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ПОШКОДЖЕНІ ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОЛОНИ РІЗНОЇ ГНУЧКОСТІ

THE DAMAGED REINFORCED CONCRETE COLUMNS OF VARIOUS FLEXIBILITY 

ВСТУП

Основною проблемою визначення технічного стану пошкоджених структурних елементів будівель є достовірне визначення їх залишкової несучої
здатності. Відомо, що існуюча методика розрахунку залізобетонних конструкцій за першою групою граничних станів має досить високу надійність і
базується на експериментально-теоретичних дослідженнях, проведених для центрально- і позацентрово стиснутих елементів (у випадку плоского
позацентрового стиску). Робота залізобетонних конструкцій різної гнучкості, у яких позацентрове стиснення реалізується в результаті
пошкодження(несиметричного щодо головних осей поперечного перерізу), на даний час залишається не вивченою. У чинних нормативних
документах відсутні конкретні рекомендації щодо розрахунку ушкоджених елементів. У зв’язку з цим виникає ряд проблем, які потребують
вирішення. Однією з них є удосконалення і створення нових методів розрахунку та оцінювання несучої здатності пошкоджених залізобетонних
елементів, тобто розрахунку їх залишкової міцності. Це є раціональним підходом, оскільки витрати на посилення не завжди виправдані. Тому, дуже
важливо правильно і своєчасно приймати рішення щодо реконструкції, модернізації та методів посилення пошкоджених елементів.

ВИСНОВКИ

Аналіз результатів розрахунку в ПК ЛІРА САПР, в основу якого покладено метод кінцевих
елементів, показав добру збіжність з даними натурних випробувань (середнє значення
відношення розрахункової несучої здатності до експериментальної 1,075,
середньоквадратичне відхилення – 0,141,а коефіцієнт варіації склав 6,8%), що дозволяє
рекомендувати його для попереднього визначення залишкової несучої здатності.
Врахування впливу гнучкості стиснутого елемента пропонується шляхом використання
критичної сили, причому обрано підхід врахування прогину окремо в кожній з площині.
Розрахунок за запропонованою моделлю показав задовільну збіжність з
експериментальними значеннями. Розбіжності склала 29,7%. Таким чином, аналітичний
метод можна застосовувати для визначення несучої здатності пошкоджених колон різної
гнучкості. Результати досліджень впроваджені в практику реконструкції та в навчальний
процес закладів вищої освіти.

CONCLUSIONS

The analysis of the results of the calculation in the LIRA CAD software, which is based on the finite
element method, showed good convergence with the data of field tests (the average value of the
ratio of the calculated bearing capacity to the experimental 1,075, the standard deviation - 0,141,
and the coefficient of variation was 6.8%). allows you to recommend it for preliminary determination
of residual load capacity. Consideration of the impact of the flexibility of the compressed element is
proposed by the use of critical force, and the approach of deflection deflection separately in each
plane is selected. The calculation of the proposed model showed a satisfactory convergence with
the experimental values. The difference was 29.7%. Thus, the analytical method can be used to
determine the load-bearing capacity of damaged columns of different flexibility. The results of the
research have been implemented in the practice of reconstruction and in the educational process of
higher education institutions.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Експериментальні зразки були змодельовані (віртуальний̆ експеримент) за допомогою
комп'ютерної̈ програми ЛІРА САПР (рис. 3). При моделюванні кожного зразка
враховувалися усі геометричні характеристики.
Арматурний каркас задавався фізично нелінійними просторовими стрижневими кінцевими
елементами (СЕ) 210 типу. Бетон задавався фізично нелінійним універсальним
просторовим 8-вузловим ізопараметричних СЕ 236 типу з розміром грані від 10 до 20 мм.
Положення зовнішньої сили (з її ексцентриситетом) також змодельоване і встановлено в
заданому положенні.
Кількість кінцевих елементів в схемі близько 10 тисяч. Розрахунок проводився з
урахуванням нелінійного деформування матеріалів. Для арматури приймався кусочно-
лінійний закон деформування № 14, в основу якого покладена діаграма Прандля з
фізичною межею плинності. Для бетону приймався аналогічний закон деформування
№14, в основу якого закладена нелінійна діаграма для стисненого бетону σ-ε зі спадаючої
кривої для розтягнутого бетону, описана наступною залежністю. Результати дослідження
залишкової̈ несучої̈ здатності пошкодженого перерізу і відповідний̆ розрахунок в ПК ЛІРА
САПР досить добре збігаються для зразків третьої̈ груп, тобто з мінімальним
пошкодженням. Важливо відзначити, що лише у цих зразків в ході експериментів
отримана більш висока середня несуча здатність, ніж результат розрахунку в ПК ЛІРА, і то
лише на 4,3%.

ПЛАН ЕКСПЕРИМЕНТУ
В рамках запланованих досліджень були проведені випробування серії колон
із 24 моделей прямокутного перерізу, b×h = 120×200 мм, з різними типами
пошкодження, у вигляді різних глибин і кутів площини пошкодження в
поєднанні з різною висотою моделей: 1000 мм – 5 шт., 1750 мм – 13 шт. і 2500
мм – 5 шт. Режим проведення експерименту був однаковий для усіх колон.
Заплановано дослідження різних комбінацій параметрів пошкоджень – три
різних кута пошкоджень в поєднанні з трьома типами глибини
пошкодження:5глибина пошкодження h1=20, 60 i 100 мм; кут пошкодження
θ=0°, 30° i 60°(табл. 1).Заплановані серії дослідів виконували за три
факторним трьохрівневим планом Бокса. Для створення макетів пошкоджень
на зразках з невеликими ушкодженнями використовувалися бруски з хвойної
деревини. Для великих пошкоджень перетину колон на моделях
використовувався екстрадований пінополістирол. Конструкція дослідних
зразків середньої гнучкості (h=1750 мм) показана на рис. 1. Зразки малої
(h=1000 мм) та великої гнучкості (h=2500 мм) мають відповідну висоту при
однаковому армуванні та довжини зони пошкодження (400 мм).Бетонування,
виконувалося готовим промисловим бетоном класу C 25/30 на підприємстві
АТ «Zagorje-Tehnobeton» (Вараждін, Хорватія). Арматурний каркас складався
з поздовжньої ребристої арматури Ø 10 мм класу А 500 і поперечної арматури
з гладких стрижнів Ø 6 мм класу А 360.

EXPERIMENTAL PLAN
As part of the planned studies, a series of columns of 24 models of rectangular
section, b × h = 120 × 200 mm, with various types of damage in the form of different
depths and angles of the damage plane in combination with different model heights:
1000 mm - 5 pieces were tested. , 1750 mm - 13 pcs. and 2500 mm - 5 pcs. The
experimental mode was the same for all columns. Studies of various combinations
of damage parameters are planned - three different damage angles in combination
with three types of damage depth: 5 damage damage h1 = 20, 60 and 100 mm;
damage angle θ = 0 °, 30 ° and 60 ° (Table 1). The series of experiments were
planned according to the three-factor three-level Box plan. To create mockups of
damage on samples with minor injuries were used bars of softwood. For large
damage to the intersection of columns on the models used extruded polystyrene
foam. The design of prototypes of medium flexibility (h = 1750 mm) is shown in Fig.
1. Samples of small (h = 1000 mm) and high flexibility (h = 2500 mm) have the
appropriate height with the same reinforcement and the length of the damage zone
(400 mm). Concrete wastewater was carried out by finished industrial concrete of
class C 25/30 at the enterprise of JSC ”Zagorje-Tehnobeton” (Varaždin, Croatia).
The reinforcing cage consisted of longitudinal ribbed reinforcement Ø 10 mm of
class A 500 and transverse reinforcement of smooth rods Ø 6 mm of class A 360.

Таблиця 1. Фактори варіювання для трьохфакторної моделі експерименту/
Table 1. Variation factors for a two-factor experiment model

Рис.3 Моделювання зразків у ПК ЛІРА: а – вигин; мозаїка переміщень: б – по осі x;      
в – по осі y; d– ізополя деформацій / Fig.3 Modeling of samples in LIRA PC: а ‐ bending;
mosaic of displacements: b ‐ on the x‐axis; c ‐ on the y‐axis; d ‐ the deformation isopole

Рис. 1 Конструкція, армування та розміщення 
приладів на дослідних зразках середньої гнучкості / 
Fig.3 Design, reinforcement and placement of devices on 

prototypes of average flexibility
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Фактори, що 
досліджуються/Experiment Factors

Рівні варіювання/

The levels of variation
Інтервал 

варіювання/ The 

interval of variation

Код/

Code
Натуральні значення/Value «‐1» «0» «+1»

Х1
Висота колони l /
The height of columns 1,0 1,75 2,5 0,75 [м]

Х2
Кут пошкодження Ө /The 
angle of inclination of damage 0 30 60 30 [°]

Х3
Висота пошкодження h1 /The 
height of damage 20 60 100 40 [мм]

Рис. 2 Випробування конструкції/ 
Fig.3 Testing of structures ̆ 

INTRODUCTION
The main problem in determining the technical condition of damaged structural elements of buildings is the reliable determination of their residual bearing
capacity. It is known that the existing method for calculating reinforced concrete structures from the first group of limiting states has a sufficiently high
reliability and is based on experimental and theoretical studies conducted for centrally and eccentrically compressed elements (in the case of plane
eccentric compression). The work of reinforced concrete structures of various flexibility, in which eccentric compression is realized as a result of damage
(asymmetric with respect to the main axes of the cross section), is currently not studied. The current regulatory documents do not have specific
recommendations for the calculation of damaged elements. In this regard, a number of problems arise that need to be addressed. One of them is the
improvement and creation of new methods for calculating and evaluating the bearing capacity of damaged reinforced concrete elements, that is, calculating
their residual strength. This is a rational approach, since the cost of reinforcement is not always justified. Therefore, it is very important to correctly and
timely make decisions on reconstruction, modernization and methods of strengthening damaged elements.

RESULTS OF THE RESEARCH
The experimental samples were modeled (virtual experiment) using the computer program LIRA
CAD (Fig. 3). During the simulation each sample took into account all geometrical characteristics.
The reinforcing cage was defined by physically non-linear spatial rod finite elements (FEs) of type
210. Concrete was defined by a physically nonlinear universal spatial 8-node isoparametric FE 236
type with a face size of 10 to 20 mm. The position of the external force (with its eccentricity) is also
modeled and installed in a given position. The number of finite elements in the circuit is about
10,000. The calculation was carried out taking into account the nonlinear deformation of materials.
For reinforcement, the piecewise linear law of deformation No. 14 was adopted, which is based on
the Prandl diagram with a physical yield strength. For concrete, a similar deformation law No. 14 was
adopted, which is based on a non-linear diagram for compressed concrete σ-ε with a falling curve for
stretched concrete, is described by the following dependence. The results of the study of the residual
bearing capacity of the damaged section and the corresponding calculation in the PC of LIRA CAD
are quite good for the samples of the third group, with minimal damage. It is important to note that
only in these samples during the experiments obtained a higher average load capacity than the
result of the calculation in the PC LIRA, and then only 4.3%.
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