стиснутої зони. Вже на другому
циклі завантаження за менших рівнів навантажень проходить подальший
перерозподіл напружень по висоті стиснутої зони елементів з клеєної деревини.
З кожним подальшим циклом завантаження-розвантаження процес
продовжується, іде зростання відносних деформацій з поцикловим розвитком
глибини складки, що приводить до руйнування на одному з циклів прикладення
навантаження.
Напруження в крайніх шарах деревини розтягнутої зони у всіх зразках
дощатоклеєних балок, в зоні чистого згину, які працювали за дії повторних
навантажень, на верхніх рівнях прикладення цих навантажень із зростанням
кількості циклів поступово збільшуються.
Вплив на витривалість деревини сосни за дії повторних циклових
стискаючих навантажень вздовж волокон було досліджено в третьому розділі
даної роботи. Встановлено, що витривалість повторним навантаженням
залежить від верхнього рівня прикладення малоциклових короткочасних
навантажень.
В нормальному ж поперечному перерізі до осі згинального елемента з
цільної чи клеєної деревини розподіл напружень розтягу і напружень стиску по
висоті перерізу за навантажень різних рівнів проходить нерівномірно. Для
визначення кількості циклів прикладення навантажень, що може витримати
конструктивний згинальний елемент, необхідно знати верхній рівень роботи
усереднених напружень шарів стиснутої зони поперечного перерізу. Для цього
спочатку встановимо рівень навантажень через верхній рівень прикладення
згинаючого моменту
М cyc
в ,cyc , М

М руйн

.

(15)

Для переходу від рівня навантажень до усередненого рівня напружень
необхідно врахувати нерівномірність розподілу напружень по шарах стиснутої
зони деревини та взаємний вплив більш напружених шарів деревини на менш
напружені і навпаки ( взаємно підтримуюча робота сумісних шарів деревини)
за дії повторних навантажень. В центрі ваги стиснутої зони балки рівень
напружень перевищує рівень навантажень на 10-20 % на різних рівнях
завантажень. Взаємний зв’язок між рівнем напружень і рівнем навантажень
проведемо за допомогою коефіцієнта k cyc

в ,cyc ,

kcyc

в ,cyc ,М

.

(16)

Тоді розрахункову кількість циклів (малоциклову витривалість), що сприйме
згинальний елемент з деревини без руйнування визначиться з умови

ncyc

0 , 0562

kcyc

в ,cyc , М

0,9909

.

(17)

Враховуючи перевищення напружень над навантаженнями та прояв
підтримуючої дії суміжних волокон
деревини між собою, приймаємо
коефіцієнт kcyc 1,1.
Розрахункове максимальне число циклів роботи балок з клеєної деревини
за різних режимів прикладення малоциклових навантажень, визначене за
формулою 17 дало задовільний збіг з експериментальними випробуваннями.
При випробуваннях балок з клеєної деревини малоцикловим
навантаженням поряд із спостереженням за розвитком прогинів елемента та
зростанням деформацій в стиснутій та розтягнутій зонах проводилося також
візуальне спостереження за появою складок в стиснутій зоні деревини. Всі
балки, як за короткочасного одноразового статичного навантаження, так і після
дії небагато повторних навантажень, крім балки марки БДК-6, зруйнувалися в
перерізі близькому до середини елемента. Руйнування було крихким і пройшло
миттєво. На прикладі балки з клеєної деревини марки БДК-7 показано характер
руйнувань елементів в зоні чистого згину після дії малоциклових навантажень
(див. рис. 13).
а)
б)

в)

Рис. 13 – Утворення складок в елементі з клеєної деревини марки БДК-7а), б) та характер руйнування - в)

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Практично всі елементи з цільної та клеєної деревини будівель та споруд,
які сприймають дію згинального моменту, працюють за дії малоциклових
навантажень різних режимів та рівнів. На сьогодні проведено дослідження
напружено-деформованого стану елементів з клеєної деревини, що працюють
на згин, за дії одноразових статичних навантажень. Вплив малоциклових
навантажень різних рівнів та режимів на зміну міцнісних та деформативних
характеристик деревини, напружено-деформований стан та несучу здатність
згинальних елементів з цільної та клеєної деревини практично не вивчався.
2. Розроблені план, устаткування та методика і проведені експериментальні
дослідження для встановлення повної діаграми стиску деревини. Зазначена
методика дозволяє отримати досить надійні дані про параметри нелінійності
повних діаграм деформування деревини з явно вираженою спадною віткою. На
базі аналізу отриманих нових експериментальних даних запропонована
методика визначення коефіцієнтів полінома другого степеня для апроксимації
діаграми стиску деревини та проведені статистичні порівняння
експериментальних та теоретичних значень.
3. На основі статистичного порівняння отриманих експериментальних
даних встановлено закономірність малоциклової витривалості деревини
повторним стискаючим навантаженням вздовж волокон в залежності від
верхнього рівня повторних навантажень та межу пристосування цикловим
навантаженням сосни, яка становить 0,52 f c,0,Т .
4. Виявлено, що розвиток та стабілізація деформацій в балках з клеєної
деревини залежить від верхнього рівня роботи елемента за малоциклового
навантаження: так за роботи в режимі рівня (0,2-0,4)Мр за 50 циклів пройшла
повна стабілізація приросту деформацій в обох зонах та балка почала
працювати практично пружно; при роботі (0,2-0,6)Мр на перших п’ятдесяти
циклах на верхньому рівні повторних навантажень сталася стабілізація
приросту деформацій деревини як в розтягнутій зоні та деяке затухання
приросту в стиснутій, а вже в подальшому за наступних 450 циклів відносні
деформації деревини збільшилися відповідно на 3,93% та 12,5%; при роботі
(0,2-0,8)Мр р максимальні відносні деформації стиснутої деревини починаючи з
першого циклу випробувань почали неупинно зростати і на десятому циклі
збільшилися в стиснутій зоні на 19,88%, а в розтягнутій на 10,93%.
5. В балках з клеєної деревини за режимів роботи (0,2-0,4)Мр повторного
навантаження починаючи з п’ятого циклу відбулася стабілізація прогинів, а
зростання прогину на верхньому рівні в балках за режимів роботи (0,2-0,6)Мр
проходило до 150 циклу прикладення повторних навантажень і він досяг
максимуму f cycmax,150 3,401см та зріс на 77,1% Зростання прогину на верхньому
рівні в балках за режимів роботи (0,2-0,8)Мр проходило на кожному із циклів
прикладення повторних навантажень без стабілізації і досяг він максимуму на
десятому циклі f cycmax,10 3,929 см.
6. Зі збільшенням значень одноразових навантажень на балку, починаючи
0,1Мр, проходить переміщення нейтральної лінії в перерізі зони чистого згину

балок, як з цільної так і клеєної деревини, в сторону розтягнутої зони. З ростом
кількості прикладення повторних малоциклові навантажень в усіх балках з
клеєної деревини на верхніх рівнях навантаження також змінювалось
положення нейтральної лінії в нормальному перерізі в сторону постійного
зменшення розтягнутої зони.
7. Руйнування згинальних елементів з деревини як за статичного так і за
повторних навантажень починалося з появи складок в стиснутій зоні з
подальшим повним крихким руйнуванням деревини розтягнутої зони.
8. Обґрунтовано передумови та розроблено алгоритм методики розрахунку
елементів з цільної та клеєної деревини, що сприймають згинаючий момент. В
основу методики вперше покладена розрахункова деформаційна модель на
основі урахування дійсної роботи деревини стиснутої зони згинального
елемента, яка дозволяє оцінювати напружено-деформований стан нормальних
перерізів на всіх стадіях роботи, аж до руйнування, за дії статичних
одноразових та повторних навантажень.
9. Встановлено особливості впливу дії малоциклового навантаження та
запропоновано врахування цієї дії на подальшу роботу згинальних елементів з
деревини через коефіцієнт малоциклової витривалості для забезпечення
безаварійної експлуатації.
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Дисертація присвячена дослідженню балок із клеєної деревини та
удосконаленню методики визначення напружено-деформованого стану та
розрахунку.
Проведено
експериментальні
дослідження
напруженодеформованого стану балок із цільної та клеєної деревини за дії одноразових та
повторних малоциклових навантажень. Обґрунтовано передумови та
розроблено алгоритм методики розрахунку елементів з цільної та клеєної
деревини, що сприймають згинаючий момент. В основу методики вперше
покладена розрахункова деформаційна модель на основі урахування дійсної
роботи деревини стиснутої зони згинального елемента, яка дозволяє оцінювати
напружено-деформований стан нормальних перерізів на всіх стадіях роботи аж
до руйнування за дії статичних одноразових та повторних навантажень.
Ключові слова: дощатоклеєні балки, деформаційна модель, малоциклові
навантаження, напружено-деформований стан.
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Диссертация посвящена исследованию балок из клеенной древесины и
совершенствованию методики определения напряженно-деформированного
состояния и расчета. Проведены экспериментальные исследования
напряженно-деформированного состояния балок из цельной и клеенной
древесины при действии однократных и повторных малоцикловых нагрузок.

Обоснованы предпосылки и разработан алгоритм методики расчета элементов
из цельной и клеенной древесины, воспринимающей изгибающий момент. В
основу методики впервые положена расчетная деформационная модель на
основе учета действительной работы древесины в сжатой зоне изгибающего
элемента, которая позволяет оценивать напряженно-деформированное
состояние нормальных сечений на всех стадиях работы вплоть до разрушения
при действии статических однократных и повторных загрузок.
Ключевые слова: дощатоклеенные балки, деформационная модель,
малоциклические нагрузки, напряженно-деформированое состояние.
ABSTRACT
Sasovskiy Stress-strain state and bearing capacity of board glued beams under the
actions of repeated loadings. - The manuscript.
The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.23.01 "constructions, buildings and structures" - National University of
Water
Management and Nature Resources Use
This research focuses on deformability of laminated wood beams and
improvement of methods for determining stress-strain state and calculation of
laminated wood beams. Experimental and numerical study of stress-strain state of
laminated wood beams when working on the action repeated malotsyklovyh loads.
Grounded conditions and method of calculation algorithm elements of solid and
laminated wood, perceiving bending moment. The methodology was first assigned
estimated deformation model based on the actual area of compressed wood bending
element that allows to evaluate stress-strain state of normal sections at all stages of up
to destruction by the action of static single and repeated loads
Keywords: board glued beams, deformation model was loading cycles, repeated
loadings, stress-strain state
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