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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертаційну роботу
Сасовського Тараса Анатолійовича
«Напружено-деформований стан балок із клеєної деревини за дії
малоциклових навантажень»
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції будівлі та споруди
1. Актуальність теми дисертації
На сьогоднішній день у багатьох областях України активно розвивається
галузь будівництва - каркасне домобудівництво малоповерхових будівель з
використанням дерев'яних конструкцій.Наші північні сусіди, маючи потужну базу,
масово виготовляють клеєні дерев’яні конструкціїї (КДК), які використовуються у
всіх галузях сучасного будівництва (соціальні, спортивні та інші будівлі). В Україні,
крім двох заводів (Коростишев, Калуш), почав діяти, побудований в Харкові, новий
завод "Рапід", обладнаний сучасною технологією.Тому дисертації присвячені
дослідженням дерев’яних конструкцій довготривалими навантаженнями з метою
зобеcпечення несучої здатності завжди треба підтримувати.
В той же час в країнах Західної Европи проходить подальша розробка нових
типів клеєної деревини.Це в першу чергу OSB,

LVL, ВSH, CLT та інші.

Сертифікати супроводження не завжди повні і потребують додаткових досліджень.
Враховуючи, що дерев’яні конструкції виготовляються з різноманітної по
властивостям деревини європейський стандарт ЕN408 пропонує проведення
досліджень за методикою та зразками, які суттєво відрізняються від існуючих на
пострадянському просторі. Ниска розрахункових коефіцієнтів повинна визначатися
за допомогою національних додатків, які слід розробляти в нових нормах.
Дисертаційна

робота

присвячена

вирішенню

важливої

науково-

практичної задачіудосконаленню методівстатичних та довготривалих випробувань
балкових систем за повторних малоциклових навантажень для уточнення їх
міцностних якостей, як у нових будовах, так і при реконструкції.
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З огляду на вказане, дисертаційна робота Сасовського Т.А. є актуальною та
своєчасною.
2. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій,
сформульованих в дисертації, їх достовірність і новизна
Обґрунтованістьнаукових досліджень, висновків і пропозицій, що приведені
в дисертаційній роботі, ґрунтується на основних законах класичної механіки.
Достовірність приведених результатів підтверджена даними теоретичних і
експериментальних досліджень, співставленням теоретичних рішень з даними
експериментальних випробувань, та апробацією роботи на практиці.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому що:
-удосконалено

методику

проведення

експериментальних

досліджень

дощатоклеєнихпризм на дію малоциклових навантажень,
- побудовано повну діаграму деформування деревинина стиск,
-дістало подальшого розвитку методика довготривалих випробуваньсуцільних та
дощатоклеєних балок з урахуванням деформаційної моделі.
3. Практичне значення отриманих результатів та їх використання
Впровадження результатів роботиздійснено авторому наступному вигляді:
-при проектуванні перекриття четвертого поверху 28-ми квартирного жилого
будинка по вул. Шевченко 67, м. Рівне - була визначена несуча здатність балок з
деревини за дії малоциклових навантажень,
- окремі положення дисертаційною роботи викладаються в програмах
спецкурсів, які вивчаються на кафедрі по спеціальності "Промислове та цивільне
будівництво"

в

Національному

університеті

водного

господарства

та

природокористування.
4. Оцінка змісту дисертації
Дисертація

складається

із

вступу,

5-ти

розділів,

висновків,

списку

використаних джерел і додатків. Робота викладена на 209 сторінках, у тому числі173
сторінкиосновного тексту, вміщує93 сторінки з малюнками,31-таблицу, 12сторінок
списку використаних джерел, 22 сторінки додатків.

3

Вступ (6ст.) містить усі необхідні елементи загальної характеристики
дисертації, а саме: актуальність, мету та основні задачі, наукову новизну і практичне
значення, особистий

внесок

здобувача, апробацію роботи, логічну схему

досліджень.
В першому розділі (22ст.)аналізуються основні етапи розвитку та наукові
досягнення в галузі проектування та експлуатації дерев'яних конструкцій. Зроблено
огляд і критичний аналіз робіт, присвячених статичним та довготривалим
випробуванням дерев'яних конструкцій і вузлів з'єднань, аналіз існуючих методик
розрахунку суцільних та клеєних дерев'яних балок.На основі бібліографічних
досліджень сформульовані цілі та відповідні задачі дисертації.
В висновках по першому розділу слід зазначити малу кількість закордонних
робіт (6).
У другому розділі (20ст.) представлено обсяг та методику експериментальних
досліджень. Основні випробування стосувалися призм з суцільної (50 зразків) та
клеєної деревини (13 зразків), які випробуються на стиск, як одноразовим, так
малоцикловим навантаженням, по яких планується побудова повної діаграми
деформацій. Крім того розроблена методика випробувань 5-ти балок з цільної
деревини 80х50х1650мм. а також 9 дослідних балок з клеєної деревини. Поперечний
переріз їх становив 100х150мм. при довжині близько 300см (між опорами 270
см.).Балки навантажувались в третинах прольотів за допомогою домкратів. Для
визначення деформацій використовувались
опорах,

індикатори годинникого типу на

та прогиномір в середині прольоту.Крім того в зоні чистого згину в

середині балки по граням встановлені датчики активного супротиву для визначення
поздовжних деформацій. Датчики

іншого напрямку відсутні. Запропонована

методика обробки отриманих результатів.
По розділу слід зазначити наступне: клеєні призми складені з різних по
товщини дощок.В балках дуже мале відношення висоти до ширини поперечного
перетину, а верхня стиснута дошка також має товщину лише 10мм. .
У третьому розділі (43ст.)наведенірезультати експериментальних досліджень
призм з цільної та клеєної деревини з визначеннямміцнісних та деформаційних
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характеристик.На основі отриманих даних випробування призм на статичний стиск
побудована так звана повна діаграма з спадаючою віткою. Давно помічено, що при
досягненні значення тимчасового опору, який супроводжується характерним
тріском і падінням показника манометру пресу-навантажувача. Деякий час цей
показник залишається фіксованим, але деформації в цей час досягають великих
значень. При подальшому навантаженні зразок руйнується в так званий розвал. Але,
коли зняти зразок зі стенду і дати йому кілько добовий відпочинок, тріщиии
закриваються і випробування можна повторювати.В такому випадку значення
тимчасового опору може сягати до 80% первинного. В подальшому в цьому розділі
розглянуті циклічні навантаження, які дозволяють дати оцінку витривалості
деревини у часі. Теоретична крива описується поліномом другого ступеня,
запропонованого К.П.Пятикрестовським, згідно правил механіки руйнування.
Наведена діаграма витривалості деревини на стиск з межою пристосування,
якастановить 0.52 від тимчасового опору.
По розділу слід зазначити: оскільки мова іде про балки слід було так само
провести випробування на розтяг, як це робили Белянкин, Леонтьєв та Квасников.
Звісно в цьому разі ніякої спадної вітки не буде. Крім того для деревини верхня
ступень малоциклового завантаження слід вважати дещо перебільшеною.
Четвертий розділ (25ст.)присвячено результатам тааналізу досліджень
дерев'яних балок, які були проведені згідно з методикою наведеною в 2-му
розділі. Одноразовим короткочасним навантаженням були випробувані 5
балок з цільної деревини, а також 3 клеєні балки, решта зразків
випробувалась на дії повторних малоциклових

навантажень. Побудовані

діаграми деформування різних шарів деревини в зоні чистого згину.
Наведено

експериментально

отриманий

графік

зміни

положення

нейтральної лінії за дії навантаження.
По розділу слід зазначити: не проведено порівняння напруженодеформованого стану балок цільних та клеєних перерізів. Поява складок в
стиснутій зоні більш характерна для цільною деревини і рідко зустрічається
в клеєній.
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Пятий розділ (41ст.)розглянуті теоретичні основи розрахунку балок за
деформаційною моделлю. Автор спирається на методику свого керівника, який за
аналог прийняв підхід проф. Коченова В.М.В розділі наведені розрахункові
напруження, які порівнюються з даними випробувань. Наведений

приклад

розрахунку, на мій погляд, є дискусійннм. Розрахунок на згин вельми
ускладнюється. Щоб запобігти цього належить розробити коефіцієнт, який враховує
дії довготривалих навантажень.
По розділу слід зазначитивідсутністькомпьютерних розрахунків.
В додатках (22ст.)наведено довідки впровадження результатів теоретичних та
експериментальних досліджень в вигляді діаграм та фото.
Список використаних джерел включає 122позиції, в тому числі 6робіт
закордонних авторів, що, на мій погляд, замало.
5. Повнота відображення наукових положень в опублікованих роботах,
оцінка апробації результатів досліджень, відповідність автореферату змісту
дисертацій
Основні наукові результати за темою дисертаційної роботи опубліковані у
14 друкованих працях, з яких 8 – у фахових виданнях України, 1 – в зарубіжних
виданнях,

що дозволяє вважати

достатньо широке інформування наукової

громадськості про результати досліджень автора.
Наведені в дисертаційній роботі результати досліджень отримані автором
самостійно. В публікаціях у співавторстві здобувачеві належать: аналіз існуючих
методик розрахунку дерев'яних призм та балок,підготовка та проведення чисельних
і експериментальних досліджень, аналіз і обробка результатів експериментів.
Автореферат дисертації достатньо повно розкриває мету, задачі та
результати роботи, викладений якісною технічною мовою, досить адекватно
відображає основний зміст та результати роботи. Дисертаційна робота та
автореферат оформлені відповідно до вимог, що пред'являються Департаментом
атестації кадрів.
Назва дисертаційної роботи відповідає поставленій меті..
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Апробація.Основні результати роботи і матеріали досліджень доповідалися і
обговорювалися на міжнародних та вітчизняних науково-технічних конференціях:
"Ресурсоекономні матеріали,конструкції, будівлі та споруди (м.Рівне,2010-2015рр.р),
"Устойчивоеразвитиегородов

(Харьков,

2011г.),"Проблеми

розвитку

міського

середовища" (Київ,2012р.), "Новыематериалы, оборудование и технологии в
промышленности" (Могилѐв,2012г.).
6. Рекомендації щодо використання результатів досліджень автора
Отримані автором наукові та практичні результати досліджень рекомендовано
використовувати:
- при реконструкціїперекритів будівель;
– Вищим навчальним закладам будівельного напрямку ,
– впроваджувати у навчальний процес в вигляді спецкурсів зі спеціальних
будівельних конструкцій та споруд.
7. Зауваження по дисертації
За змістом дисертації можна зробити наступні зауваження:
1. В першому розділі дисертації дуже скудно висвітлений зарубіжний досвід
дерев’яного будівництва, а також сучасні російські та білоруські досягнення.
2. Облік спадаючої гілки в дерев’яних конструкціях навряд чи слід признати
вдалим, оскільки ця частина діаграми відповідає досить великим деформаціям.
3. Не досліджено вплив анізотропії деревини при стиску та згині.
4. Ніде немає вказівок по замірам вологості та температури під час проведення
іспитів.
5. Визначний коефіцієнт варіації для експериментальних призм (0.4%) суттєво
занижений і не відповідає загальноприйнятим показникам.
6. Таблиці по результатах експериментів побудовані не досить вдало.
7. На наш погляд висоту модельних балок слід було збільшити (відношення висоти
до ширини складає 1.5). Тому несуча здатність по прогинах дещо нижча ніж по
міцності, а руйнування балок починається з їх середини.
8. В дисертації не розглянуто питання розкріплення балок із площини.
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