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Однією із основних проблем міцності бісталевих стержнів є одночасне 

врахування фізичної та геометричної нелінійності. Шляхом її розв’язання є 

дослідження металевих конструкцій за граничними станами, деформаційна природа 

яких, включаючи граничний стан за міцністю, вперше була встановлена М.С. 

Стрелецьким, в теперішній час визнана за основні положення проектування 

будівельних конструкцій.  На сучасному етапі здійснюється перехід до розрахунку 

міцності бісталевих стержнів за критерієм обмежених пластичних деформацій. Для 

визначення зусиль з урахуванням їх перерозподілу за межею пружності при заданих 

значеннях граничної пластичної деформації ε lim,ip  використовується ефективний 

метод розрахунку, заснований на поновленні величини ε ,limip  в найбільш 

деформованому елементі металевої конструкції на кожному кроці ітераційного 

процесу. Ідея методу поновлення обмежених пластичних деформацій полягає у тому, 

що на кожному кроці ітераційного процесу послідовних наближень напружено-

деформований стан стержня по можливості наближається до кінцевого граничного 

стану, що забезпечує швидку збіжність при малій кількості ітерацій. Для цього в 

кожному послідовному наближенні змінюються або величини навантажень, або 

розміри перерізу стержня, таким чином, щоб у найбільш напруженому місці стержня 

досягалася гранична величина пластичної деформації 002.0lim,ip =ε . 

Висновок. Проведені теоретичні та експериментальні дослідження дійсної 

роботи стиснуто-зігнутих бісталевих стержнів за деформованою схемою у випадках дії 

на стержень поздовжньої та поперечної сил, показали, що врахування деформованої 

схеми значно впливає на несучу здатність стержня і повинне враховуватися шляхом 

введення корегуючого коефіцієнта maxmax
d MM=ν . Розрахунок міцності стержня 

виконується при збереженні традиційного виду розрахункових формул пружної роботи 

матеріалу з доповненням системою корегуючих розрахункових коефіцієнтів ν . 



 

 

 

Анотація 

УДК 624.014.072 

ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПОНОВЛЕННЯ ОБМЕЖЕНИХ 

ПЛАСТИЧНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ПРИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 

ДЕФОРМОВАНОЇ СХЕМИ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ  БІСТАЛЕВИХ 

СТЕРЖНІВ 

В.С. Шебанін, доктор технічних наук, професор, І.І. Хилько, здобувач 

Миколаївський державний аграрний університет, Україна, 54010, Миколаїв, вул. 

Паризької комуни, 9 

 

Розглянено методику дослідження несучої здатності бісталевих стержнів з 

використанням методу поновлення пластичної складової інтенсивності деформації в 
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Расмотрена методика исследования несущей способности бистальных 

стержней с использованием метода возобновления пластической составляющей 

деформации в наиболее деформированном элементе стержня на каждом шаге 

итерационного процесса. 
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The article deals with the problems of the method of a technique of research of 

bearing ability be-steel bars with use of a method of renewal of plastic making deformation in 

the most deformed element of a core on each step of iterative process. 
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