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Запропонована дволінійна діаграма зсуву бетону, яка є спрощеною 

діаграмою залежності напруження-деформації бетону при зсуві та чистому 

крученні, може бути використана для розрахунку залізобетонних конструкцій 

на жорсткість. 

Ключові слова: крут ильна ж орст кіст ь, дволінійна діаграма зсуву бет ону,  
чист е кручення, січний модуль зсуву бет ону. 

The bilinear shearing stress-strain chart for concrete, which is simplified 

diagram of the stress-strain dependence for concrete in shear and pure torsion, has 

been offered for the reinforced concrete elements’ stiffness’ calculation. 

Key words: torsional stiffness, bilinear stress-strain diagram for the concrete, 

pure torsion, the secant shear modulus of concrete. 

Оскільки сьогодні діаграма зсуву бетону не прийнята у практиці 

проектування, для забезпечення точності розрахунків при обчисленні 

крутильної жорсткості в роботі запропоновано дволінійну діаграму зсуву 

бетону, побудовану на основі експериментальних даних [2,3] за аналогією з 

діаграмою стиску бетону, наведеною у ДБН [4]. 



Як доведено [1], крутильна жорсткість ЗБЕ істотно впливає на 

перерозподіл зусиль в елементах просторової конструкції, при чому важливий 

вплив обох складових, які залежать як від геометричних характеристик 

елементу, так і від деформаційних якостей матеріалу. Методика розрахунку 

моменту інерції елементу з тріщинами вже розроблена [1], а задачу визначення 

модуля зсуву бетону деформаційними методами можна вирішити, 

застосовуючи методику [5], за якою встановлено теоретичну залежність 

деформацій бетону і арматури від внутрішніх напружень, що розвиваються у 

перерізі елементу. При цьому слід вводити в розрахунок січний модуль зсуву 

бетону (рис.1).  
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Рис. 1 Загальний вигляд діаграми деформування бетону 

при чистому короткочасному крученні 

 

Граничне дотичне напруження прийнято рівним міцності бетону при зсуві: 

, 0.7c c sh ck ctkf f fτ = =  (1) 

За аналогією з інженерною дволінійною залежністю напруження-

деформації бетону для розрахунку конструкцій при стиску-розтягу можна 

запропонувати спрощену розрахункову діаграму зсуву бетону (рис.2-3), 

еквівалентні критичні значення напружень і деформацій якої встановлені за 

теоретичною діаграмою [5] і підтверджені експериментально [2,3]. 
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Рис. 2 Діаграма розрахункової і експериментальної залежності  τ-γ 
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Рис. 3 Дволінійна залежність напруження-деформації бетону при зсуві  

 

На рис.2-3 позначено: 1 – дволінійна характеристична залежність 

напруження-деформації бетону при зсуві τ-γ; 2 – експериментально 

підтверджена діаграма τ-γ; 3 – дволінійна розрахункова залежність напруження-

деформації бетону при зсуві τ-γ. 

Нижче пояснено основні характеристики міцності і деформативності 

бетону при зсуві, аналогічно даним ДБН [4] при стиску. 

Умовні позначення: cmτ  – середнє значення міцності бетону на зсув; ckτ  – 

характеристичне значення міцності бетону на зсув; cdτ  – розрахункове значення 

міцності бетону на зсув; cγ  – значення відносних кутових деформацій зсуву 

бетону; 1cγ  – значення відносних кутових деформацій зсуву бетону при 

максимальних дотичних напруженнях ckτ ; cuγ  – значення відносних граничних 

кутових деформацій зсуву бетону; cmG – середнє значення початкового модуля 



зсуву бетону; ckG – характеристичне значення початкового модуля зсуву 

бетону; cdG – розрахункове значення модуля зсуву бетону. Тоді (за аналогією з 

ДБН): 3.1ckτ = МПа. 

Дотичні напруження: 
1 1.64

ck
cm

cV
ττ =

−
, при цьому коефіцієнт варіації 

прийнято 13,5% (за аналогією з ДБН); /cd ck ctτ τ γ= , при цьому приймаємо 

коефіцієнт надійності ctγ  рівним коефіцієнту надійності при розтягу, а не 

стиску внаслідок того, що бетонний зразок руйнується від дії розтягувальних 

напружень  [3]; 1.5ctγ =  при призначенні ,0.05cdτ ; 1.3ctγ =  при призначенні ,0.95cdτ . 

Кутові деформації: 2, /c ck ck ckGγ τ= ; 2, /c cd cd cdGγ τ= ; 2, 2,cu ck t c ckkγ γ= × ; 

2, 2,cu cd t c cdkγ γ= × , де значення відносних граничних кутових деформацій зсуву 

бетону прийнято внаслідок аналізу результатів експериментальних 

випробувань, за якими кут зсуву збільшується на 24%tk =  порівняно з 

максимальною точкою на діаграмі  [3]. При введенні в норми на основі 

збільшення експериментів можна варіювати величину коефіцієнту tk . 

Для прикладу побудовано діаграму для бетону класу В20 (рис. 4). В 

даному випадку для бетону класу В20 теоретичне значення граничного 

дотичного напруження 0.3091cτ = кН/см2, середнє фактичне експериментальне 

дорівнює 0.3163cτ =  кН/см2, похибка складає 2.27%. Модуль деформацій 

бетону 0
cE  важкого бетону складає 2700кН/см2, дрібнозернистого – 2200 кН/см2. 

c

γ c

1

3

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

1

2

3

 
Рис. 4 Дволінійна діаграма зсуву дрібнозернистого бетону класу B20 

 



На рис. 4 значення дотичних напружень і кутових деформацій згідно 

розрахунку за вищенаведеними формулами наступні:  

2, 2, 2,

2, 2, 2,

3.10 , 2.07 , 3.98 ;
/ 0.389, 0.24 0.482,
/ 0.298, 0.24 0.370.
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При цьому значення коефіцієнтів надійності бетону для граничних станів І 

і ІІ груп прийнято згідно табл. 2.1 документу [4]. 

Отже, при введенні модуля зсуву бетону в розрахунки можливо 

використовувати дволінійну діаграму зсуву матеріалу, що значно спрощує 

розрахунки порівнянно з використанням січного модуля зсуву бетону згідно 

теоретичної діаграми. 
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