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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ РОБІТ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ
ТЕХНІЧНОЇ ПІДЛОГИ З СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ
Анотація. В статті досліджено вплив від розшарування фібробетону в процесі виконання тех
нічної підлоги за звичайною технологією на зміну його міцності по товщині плити.
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підлоги.
Технічна підлога зі стелефібробетону, технологія
влаштування якої досліджується в цій статті, знаходи1
ться у виробничому корпусі заводу дерев'яних кон1
струкцій, що розташований в пгт. Калинівка Бро1
варського району Київської області. Підлога виконана
у 2013 р з монолітного залізобетону бетону за проек1
том НТП "Технопроект". Поверхня підлоги зміцнена
топпінгом з цементно1полімерного розчину. Загальна
площа підлоги дорівнює 3600 м2, товщина підлоги —
200 мм, клас бетону1 В30. пластичність — Р4.
В процесі виконання робіт на периферійній
частині підлоги стрижнева арматура була замінена
на сталеву фібру. Довжина фібри складала 50 мм,
діаметр — 1 мм.
Інтенсивність навантаження на підлогу — серед1
ня, тому кількість сталевої фібри в бетоні складала
20 кг/ м3..
Опис технології виконання робіт
Фібробетонна підлога виконувалася за звичай1
ною технологією. Фібробетонна суміш виготовлюва1
лася на бетонному заводі і транспортувалася до місця
вкладання міксерами, де по лотках розвантажувалася
в заздалегідь огороджену рейками, покриту полімерн1
ою плівкою карту. Ущільнення і розрівнювання
фібробетонної суміші в карті виконувалося віброрей1
кою обережно, щоб зменшити її розшарування.
Під впливом вібрації фібробетонна суміш осіда1
ла і на її поверхні з'являлося цементне молоко. Після
Таблиця 1. Виміри товщини бетонну по зразках
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41ох годинного твердіння в цементне молочко за
допомогою візка — дозатора шаром до 3 мм насипав1
ся ущільнювач (топпінг), який являв собою суху
суміш із цементу, полімеру, пігменту та кварцового
наповнювача.
На останньому етапі технології влаштування
підлоги, поверхня фібробетонної плити шліфувалася
до дзеркального блиску.
Метою даного дослідження було визначення
зміни несучої здатності існуючої підлоги від можли1
вого розшарування фібробетону в процесі виконання
робіт. Виконаний огляд поверхні підлоги з фібробе1
тону показав, що вона вкрита топпінгом і на ньому
немає помітних пошкоджень.
Для огляду перерізу та виміру товщини плити
на периферійних дільницях були вирізані зразки на
всю товщу підлоги.
Результати вимірів товщини плит підлоги зве1
дені у таблицу 1.
За СНиП 2.03.13188 /1/ відхилення товщини
плити підлоги не повинно перевищувати 10% від про1
ектної. З таблиці 1 слідує, що лише в 2 місцях, а саме
в точках И13 та М110+5м, воно вище вимоги на 5%,
тому слід рахувати, що товщина плити витримана.
Визначення міцності плити з фібробетону вико1
нувалося за допомогою електронного склерометру
"ОНИКС12.5", що складався з електронного блоку та
датчика.
Зразки плити були доставлені в лабораторію, де
на зовнішній і бокових поверхнях намічені місця ви1
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Таблиця 2.

Рис. 1. Розмітка зовнішній поверхні зразка для випробуваній міцності
топпінгу. 1— шар топпінгу, 2 — точки визначення міцності

конання замірів. Випробування на зовнішній стороні
плити відповідали міцності топпінгу (Рис. 1), а резу1
льтати наведені в таблиці 2.
З таблиці слідує, що середня міцність топпінгу
складає 70,6 МПа, що відповідає класу В60, для
якого модуль пружності дорівнює 40000 МПа.
Розмітка місць випробування по товщині зразка
показана на рисунку 2, а результати — у таблиці 3.
На рисунку 2 видно, що крупні фракції запо1

внювача у вигляді щебня розміром більше 20 мм
розташовані знизу зразка, що підкреслює розшару1
вання суміші.
По результатам вимірів міцності фібробетону
(табл. 3) можна зробити висновок, що міцність
фібробетону від верху зразка до низу змінюється від
41, 5 до 52,1 МПа, що також свідчить про його сут1
тєве розшарування.
Відмічене розшарування фібробетонної суміші

Таблиця 3. Міцність фібро бетону по товщині плити

Рис. 2. Місця випробування міцності фібробетону по
товщині зразка. 1 – фібра, 2 – точки визначення міцності,
3 – електронний склерометр
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викличе відповідну зміну несучої здатності верхньої
та ніжньої частин плити.
Перевірку впливу розшарування фібробетонної
суміші на несучу здатність плити виконаємо розра1
хунком плити на пружній основі.
Відомо, що при розрахунках несучої здатності
згинальних конструкцій, зниження міцності бетону у
верхній дільниці в результаті розшарування врахов1
ується в СНИП коефіцієнтом умов роботі меншим за
одиницю ( γ = 0,85), але в дійсності він становить
значно більшим для бетонних сумішей з плас1
тичністю Р> 8 см /2/.
Зміна міцності бетонну по товщині згинальної
конструкції враховується зміною модуля пружності,
який має більш вагомий вплив в рахунку на несучу
здатність підлог, як плит, що лежать на пружній основі.
При цьому за звичай приймають, що осідання основи
співпадає з вигинами плити під навантаженням. Для
плит ця умова виражається загальним диференціальн1
им рівнянням, в якому. ліва частина рівняння є
бігармонічним рівнянням вигину осі плити, а права —
функцію зовнішнього навантаження g (x,y) /3/.
Щоб визначити вплив розшарування фібробето1
ну на міцність підлоги, приймемо до розгляду лише
ліву частину рівняння, для якої визначальним є
циліндрична жорсткість плити В і яка виражається

залежністю:
В= ( Еб*h3)/12(11μ2) ,
де
Eb — модуль пружності ;
μ — коефіцієнт Пуассона матеріалу плити, який
для бетону дорівнює 0,2;
h — товщина плити — 0,2 м.
Підставив в це рівняння значення модулів
пружності, які визначені для бетону в верхній та
нижній частинах зразку (таблиця 2) отримаємо: при
класі бетону для низу зразку В 45 по /1/ модуль
пружності складає 37500 МПа, при класі бетону для
верху В 35 модуль пружності 134000 МПа.
Враховуючи те, що інші значення, які входять до
формули 1, в обох випадках однакові, можна стверд1
жувати, що при влаштуванні підлоги за звичайною
технологією виконання робіт несуча здатність підло1
ги в верхній частини складає лише 34000 МПа /
37500 МПа = 0,906 частки від нижньої.
Висновок.
Виконані досліди показали, що при влаштуванні
технічної підлоги за звичайною технологією розша1
рування суміші фібробетону в процесі виконання
робіт за звичайною технологією викликає зниження
несучої здатності верхньої частини плити підлоги до
10%, яку треба враховувати при проектуванні.
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Аннотация. В статье исследовано влияние от расслоения фибробетона в процессе выполнения
технического пола по обычной технологии на изменение его прочности по толщине плиты.
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THE IMPACT OF TECHNOLOGY OF WORK PERFORMANCE ON THE STABILITY
OF TECHNICAL FLOOR OF STALEFIBETON
Abstract. The article researches the effect of fiberreinforced concrete stratification during the perfor
mance of a technical floor according to conventional technology on the change in its strength over the
thickness of a slab.
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