Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет міського господарства
ім. О. М. Бекетова
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
Супрун Олег Юрійович
УДК 693.814.26:621.88
ДИСЕРТАЦІЯ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ
УСТАНОВЛЕННЯ АНКЕРІВ В БЕТОНІ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АКРИЛОВИХ КОМПОЗИЦІЙ
05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва
спеціальність

19 – архітектура та будівництво
галузь знань

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
________________ О. Ю. Супрун
Науковий керівник:

Золотова Ніна Михайлівна,
кандидат технічних наук, доцент
Харків ‒ 2018

АНОТАЦІЯ
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установлення анкерів в бетоні із застосуванням акрилових композицій. ‒
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва» (19 – Архітектура та будівництво). ‒ Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, 2018.

Сформульовані й обґрунтовані наукові пропозиції, сукупність яких
можна кваліфікувати як теоретичне узагальнення й нове рішення актуального
науково-прикладного завдання підвищення ефективності організації й технології процесів установлення анкерів у бетоні із застосуванням акрилових
композицій. Встановлено робочу гіпотезу про можливість розробки технічних і організаційно-технологічних рішень установлення акрилових клейових
анкерів у бетоні з використанням сучасних методів експериментальних досліджень, контролю якості робіт, ефективних розрахункових програмних комплексів, обладнання й інструментів, що дозволить знизити тривалість робіт і
підвищити експлуатаційну довговічність анкерних з’єднань.
Виконано широку типізацію основних конструктивних рішень різних
типів анкерів та класифікацію промислово-господарських напрямків ефективного використання хімічних анкерів. Проаналізовано технічний стан та аварійні ситуації в галузі застосування різних анкерних з’єднань. Сформована
типологія вибору анкерів в залежності від матеріалу основи.
З’ясовано, що існують суттєві резерви підвищення рівня технологічності анкероустановлювальних робіт через можливість застосування будь-яких
видів металевих частин анкерів будь-якої довжини; через точне корегування
положення анкера в отворі в період набору міцності складом. Встановлено,

що висока вартість серійних промислових анкерів спричиняє недостатню поширеність в Україні; обмеженість терміну зберігання невикористаного хімічного складу та жорстка й обмежена номенклатура обсягів клейових складів, що
випускаються, ведуть до підвищення вартості робіт.
Визначено, що способи установлення анкерних болтів на акрилових
композиціях вже розроблено, але відсутні дані про ефективність організаційно-технологічних рішень їх улаштування, про вплив дестабілізуючих факторів
на

параметри

технологічного

процесу,

про

прогнозування

техніко-

економічних параметрів.
До властивостей, які активно впливають на параметри технологічного
процесу установлення клейових акрилових анкерів, віднесено: в’язкість,
життєздатність, наповнюваність, тривалість полімеризації клейового складу.
Обґрунтовано, що наявність функціональності при заповненні отворів під анкери є важливою характеристичною властивістю клейової акрилової композиції. Таку функціональність запропоновано оцінювати за допомогою параметра технологічної життєздатності, яка визначається по змінах умовної
в’язкості композиції залежно від складу й температури. Для оцінки динаміки
полімеризації клейової суміші використано ультразвуковий метод, завдяки
чому отримано залежності її тривалості від фракцій наповнювача та температури при виконанні робіт та оцінено динаміку екзотермії полімеризації.
Отримані графічні залежності змін умовної в’язкості в залежності від кількості отверджувача, кількості кварцового наповнювача та температури при виконанні робіт. В’язкість акрилового складу зростає зі збільшенням кількості
й зменшенням фракції кварцового наповнювача. Для різних фракцій наповнювача виконано раціоналізацію клейових складів, що відповідають вимогам
технологічності.
Визначено загальні схеми діючих навантажень, схеми руйнування для
одиночних анкерів та їх груп та отримано залежності для визначення розрахункового опору руйнуванню.

Обґрунтовано параметри методики організаційно-технологічного проектування анкероустановлювальних робіт, що дозволило отримати залежність
виробітку від технологічної життєздатності клейової суміші й температури
оточуючого середовища. Через застосування методів кореляційного й регресійного аналізу при дослідженні впливу дестабілізуючих факторів на параметри процесу анкероустановлювальних робіт, встановлено, що факторами, що
мають найбільший вплив на показник тривалості установлення клейових акрилових анкерів, є технологічна життєздатність акрилової композиції, температурний режим технологічного процесу та якість підготовки отворів. Отримана багатофакторна регресійна модель залежності тривалості робіт від факторів, що досліджувалися. Модель дає можливість прогнозувати параметри,
що впливають на результуючий показник тривалості анкероустановлювальних робіт. Отримано графічні залежності, що характеризують взаємовплив
факторів на тривалість робіт.
Удосконалені технічні та організаційно-технологічні рішення, що підвищують ефективність анкероустановлювальних робіт. При впровадженні
методики експериментального обґрунтування раціональних рішень були розроблені нові технічні рішення щодо клейових складів, на які отримано патенти на винаходи.
Ключові слова: анкер, клейовий склад, акрилова композиція, організаційно-технологічне рішення, технологічні параметри.
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ABSTRACT

O. Yu. Suprun. Improvement of organizational and technological solutions
for the installation of anchors in concrete using acrylic compositions. ‒ Qualifying
scientific work as a manuscript.

Ph.D. thesis in Engineering Science with major in 05.23.08 «Technology
and Organization of Industrial and Civil Engineering» (19 – Architecture and Construction). ‒ Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture,
Kharkiv, 2018.

The scientific proposals are formulated and substantiated, the totality of
which can be qualified as a theoretical generalization and a new solution to the relevant applied scientific task of increasing the efficiency of the organization and
technology of processes of the installation of anchors in concrete using acrylic
compositions.
A working hypothesis about the possibility of developing technical and
organizational and technological solutions for the installation of acrylic adhesive
anchors in concrete with the use of modern methods of experimental research,
quality control of works, effective calculation software complexes, equipment and
tools is established, which will make it possible to reduce the duration of work and
increase the operational durability of anchor connections.
A wide typification of basic design solutions of various types of anchors and
classification of industrial and economic areas of efficient use of chemical anchors
have been performed. A technical condition and emergency situations in the area
of application of various anchor connections have been analyzed. A typology of
anchor choice depending on the base material has been formed.
It has been found out that there are significant reserves for raising the level
of technological effectiveness of anchor installation works through the possibility
of applying any type of metal parts of anchors of any length; through the exact ad-

justment of anchor position in the opening during the compound hardening period. It has been established that the high cost of commercial industrial anchors causes
their insufficient incidence in Ukraine; limited storage life of unused chemical composition and inflexible and limited range of volumes of produced adhesive compounds lead to an increase in the cost of work.
It has been determined that the methods of installation of anchor bolts based
on acrylic compositions have already been developed, but there are no data on the
effectiveness of organizational and technological solutions for their arrangement, on
the influence of destabilizing factors on the parameters of technological process, on
prediction of technical and economic parameters.
The properties that actively influence the parameters of the technological
process of adhesive acrylic anchors installation include: viscosity, viability,
fillability, duration of adhesive compound polymerization. It has been substantiated that the availability of functionality when filling the openings for anchors is an
important characteristic property of adhesive acrylic composition. This functionality is proposed to be evaluated using the parameter of technological viability, which
is determined by changes in the conditional viscosity of the composition depending
on the structure and temperature. An ultrasonic method was used to evaluate the
dynamics of adhesive mixture polymerization, which made it possible to obtain the
dependencies of its duration on the aggregate fraction and temperature during the
performance of work, and estimate the dynamics of polymerization exotherm. The
graphical dependencies of changes in the conditional viscosity depending on the
amount of hardener, the amount of quartz aggregate and the temperature during the
performance of work have been obtained. The viscosity of acrylic compound increases with the increase in the amount and reduction of the fraction of quartz aggregate. The rationalization of adhesive compounds that meet the requirements of
technological effectiveness has been performed for different aggregate fractions.
The general schemes of actual loads, the destruction schemes for single anchors and groups thereof have been determined and the dependencies for determining the estimated resistance to destruction have been obtained.

The parameters of the methodology of organizational and technological design of anchor installation works have been substantiated, which allowed us to obtain the dependence of output on the technological viability of adhesive mixture
and ambient temperature. Using the methods of correlation and regression analysis
in the study of the influence of destabilizing factors on the parameters of anchor
installation process, it was established that the factors that have the greatest influence on the duration of adhesive acrylic anchors installation are the technological
viability of acrylic composition, the temperature regime of technological process
and the quality of openings preparation. A multi-factor regression model of the dependence of the duration of work on the factors studied has been obtained. The
model makes it possible to predict the parameters that influence the resultant indicator of the duration of anchor installation work. Graphic dependencies that characterize the mutual influence of factors on the duration of work have been obtained.
Technical and organizational and technological solutions that increase the
efficiency of anchor installation work have been improved. During the introduction
of the methodology of experimental substantiation of rational solutions, new technical solutions for adhesive compounds have been developed, for which the patents
for inventions have been received.
Key words: anchor, adhesive compound, acrylic composition, organizational and technological solution, technological parameters.
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ВСТУП

Актуальність досліджень. У сучасних умовах одним з найважливіших
напрямків

науково-технічного

прогресу

в

будівництві

в

Україні

є

використання ефективних методів з’єднання будівельних конструкцій як при
новому будівництві, так і при ремонті й реконструкції існуючих будівель і
споруд різного призначення. Ступінь зносу будівель і споруд, що
експлуатуються,

є

реконструкції

модернізації

і

високою

і

необхідність

вимагає

капітального

раціонального

та

ремонту,

ощадливого

використання матеріалів, скорочення термінів виконання робіт за рахунок
застосування

нових матеріалів

і прогресивних методів виробництва

будівельно-монтажних робіт. Крім того, зміна виробничих режимів у
промислових будівлях обумовлена перманентною появою інноваційного
технологічного обладнання, позначає актуальність надійної експлуатації
вузлів його кріплення до існуючих і нових фундаментів.
Постійне зростання експлуатаційних вимог до сучасних промислових і
цивільних об'єктів створює необхідність улаштування міцних і довговічних
анкерних кріплень із оптимальними техніко-економічними параметрами. На
сьогоднішній день особливо актуальної стала проблема підвищення їх якості
і зниження тривалості та вартості улаштування. Ефективним рішенням таких
завдань є застосування клейових анкерних з’єднань [2, 3, 15, 16, 24, 31, 41,
47, 85, 86, 101, 104, 112, 115, 116, 123, 126, 131, 139]. При цьому при ремонті
та реконструкції застосування клейових анкерів часто є єдиним способом
виконання робіт з ремонту, заміни зруйнованих елементів, посилення і
нарощування.
Анкероустановлювальні роботи на акрилових клеях характеризуються
більш ефективними параметрами в порівнянні з відомими рішеннями із
застосуванням інших складів. Використання акрилових клейових сумішей
для з’єднання будівельних конструкцій і установки обладнання набуло
широкого застосування, тому що дозволяє скоротити строки будівництва,

5

ремонту і реконструкції будівель і споруд, заощаджувати фінансові ресурси.
Трудомісткість улаштування клейових анкерних з’єднань в 1,3÷3 рази нижче
традиційних, що дозволяє одержати на 1 т клеїв від 700 до 1500 люд.-дн.
економії трудомісткості.
Застосування для анкероустановлювальних робіт акрилових клеїв є
перспективним, тому що вони є малокомпонентними, технологічними в
приготуванні та укладанні, полімеризуються при різних температурах, мають
в’язкість, що регулюється, достатню життєздатність, високу наповнюваність,
час твердіння, що піддається варіюванню. Ці властивості дозволяють за
більш короткий термін вводити об’єкти в експлуатацію, а також проводити
ремонтні й відбудовні роботи практично без зупинки виробництва [4‒5,
23‒25, 27, 30‒43, 63, 64, 75, 85, 86, 113, 122].
Питанням удосконалення технічних і організаційно-технологічних рішень при зведенні, ремонті та реконструкції об’єктів різного призначення
велику увагу приділено в роботах Ю. М. Баженова [6], А. І. Білоконя [10],
М. С. Болотських [11], Д. Ф. Гончаренко [18‒21], М. Ю. Ізбаша [50‒51],
Т. С. Кравчуновської [58], О. М. Лівінського [60], О. І. Менейлюка [62],
А. В. Радкевича [79], В. В. Савйовського [81], В. І. Торкатюка [92, 93],
С. Л. Фоміна [95], В. К. Черненко [90], В. І. Швиденко [97], І. В. Шумакова
[98, 99]. Питання удосконалення конструктивних і технологічних рішень при
улаштуванні анкерних кріплень досліджували також іноземні автори:
J. Barnat [115], S. Cattaneo [117], R. Eligehausen, R. Mallée, J. F. Silva [123], Ph.
Grosser [130], E. Petrie [135], A. Pocius [136], P. Rizzo, A. Spada, S. Degala,
G. Giambanco

[137,

141],

К. Schmid

[139],

G. Solomos

[140],

R. E. Wollmershauser [142], S. Yilmaz [143].
Необхідно відзначити, що актуальні наукові проблеми в даному
сегменті досліджень вирішувалися роз’єднано, у двох споріднених напрямках
‒ матеріалознавства та технології виконання робіт. Такий підхід не давав
можливості вирішити

існуючі проблеми

комплексно,

що

негативно
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позначалося на ефективності процесів улаштування клейових анкерів. Даний
стан справ визначив вибір теми дисертаційного дослідження.
Незважаючи на прийняті в останні роки заходи, що спрямовані на
забезпечення

надійної

експлуатації

будівель

і

споруд,

включаючи

конструкції клейових анкерних з’єднань, багато завдань підвищення їх
експлуатаційної

надійності

чекають

свого

рішення.

Таким

чином,

актуальність теми дисертації визначається, з одного боку, об’єктивною
потребою підвищення якості улаштування клейових акрилових анкерів, а з
іншого,

зниженням

показників

вартісті

та

тривалості

анкероустановлювальних робіт.
Вищевикладене дає можливість стверджувати, що необхідна розробка
науково обґрунтованих технічних і організаційно-технологічних рішень з
установлення в промислових та цивільних будівлях анкерів у бетоні з
використанням акрилових композицій з високим ступенем надійності.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 12.09.2010 р. № 1201-050/01 «Про науково-практичну концепцію
технічного оновлення та модернізації будівельної галузі та інвестиційної
сфери в цілому» і координаційним планом Міністерства освіти і науки
України «Створення нових ефективних будівельних матеріалів, виробів і
конструкцій на основі речовин органічного і неорганічного походження,
технологій і обладнання для їх виробництва» у рамках держбюджетної
науково-дослідної роботи «Удосконалення технології отримання бетонів
зниженої енерго- і матеріаломісткості» (номер державної реєстрації
0116U005056).
Мета і завдання досліджень. Метою дисертаційної роботи є наукове
обґрунтування і розробка організаційно-технологічних рішень установлення
анкерів в бетоні з використанням акрилових композицій для зниження
тривалості робіт і підвищення їх експлуатаційної довговічності.
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У якості робочої гіпотези прийняте припущення про можливість
розробки технічних і організаційно-технологічних рішень установлення
акрилових клейових анкерів у бетоні з використанням сучасних методів
експериментальних

досліджень,

контролю

якості

робіт,

ефективних

розрахункових програмних комплексів, обладнання й інструментів, що
дозволить

знизити

тривалість

робіт

і

підвищити

експлуатаційну

довговічність анкерних з’єднань.
Для досягнення поставленої мети відповідно із прийнятою робочою
гіпотезою в роботі були визначені завдання дослідження:
 проаналізувати й узагальнити конструктивні та організаційнотехнологічні рішення, дослідити нормативну базу, методичні підходи і
результати досліджень технології та організації улаштування клейових
анкерних з’єднань у бетоні;
 виділити,
дестабілізуючих

систематизувати
факторів,

що

і

визначити

відображають

аспекти

специфічні

впливу

особливості

улаштування клейових акрилових анкерів, які впливають на тривалість робіт
і довговічність з’єднань;
 розробити методику експерименту і провести експериментальні
дослідження

технологічних

властивостей

акрилових

композицій,

що

впливають на ефективність установлення в бетон анкерних болтів і їх
експлуатаційну надійність;
 розробити методику урахування впливу організаційно-технологічних
факторів на параметри процесу установлення акрилових клейових анкерів у
бетоні за умови оптимізації тривалості виконання робіт;
 розробити технічні та організаційно-технологічні

рішення, що

підвищують ефективність установлення анкерів у бетоні із застосуванням
акрилових композицій.
Об’єкт дослідження – технологічний процес установлення анкерів у
бетоні із застосуванням акрилових композицій.
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Предмет дослідження – технічні, технологічні та організаційні
параметри процесу установлення анкерів у бетоні з використанням
акрилових композицій.
Методи дослідження. Для обґрунтування актуальності, формулювання
мети і завдань дослідження застосований метод аналізу та узагальнення.
Основні організаційно-технологічні рішення установлення анкерів і умов
виконання робіт визначені методом статистичного аналізу. Зв’язок між
умовами

виконання

анкероустановлювальних

робіт

і

параметрами

організаційно-технологічних рішень виявлений методом математичного
моделювання. Для визначення ступеня обґрунтованості прийнятих наукових
положень, висновків і рекомендацій шляхом практичного використання в
будівельних, проектних, інвестиційних організаціях прийнятий метод
експериментальних досліджень.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:
 вперше

встановлені

закономірності

впливу

організаційно-

технологічних факторів на параметри процесу установлення анкерів у бетоні
з використанням акрилових композицій, на підставі чого запропонована
методика кількісної оцінки ступеня впливу кожного з досліджених факторів,
що враховують специфіку робіт;
 удосконалено методичний підхід до експериментальних досліджень у
частині вибору раціонального складу та режимів полімеризації акрилової
композиції, що лягло в основу запропонованої методики експерименту з
прогнозування її властивостей;
 одержали подальший розвиток методи підвищення технологічності
процесів

улаштування

в

бетоні клейових

акрилових анкерів

через

удосконалення технологічних операцій підготовки отворів і розробку
способів підвищення життєздатності акрилової композиції.
Практична

значимість

отриманих

результатів.

Технічні,

технологічні та організаційні рішення, що розроблені та впроваджені,
дозволяють виконувати установлення анкерів у бетоні із застосуванням
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акрилових композицій з необхідними фізико-механічними і технологічними
властивостями, які забезпечують надійність їх експлуатації. Результати
досліджень мають практичне значення при застосуванні організаційнотехнологічних рішень улаштування клейових анкерів на стадії розробки
проектів організації будівництва і проектів виконання робіт, підготовки
проектів інвестицій, прогнозуванні довговічності анкерних з’єднань. Наукові
розробки використано при впровадженні організаційно-технологічних схем
оптимізації застосування засобів комплексної механізації виробництва робіт.
Результати, що отримані в дисертаційній роботі, впроваджено у
виробничих умовах на об’єктах ТОВ «Харківський вагонобудівний завод»
(акт від 29 вересня 2016 р.), ТОВ «Бінітек» (акт від 18 серпня 2016 р.), ВП
«Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний» регіональної філії
«Південна залізниця» (акт від 07 лютого 2017 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно
підготовленою науковою працею, у якій викладено авторський підхід з
удосконалення організаційно-технологічних рішень установлення анкерів у
бетоні із

застосуванням

акрилових композицій.

Основні результати

досліджень у наукових працях, що опубліковані самостійно й у співавторстві,
полягають: у виявленні специфічних особливостей процесів улаштування
акрилових клейових анкерів, які впливають на вибір організаційнотехнологічних рішень, у систематизації факторів, що впливають на
показники їх довговічності [33, 44, 46]; у дослідженні параметрів
організаційно-технологічних рішень залежно від життєздатності акрилової
композиції [40, 43, 87‒90] і ступеня механізації робіт [34, 36, 47, 144];
одержанні залежностей впливу організаційно-технологічних факторів на
параметри анкероустановлювальних робіт [38, 45, 106, 146]; розробці
методики

експерименту

з

прогнозування

властивостей

міцності

і

технологічних властивостей акрилових композицій [35, 37, 39, 84, 100, 102,
103, 105].
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Апробація

результатів

досліджень.

Результати

досліджень

доповідалися та обговорювалися на науково-теоретичних і науковотехнічних

конференціях

конференції

і

викладачів,

семінарах:
аспірантів

на
і

ХХХІІI

науково-технічній

співробітників

Харківського

національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова
(Харків, 11‒12 квітня 2006 р.); ІІ науково-практичній конференції «Сучасні
тенденції

розвитку

і

виробництва

силікатних

матеріалів:

інновації,

модернізація і енергоефективність в будівництві» (Львів, 25‒26 вересня 2008
р.); І міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми, перспективи
та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житловокомунальному господарстві» (Алушта, 8‒12 червня 2009 р.); XI міжнародній
науково-технічній

інтернет-конференції

«Застосування

пластмас

в

будівництві та міському господарстві» (Харків, 25 листопада ‒ 25 грудня
2013 р.);

міжнародній науково-практичній конференції

організаційно-технологічні

рішення

та

енергозберігаючі

«Ефективні
технології

в

будівництві» (Харків, 23‒24 квітня 2014 р.); IV міжнародній науковотехнічній інтернет-конференції «Будівництво, реконструкція і відновлення
будівель міського господарства» (Харків, 25 листопада ‒ 25 грудня 2014 р.);
VII міжнародній науковій конференції «Ресурс і безпека експлуатації
конструкцій, будівель та споруд» (Харків, 20‒21 жовтня 2015 р.);
міжнародній

науково-практичній

конференції

«Перспективні

напрями

наукових досліджень» (Братислава, 17‒22 жовтня 2015 р.); міжнародному
науково-технічному семінарі «Моделювання і оптимізація композиційних
будівельних матеріалів» (Одеса, 27‒28 жовтня 2016 р.); міжнародній
науково-практичній конференції «Build-Master-Class-2016» (Київ, 16‒18
листопада 2016 р.).
Публікації. Основні положення і результати досліджень опубліковані в
25 наукових публікаціях [33‒40, 43‒47, 84, 87‒90, 100, 102, 103, 105, 106, 144,
146] (у тому числі, дві без співавторів [89, 90]); з них 8 публікацій у
наукових фахових виданнях України, що рекомендовані Міністерством
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освіти і науки України [34, 38, 40, 43, 44, 87, 88, 106]; 10 тез у збірниках
матеріалів наукових конференцій [33, 35‒37, 39, 45, 46, 84, 89, 100]; 2 статті у
виданнях, включених в міжнародні наукометричні бази [90, 106]; 2 публікації
в закордонних спеціалізованих наукових виданнях [144, 146]; 1 додаткова
публікація [44]. Отримано 3 патенти України на винахід [102, 103, 105].
Загальний обсяг публікацій 3,91 друкованих аркуша, з яких авторові
особисто належить 2,16 друкованих аркуша.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу,
п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел з 146 найменувань і 5
додатків. Усього в ній 138 сторінок, у тому числі: 93 стор. основного тексту,
43 ілюстрацій і рисунків, 26 таблиць.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ
І ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ
1.1. Аналіз конструктивних рішень анкерних з’єднань
При

будівництві,

реконструкції

і

технічному

переозброєнні

промислових підприємств виконуються роботи з монтажу конструкцій і
обладнання на нових і існуючих фундаментах. У зв’язку із цим важливе
значення мають способи кріплення до бетону і залізобетону. Особливо це
стосується підприємств металургійної, машинобудівної, гірничорудної,
хімічної та деяких інших галузей промисловості. Наприклад, у металургійній
промисловості при реконструкції стану обсяги бетону фундаментів під
обладнання досягають 6000 м3, а кількість анкерних болтів 5÷17 тис. шт., при
цьому до 50% тривалості робіт пов’язані з перебудовою фундаментів і
установкою анкерів [68]. Разом з тим, у теперішній час з впровадженням
ефективних фасадних систем на нових об’єктах і будівлях під реконструкцію
актуальним є застосування анкерних кріплень й їх обсяги досягають 4 тис.
шт. [87].
Від способів установлення, вивірки і закріплення анкерних болтів
залежить і вартість монтажних робіт, оскільки трудомісткість цих операцій
становить до 40% загальної трудомісткості монтажу. Висота фундаменту під
обладнання часто визначається глибиною закладення болтів, що говорить
про необхідність раціоналізації даного параметра ‒ це веде до економії
бетону і стали. Крім того, часто технічні рішення анкероустановлювальних
робіт демонструють проблему необхідної точності ‒ згодом до 25 %
трудомісткості по монтажу обладнання витрачається на виправлення
дефектів. Крім того, відсутність уніфікації та взаємозамінності опорних
частин обладнання створюють труднощі при його модернізації й заміні.
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Як правило, сфера дослідницьких інтересів у даній галузі торкається
механічних і хімічних анкерних кріплень для будівельних конструкцій і
обладнання до основи з важкого або дрібнозернистого бетону класу
В25‒В60. Відповідно до міждержавного стандарту [2] у механічному анкері
передача зусиль зі сталевого елемента на основу здійснюється тільки за
рахунок механічної взаємодії (розклинення, упору, зачеплення, тертя й т.п.).
У хімічному анкері, що складається зі сталевого елемента й клейового
складу, передача зусиль зі сталевого елемента на бетонну основу
здійснюється через клейовий склад.
Для з’єднання конструкцій і кріплення технологічного обладнання в
Україні й за кордоном широко застосовують різноманітні анкерні болти.
Різняться вони по конструктивних особливостях, по способах кріплення в
бетоні, а також способах передачі навантажень на будівельні конструкції
[123, 131]. Аналіз таких параметрів дав можливість виконати відповідну
класифікацію (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Параметри класифікації анкерів
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У нормативному документі [80] наведена широка класифікація
анкерних болтів залежно від способу установлення (табл. 1.1):
‒ безпосередньо в масив фундаменту (болти глухі);
‒ у масив фундаменту з ізолюючою трубою (болти знімні);
‒ у готові фундаменти в просвердлені отвори (болти глухі й знімні);
‒ у колодязях (болти глухі).
У стандарті [2] наведена типізація анкерів з урахуванням сучасних
напрямків

розвитку

конструктивних

рішень

та

технології

анкероустановлювальних робіт (рис. 1.2).
Трохи іншу структуру мають різні закордонні класифікації [123, 131,
132]. Ті, що установлюються за допомогою кондукторів безпосередньо перед
укладанням бетону фундаменту глухі (закладні) анкера (cast-in-place anchors)
використовують для кріплення великого обладнання, що найчастіше працює
в динамічному режимі. Болти можуть бути з відгином (L-Bolt) або з гаком (JBolt), з гілками і плитою (рис. 1.3).
Типи болтів, що установлюються на готових фундаментах, розбивають
на дві групи. До першої групи віднесено шанцеві (grouted anchors) ‒ глухі
болти, що установлюються в шанцеві колодязі з наступним заповненням
високоміцним цементним розчином (рис. 1.4). Шанці влаштовують під час
укладання бетону за допомогою пластикових вкладишів (рис. 1.4, б) або
висвердлюють.
Навантаження до них прикладають після досягнення розчином
замонолічення проектної міцності. Діаметр 12÷48 мм. Глибина їх закладання
при силовому кріпленні становить для болтів з відгинами, гаками й з гілками
25÷35 діаметрів d, із плитою – 15d. У випадку конструктивного кріплення
глибина закладання відповідно є рівною 15d і 10d.
Крім того, у проектних і виробничих рішеннях досить розповсюджений
варіант поєднання замонолічення і підливки на верхній третині довжини
болта (рис. 1.5).
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Таблиця 1.1
Класифікація анкерних болтів в залежності від типу установлення [80]

1
1

конструктивне
закріплення

№
зп.

розрахункове
закріпленні

Призначення

6
+

7
+

М56‒М125×
6

+

+

М10‒М48

+

+

М56‒М140×
6

+

+

Складні з
анкерною
плитою

М24‒М64

+

+

Без елементів,
що
амортизують

М24‒М48

+

-

Тип установлення

Найменування

2
Безпосередньо в
масив
фундаменту
(болти глухі)

3
З відгином

2

3

З анкерною
плитою

4

5

6

В масив
фундаменту з
ізолюючою
трубою (болти
зйомні)

Діаметр
різьби

4
М10‒М48

Ескіз

5
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1
7

2

8

9

У готові
фундаменти в
просвердлені
отвори (болти
глухі та зйомні)

3

4
М56‒М125×
6

Продовження табл. 1.1
5
6
7
+
-

З елементами,
що
амортизують

М36‒М80×6

+

-

Прямі на
епоксидному
клеї

М10‒М100×
6

+

-

10

Конічні з
цементною
зачеканкою

M 12‒М48

+

+

11

Конічні з
розпірними
цангами

M 12‒М48

+

+

12

Конічні з
розпірною
втулкою

М12‒М48

+

+

13

Складні з
розпірним
конусом

М12‒М24

-

+

З відгином

M 12‒М48

+

+

14

У колодязях
(болти глухі)
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Рис. 1.2. Основні типи анкерів:
а – отвори під анкери; б, в – механічні анкери з контрольованим
моментом

затягування;

г

–

механічний

анкер

з

контрольованим

переміщенням; д, е, ж – хімічні анкери; і, к – механічні анкери з
розширенням; d0 ‒ діаметр отвору для установлення анкера; d – діаметр
анкерного болта або діаметр різьблення; d1 – діаметр установлювального
отвору для анкера з розширенням; d2 – робочій діаметр анкера з
розширенням; df – діаметр установлювального отвору в опорній пластині
кріпильної деталі; dnom – зовнішній діаметр механічного й сталевого елемента
хімічного анкера (номінальний діаметр для стрижневої арматури); hef –
ефективна глибина анкерування; h – товщина бетонної основи; h1 –
найбільша глибина пробуреного отвору; hmin – мінімальна товщина бетонної
основи; hnom – загальна довжина закладання анкера в бетон; h0 – глибина
циліндричної частини пробуреного отвору
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а)

б)

в)

Рис. 1.3. Типи глухих анкерів:
а ‒ з петлею (J-Bolt); б ‒ з відгином (L-Bolt); в ‒ зі сталевою плитою

а)

б)

Рис. 1.4. Шанцеві анкерні болти:
а ‒ загальна схема установлення; б ‒ пластикові вкладиші для улаштування
шанців

Недоліками болтів цієї групи є висока трудомісткість улаштування
шанцевих колодязів, імовірність зниження якості установлення, що веде до
додаткових витрат, а також значний проміжок часу (до 28 діб) від
установлення до навантажень.
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Друга група ‒ анкера, що установлюються в отвори, котрі утворюються
після бетонування фундаменту. При цьому, як і в першому випадку, вони
можуть бути глухими, що закріплюються й знімними. Останні являють
собою самоанкерувальні болти.

Рис. 1.5. Суміщення замонолічення і підливки шанцевого болта

Знімні болти встановлюють у готовому фундаменті за допомогою
спеціальних елементів [14, 22, 25, 51, 56, 74, 80, 114, 123]. Їх можна
встановлювати в трубчастій обоймі, за допомогою сполучної муфти, з
елементами, що амортизують, заводити за виступи. Знімні болти можна
витягати із вузла кріплення шляхом відділення анкера від закладної частини.
Закладні частини встановлюються у масив фундаменту до його бетонування
й їх установлення вимагає використання засобів для вивірки і тимчасового
закріплення,

які

найчастіше

залишаються

в

тілі

конструкції

після

бетонування. До того ж існує статистика, що близько п’ятої частини
закладних у процесі бетонування мають зміщення від проектного положення
[41]. У зв’язку із цим виконуються роботи з усунення дефектів і вартість
такого типу кріплення підвищується.
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У самоанкерувальних в отворах болтах використовується ефект
розклинення розсувних сегментів болта при висмикуванні (рис. 1.6, 1.7). Для
самоанкерувальних болтів (post-installed mechanical anchors) характерною є
велика різноманітність конструкцій (ролболт, дуплекс-анкер, анкер-шуруп,
анкер-гільза, анкер-шпилька, анкер для наскрізного кріплення, розтискний
анкер, розпірний анкер і т.д.).

Рис. 1.6. Самоанкерувальні механічні

Рис. 1.7. Анкер-

анкерні болти

шуруп

За кордоном анкерні болти з розклиненням використовують дуже
широко [109, 113, 114, 122, 123, 125‒127, 131]. При цьому для таких болтів
неможливо оцінити площу й параметри контакту між металевим сегментом і
бетоном, у бетоні можуть виникнути значні контактні напруження, що ведуть
до руйнування. Ці болти встановлюють у фундаментах і інших будівельних
конструкціях із класом бетону не менш В15. Їх використовують в основному
для кріплення обладнання, що не створює динамічних навантажень.
Установлення анкерів виконується відповідно до технічних вказівок
виробника з дотриманням конструктивних вимог до товщини основи,
мінімальної крайової і міжосьової відстані у місцях установлення. При цьому
виділяють зони розташування анкерів і анкерних груп поблизу від краю й
удалині від краю конструкції основи (рис. 1.8). Анкерна група ‒ сукупність
анкерів, залучених у роботу анкерного кріплення. Вона вважається
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розташованою поблизу від краю при влученні хоча б одного з анкерів групи
у відповідну зону по рис. 1.8.

Рис. 1.8. Зони розміщення анкерів у основі:
c – відстань від анкера до краю; lс – відстань, що визначає межу зони
розміщення анкерів поблизу від краю; 1 – зона розміщення анкерів поблизу
від краю; 2 – зона розміщення анкерів удалині від краю; 3 – анкер, що
розташований поблизу від краю (c < lс); 4 – анкер, що розташований удалині
від краю (c ≥ lс)
При розрахунках групи анкерів (рис. 1.9, 1.10) ураховується
перерозподіл зусиль між анкерами, при цьому в анкерну групу входять
тільки анкери одного типу й розміру.

Рис. 1.9. Основні рішення розташування анкерів у групі
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Рис. 1.10. Просторові блоки груп анкерів перед установленням

Головними недоліками всіх знімних самоанкерувальних болтів є
висока вартість їх виготовлення й складність. Крім того, для установлення
таких болтів необхідно виконувати отвори високої точності. Припустимі
відхилення розмірів отвору по діаметру болта становлять 0,5÷2 мм.
У той же час, глухі болти, що установлюються в отвори із
замоноліченням рідкими складами, позбавлені цих недоліків [2, 15, 16, 24,
30‒36, 41‒43, 47, 56, 63, 68, 73, 75, 83, 85, 96, 101, 108, 109, 115]. Для
замонолічення конічних болтів НДІЗБ [14, 22, 51] використовуються
цементні розчини високих марок. Глибина їх закладання – 10 діаметрів
болта. Рекомендовані діаметри болтів від 12 до 42 мм. Через 10 діб твердіння
розчину проводиться затягування болтів. У випадку застосування цементів,
що швидко твердіють, затягування болтів роблять через 3÷5 діб.
Закріплення гладких анкерних болтів на готових фундаментах або
інших будівельних конструкціях за допомогою твердої цементно-піщаної
суміші з водоцементним відношенням не більш 0,1 способом віброзачеканки
[22, 51, 65] виконують за допомогою віброустановки спрямованої дії. Цей
віброущільнюючій пристрій забезпечує пошарову подачу й ущільнення
цементно-піщаної суміші в зазорі між болтом і стінкою отвору із заданим
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зусиллям. Затягування болтів проводиться через три доби після установлення
болтів за умови, що роботи проводилися при температурі +5°С и вище.
Максимальний діаметр болтів 100 мм. Недоліком цього способу є
необхідність використання механізму для ущільнення суміші в отворі,
особливі вимоги з охорони праці при роботі з віброущільнюючім
обладнанням, а також багатокомпонентність суміші, складність при її
готуванні.
Хімічні анкери з часом суттєво потіснили механічні. Анкерні кріплення
даного типу мають підвищену несучу здатність, що значно (до 50%)
перевищує несучу здатність розпірних анкерів. Полімеризація хімічного
складу анкера в заздалегідь просвердленому отворі відбувається без ефекту
самонапруження

й

розвитку температурних деформацій,

після

чого

виникають множинні зв’язки складу, що затвердів, з матеріалом основи за
рахунок шорсткості внутрішньої поверхні отвору й молекулярної адгезії. У
зв’язку із близькістю значень коефіцієнтів температурного розширення
полімерного складу й матеріалу основи хімічний анкер у робочому стані
являє собою монолітне з’єднання з конструкцією основи.
У наукових і технічних джерелах до теперішнього часу сформульовано
кілька інтерпретацій поняття «хімічний анкер». Найпоширеніших кілька
назв: «хімічний анкер», «інжекційна маса», «рідкий анкер», «клейовий
анкер», «рідкий дюбель». На нашу думку, найбільш точним є наступне [2]:
хімічним є анкер, що складається зі сталевого елемента й клейової суміші, у
якому передача зусиль зі сталевого елемента на основу здійснюється через
клейовий склад, який, у свою чергу, містить органічні полімери або
комбінацію органічних полімерів і неорганічних матеріалів, що твердіють
при змішуванні.
Істотною є варіативність їх випуску й застосування:
‒ капсульні

в скляних ампулах для разового застосування (одна капсула

– одне з’єднання);
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‒ картриджні

в тубах під спецдозатор (один картридж ‒ кілька

з’єднань).
Склади, що використовуються для анкерів даного типу, можна коротко
охарактеризувати наступним. Поліестер – склад, що швидко твердіє, для болтів
малого й середнього розмірів із кращим співвідношенням ціни і якості. Стирол
і його похідні мають високу токсичність, що клейові склади з даною речовиною
являють потенційну загрозу здоров’ю людей, тому при улаштуванні хімічних
анкерів зі стиролом обов’язкові спеціальні заходи щодо безпеки технологічного
процесу. Епоксиакрилат і вінілестер мають високу водостійкість і створюють
більш міцні з’єднання, ніж поліестер, але менш міцні, ніж епоксидні склади.
Деякі склади цієї групи при низьких температурах більш технологічні, ніж
поліестери, хоча динаміка даного параметра залежить від виробника.
Вінілестерові анкера також винятково хімічно стійкі й вогнетривкі. Епоксидні
склади мають високу адгезію, хімічну стійкість, не мають ефекту усадки після
набору міцності (що важливо для анкерів великого діаметра). Однак час набору
міцності даного хімічного анкера набагато більше, ніж у поліестера,
епоксиакрилата й вінілестера. Останнім часом інтенсивно застосовують
поліуретанові склади. Гібридні склади поєднують переваги органічних і
мінеральних сумішей, мають високу стійкість до температури й хімічних
впливів, витримують високі навантаження. Полімеризація відбувається при їх
змішуванні

з

отверджувачами,

тому

клейові

склади

в

основному

двокомпонентні.
Установлення анкерних болтів за допомогою хімічних складів кілька
десятиліть назад передбачала застосування епоксидних композицій [2‒7, 51, 81,
89, 98, 107, 108]. Цей спосіб дозволяє спочатку змонтувати обладнання, а потім
через отвори під болти в опорних його частинах пробурити отвори, заповнити
клеєм і встановити болти. Глибина закладання болтів не більш 10 діаметрів,
максимальний діаметр болтів – 100 мм. Після твердіння клею ‒ проектне
затягування болтів. Недоліками анкерів такого типу є: необхідність розігріву
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при пластифікуванні, обмежена температура застосування без домішок (до +80
0

С), багатокомпонентність, токсичність і висока вартість компонентів.
Хімічні склади для анкерів, що найчастіше використовуються в Україні,

були проаналізовані по групах розповсюджених факторів (табл. 1.2) [68, 82].
Характеристики

міцності

силоксанових

складів

менше,

ніж

в

акрилових й епоксидних, у зв’язку із чим галузь застосування для них досить
вузька. Акриловий і епоксидний є близькими по конструктивних параметрах,
але по компонентності, токсичності й трудомісткості технологічного процесу
акрилові склади мають безумовні переваги. Крім того, вони мають водо-,
масло-, морозо-, атмосферостійкість.
Дослідження [15‒18, 25, 26, 84, 111, 112, 116] показали, що фізикомеханічні, фізико-хімічні властивості, а також термостійкість полімерних
акрилових композицій можна змінювати в широких межах шляхом спрямованої
зміни

морфології

надмолекулярних

структур

і

ступеня

завершеності

просторових молекул полімерного сполучного. Модифікуючи акриловий клей
неорганічними домішками (азбест, слюда, окис цинку), можна підвищити його
міцність до 30%, а використовуючи домішки азбесту разом з метакриловою
кислотою – підвищити теплостійкість анкерного з’єднання до 130°С [68].
Таблиця 1.2
Характеристики міцності та технологічності клеїв
Фактори
Адгезія до металу и бетону
Міцність на стиск, МПа
Технологічна життєздатність,
хв.
Час твердіння, діб
ТехнолоБезусадочність
гічні
Можливість зміни
в’язкості
Можливість модифікації
Екологічні Токсичність
Конструктивні

Клейові склади
акрило- епоксид- силоксавий
ний
новий
+
+
+
65÷96
50÷60
20÷40
30÷180 30÷150
180÷200
1
‒

1÷3
0,8%

15
3%

+

‒

‒

+
‒

+
+

‒
‒
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Першість серед країн з виробництва хімічних анкерів належить
Ліхтенштейну, Великобританії, Німеччині. Найбільше поширення одержали
хімічні анкери компаній HILTI (Ліхтенштейн), FISHER, MKT (Німеччина),
HALFEN, BIT, RAWLPLUG (Великобританія), MUNGO (Швейцарія),
SORMAT (Фінляндія), RAMSET (Австралія).
Більшість виробників у лінійці своєї продукції мають клейові склади
для виконання робіт і експлуатації в різних температурно-вологісних умовах.
Виробляються хімічні анкери капсульної модифікації (рис. 1.11, а, в) і в
пластикових тубах (рис. 1.11, б, г) [77].

а)

б)

в)

г)

Рис. 1.11. Хімічні анкери різних виробників:
а

‒

капсульний

однокомпонентний

HILTI;

б

‒

картриджний

двокомпонентний HILTI і FISCHER; в ‒ капсульний в скляній ампулі; г ‒
картриджний двокомпонентний METALVIS
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Вони можуть застосовуватися для отворів 8÷30 мм самостійно або з
металевими кріпильними елементами, що вживлені прямо в субстрат. Таким
способом кріпляться шпильки, втулки та стрижні арматури періодичного
профілю. Капсули й туби взаємозамінні та оснащуються різними моделями
дозаторів. У лінійці багатьох виробників – ефективні анкерні шпильки (рис.
1.12), а також сітчасті гільзи для обмеження розтікання клейового складу
усередині отвору пористої або пустотної основи (рис. 1.13).

а)

б)

в)

Рис. 1.12. Анкерні шпильки:
а ‒ стандартна з різьбленням; б ‒ високоефективна Hilti-Has-tz для
капсульного анкера; в ‒ високоефективна Hilti-HIT-Z для ін’єкційного анкера

а)

б)
Рис. 1.13. Сітчаста гільза:
а ‒ пластикова; б ‒ металева
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Важливою властивістю сталевих анкерних шпильок є їхня стійкість до
корозії, для чого звичайно їх піддають оцинкуванню. При цьому
використовується високоякісне гальванічне оцинкування (по DIN 50961).
Однак в умовах агресивних середовищ, високих температур, у присутності
деяких солей (наприклад, морської води) цинкове покриття не забезпечує
ефективного корозійного захисту, тому що сам цинк швидко окислюється. У
цих випадках застосовуються корозійностійкі стали. Номенклатура анкерів,
що випускаються, з нержавіючих сталей суттєво менше номенклатури
звичайних анкерів, до того ж певна кількість з них випускається на
замовлення. Це пов’язане з меншою їхньою поширеністю, специфічністю
застосування й високою вартістю.
Фірма BIT пропонує для потреб будівництва коаксіальний анкер з
місткістю картриджа 150÷800 мл із внутрішніми здвоєними порожнинами для
основного складу й каталізатора та 4-канальний турборозсікач у формі спирали
для змішування компонентів. Такий картридж використовують в тому числі без
пістолета-дозатора, контролюючи витрати суміші по мірній шкалі.
Хімічний капсульний анкер у скляній ампулі складається з безпосередньо
ампули, усередині якої містяться синтетична смола, наповнювач із кварцової
крихти й ампула з каталізатором (рис. 1.11, в). У процесі установлення анкерної
шпильки відбувається наступне: у заготовлений отвір під анкер попередньо
занурюється ціла ампула, потім під механічним впливом шпильки (ударом)
скляна ампула розбивається, завдяки цьому відбувається перемішування рідких
і твердих складових і виникає потрібна хімічна реакція, що при виділенні тепла
дозволяє суміші ствердіти.
Кварцова крихта до складу внесена для армування при змішуванні з
рідкою субстанцією й зі скляними осколками капсули. Такий процес є
характерним і відмітним для даного типу анкерів у порівнянні з тими, які
випускаються в м’яких пакуваннях. При цьому до недоліків даного анкера
варто віднести те, що змішування після руйнування ампули відбувається в
неконтрольованому режимі й ступінь однорідності рідкого клейового складу,
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вочевидь, забезпечується тільки формою шпильки, що забивається. У ході
досліджень було зроблено типізацію основних характеристик і вартості
хімічних анкерів HILTI й BIT, як найпоширеніших у будівельній галузі (табл.
1.3). У цієї ж таблиці додатково розміщено порівняльну інформацію щодо
питомої вартості хімічних акрилових анкерів, конструкції і склади котрих
протягом багатьох років розроблялися науковцями Харківського національного
університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, що дозволяє зробити
висновок про економічність таких типів анкерів.

Крім того, сформована

матриця відповідності хімічних анкерів основних світових виробників залежно
від складу клейових композиції, яка демонструє основні напрямки та
особливості розвитку їх виробництва (табл. 1.4). Серед особливих відмінностей,
наприклад, слід навести двокомпонентний хімічний анкер на основі
вінілефірної смоли ‒ «Момент крепеж» (виробник під маркою CHEMOFAST).
Його популярною модифікацією, крім CF850, є «Момент крепеж CF900», що
заявляється як самий потужний хімічний анкер по силі опору важким
навантаженням в умовах вологості.
Однак у ході досліджень були виявлені й недоліки хімічних анкерів, що
серійно випускаються промисловістю, серед яких визначальними є:
‒ висока вартість, що спричиняє недостатню поширеність в Україні;
‒ обмеженість терміну зберігання невикористаного хімічного складу;
‒ жорстка й обмежена номенклатура обсягів клейових складів, що
випускаються;
‒ необхідність технологічної перерви після установлення анкера для
набору міцності клейовим складом, тривалість якого залежить від умов
виконання робіт.
Спосіб кріплення анкерних болтів на силоксановому складі [65, 74]
аналогічний попереднім. Фундаментні болти на силоксановому складі
встановлюють при температурі навколишнього середовища не нижче ‒100С.
Однак недоліком є багатокомпонентність даного складу й необхідність
використання для його готування їдкого лугу.
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Технічні рішення з установлення хімічних анкерів, що розроблені в
Харківському національному університеті міського господарства ім. О. М. Бекетова
[4, 5, 15, 16, 30‒32, 41, 42, 47, 63, 64, 68, 85, 86, 101, 104, 107] характеризуються
різноманітністю й схильністю до розробки тематики, що пов’язана з акриловими
композиціями. Основний склад таких композицій являє собою суміш із полімерного
в’яжучого й наповнювача. У якості в’яжучого ‒ акриловий полімер холодного
твердіння типу «рідина-порошок». Порошкоподібний компонент ‒ суспензійний
полімер на основі метилметакрилату ПММА. Отверджувачем слугує метиловий
ефір метакрилової кислоти. Твердіння відбувається мимовільно при нормальній
температурі за рахунок полімеризації [68]. Спосіб установлення анкерних болтів на
акрилових складах має переваги: вартість і трудомісткість анкероустановлювальних
робіт нижчі, ніж у всіх розглянутих, акриловий склад є малокомпонентним,
анкероустановлювальні роботи можна проводити при температурі навколишнього
середовища від ‒5°С до +30°С без додаткових технологічних заходів. Вартість
акрилового полімеру в 2÷5 разів нижче інших розповсюджених (табл. 1.3).
Розробка й впровадження прогресивних методів анкероустановлювальних
робіт для кріплення обладнання є важливим резервом скорочення трудомісткості,
матеріаломісткості, тривалості й вартості як будівельних робіт, так і робіт з
реконструкції промислових підприємств і особливу актуальність у цьому зв’язку
сьогодні демонструють хімічні анкери.

1.2.

Організаційно-технологічні

особливості

улаштування

хімічних

анкерів, постановка завдань дослідження
Полімерні склади, які використовуються в анкероустановлювальних
роботах, володіють рядом позитивних властивостей, що останнім часом
визначило інтенсифікацію наукових досліджень у даному напрямку.
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Виявлено, що серед властивостей, що характеризують параметри
надійності:
‒ висока несуча здатність, що значно перевищує показники розпірних
анкерів (до 50%), можливість її підвищення за рахунок збільшення глибини
закладання в основу;
‒ відсутність напруження в матеріалі основи при установленні анкера;
‒ утворення монолітного з’єднання хімічного анкера з матеріалом основи
після твердіння;
‒ мінімальні відстані між кріпленнями й від краю конструкції;
‒ можливість застосування в будівельних виробах з невисокою міцністю й
високою пустотністю (пустотіла цегла, ніздрюватий бетон);
‒ герметичне заповнення отвору під анкер;
‒ стійкість при впливі агресивних середовищ.
До переваг, що характеризують підвищення рівня технологічності
анкероустановлювальних робіт, можна віднести:
‒ можливість застосування будь-яких металевих стрижнів, штифтів,
болтів, арматурних стрижнів періодичного профілю будь-яких діаметрів;
‒ можливість виготовлення на будмайданчику анкера будь-якої довжини;
‒ можливість установлення у вологі конструкції;
‒ можливість точного корегування положення анкера в отворі в період
набору міцності складом.
До економічно значимих можна віднести наступні:
‒ загальне зниження витрат на 15÷50% у порівнянні з іншими типами,
особливо, для анкерів великих діаметрів;
‒ оптимізація складських запасів і скорочення накладних витрат за
рахунок можливості виготовлення анкера будь-якої довжини з різьбових
шпильок (у порівнянні із широкою номенклатурою металевих анкерів).
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Ці властивості дозволили в останні десятиліття широко використовувати
клейові анкери із заданими показниками експлуатації при виконанні робіт у стислі
терміни. Питанням і перспективам використання клейових складів для зазначених
цілей присвячене значна кількість робіт [2, 4, 5, 15, 16, 31, 41, 42, 47, 56, 68, 83, 85,
86, 101, 123‒127, 131, 133], що дозволило в даній роботі виконати класифікацію
промислово-господарських напрямків ефективного використання хімічних анкерів
(рис. 1.14).
Технологія виконання анкероустановлювальних робіт, яка відображена в
нормативній і науково-технічній літературі, має сталу структуру й зміст і може бути
проілюстрована схемою, що передбачає наступну послідовність робіт (рис. 1.15):
‒ свердління отвору необхідного діаметра на задану глибину; у пустотілих
матеріалах (пустотіла керамічна цегла, ніздрюватий бетон, щілинні бетонні блоки) ‒
безударне свердління;
‒ очищення отвору від шламу й пилу за допомогою щітки (йоржика) і насоса
для продувки стисненим повітрям;
‒ заповнення клейовим складом від дна за принципом «зсередини-назовні» до
0,5÷0,75 об’єму циліндричного отвору;
‒ установлення шпильки обертовими рухами за годинниковою стрілкою в
отвір, що заповнений клейовим складом;
‒ витримування до повної полімеризації складу (при необхідності на цей час
шпильку фіксують у проектному положенні);
‒ проектне закріплення обладнання на анкері.
Розрізняють кілька етапів процесу полімеризації:
‒ початковий етап: хімічна реакція є уповільненою; фізичні параметри складу
(в’язкість, температура та ін.) змінюються незначно;
‒ етап стрибкоподібного протікання реакції: швидкість протікання хімічної
реакції різко зростає, за короткий час (менш ніж 1 хв.) в’язкість і температура
складу виростають до максимальних значень;
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‒ заключний етап, повна полімеризація: температура складу зменшується,
відбувається його твердіння, склад здобуває експлуатаційні властивості.

Рис. 1.14. Класифікація промислово-господарських напрямів ефективного
використання хімічних анкерів
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Рис. 1.15. Послідовність робіт з установлення хімічного анкера:
а ‒ свердління отвору; б ‒ очищення отвору йоржиком від залишків свердління; в
‒ пневмопродувка порожнини; г ‒ заповнення отвору клейовим складом від дна до
0,5÷0,75 глибини; д ‒ загвинчування шпильки; е ‒ кріплення обладнання після
повної полімеризації складу
Час полімеризації хімічного складу до прикладання навантаження становить
від 35 хв. (при температурі 30÷40 °С) до 24 год. (при знижених температурах).
Механічні (експлуатаційні) властивості хімічних анкерів залежать від
наявності комплексу параметрів:
‒ властивостей основи;
‒ міцності хімічного складу, що полімеризувався;
‒ конструкції й міцності закладного металевого елемента;
‒ дотримання технологічних вимог установлення.
Недотримання вимог по одному або декількох параметрах приводить до
наслідків, серед яких можуть бути й аварії (рис. 1.16).
Методи улаштування анкерів відображені в роботах [2, 3, 56, 68, 82, 96, 107,
123, 125‒127] і розділені на дві групи.
Наскрізний монтаж – установлення анкера проводиться в монтажний отвір
обладнання, що закріплюється, який сполучений із заздалегідь підготовленим
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отвором у основі. У більшості випадків свердління отвору проводиться через
деталь, що закріплюється.
Попередній монтаж – установлення анкера в конструкції основи
проводиться заздалегідь, після чого здійснюються установлення й закріплення
елемента обладнання.

Рис. 1.16. Аварії, що відбулися через руйнування анкерних кріплень:
а ‒ падіння блоку інженерних мереж у школі у Великобританії (2009 р.); б ‒ обвалення конструкцій тунелю в Бостоні (2006 р.); в ‒ руйнування будівельних лісів у
Великобританії (2002 р.)
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Для установлення хімічних анкерів використовують нормокомплект
інструментів та устаткування:
‒ щуп, металева лінійка, металевий косинець;
‒ молоток-киянка з головкою із твердої гуми;
‒ перфоратор (дриль) зі спеціальною насадкою;
‒ щітка (йоржик), ручний пневмонасос або компресор з пістолетом для
продувки отворів стисненим повітрям;
‒ бур

із

твердосплавним наконечником необхідного діаметра

(при

установленні анкера у важкий бетон);
‒ дозатор і насадка-змішувач (при установленні хімічного анкера з
використанням картриджа);
‒ сітчаста гільза відповідного діаметра (при установленні в пустотілі
матеріали й конструкції);
‒ динамометричний ключ;
‒ засоби індивідуального захисту (захисні гумові рукавички для рук, захисні
окуляри).
Особливе значення має ретельне очищення отвору під хімічний анкер ‒
наявність залишків пилу або шламу різко знижує адгезію полімеру до основи (рис.
1.17). Обов’язковими є попередня дворазова продувка отвору, потім дворазове
очищення отвору йоржиком і ще раз кількаразова пневмопродувка отвору.

Рис. 1.17. Отвір під хімічний анкер: а – неочищений; б – очищений
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Суттєво знижується трудомісткість анкероустановлювальних робіт при
застосуванні капсульних анкерів у скляній ампулі. У просвердлений отвір
міститься скляна ампула з поліефірною смолою, яка полімеризується відразу після
руйнування скляної оболонки металевою комплектною анкером-шпилькою.
Осколки скла оболонки виконують при цьому функцію армування. Із цією же
метою використовують сітчасті втулки для шпильок. Склад при фіксації
кріпильного елемента може перемішуватися з домішками стиролу, якщо смола
двокомпонентна (у двох ампулах). Процес полімеризації залежить від марки
матеріалу та температури навколишнього середовища й може тривати від 10 до
180 хв.
Головним показником, що нормується, є несуча здатність анкерного
кріплення: зусилля, яке здатний сприймати анкер, забезпечуючи технічні
характеристики анкерного кріплення, що отримані при проведенні випробувань на
висмикування з будівельної основи безпосередньо на об’єкті капітального
будівництва [2]. Натурні випробування анкерів проводяться за умови набору
будівельною основою проектної міцності. Загальна кількість анкерних кріплень,
що підлягають перевірці, для всіх однорідних ділянок основи визначається
фахівцями будівельної лабораторії за узгодженням із замовником, але в межах
5÷10 % від загальної кількості і не менш 15 анкерів. При установленні хімічних
анкерів у важкий бетон – не менш 10. Випробування ведуться з використанням
спеціального обладнання, наприклад приладом DPG-100 (рис. 1.18, табл. 1.5).
При випробуваннях можливі наступні види руйнувань анкерного кріплення:
висмикування анкера з основи, руйнування анкера по сталі, вирив конуса основи,
крайове руйнування основи.
Опорні елементи випробувального пристрою мають пристосування для
регулювання його розташування, що забезпечують із припустимою погрішністю
прикладання випробувального навантаження в поздовжньому напрямку по осі
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анкера й розташування опорних елементів на відстані не менш R = (1÷1,2)h від
точки кріплення анкера, де h ‒ глибина анкерування [59].

Рис. 1.18. Випробувальні пристрої для визначення несучої здатності анкерних
кріплень:
а ‒ на висмикування; б ‒ на зріз; 1 ‒ індикатор годинникового типу для
вимірювання деформацій; 2 ‒ гідравлічний манометр; 3 ‒ опори, що
регулюються; 4 ‒ пристосування для захоплення анкерів

Фірми-виробники анкерів постійно фінансують дослідження в даній
галузі. Розробляються й удосконалюються конструкції анкерів, технологічні
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рішення, методики випробувань, створюються нормативні документи з
анкерного кріплення. Європейська система сертифікації не передбачає наявність
нормативних документів на конкретний вид анкерної продукції. Замість цього
створені

загальні

нормативи

«European

Technical

Approval»

(ЕТА)

з

настановами «European Technical Approval Guidelines» (ETAG) [125‒127]. В них
класифіковані кріпильні вироби й зазначені вимоги щодо анкерів. Також у
даних джерелах наведений перелік випробувань для одержання сертифіката
відповідності. Випробування проводять незалежні акредитовані лабораторії.

Таблиця 1.5
Характеристики обладнання для визначення несучої здатності анкерних кріплень

У європейських країнах наявність сертифіката ЕТА, по суті, є допуском до
експлуатації анкера відповідно до умов, основними з яких є: у якій зоні бетону
розташований анкер (стиснута, розтягнута), клас бетону, напрямок навантаження,
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що прикладається, міжосьові й крайові відстані. Крім того, вказуються параметри
монтажу анкера й характеристичні й рекомендовані навантаження [3, 125‒127].
У механічних анкерах закріплення виконується за рахунок сил розклинення
й тертя, у результаті відбувається локалізація напружень (як розпірних від
монтажу, так і робочих) у місці знаходження розпірного елемента, формується
залежність між моментом затягування анкера і його міцністю. У цьому випадку зі
збільшенням глибини анкерування міцність анкерного з’єднання не збільшується.
У хімічних анкерах за рахунок сил адгезійної взаємодії не створюються
розпірні напруження в конструкції основи, робочі навантаження рівномірно
розподілені уздовж монтажного отвору, міцність з’єднання збільшується із
глибиною анкерування. Крім того, для хімічних анкерів можна виділити
комбінований спосіб, що поєднує два або більш способів закріплення. Наприклад,
при монтажі в пустотілій основі реалізуються принципи закріплення за рахунок
сил адгезії й за рахунок зміни форми.
У джерелах [2, 3, 56], матеріали яких у достатньому обсязі містять опис
технологічних

особливостей

улаштування

анкерів,

наведено

наступну

класифікацію основ:
‒ міцна повнотіла (бетон, залізобетон);
‒ міцна пустотіла (пустотні плити перекриття);
‒ цегла (повнотіла, пустотіла);
‒ неміцна повнотіла (ніздрюваті бетони);
‒ неміцна пустотіла (ракушняк).
Дані, що наведені в табл. 1.6, є підґрунтям для вибору типу анкерів, тому що
враховують рекомендації виробників стосовно їх застосування [83].
Одним з найбільш важливих технологічних процесів установлення клейових
анкерів є улаштування отворів у основі (рис. 1.19). За типом впливу механічні
методи діляться на обертальний, ударно-обертальний і обертально-ударний.
Обертальний реалізований у свердлильному пневмо- і електроінструменті, а також
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у обладнанні алмазного буріння. Такою технікою утворюються отвори в будьякому просторовому положенні кільцевими й спіральними свердлами у бетонах з
малоабразивними заповнювачами. Пневматичні й електричні перфоратори
утворюють групи ударно-обертального й обертально-ударного способів відповідно
[68, 79]. Для улаштування отворів у бетоні найбільш доцільними є машини
обертально-ударної й ударно-обертальної дії, оскільки бетонні конструкції
руйнуються при ударному впливі.
Таблиця 1.6
Типологія вибору анкерів в залежності від матеріалу основи

Рис. 1.19. Свердління отворів у бетоні для хімічних анкерів
на арматурних стрижнях
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Саме від матеріалу основи залежить вибір устаткування й технології
свердління отворів для установлення хімічного анкера. Для бетонної основи –
ударне свердління перфоратором. Можливо також свердління обладнанням з
алмазним покриттям, але основним недоліком даного способу є те, що після
такого свердління стінки отвору мають практично ідеально рівну й гладку
поверхню, що може негативно вплинути на адгезію й суттєво знизити міцність
анкерного з’єднання на висмикування. Для повнотілої цегли – свердління
безударним або ударним дрилем. Для пустотілої цегли – свердління безударним
дрилем з низькою швидкістю подачі свердла. Для ніздрюватих бетонів –
безударне свердління. Для ракушняка – свердління в ударному режимі з
низькою швидкістю подачі свердла. У пустотілих основах використовуються
сітчасті гільзи з 100%-вим їх заповненням клейовим складом.
Розмітку для свердління виконують по кресленнях анкер-плану на
поверхні конструкції. При цьому, свердління отворів по розмітці не завжди
забезпечує необхідну точність. Відхилення просвердлених отворів може
становити до 20 мм. Додаткові зсуви відбуваються внаслідок відхилення
незафіксованого болта від центру отвору. Щоб уникнути цього, свердління
виконують по напрямних втулках, які можуть бути об’єднані в кондуктор.
В умовах низьких температур підвищується в’язкість клейової складової
хімічного анкера. Виникають складності при видавлюванні полімеру з
картриджа, при цьому значно уповільнюються процеси полімеризації. У зв’язку
із цим для виконання робіт у зимових умовах (температура навколишнього
середовища +5°С и нижче) застосовують спеціальні хімічні анкери. Але навіть у
такому випадку не допускається охолодження картриджа нижче +5°С, а при
організації робіт у таких умовах ураховується температура основи.
При проведенні анкероустановлювальних робіт для хімічних анкерів
виконують вимоги, які забезпечують параметри експлуатаційної надійності
з’єднань:
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‒ дотримання відстані між анкерами й до краю (кута) основи (не менш
значення, що зазначено в робочій документації);
‒ відповідність діаметра отвору, що утворюється, типорозміру анкера, що
застосовується (з урахуванням зазору відповідно до технічної документації
виробника й/або постачальника анкерних виробів);
‒ дотримання перпендикулярності осі просвердленого отвору площини
основи.
У європейських і американських нормах на установлення анкерів [108‒110,
112, 113, 116, 125‒127] наведено, що умовами досягнення експлуатаційної
придатності анкера є:
‒ визначення параметрів анкерних кріплень відповідно до зазначених
норм під особистою відповідальністю інженера, що компетентний в галузі
анкерних кріплень;
‒ перевірка перед установленням анкера, чи перебуває міцність основи, у
яку передбачається установлення, у границях зазначеної межі й чи не нижче
вона, ніж несуча здатність анкера;
‒ установлення згідно із проектною документацією в тому виді, у якому
анкер постачається виробником, без заміни яких-небудь складових;
‒ безумовна однорідність основи;
‒ відсутність у просвердленому отворі бурового шламу й пилу;
‒ установлення анкера з дотриманням глибини анкерного кріплення,
контроль глибини установлення;
‒ безумовне дотримання крайових і осьових відстаней, що запроектовані;
‒ розташування просвердлених отворів без ушкодження арматури;
‒ контроль зазначеного виробником крутного моменту затягування за
допомогою динамометричного ключа;
‒ монтаж навченим персоналом під керівництвом виконавця робіт.
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Перераховані у вищенаведеному матеріалі особливості основ, методи
улаштування отворів, свердлильне устаткування й оснащення, умови й обсяги
виробництва робіт, типи хімічних складів, що застосовуються, впливають на
техніко-економічні параметри виробництва анкероустановлювальних робіт і,
зокрема, на їхню тривалість, де важливо виділити основні складові з
максимальним впливом:
‒ тривалість робіт зі свердління й підготовці отворів;
‒ тривалість від початку змішування компонентів до початку другого
етапу процесу полімеризації (стрибкоподібного збільшення в’язкості складу),
яка часто називається життєздатністю клейового складу;
‒ технологічна перерва ‒ тривалість повної полімеризації до можливості
прикладання навантаження.
Досвід застосування клейових анкерів в Україні виявив ряд проблем, без
рішення яких об’єктивну оцінку їх експлуатаційної надійності зробити складно.
Серед таких проблем можна виділити [23, 24]:
‒ відсутність затвердженої нормативної методики статичних і динамічних
випробувань анкерів на висмикування й зріз;
‒ відсутність методики обробки результатів випробувань із метою
одержання

необхідних

для

проектувальників

розрахункових

значень

навантажень;
‒ необхідність оцінки галузі застосування й ефективності роботи
клейових анкерів залежно від матеріалу конструкції (сталь, залізобетон, кам’яні
матеріали) і його структури (щільність, пустотність);
‒ відсутність методики прогнозування техніко-економічних показників
технологічного

процесу

установлення

анкерів

залежно

від

впливу

дестабілізуючих факторів.
В останні роки широко стали застосовуватися акрилові композиції, склади
котрих пройшли різнобічні дослідження [4, 5, 15, 30‒32, 41, 42, 47, 63, 64, 68,
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82, 85, 86, 91]. Виконані численні дослідження фізико-механічних властивостей
акрилових клеїв з погляду їх використання для анкерних з’єднань. До них
ставляться роботи Бабаєва В. М. [4, 5], Гарбуз А. О. [15], Гелети О. В. [16],
Золотова М. С.

[30‒32],

Молодченко Г. А.

Золотова С. М.

[63,

64],

[41,

Нохріної Л. А.

42],

Золотової Н. М.

[47],

[68],

Сергієнко О. І.

[82],

Склярова В. О. [85], Скрипник О. С. [86], Ткаченко Р. Б. [91], Шутенко Л. М.
[101, 104, 107] та ін.
Серед

закордонних

учених

найбільш

результативними

з’явилися

дослідження різних аспектів матеріалознавства й технології улаштування
клейових анкерів наступних авторів: J. Barnat, M. Bajer [115], S. Cattaneo,
G. Muciaccia [117], R. Eligehausen, R. Mallée, J. F. Silva [123], Ph. Grosser,
W. Fuchs [130], E. Petrie [135], A. Pocius [136], A. Spada [141], S. Yilmaz [143].
У

результаті

досліджень

встановлено,

що

гладкі

анкери,

що

закріплюються за допомогою акрилових клеїв, мають високу несучу здатність.
При глибині закладання, що дорівнює десяти діаметрам анкера, таке з’єднання
має максимальну несучу здатність. При цьому деформативність акрилового
анкера менш, ніж деформативність епоксидного майже на 36% [30].
Дослідження С. Г. Фарбера привели до появи принципово нового методу
одержання попередньо напружених залізобетонних конструкцій [68]. Це
дозволило встановити залежність між опором зрушенню й температурою
полімеризації смоли, а також була показана можливість регулювання процесу
полімеризації

шляхом

застосування

малоактивних

смол.

Було

також

встановлено підвищення величини зчеплення арматури з бетоном через
застосування термореактивної обмазки.
Л. А. Ігоніним було досліджено несучу здатність клейового анкерування
стрижневої арматури з використанням епоксидних клеїв холодного твердіння.
При довжині анкерування 3,5÷5 діаметрів арматури руйнування стику
відбувалося по клею; при довжині анкерування в 7,5 діаметрів міцність
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клейового стику перевищувала тимчасовий опір арматури й, у цьому випадку,
руйнування відбувалося по перетину арматури [82].
У роботі [31] описаний анкерний болт, що призначений для установлення
у твердому матеріалі, внутрішній кінець якого розширений і утворює головку з
конічною порожниною й загостреними краями. При вгвинчуванні болта в отвір
краї головки розривають розташовані в ньому мішечки, що містять смолу й
отверджувач. Лиски головки болта дозволяють полімеру зайняти весь простір
між стрижнем і стінками отвору. Дане рішення зараз має повсюдне поширення,
втілившись у конструктив дво- або однокомпонентного капсульного анкера,
однак від недоліку його високої вартості розроблювачам піти не вдалося.
У праці Клемент’єва С. В. [56] наведені основні поняття в кріпильних
технологіях, навантажувальні й геометричні параметри, згруповані види й
причини руйнувань анкерних кріплень, викладена методика вибору типу
анкеру, проаналізовані проблеми, особливості й помилки застосування різних
типів анкерів. При цьому недостатньо описані фактори, що впливають на
технологічні рішення при використанні хімічних анкерів.
Стандарт [83], що розроблений відповідно до Програми стандартизації
Національного об’єднання будівельників Росії, містить правила, контроль
виконання й вимоги до результатів робіт з монтажу анкерних кріплень при
улаштуванні навісних фасадних систем з повітряним зазором. У ньому наведені
методика обґрунтування вибору типу анкера, принципи приймання анкерів від
постачальника, технологічна послідовність анкероустановлювальних робіт,
нормокомплекти інструмента й устаткування до кожного типу анкерів. Для
хімічних анкерів наведені індивідуальні вимоги, розширені нормокомплекти й
детальний опис технології процесу. Однак, немає інформації про життєздатність
полімерних композицій і впливи температурних умов на тривалість робіт.
У дослідженнях J. Barnat і M. Bajer [115] продемонстровані результати
визначення міцності найпоширеніших клейових складів для анкерів і
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ефективності тих видів, що найбільш часто використовуються. Досліджені
також показники адгезії епоксидних анкерів при улаштуванні в бетоні класу до
В55. Автори роботи S. Cattaneo і G. Muciaccia [117] також оцінювали переважно
конструктивні параметри й характеристики міцності хімічних анкерів у бетоні,
що армований металевою фіброю, у результаті чого таке дисперсне армування
було рекомендовано для випадків, коли потрібні малі відстані від краю
конструкції й між анкерами та при невеликій глибині закладання анкера.
Дослідники S. Yilmaz, M. Ali Özen і Ya. Yardim у роботі [143] навели дані, які
свідчать про необхідність збільшувати глибину закладання хімічного анкера до
15 діаметрів при установленні в бетон з невисокою міцністю й у зв’язку із цим
критикували норми [109] за консервативність підходу до таких випадків.
Спробу прогнозування параметрів анкерних з’єднань почали в роботі [129]
M. Gesoğlu, E. M. Güneyisi і E. Güneyisi. У якості незалежних змінних для
побудови моделі прогнозування були обрані тип анкера, діаметр, глибина
закладання, відстань від краю, зазор між шпилькою й краєм отвору, тип
хімічного складу, міцність бетону на стиск. Отриману модель порівняли з
існуючими й оцінили як більш точну.
Найбільш комплексною працею іноземних авторів на сьогодні є
дослідження R. Eligehausen, R. Mallée, J. F. Silva [123], значна частина яких була
проведена на кафедрі кріпильних технологій університету Штутгарта (ФРН), де
викладені класифікація, сучасні рішення улаштування анкерних кріплень у
бетоні й рекомендації щодо вибору найбільш ефективної анкерної системи.
Наведено змістовний

історичний

огляд по темі,

визначено принципи

анкерування в стиснутому й розтягнутому бетоні, враховано вплив сейсмічних
навантажень,

корозії

металевих

елементів,

сформульовані

принципи

проектування анкерних з’єднань по сучасних міжнародних нормативах. Слід
зазначити, що практично всі іноземні дослідники концентруються на вивченні
параметрів

міцності,

а

не

на

організаційно-технологічних

аспектах
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анкероустановлювальних робіт, а зниження тривалості й вартості робіт не
ставиться в якості мети досліджень.
У дисертації Гелети О. В. [16] обґрунтована технічна й економічна
доцільність способу закріплення в бетонних конструкціях за допомогою клеїв
металевих анкерів не круглого перетину (пластин, куточків, швелерів і ін.) і
визначені технологічні параметри процесу їх закріплення. Автором досліджено
технологічні особливості улаштування шпурів прямокутного перетину (буріння
циліндричних шпурів з наступним видаленням перемичок між ними) з
урахуванням розмірів і конфігурації частин анкера, що кріпляться в бетоні.
Наведено розрахункові залежності з умови рівноміцності з’єднання по сталі,
клейовому прошарку й бетону. Обґрунтовано застосування інтенсивно
наповнених епоксидних композицій, що мають високі характеристики міцності
й в’язкість, що допускає установлення анкерів у горизонтальних шпурах.
Установлено залежності швидкості та тривалості буріння від класу бетону й
діаметра шпурів при різних їх глибинах, а також тривалості видалення
перемичок від їх товщини. Запропоновано комплексні показники для оцінки
загального технічного рівня ударно-обертальних машин. При цьому автор даної
роботи не торкається аспектів технологічності процесів при застосуванні
акрилових клейових складів.
Дослідження Гольцева А. Г. [17] присвячені удосконаленню технології
закріплення будівельних елементів і обладнання на стінах і колонах. Автор
виконав аналіз технологічної структури робіт, вивчив аспекти впливу
технологічних і конструктивних параметрів основних типів кріплень на
трудомісткість,

здійснив ймовірнісно-статистичний аналіз

трудомісткості

свердління отворів і визначив основні фактори, що впливають на неї. У цій
роботі були отримані експериментальні результати, що відображають вплив
конструктивних параметрів на зниження трудомісткості й відхилень діаметрів
отворів на несучу здатність кріплень. При цьому автор розглянув досить
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широку групу кріпильних виробів, що включає закладні деталі, спеціальні
кронштейни, хомути, сполучні стрижні, болти та шпильки, не виділяючи групу
клейових анкерів.
У роботі Скрипник О. С. [86] виконано теоретико-експериментальні
дослідження з підвищення адгезійної і когезійної міцності акрилових клеїв.
Встановлено важливі міцнісні й технологічні властивості: малокомпонентність,
низька в’язкість, що не залежить від температури навколишнього середовища,
технологічна життєздатність. Крім того, представлені результати досліджень
фізико-механічних властивостей акрилових клеїв, що включають домішки,
котрі підвищують їх адгезійну й когезійну міцність.
У дослідженнях, що були виконані Золотовим М. С., Золотовим С. М.,
Золотовой Н. М., Шутенко Л. М., Гарбуз А. О., Скляровим В. О. [15, 30‒32, 42,
47, 85, 101, 104], обґрунтована доцільність застосування акрилових клеїв для
з’єднання бетонних і залізобетонних елементів, анкерування сталевих стрижнів
у бетон при зведенні та реконструкції будівель і споруд різного призначення.
Вивчена міцність акрилового клею при широкому варіюванні його складу.
Встановлено, що акрилові клейові склади по ряду показників мають переваги
перед епоксидними: по адгезійним і когезійним властивостям вони не
поступаються, а по технологічним ‒ значно їх перевищують, маючи при цьому
вартість в 3÷4 рази нижчу. У дослідженнях відображено, що деформативність
акрилового клейового анкера більш ніж на 30% нижче, ніж у епоксидного й
технологія анкероустановлювальних робіт передбачає заповнення отвору
акриловою композицією як до установлення металевого елемента, так і після.
Робота

Нохріної Л. А.

[68]

віддзеркалює

дослідження

тривалості

набрякання, в’язкості та технологічної життєздатності акрилових складів залежно
від температури навколишнього середовища. Встановлено, що в’язкість можна
регулювати в широких межах, у зв’язку із чим розроблено технологічні схеми
улаштування анкерних кріплень: до, після й одночасно з монтажем обладнання.
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Аналітично та експериментально встановлено залежності витрати акрилового
клею й тривалості установлення від діаметра анкерного болта. Виявлено зв’язок
оптимальної клейової маси композиції від діаметра анкера й технологічної
життєздатності клею. Показаний вплив способу виконання робіт на інтенсивність
улаштування анкерних з’єднань. Виконана оптимізація складу ланок при
паралельному та послідовному способах виконання робіт.
Аналіз численних джерел показав, що сьогодні немає результатів
досліджень з прогнозування технологічних параметрів процесу установлення
клейових анкерів. Тільки в роботах Нохріної Л. А. [68] і Сергієнко О. І. [82]
зроблено спроби описати й спрогнозувати параметри, у які входять змінна
інтенсивність, час на улаштування клейових анкерів, виробіток, кількісний склад
бригад, ланок і т.п. Однак ці параметри були визначені для закладання анкерів з
епоксидним клеєм до установлення обладнання, а для акрилових клейових
анкерів не був врахований вплив факторів різного походження. Крім того,
дотепер ще не здійснена спроба моделювання техніко-економічних показників
технологічного процесу з урахуванням впливу таких факторів.

Висновки до розділу 1.
1. Конструктивні рішення сучасних анкерних з’єднань характеризуються
широкою різноманітністю. Організаційно-технологічні рішення є уніфікованими
та прив’язаними до асортиментної структури хімічних анкерів і пристосувань, що
випускаються промисловістю, і не враховують можливих змін параметрів
анкероустановлювальних робіт при реконструкції й технічному переозброєнні
промислових та цивільних об’єктів.
2. Встановлено, що у наукових джерелах по даній темі, особливо
іноземних, недостатньо представлений напрямок використання акрилових
композицій, які є більш економічними й технологічнішими, ніж поліестерні,
вінілестерні, епоксидні і силоксанові.
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3. Аналіз наукових досліджень показав, що способи установлення анкерних
болтів на акрилових композиціях для кріплення елементів будівельних
конструкцій, обладнання й інженерних комунікацій вже розроблено, але відсутні
дані про ефективність організаційно-технологічних рішень їх улаштування, про
вплив дестабілізуючих факторів на параметри технологічного процесу, про
прогнозування техніко-економічних параметрів.
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РОЗДІЛ 2
ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ.
ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА МІЦНІСНІ ВЛАСТИВОСТІ КЛЕЙОВИХ АКРИЛОВИХ
АНКЕРІВ
2.1. Обґрунтування вибору напрямку досліджень і загальні методики їх
проведення
Вибір напрямку досліджень обумовлений динамічною тенденцією
збільшення

обсягів

анкероустановлювальних

робіт

при

будівництві,

реконструкції й технічному переозброєнні об’єктів різного призначення. У
зв’язку з недоліками комплексного відтворення механізмів взаємодії умов
улаштування й експлуатації анкерних з’єднань у лабораторних умовах через
їхню складність і відсутність властивостей перманентності, а також через
відсутність методологічних досліджень з прогнозування параметрів таких робіт
на тлі несистемності оптимізаційних рішень актуальність наукових розвідок у
даному сегменті очевидна.
Аналіз

наукових,

нормативних

джерел

і

технічної

документації,

викладений у п. 1.2. даної роботи, показав, що анкероустановлювальні роботи,
особливо з використанням клейових акрилових анкерів, виконуються в умовах
недостатності наукових даних, що пов’язані з оцінкою стану будівельної
основи, рівня підготовки отворів, технологічної життєздатності акрилових
композицій, без урахування організаційно-технологічної специфіки виконання
робіт. Нормативні документи й наукові дослідження, які містили б до початку
анкероустановлювальних робіт методику прогнозування якісних і кількісних
змін техніко-економічних показників залежно від впливу різних груп факторів,
у цей час відсутні.
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Комплекс досліджень за рішенням поставлених завдань можна здійснити
за допомогою аналізу й узагальнення конструктивних і організаційнотехнологічних рішень, нормативної бази, методичних підходів і результатів
досліджень у даному проблемному полі. Для раціоналізації технічних і
організаційно-технологічних рішень у даному напрямку представляється також
важливим створення методики експериментального обґрунтування технічних і
технологічних параметрів клейових акрилових анкерів для конкретних
виробничих умов з урахуванням впливу організаційно-технологічних факторів
на основі прагнення до максимальних значень термінів надійної експлуатації
анкерних з’єднань.
Загальна методика досліджень спрямована на досягнення поставленої
мети й відображається структурно-логічною схемою, що наведена на рис. 2.1. У
роботі в ході формування методики експериментального обґрунтування
технічних і технологічних рішень анкероустановлювальних робіт були
проведені випробування

зразків розроблених композицій по

існуючих

нормативних вимогах. Були проведені дослідження впливу компонентів і
домішок. Фізико-хімічні властивості досліджувалися методами рентгено- і
інфрачервоної спектроскопії (строки схоплювання, пластична міцність, міцність
при стисканні й вигині, зносостійкість, кислотостійкість, проникність в 10%ний

сірчаній

кислоті,

власні

деформації

при

твердінні,

температурні

деформації). Проникність розроблених матеріалів вивчали шляхом занурення
зразків розміром 4×4×16 см в 10%-ний розчин сірчаної кислоти.
Лінійні деформації визначали на циліндричних зразках 5×10 см.
Устаткування для вимірювання включало сталеву циліндричну рознімну форму
із двох половинок і днища, кришку з оргскла, що має поглиблення для фіксації
кульового наконечника індикатору годинного типу й приладу, що складається зі
стійки, тримача, індикатору й нижньої опори. Після формування й вібрації
зразка форму з ним установлювали на нижню опору приладу.

Рис. 2.1. Структурно-логічна схема досліджень
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На вільну верхню площину зразка накладали кришку, поглиблення в якій
сполучали з кульовим наконечником індикатору. Після цього робили зняття
показань через будь-які проміжки часу. Якщо досліджується повітряне
твердіння зразка, форму знімали після першої доби.
Температурні деформації (визначення лінійного коефіцієнта розширення
або стискання при нагріванні) вивчали на універсальному дилатометрі ДКМ до
температури 700÷800 °С. Мінералогічний склад алюмотермічних шлаків
визначали методами кристалооптичного аналізу на поляризаційному мікроскопі
МІН-8 у відбитому світлі на поліруваннях і в минаючому світлі в імерсійних
препаратах. Структуру кислотостійких матеріалів вивчали на цьому ж
мікроскопі в минаючому світлі в шліфах, а також на електронному мікроскопі
ЕМ-5 непрямим методом за допомогою одноступінчастих вугільно-платинових
реплік.
Метод інфрачервоної (ІЧ) спектроскопії дозволив установити склад як
кристалічних, так і аморфних новоутворювань, вплив активних домішок на хід
процесів твердіння й склад продуктів поліконденсації. Метод інфрачервоної
спектроскопії ґрунтується на спостереженні характеристичних смуг поглинання
при проходженні інфрачервоних променів через речовину, що пов’язане з
порушенням власних коливань груп атомів у досліджуваній речовині. У даній
роботі за допомогою цього методу передбачалося: встановити утворення при
твердінні сумішей продуктів поліконденсації рідкого скла – полікремінних
кислот і вплив різних домішок на ступінь їх полімеризації (якісно); визначити
ймовірність

перетворення

аморфного

кремнезему,

що

утворювався

з

полісилікатів в його кристалічні модифікації (кварц); встановити можливість
зв’язування води домішками глин у кристалізаційну форму. ІЧ-спектроскопічні
дослідження проводили на спектрофотометрі UR-20 Zeiss по методу дисків. У
якості внутрішнього стандарту використовувався бромистий калій. Режим
зйомки: щілинна програма 4, швидкість реєстрації 64 см-1 хв-1, час запису 4,
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постійна часу I, масштаб реєстрації 10 мм/см-1. Рентгенівська діфрактометрія
зразків проводилася на діфрактометрі УРС-50ИМ, це дозволило ідентифікувати
склад кристалічних гідратних фаз і новоутворень.
Виготовлення

зразків

кислотостійких

композицій

і

їх зберігання

проводилося за єдиною методикою, що включає способи готування й утворення
сировинних сумішей, формування зразків і їх зберігання в лабораторних
умовах.
Урахування впливу технічних і організаційно-технологічних факторів на
параметри процесу установлення анкерів виконується на підставі використання
моделей прогнозування техніко-економічних показників, для чого особливо
важливими є наступні дії для поетапного здійснення:
 урахування

впливу

факторів

в

умовах

уніфікації

рішень

анкероустановлювальних робіт;
 використання моделі тривалості, прийнятої в методиці в якості критерію
оптимізації;
 урахування прогнозованого терміну надійної експлуатації клейових
анкерів;
 розрахунки показників ефективності анкероустановлювальних робіт на
об’єкті для сукупності розроблених рішень;
 прогнозування можливості застосування методики для клейових анкерів
з іншими хімічними компонентами.
Багатофакторний експеримент у даній роботі – вивчення об’єкта
дослідження при запланованих впливах (факторах) і реєстрація його реакції
(відгуку) на ці впливи. Усі фактори, що визначають процес, змінюються
одночасно

за

спеціальними

правилами,

а

результати

експерименту

представляються у вигляді математичної моделі. При визначенні множини
факторів ми виходили з основних вимог:
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 фактор повинен бути керованим, тобто потрібне значення фактору
підтримується постійним у статистичному змісті;
 фактор повинен бути операціональним, тобто може бути зазначена
послідовність дій (операцій), за допомогою яких установлюються його
конкретні рівні; із цим визначенням фактору пов’язані вибір його розмірності й
точність фіксування;
 фактор не повинен залежати від інших факторів;
 множина факторів повинна бути досить повною.
Експериментальні фактори призначали шляхом професійної експертизи
при побудові логічної моделі об’єкта досліджень. На підставі статистичного
аналізу й узагальнення даних по обстеженню промислових будівель, де
встановлені хімічні анкера із застосуванням методу експертного оцінювання
прийнята група технічних, організаційних і технологічних факторів, котра
сформована відповідно їх важливості та можливому впливу на параметр
тривалості робіт. Кількісна оцінка параметра оптимізації представляється
складної, у зв’язку із цим використовувався ранговий підхід. Методика
урахування впливу організаційно-технологічних і конструктивних факторів у
математичному моделюванні розглядається як процес розміщення математичної
моделі у міжструктурних взаєминах з метою проведення аналізу й одержання
даних про найбільш важливі властивості об'єкта.
Під математичною моделлю мається на увазі рівняння, що зв’язує
параметр оптимізації з факторами:

y   ( x1, x2 , ..., xk ) ,
де  (......) – «функція від»,

( x1, x 2 ..., x k ) – змінні.
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Визначення лінійної регресії зводиться до оцінки її параметрів. На
підставі отриманих рівнянь у кодованих одиницях визначається вплив кожного
фактору на критерій тривалості.
Апробація результатів досліджень проведена на промислових об’єктах,
що були під реконструкцією, їх впровадження у виробництво здійснене на стадії
створення проектів організації будівництва та проектів виконання робіт.

2.2. Дослідження властивостей акрилових клейових складів

Акрилові клейові склади мають високу технологічність й життєздатність,
низьку трудомісткість готування, швидку полімеризацію при нормальній
температурі без додаткових впливів, керовану в’язкість, високі фізико-механічні
властивості полімеризованого складу. У якості в’яжучого використовується
акриловий полімер – мономерний компаунд холодного отвердження із двох
компонентів: суспензійного поліметилметакрилату у вигляді порошку й рідкого
мономера метилового ефіру метакрилової кислоти (отверджувач). Результат
полімеризації ‒ поліметилметакрилат щільністю 1,18 г/см3, міцність на
стискання 100÷160 МПа, на розтяг 60÷80 МПа, модуль пружності 3,2÷4∙103
МПа, ударна в’язкість 1,5÷2,0 кДж/см2, тепломісткість 1,44 кДж/(кг∙˚С),
водопоглинання за 24 год до 0,17.
Вимірювання в’язкості під час полімеризації дозволяє досліджувати
динаміку структуроутворення й технологічні параметри заповнення отворів під
анкери у бетоні. У якості основного наповнювача в акриловій композиції
використовується кварцовий пісок фракцій 0,14÷0,63 мм, із щільністю 2,5 г/см3,
порожнистістю 30÷40% з вимогами до просівання, промивання, сушіння перед
використанням.
До властивостей, які активно впливають на параметри технологічного
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процесу установлення клейових акрилових анкерів, по загальному переконанню
багатьох дослідників, віднесено: в’язкість, життєздатність, наповнюваність,
тривалість полімеризації [15, 16, 41, 48, 68, 82].
Як було відзначено раніше в даній роботі, акрилові клейові склади при
виробництві анкероустановлювальних робіт характеризуються показником
раціональної вартості в порівнянні із закордонними аналогами в першу чергу
через можливість готування композиції безпосередньо перед використанням на
будмайданчику. Полімер вводиться в мономер-отверджувач при безперервному
перемішуванні, у результаті чого набухає до консистенції, що виключає його
осідання. Швидкість набухання вимірюється тривалістю з моменту змішування
компонентів до придбання в’язкості для наповнення піщаним наповнювачем.
Закінчення набухання характеризується одержанням одноколірної липкої маси з
умовною в’язкістю по віскозиметру Сутарда 38÷40 см. Далі при безперервному
перемішуванні до досягнення однорідності клейової маси вводиться необхідна
кількість наповнювача. При необхідності додатково вводяться модифікуючі
домішки.
Важливою характеристикою клейового складу є втрата с часом
технологічності в результаті зростання в’язкості при збереженні здатності до
нормальної полімеризації. Тому в більшості випадків про життєздатність суміші
судять по змінах його в’язкості в часі. У даній роботі представилося актуальним
виконати уточнені дослідження показників в’язкості, тривалості набухання й
технологічної життєздатності клейового складу залежно від факторів впливу.
Зміст отверджувача варіювався в діапазоні 40÷160 мас.ч. із кроком 20 на 100
мас.ч. полімеру. Було встановлено, що зі збільшенням кількості отверджувача
умовна в’язкість зменшується, а тривалість набухання збільшується (рис. 2.2).

63

Рис. 2.2. Зміни умовної в’язкості (а) та тривалості набухання (б) в залежності
від кількості отверджувача
В роботі був оцінений вплив температури (діапазон 0÷30°С) на в’язкість і
тривалість

набухання

акрилового

складу

з

рівноцінною

пропорцією

отверджувача й полімеру. Зі з1ниженням температури тривалість набухання
зростає (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Зміни тривалості набухання в залежності від температури
Встановлено, що оптимальна умовна в’язкість суміші для внесення
піщаного наповнювача відповідає діаметру розпливу по віскозиметру Сутарда
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38÷40 см, а максимальна, після якої технологічність внесення і заповнення
отворів суттєво зменшуються – 24 см (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Розплив акрилової композиції на віскозиметрі Сутарда

При дослідженні показника життєздатності суміші вимірювання в’язкості
проводилися з величини розпливу 38÷40 см і до втрати можливості наповнення
суміші кварцовим піском.
З метою визначення впливу кількості наповнювача на в’язкість суміші
змішували однакову кількість складових по масі. Після досягнення сумішшю
прозорості й липкості в ємності вводили 50, 100, 150 мас. ч. піску фракцією 0,16
мм. При цьому фіксували час початку змішування компонентів. Вплив фракції
наповнювача на в’язкість акрилової суміші досліджували шляхом наповнення
початкової суміші 150 мас. ч. піщаного наповнювача із фракціями 0,16; 0,315 і
0,63 мм.
В результаті встановлено, що в’язкість акрилового складу зростає зі
збільшенням кількості й зменшенням фракції піску. Це пояснюється впливом
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поверхні

зерен

наповнювача,

його

орієнтуючої

здатності

при

структуроутворенні композиції.
В’язкість
навколишнього

акрилової

клейової

середовища,

суміші

що

залежить

від

температури

підтверджується

результатами

експериментальних досліджень [68] та власними дослідженнями автора. Так
при пропорціях мономер-отверджувач-наповнювач 100:100:150 мас. ч. (фракція
кварцового наповнювача 0,16) виявлено, що зі зниженням температури
навколишнього середовища в’язкість суміші зростає. На в’язкість впливає
кількість отверджувача, кількість і фракція наповнювача, а також температура
навколишнього
установлення

середовища.
анкерних

При

болтів

використанні

важливим

акрилового

фактором

є

клею

знання

для
щодо

раціонального ступеня наповнення клейової суміші піском різної кількості й
фракцій. Для цього складено раціональні клейові склади, що мають достатню
в’язкість для улаштування анкерних з’єднань.
Наповнені системи мають параметр межі текучості, яка в акрилових
сумішах проявляється, починаючи з певної концентрації наповнювача (що
пов’язана з його фракцією), коли рідина втрачає здатність текти при будь-якій
напрузі зрушення. У даній роботі виконано уточнення границь ефективної
наповнюваності основного складу акрилової суміші для піску різних фракцій:
0,16 мм – 280 мас. ч., 0,315 мм – 430 мас. ч., 0,63 мм – 600 мас. ч. (рис. 2.5).
Використовуючи раніше отримані величини умовної в’язкості, визначено
можливі склади клейової суміші з урахуванням технологічності заповнення
отворів під анкера (табл. 2.1). З таблиці видно, що високою рухливістю (розплив
30÷25 см) має клейова суміш із пропорціями піщаного наповнювача фракцій
0,16 мм – 90÷125 мас. ч., 0,315 мм – 170÷230 мас. ч., 0,63 мм – 200÷370 мас. ч.
Ці дані узгоджуються з характеристиками рекомендованих складів, що прийняті
при дослідженні їх параметрів [15, 16, 38, 41, 68, 82]. Граничне значення
технологічно раціональної умовної в’язкості дорівнює діаметру розпливу 15 см
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[68], для підтримки ж високої технологічності й життєздатності клейової
композиції необхідно використовувати дані з діапазону 30÷25 см.

а)
б)

в)
Рис. 2.5. Показники рухливості акрилового складу з піщаним наповнювачем різних фракцій: 0,16 мм (а); 0,315 мм (б); 0,63 мм (в)
Таблиця 2.1
Кількість піщаного наповнювача для раціональної рухливості суміші
Фракції наповнювача, мм

0,16
0,315
0,63

Кількість піщаного наповнювача (мас. ч.)
при різних значеннях розпливу суміші (см)
30
25
20
15
90
125
170
270
170
230
280
340
200
370
400
490

Наявність функціональності при заповненні отворів під анкери є
важливою характеристичною властивістю клейової акрилової композиції. Таку
функціональність можна оцінити за допомогою параметра

технологічної

67

життєздатності. Даний параметр і способи його визначення дуже слабко
відображені в нормативних документах. У даній роботі технологічну
життєздатність з початку готування до початку твердіння суміші запропоновано
визначати по змінах умовної в’язкості по віскозиметру Сутарда з кварцовим
наповнювачем і без нього залежно від складу й температури.
Експериментальні дослідження життєздатності акрилової суміші при
температурі 0, 10, 15, 20, 25, 30 0С проводилися зі складами, де в якості
наповнювача використана кварцова крихта фракції 0,16 мм (150 мас. ч.) через
зміни пропорції мономера в межах 50÷150 мас. ч. Досліджувалися зміни
життєздатності суміші від кількості й фракції кварцового наповнювача.
Спочатку до рекомендованого складу суміші (100:100) додавали 50, 100 і 150
мас. ч. наповнювача фракції 0,16 мм. Потім до суміші (100:100) уводили 150
мас. ч. наповнювача з фракціями 0,16; 0,315 і 0,63 мм. Результати дослідження
наведені на рис. 2.6. Було встановлено, що для заповнення отворів акрилова
суміш може мати граничну раціональну умовну в’язкість від 15 до 20 см, а
заповнення отвору при діаметрі розпливу менш ніж 12 см неможливо через
втрату текучості.
Результати

досліджень

показують,

що

зі

збільшенням

змісту

отверджувача (50÷150 мас. ч.) життєздатність суміші підвищується (25÷48 хв.).
Основний

рекомендований

склад

суміші

при

20°С

має

технологічну

життєздатність 32 хв. Використовуючи меншу кількість наповнювача або
збільшуючи його фракцію, можна підвищити життєздатність до 57 хвилин.
Значний вплив на життєздатність суміші має температура навколишнього
середовища. З її зниженням в діапазоні 30÷0 0С с кроком 5 0С технологічна
життєздатність збільшується й становить 19÷259 хвилин. Результати досліджень
(рис. 2.6) узгоджуються з науковими даними у джерелах [15, 16, 38, 41, 68, 82] й
уточнюють їх.
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Проведені дослідження показали, що акрилова клейова суміш має
достатню життєздатність і через визначення раціональних її значень можна
досягти суттєвого підвищення ефективності анкероустановлювальних робіт.

Рис. 2.6. Вплив температури оточуючого середовища на технологічну
життєздатність клейового акрилового складу

Для визначення тривалості полімеризації акрилових складів застосовують
різні методи. Використання ультразвукового методу відрізняється точністю
результатів і доступністю обладнання. При проведенні експериментів у даній
роботі клейовою сумішшю заповнювали металеву форму розмірами 9×9×10 см.
На бічних поверхнях форми по горизонтальній осі в отвори були встановлені
пошукові головки ультразвукового генератора (рис. 2.7). У міру полімеризації
реєстрували дані про проходження ультразвуку до фіксації констант показників.
Паралельно із цим фіксували динаміку зміни температури суміші.
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Рис. 2.7. Ультразвуковий метод при дослідженні процесу полімеризації
акрилової суміші

Полімеризацію акрилової суміші можна розглядати як двостадійний
процес:
‒ нарощування маси часток мікрогелю – суміш має в’язкотекучій стан;
‒ сполучення часток мікрогелю за рахунок нарощування та утворення
єдиної структури, перехід у тверду фазу.
У

полімер-мономерній

композиції

фізико-механічні

процеси

полімеризації супроводжуються екзотермією. При вивченні впливу кварцового
наповнювача на характер протікання хімічних реакцій з термограм процесу
полімеризації було встановлено, що початок екзотермії в суміші без
наповнювача був через 32 хв. із початку змішування компонентів, а екстремум
(135 0С) ‒ через 84 хв. Введення наповнювача та збільшення його фракції
уповільнює початок екзотермії (табл. 2.2) з причини адсорбційної взаємодії між
полімером і поверхнею наповнювача, що змінює умови протікання реакції
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твердіння [41]. Слід зазначити, що екзотермічний екстремум у суміші без
наповнювача з’являється пізніше, ніж при використанні його найменшої
фракції.

Таблиця 2.2
Динаміка екзотермії при полімеризації клейової акрилової суміші
Склад суміші,
(полімер:отверджувач:пісок)
мас. ч.

100:100:0
100:100:200
100:100:200
100:100:200

Фракції
піщаного
наповнювача

t1

0,16 мм
0,315 мм
0,63 мм

32
37
45
51

Тривалість
полімеризації, хв.
t2 Екстремум t4
екзотермії
t3
t,0С
66
84
135 200
67
72
108 190
71
80
110 192
77
91
114 196

t5

280
280
282
285

Примітки: t1 – тривалість часу з моменту змішування компонентів до початку екзотермії; t2 –
до екзотермії з температурою 300С; t3 – до появлення екстремуму екзотермії; t4
– до температури 30°С в період полімеризації; t5 – час зниження температури
суміші до температури оточуючого середовища.

На початковій стадії процес полімеризації розвивається повільно.
Протягом 20 хв. з початку екзотермії температура суміші збільшується до
30÷40°С. Потім, за 1÷2 хв. вона піднімається ще на 10°С и за наступні 3÷4 хв.
сягає максимуму більш, ніж 100°С. Далі спостерігається рівномірне зниження
температури до рівня навколишнього середовища (через 278÷285 хв.). У період
охолодження характерною є температура 30°С, до якої наближається в часі всі
криві, незалежно від складу суміші та параметрів екстремуму екзотермії, після
неї зміни температури у всіх складах ідуть паралельно.
У наповнених композиційних системах внаслідок адсорбційної взаємодії
частина активних функціональних груп може блокуватися й не приймати участь
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в реакції полімеризації, що впливає на тепловий ефект. У ході досліджень
встановлено, що збільшення кількості та зменшення фракції наповнювача
знижує температуру екстремуму екзотермії до 93°С.
Дослідження
полімеризація

ультразвуковим

здійснюється

при

методом
різкому

показали,
підвищенні

що

інтенсивна

температури

до

максимальної, що на графіку швидкості проходження ультразвуку через суміш,
що полімеризується, відображено майже вертикальною прямою. При досягненні
екстремуму екзотермії суміш переходить у тверду фазу. Надалі швидкість
проходження ультразвуку уповільнюється й до моменту охолодження суміші до
температури 30°С стабілізується. При цьому зі збільшенням кількості
кварцового наповнювача або зменшенням його фракції швидкість проходження
ультразвуку збільшується (табл. 2.3), що можна пояснити структуроутворенням.
Таким чином, інтенсивність полімеризації акрилових клейових складів
зростає зі збільшенням змісту кварцового наповнювача та при зменшенні його
фракції, що характеризує наповнювач як структуроутворюючу домішку.
Максимальне структуроутворення відбувається протягом перших двох годин,
що підтверджується дослідженнями з вивчення когезійної міцності акрилових
складів [15, 16, 38, 41, 68, 82].
Аналіз проведених експериментальних досліджень показав, що при
постійній температурі навколишнього середовища швидкість полімеризації
акрилової клейової суміші змінюється незначно, незважаючи на деякі
коливання її залежно від складу. Міцність складу сягає оптимальних величин
протягом доби.
Суттєві зміни швидкості полімеризації відбуваються при коливанні
температури (табл. 2.4). Зі зниженням температури від 25 до 10°С реакція
полімеризації уповільнюється в 6 разів (поява екстремальної температури), що
викликано більш повільною реакцією утворення активних центрів.
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Таблиця 2.3
Швидкість проходження ультразвуку через акрилову клейову суміш
в залежності від його складу
Склад суміші,
мас. ч., (фракція
кварцового наповнювача),
мм
80:100:120
(0,16 мм)
100:100:150
(0,16 мм)
120:100:180
(0,l6 мм)
140:100:210
(0,16 мм)
160:100:240
(0,16 мм)
100:100:200
(0,16 мм)
100:100:200
(0,315 мм)
100:100:200
(0,63 мм)

25

Екстремум
екзотермії
t1, С1105,
t,
0
хв.
С
см/с
46
1,96
108

Стабілізація швидкості
ультразвуку
t2,
t,
С2105,
0
хв.
С
см/с
145
2,74
30,7

25

49

1,89

111

150

2,65

31

25

52

1,80

108

155

2,46

30,8

25

54

1,75

106

155

2,36

30,9

25

57

1,71

104

160

2,26

29,8

20

76

2,19

108

180

2,99

32

20

80

1,97

110

190

2,59

30,8

20

91

1,85

114

195

2,50

30,5

t a.c. ,
0

С

Примітки: ta.c. – температура оточуючого середовища; t – температура суміші в
момент екстремуму екзотермії і стабілізації швидкості
ультразвуку; t1,2 – тривалість часу з початку змішування
компонентів до появи екстремуму екзотермії і стабілізації
швидкості ультразвуку; С1,2 – швидкість проходження
ультразвуку.
У цілому дослідження показують, що інтенсивне структуроутворення
відбувається в період різкого зростання температури екзотермії – суміш
переходить у тверду фазу, набираючи високу міцність.
При цьому незалежно від складу значне підвищення міцності при
температурі 20÷23°C відбувається протягом перших трьох годин з початку
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готування суміші й становить у середньому близько 85%, а через 9 годин – 90%
проектної міцності. Зі зниженням температури середовища реакція полімеризації
уповільнюється.
Таблиця 2.4
Динаміка полімеризації суміші в залежності від температури оточуючого
середовища
Склад
суміші,
мас. ч.
100:100:150
100:100:150
100:100:150
100:100:150

tо.c . ,
0

С
25
20
15
10

t1
24
30
65
110

Тривалість полімеризації, хв.
t2
t3
t4
35
70
142
301

49
80
153
310

165
185
245
346

t5
215
280
350
460

2.3. Розрахунки несучої здатності клейового анкера

При розрахунках несучої здатності клейових анкерів розглядаються
зусилля на висмикування, зріз і комбіновані [125‒127]. Методика розрахунків
несучої здатності анкера для стислої зони бетону передбачає визначення
наступних характеристик.
Розрахунковий опір висмикуванню (рис. 2.8) NRd для одиночного анкера
становить найменше значення із трьох можливих опорів:
(2.1)
де NRd,s – опір руйнуванню по сталі, кН;
NRd,p – опір висмикуванню з бетону, кН;
NRd,c – опір руйнуванню по бетонному конусу, кН.
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б)

а)

Рис. 2.8. Загальна схема діючих висмикуючих навантажень і параметрів анкерів,
що враховуються: а – одиночне кріплення; б – кріплення груп анкерів; h ‒
товщина бетонної основи; s ‒ осьові відстані; с ‒ крайові відстані

Розрахунковий опір руйнуванню по сталі NRd,s для одиночних анкерів
(рис. 2.9, а):
(2.2)

де As – розрахункова площа перетину шпильки, мм2;
– тимчасовий опір, Н/мм2 (500 Н/мм2 для оцинкованої сталі класу 5.8;
800 Н/мм2 для оцинкованої сталі класу 8.8);
– коефіцієнт запасу (1,50 Н/мм2 для оцинкованої сталі класів 5.8 і 8.8).
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б)

а)

Рис. 2.9. Схеми руйнування при висмикуванні для одиночних анкерів:
а – по сталі; б – в результаті висмикування з бетону із фрагментом

Розрахунковий опір NRd,p руйнуванню в результаті висмикування з бетону
для одиночних анкерів (рис. 2.9, б) враховує коефіцієнти впливу міцності
бетону, осьових і крайових відстаней:
(2.3)
де

‒ коефіцієнт впливу міцності бетону;
‒ коефіцієнт впливу осьової відстані між анкерами;
‒ коефіцієнт впливу відстані від осі анкера до краю бетону (крайова

відстань).
Коефіцієнт впливу fBN,p міцності при висмикуванні з бетону:
fBN,p = 1

(2.4)

Коефіцієнт впливу fAN,p осьової відстані між анкерами (рис. 2.10, а):
(2.5)
Коефіцієнт впливу fRN,p крайової відстані (рис. 2.10, б):
(2.6)
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а)

б)

Рис. 2.10. Схеми руйнування при висмикуванні з бетону при впливі осьової (а) і
крайової (б) відстаней

Розрахунковий опір

руйнуванню бетонного конуса для одиночних

анкерів (рис. 2.11, а) з урахуванням коефіцієнтів впливу:
(2.7)
де

‒ коефіцієнт впливу міцності бетону;
‒ коефіцієнт впливу осьової відстані між анкерами;
‒ коефіцієнт впливу крайової відстані.

б)

а)

в)

Рис. 2.11. Схеми руйнування по бетонному конусу:
а – для одиночних анкерів; б – вплив осьової відстані між анкерами;
в – вплив крайової відстані

Коефіцієнт впливу

міцності бетону:
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(2.8)
Коефіцієнт впливу

осьової відстані (рис. 2.11, б):
(2.9)

Коефіцієнт впливу

крайової відстані (рис. 2.11, в):
(2.10)

Розрахунковий опір зрізу

(рис. 2.12, а) для одиночного анкера

становить найменше значення із трьох можливих опорів:
(2.11)
де VRd,s ‒ опір руйнуванню по сталі, кН;
VRd,cp ‒ опір руйнуванню на відкол бетону, кН;
VRd,c ‒ опір руйнуванню кромки бетону, кН.

а)
б)
Рис. 2.12. Загальна схема діючих навантажень на зріз і параметрів анкерів,
що враховуються: а – одиночне кріплення; б – кріплення груп анкерів
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Розрахунковий опір стали

зусиллю зрізу:
(2.12)

де Аs ‒ розрахункова площа перетину шпильки, мм2;
– тимчасовий опір, Н/мм2 (500 Н/мм2 для оцинкованої сталі класу 5.8;
800 Н/мм2 для оцинкованої сталі класу 8.8);
– коефіцієнт запасу (1,25 Н/мм2 для оцинкованої сталі класів 5.8 і 8.8).
Розрахунковий опір

руйнуванню бетону на відкол (рис. 2.13, а):
(2.13)

Розрахунки для
Розрахунковий опір

виконуються по формулах (2.3) і (2.7).
руйнуванню кромки бетону (з2 ≥ 1,5з1) (рис.

2.13, б):
(2.14)
де

‒ коефіцієнт впливу міцності бетону,

=

;

‒ коефіцієнт впливу напрямку навантаження на зріз;
‒ коефіцієнт впливу осьової й крайової відстаней.

а)
б)
Рис. 2.13. Схеми руйнування при зусиллі зрізу:
а – відкол бетону; б – руйнування кромки бетону
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Коефіцієнт впливу

напрямку навантаження на зріз (рис. 2.14)

залежить від зонування прикладеного зусилля:

Рис. 2.14. Схема зонування напрямків
навантаження на зріз

При розташуванні зусилля в зоні 1 (00 ≤ аV ≤ 550) коефіцієнт впливу
fa,V = 1,0;
в зоні 2 (550 ≤ аV ≤ 900) коефіцієнт fa,V визначається за формулою:
fa,V =

(2.15)

в зоні 3 (900 ≤ аV ≤ 1800) коефіцієнт дорівнює fa,V = 2,0.

Коефіцієнт впливу

а)

осьової й крайової відстані (рис. 2.15):

б)

Рис. 2.15. Схеми урахування впливу осьової й крайової відстаней при
навантаженні на зріз: а ‒ при s ≥ 3c; б ‒ при s < 3c.
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Одиночний або груповий анкер при s ≥ 3c (рис. 2.15, а): якщо h ≥ 1,5 c,
коефіцієнт

визначається за формулою
(2.16)

якщо h < 1,5 c, коефіцієнт

визначається за формулою
(2.17)

Анкерна пара при s < 3c (рис. 2.15, б): якщо h ≥ 1,5 c, коефіцієнт
визначається за формулою:
(2.18)
якщо h < 1,5 c, коефіцієнт

визначається за формулою:
(2.19)

Загальна формула при визначенні коефіцієнта впливу

осьової й

крайової відстаней для n анкерів при s < 3c; з = min (c; h /1.5):
(2.20)
Опір комбінованому зусиллю на висмикування й зріз, коли складова
розрахункового опору навантаженню на висмикування NSd має значення, що
відповідає умові NSd ≤ NRd , а складова розрахункового опору навантаженню на
зріз VSd має значення, що відповідає умові VSd ≤ VRd .
(2.21)
Розрахункові, нормативні опори для різних типів руйнувань, значення
коефіцієнтів впливу осьових і крайових відстаней при впливі навантажень на
висмикування й зріз наведено в Додатку А.
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Висновки до розділу 2.
1.

Встановлено,

що

існують

недоліки

комплексного

відтворення

механізмів взаємодії умов улаштування й експлуатації клейових анкерних
з’єднань у лабораторних умовах з економічних причин. Крім того, через
відсутність методологічних досліджень з прогнозування параметрів таких робіт
на тлі несистемності оптимізаційних рішень підтверджено використання для
наукових розвідок
узагальнення,

у даному науковому сегменті методів аналізу та

ультразвукового

дослідження,

експертного

оцінювання,

математичного моделювання.
2. Встановлено, що до властивостей, котрі активно впливають на
параметри технологічного процесу установлення клейових акрилових анкерів,
відносяться:

в’язкість,

життєздатність,

наповнюваність,

тривалість

полімеризації клейової суміші. В’язкість акрилового складу зростає зі
збільшенням кількості й зменшенням фракції піщаного наповнювача. Це
пояснюється впливом сильно розвинутої поверхні зерен наповнювача, його
орієнтуючої здатності, що підтверджує структуроутворюючу роль наповнювача.
Для різних фракцій наповнювача виконано раціоналізацію клейових складів, що
відповідають вимогам технологічності.
3. Обґрунтовано, що наявність функціональності при заповненні отворів
під анкери є важливою характеристичною властивістю клейової акрилової
композиції. Таку функціональність запропоновано оцінювати за допомогою
параметра технологічної життєздатності, яка визначається по змінах умовної
в’язкості композиції залежно від складу й температури. Для оцінки динаміки
полімеризації клейової суміші використано ультразвуковий метод, завдяки чому
отримано залежності її тривалості від фракцій наповнювача та температури при
виконанні робіт та оцінено динаміку екзотермії полімеризації. Сформовано
послідовність та зміст розрахунків щодо несучої здатності клейових анкерів для
різних видів зусиль для одиночних анкерів і їх груп.
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РОЗДІЛ 3
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
ПРОЦЕСА АНКЕРОУСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

3.1. Формування структури технологічного процесу

Дослідження, що були проведені у розділі 1 дисертації, виявили
технологічні особливості кріплення обладнання на полімерних композиціях у
готові фундаменти, бетонні підлоги, залізобетонні плити перекриттів. При
цьому, технологія установлення анкерних болтів за допомогою акрилових
сумішей економічна й менш трудомістка. При цьому може бути використана
різна технологічна послідовність з урахуванням установлення анкерів до і після
монтажу обладнання.
За першою технологічною послідовністю на існуючому фундаменті без
попередньої установки анкерних болтів монтують технологічне обладнання, або
опорні частини. Потім на місці через отвори під болти в опорних частинах
обладнання за допомогою свердлильного ручного електроінструменту у бетоні
бурять отвори проектного діаметра й глибини. Отвори заповнюють акриловою
сумішшю, а потім установлюють сталеві анкерні болти. Після твердіння
акрилового полімеру та набору їм необхідної міцності виконують проектне
затягування болтів.
Якщо виконання отворів через опорні частини обладнання є неможливим,
то перед улаштуванням отворів виконують геодезичну розбивку місць
розташування анкерних з’єднань на бетонних фундаментах. У цьому випадку
отвори заповнюються акриловим складом до установки анкерів.
Як показали дослідження (розд. 2), в’язкість акрилового клею є низкою й
може регулюватися. У зв’язку із цим розроблена технологічна послідовність
робіт, яка дозволяє заповнювати отвори клейовим складом після установки
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металевих анкерів. Це розбивка й улаштування отворів, закріплення анкерних
болтів на опорних частинах обладнання. Після монтажу й вивірки обладнання
отвори заповнюють акриловим складом і після його твердіння затягують
анкерні болти. Використання такої послідовності дозволяє виконувати
анкероустановлювальні роботи з високою точністю, що приводить до зниження
трудових і матеріальних витрат, особливо при розташуванні анкерних болтів у
важкодоступному місці (усередині контуру габаритного обладнання). У цьому
випадку використання такої послідовності є єдиним способом точного
установлення анкерів.
У даному дослідженні розглядалися дві схеми розвитку спеціалізованого
потоку анкероустановлювальних робіт ‒ послідовне виконання процесів
готування клейової суміші, заповнення отворів й установлення болта однією
ланкою (робітником) й паралельне виконання зазначених процесів декількома
ланками. Операції з улаштування отворів під анкери виконуються з
випередженням робіт з установки болтів.

3.2. Визначення основних технологічних параметрів

Технологічні параметри процесу анкероустановлювальних робіт, що
впливають на показники його трудомісткості й тривалості, це тривалість
готування обсягу клейової суміші на захватку й питома тривалість установлення
клейового анкера.
Тривалість готування клейової суміші на захватку tзахв:
tзахв = tнаб + tдост

(3.1)

tнаб = tзм + tнап + Δtнаб

(3.2)

де tнаб ‒ тривалість набухання суміші, хв.;
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tзм ‒ тривалість змішування складових акрилової суміші, хв.;
tнап ‒ тривалість введення у суміш піщаного наповнювача, хв.;
tдост ‒ тривалість доставки до місця улаштування анкеру, хв.;
Δtнаб ‒ тривалість набухання створеної суміші від кінця змішування до
початку введення наповнювача, хв.;
При цьому тривалість набухання суміші починається з початком
об’єднання складових та може включати не тільки тривалість змішування, а і
тривалість введення наповнювача; величини tзм, tнап і tдост є постійними для
будь-якого акрилового складу і визначаються хронометражем. Час набухання
залежить від температури навколишнього середовища (розд. 2), тому тривалість
робіт збільшується.
Питома тривалість установлення одного анкеру:

t
tпит  t

зап



підг



t

уст

,

(3.3)

сум

де tпідг ‒ тривалість підготовчих операцій, хв.;
tзап ‒ тривалість заповнення отвору акриловою сумішшю, хв.;
tуст ‒ тривалість установлення в отвір і вивірки анкерного болта, хв.;
σсум – коефіцієнт суміщення робіт.
Показники tпідг й tуст змінюються в залежності від діаметра болта.
Тривалість tзап залежить від геометричних параметрів. Значення наведених
тривалостей визначалися хронометражем і це показало, що для болтів
діаметром 16÷36 мм отвори повинні перевищувати діаметр болта на 4÷6 мм, для
болтів діаметром 42÷56 мм це може бути 8÷10 мм. Зайве збільшення діаметра
отвору веде до збільшення тривалості заповнення отвору і до додаткових витрат
акрилового складу.
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Встановлено, що збільшення діаметра отвору на 6 мм веде до збільшення
питомих витрат акрилової суміші на 85 г. Якщо врахувати змінну інтенсивність
установлення болтів, то перевитрати акрилової суміші в зміну можуть скласти
декілька кілограмів. Це також веде до збільшення тривалості робіт. Для цих
вихідних даних за зміну втрата часу складе 82 хв.
Раціональність параметрів анкероустановлювальних робіт залежить також
від раціонального використання клейової суміші.
Невідповідність обсягу суміші V її технологічній життєздатності τ й
інтенсивності робіт λ визначає або втрату суміші або необхідність повторних
циклів приготування. Тому необхідно визначити раціональний обсяг клейової
суміші на захватку Vрац.
Питомий обсяг суміші для установлення одного болта v при глибині
закладення 10 діам. становить:

v  7,85d  d 2  d 2  ,
 отв


(3.4)

де dотв ‒ діаметр отвору, мм;
d ‒ діаметр болта, мм.
Кількість болтів, що встановлюються у зміну:

n

Vзм
.
V

(3.5)

Обсяг суміші, що готується за зміну:

Vзм  60V рац

Tзм
,
t порц

де Тзм ‒ тривалість зміни, год.;
tпорц ‒ тривалість приготування питомого обсягу, хв.

(3.6)
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V рац 


tпит

.

(3.7)

Раціональний обсяг порції Vрац залежить від діаметра анкера и
життєздатності клейової суміші τ.
При різних схемах спеціалізованого потоку для послідовного його
розвитку для болтів діаметром 16÷36 мм раціональними є порції по 6÷7 дм3, для
діаметру болтів 36÷56 мм відповідно 11÷21 дм3, при цьому доцільно
використовувати змішувач типу «Стромікс» або аналогічний (рис. 3.1). При
паралельному розвитку потоку суміш готується тільки в розчиномішалці.
Порція при цьому може дорівнювати 150 дм3.

а)

б)

в)

Рис. 3.1. Малогабаритне обладнання для змішування клейової суміші:
а) «Стромікс»; б) СРК-90; в) РКС-90

При більших обсягах анкероустановлювальних робіт для приготування
клейової суміші необхідно використовувати змішувач типу СО-46Б, СРК-90,
РКС-90 (рис. 3.1). Раціональна життєздатність суміші τ, при якій найбільш
повно використовується потужність змішувача:
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Необхідний робочий

Vзм  t пит  t порц

  Tзм

обсяг

.

змішувача

(3.8)

залежно

від

технологічної

життєздатності акрилової суміші з урахуванням виразів (3.7) і (3.8):

Vзміш 


.
t пит

(3.9)

3.3. Обґрунтування інтенсивності та тривалості робіт

Технологічна життєздатність акрилової суміші залежить від температури
навколишнього

середовища.

У

цьому

розділі

показник

інтенсивності

анкероустановлювальних робіт Ni та інші технологічні параметри розглянуті з
урахуванням технологічної життєздатності акрилового складу у контексті
температурних умов.
Змінну інтенсивність установлення анкерних болтів з послідовним
розвитком потоку Nпосл визначимо за вираженням:

N посл 

Tзм  t зм
,
t пит  60

(3.10)

де Тзм ‒ тривалість зміни, год.;
tпит ‒ тривалість установлення одного анкера, хв.;
tзм ‒ тривалість приготування суміші у зміну, хв.

t зм 

Tзм
t порц ,
8

де τ – технологічна життєздатність суміші, хв.;
tпорц ‒ тривалість приготування однієї порції, хв.

(3.11)
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Змінна інтенсивність улаштування анкерних з’єднань при послідовному
розвитку потоку буде:

N посл 

Tзм    t nоор 

  t пит

.

(3.12)

Інтенсивність анкероустановлювальних робіт при паралельному розвитку
потоку Nпар :

V зм
.


(3.13)

  Tзм
.
t пит  t пор

(3.14)

N пар 
Після чого отримаємо:

N пар 

Залежності (3.12) і (3.14) показують, що на інтенсивність Nпосл і Nпар
впливає питома тривалість установлення анкера і технологічна життєздатність
суміші τ. Таким чином, встановлено, що технологічна життєздатність суттєво
впливає на інтенсивність виконання робіт з установлення болтів й скорочення
технологічної життєздатності клею різко погіршує параметри інтенсивності.
При паралельному розвитку спеціалізованого потоку величина Nпар прямо
пропорційна технологічній життєздатності суміші.
Розрахунки змінної інтенсивності робіт Ni при різних температурах
середовища дозволили отримати результати, що відображено у табл. 3.1.
Змінна інтенсивність робіт N i залежить від тривалості приготування
клейової суміші tnp , тому що набухання суміші при температурі навколишнього
середовища 15, 20 і 25 °С відбувається стрімко протягом всього періоду часу, а
при температурі нижче 10 °С суттєво збільшуєтся тривалість приготування
суміші.
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Таблиця 3.1
Дані про змінну інтенсивність робіт при різних значеннях технологічної
життєздатності клейової суміші й температури її приготування
Температура,
°С
τ, хв.

30

25

20

15

10

5

12

17

24

38

62

104

Nпосл , хв.

8

13

21

43

58

69

N1посл , хв.

9

13

21

25

19

27

Nпар , хв.

61

78

98

147

229

411

N1пар , хв.

79

98

124

136

149

159

Величини інтенсивності N i та N i1 при значеннях життєздатності суміші τ,
що відповідає 15 °С, приблизно рівноцінні. При збільшенні значень τ і,
відповідно, зниженні температури середовища під час приготування величини
інтенсивності Nпосл відносно зменшуються. При температурі нижче 15°С
акрилову суміш необхідно готувати не на будівельному майданчику, а у
спеціальному приміщенні з температурою всередині не нижче 20 °С.
У загальному випадку питома тривалість улаштування одного анкера:

t i  t пит    k рівн ,

(3.15)

де kрівн ‒ коефіцієнт, що враховує нерівномірність ритму робіт;
β ‒ коефіцієнт впливу розвитку потоку за відповідними схемами.
Послідовний розвиток спеціалізованого потоку враховує необхідність
приготування суміші тією ж ланкою робітників. При цьому коефіцієнт β можна
визначити:




.
  t порц

(3.16)
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Питома тривалість для послідовного розвитку потоку:

t посл 


t пит  k рівн .
  t порц

(3.17)

Оскільки приготування клейової суміші при паралельному розвитку
потоку виконується окремою ланкою, коефіцієнт β буде рівний 1 і питома
тривалість буде:

t пар  t пит  k рівн .

(3.18)

При послідовному розвитку потоку питома тривалість tпосл, залежить від
життєздатності суміші и від діаметра анкера, при паралельному величина tпар
постійна для певного діаметру анкера.
Проаналізувавши, можна зробити висновок, що питома тривалість для
послідовного розвитку потоку має нелінійний характер і приймає оптимальні
значення при τ ≥ 38 хв. Зменшення показника технологічної життєздатності
різко збільшує параметр питомої тривалості, оскільки готову суміш необхідно
використовувати в дуже обмежений час. При паралельному розвитку потоку
технологічна життєздатність суміші не впливає на питому тривалість і вона має
постійне значення.
При обох типах розвитку спеціалізованого потоку питома тривалість
залежить також від конструктивних характеристик анкерів та їх розмірів.
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3.4. Прогнозування параметру виробітку
Кількість одиниць ручного електроінструменту ni для улаштування
отворів:

ni 

N i  t пит.отв  k1  k 2
 K рівн ,
T роб

tn 

lз
,


(3.19)

(3.20)

де tпит.отв ‒ тривалість улаштування одного отвору;

lз  глибина закладення анкеру (10 d );
ω ‒ швидкість свердління;
Троб ‒ тривалість роботи електроінструменту в зміну, год.;
Крівн ‒ коефіцієнт впливу нерівномірності ритму робіт;

k1  коефіцієнт впливу класу бетону на тривалість робіт;
k 2  коефіцієнт впливу числа обертів електроінструменту на тривалість.
Для розрахунку потреби у ручному електроінструменті в залежності від
типу розвитку спеціалізованого потоку:
а) при послідовному розвитку

nпосл 

Tзм   t порц   t пит.отв  k1  k 2

  t пит  T роб

 K рівн ;

(3.21)

б) при паралельному розвитку

nпар 

  Tзм  t пит.отв  k1  k 2
 K рівн .
t пит  t nоор  T роб

(3.22)
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При згаданих типах розвитку спеціалізованого потоку необхідна кількість
одиниць електроінструменту залежить від життєздатності акрилової суміші,
діаметра отвору, класу бетону й числа обертів електроінструменту.
Кількісний склад ланок εi при установленні анкерів у загальному вигляді
можна представити наступним:

i 

N i  ti
.
Tзм

(3.23)

При послідовному розвитку потоку:

 посл 

Tзм   t порц   t пит.отв    K рівн
t пит  Tзм    t порц 

.

(3.24)

При послідовному розвитку спеціалізованого потоку кількісний склад
ланки не залежить від параметру життєздатності клейової суміші й становить
дві людини. У цьому випадку одна ланка зайнята як приготуванням суміші так і
установкою анкерів. При цьому, при послідовному розвитку потоку бригада
складається із зазначеної ланки: εбр.посл = εпосл = 2 люд.
При паралельному розвитку потоку:

 пар 

  Tзм  t пит.отв  k рівн
,
Tзм  t пит.отв  t порц

(3.25)

а потім:

 пар 


t порц

 k рівн .

(3.26)

Кількісний склад ланки εсум на приготуванні клейової суміші:

 сум 

N 2   t порц
V рац  Tзм

 k рівн .

(3.27)
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При паралельному розвитку потоку бригада складається з ланок, що
зайняті установленням анкерів і готуванням акрилової суміші і кількісний
склад:

 

 бр.пар  
 1  k рівн .
 t порц


(3.28)

Кількісний склад бригади, що зайнята улаштуванням клейових анкерів
при

зазначеному

способі

виконання

робіт,

насамперед

залежить

від

технологічної життєздатності клейової суміші.
Змінний виробіток Bi визначається з умови:

Bi 

Ni
.
 бр

(3.29)

При послідовному розвитку потоку:

Впосл 

Tзм    t порц 

  t пит.отв  k рівн

.

(3.30)

Враховуючи, що кількісний склад бригади при послідовному розвитку
потоку є постійним, а на інтенсивність анкероустановлювальних робіт у цьому
випадку у значній мірі впливає технологічна життєздатність клейової суміші τ,
то й виробіток Впосл буде більшим в залежності від зростання значення
життєздатності. При цьому цей виробіток буде зменшуватися зі збільшенням
діаметру болтів.
Для визначення змінного виробітку бригади Впар використовуємо:

Впар 

Tзм
.
t пит.отв  k рівн

(3.31)
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При визначенні змінного виробітку Впар для паралельного розвитку потоку
потрібно врахувати, що кількісний склад бригади εбр.пар залежить від обсягу
робіт і технологічної життєздатності клейової суміші. Тому зі збільшенням τ
зростає не тільки інтенсивність анкероустановлювальних робіт N 2 , але ж й
кількісний склад бригади εбр.пар.
Змінний виробіток Впар є константою для певного діаметру анкерних
болтів, не залежить від технологічної життєздатності клейової суміші і залежить
від тривалості зміни. Змінний виробіток при послідовному розвитку потоку Впосл
має оптимальні значення тільки при суттєвому збільшенні технологічної
життєздатності τ, однак навіть при максимальних її значеннях показник
виробітку Впосл не досягає значень виробітку Впар.
При порівнянні послідовного й паралельного типів розвитку потоку було
встановлено, що при значних обсягах робіт найбільш доцільно застосовувати
паралельний розвиток спеціалізованого потоку. Це пояснюється раціональною
взаємодією між ланкою робітників, що зайняті приготуванням клейової суміші,
і ланкою, що зайнята установленням анкерних болтів.

Висновки до розділу 3.
1.

Виконано

формування

структури

технологічного

процесу

анкероустановлювальних робіт та визначені основні його технологічні
параметри.

Аналітично

встановлена

й

експериментально

підтверджена

залежність тривалості готування акрилової композиції від температури
навколишнього

середовища.

Встановлено

вплив температури готування

акрилової клейової суміші та тривалість процесу, що забезпечує максимальну
інтенсивність виконання анкероустановлювальних робіт.
2. Встановлена залежність витрат акрилового складу й тривалості
установки від діаметра анкеру. Виявлений зв’язок оптимального обсягу
клейової суміші від її технологічної життєздатності й параметрів анкера.
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3. Досліджено вплив типу розвитку спеціалізованого потоку на
інтенсивність улаштування анкерних з’єднань. При послідовному розвитку
потоку трудомісткість має нелінійний характер і досягає оптимальних значень
при життєздатності акрилового клею від 38 хв., при паралельному –
трудомісткість є константою й не залежить від параметру життєздатності.
Встановлено, що при обох типах розвитку потоку трудомісткість улаштування
анкерних болтів залежить від їхнього діаметра.
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РОЗДІЛ 4
МЕТОДИКА УРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ФАКТОРІВ НА ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСА УСТАНОВЛЕННЯ АНКЕРІВ

4.1. Вихідні положення методики

До проблем оптимізації при прогнозуванні параметрів організаційнотехнологічних рішень зверталося багато учених. Серед подібних робіт – праці
Ю. П. Адлера 1, В. А. Вознесенського 13, В. В. Налімова 67, де авторами
розглядалися питання, що пов’язані із прийняттям неформалізованих рішень при
виборі параметра оптимізації і при інтерпретації результатів. У даних роботах
викладені стандартні статистичні методи і прийоми, що широко використовуються
при виконанні будь-якої експериментальної роботи, побудові математичних
моделей різного виду, експериментальній оптимізації.
Оптимізація організаційно-технологічних рішень у даній роботі в частині
математичного моделювання розглядається як процес розміщення реального
об’єкта, тобто математичної моделі, у міжструктурних взаєминах [1]. Метод
математичного моделювання ґрунтується на представленні процесу улаштування
клейових акрилових анкерів, як комплексного й системного.
Аналіз технологічних і технічних преамбул алгоритму математичного
моделювання показав, що організаційно-технологічні рішення установлення таких
анкерів і ресурсні обмеження збільшують складність процесу.
Під математичною моделлю мається на увазі рівняння, що зв’язує параметр
оптимізації з факторами:

y   ( x1, x2 , ..., xk ) ,
де  (......) – «функція від»,

( x1, x 2 ..., x k ) – змінні.
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Така функція є функцією відгуку [1].
Параметр оптимізації є ознакою, по якій оптимізується процес, це реакція
(відгук) на вплив факторів, які визначають поведінку досліджуваної функції.
Серед параметрів оптимізації клейових анкерних з’єднань раніше досліджувалися
економічні, техніко-економічні, техніко-технологічні, статистичні. При виборі
параметра оптимізації враховують його ефективність із погляду досягнення мети,
універсальність,

кількісність

і

здатність

виражатися

одним

статистично

ефективним числом, що має фізичний зміст, при цьому існуючим для всіх
помітних станів.
Якщо кількісна оцінка параметрів оптимізації складна, застосовується
ранговий підхід. У ході дослідження можуть мінятися апріорні представлення про
об'єкт дослідження, що приводить до послідовного підходу при виборі параметра
оптимізації. З багатьох параметрів, що характеризують об'єкт дослідження, тільки
один, часто узагальнений, може служити параметром оптимізації. Інші
розглядаються як обмеження [1].
Способи впливу на об’єкт, що оптимізується, назвемо факторами. Після того
як обрані об’єкт дослідження й параметр оптимізації, включаються в розгляд усі
важливі фактори, які можуть впливати на процес. Якщо який-небудь впливовий
фактор виявився неврахованим, це може привести до помилки математичного
експерименту.
Методика урахування впливу організаційно-технологічних і конструктивних
факторів у математичному моделюванні розглядається як процес розміщення
реального об’єкта, тобто математичної моделі, у міжструктурних взаєминах з
метою проведення аналізу й одержання даних про найбільш важливі властивості
об’єкта.
При дослідженні процесів улаштування клейових анкерів математичне
моделювання використовується для розробки оптимальних організаційнотехнологічних рішень по параметру тривалості робіт.
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4.2. Вибір організаційно-технологічних факторів для побудови математичної
моделі
Методологічні праці [1, 9, 13, 26, 53, 67, 70, 78, 92], а також інші подібні
створюють основу для рішення оптимізаційних завдань, але алгоритм, що
викладено у них, щоразу вимагає циклічності дій, що не завжди веде до виявлення
закономірностей. Зміна будь-якого показника залежить від великої кількості
факторів, але з них лише деякі впливають на показник, що досліджується. Частка
впливу інших факторів настільки незначна, що їх ігнорування не може привести до
істотних відхилень досліджуваного об’єкта.
Серед вимог до факторів важливими є сумісність і відсутність лінійної
кореляції. Обрана множина факторів повинна бути досить повною. Якщо якийнебудь важливий фактор пропущений, це приведе до неправильного визначення
оптимальних умов або до великої помилки досвіду. Точність фіксації факторів
повинна бути висока. Ступінь точності визначається діапазоном зміни факторів.
Статистичних даних про ступінь впливу різних факторів на тривалість робіт
із улаштування клейових анкерних з’єднань не існує, для рішення даного завдання
в роботі використаний метод незалежного опитування фахівців. Розробка
багатофакторної

математичної

моделі

прогнозування

техніко-економічних

показників, у першу чергу, передбачала вибір факторів моделі і їх експертну
оцінку.
Про ступінь впливу факторів на обраний параметр оптимізації в наукових
джерелах міститься мало інформації. У зв’язку із цим у роботі використовуються
експертні оцінки. Об’єктивний опис існуючих точок зору можливий тільки при
опитуванні ряду фахівців і використанні статистичного усереднення. Оскільки
фахівці можуть приписувати факторам ранги, то й при обробці результатів
раціонально використовувати рангові методи [1, 13].
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Фахівцям в галузі проектування й улаштування анкерних з’єднань при
монтажі обладнання на бетонній основі, які виступали в ролі експертів, було
запропоновано проранжирувати фактори в порядку зменшення ступеню їх впливу
на тривалість робіт. Був наведений список факторів із відображенням
операціональних визначень і галузей визначення, де була можливість включати
додаткові фактори. Кожному фактору привласнювався свій ранг (порядкове місце
фактора в загальній послідовності), який позначали числами натурального ряду (1,
2, 3, ...), при цьому ранг 1 привласнювався найбільш значимому факторові.
При неможливості оцінити прогнозований параметр у кількісній шкалі, його
оцінювали в якісній. Такі оцінки представляли результати ранжування об'єктів,
тобто розташування їх по ступеню зростання або зменшення параметра, що
оцінювався.

Ранги

демонстрували

ступінь

виразності

властивості,

що

вимірювалася, але не сповіщали, наскільки ця властивість є вираженою сильніше
або слабкіше в об'єктах з різними рангами.
Фактори були оцінені методом анкетування. Кожний учасник експерименту
одержав анкету, де йому пропонувалося відповісти на запитання й визначити, які з
перерахованих 11 факторів впливають на тривалість виконання робіт, що
визначена в якості основного параметра оптимізації через те, що це є формотворна
характеристика будівельного процесу.
Експертам пропонувалися для розгляду наступні фактори:
x1 – технологічна життєздатність акрилової композиції;
x2 – ступінь суміщення робіт на захватці;
x3 – температурний режим технологічного процесу;
x4 – питома насиченість захватки анкерами;
x5 – довжина захватки;
x6 – ширина захватки;
x7 – забезпеченість вивірювальними пристроями;
x8 – тривалість приготування раціонального об’єму акрилової композиції;
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x9 – ущільненість будмайданчика;
x10 – якість підготовки отворів;
x11 – рівень кваліфікації робочих в ланці.
Отримані відповіді й оцінки були систематизовані. Найбільш важливі з
перерахованих факторів були обрані в якості елементів побудови імітаційної
моделі.
4.3 Побудова багатофакторної математичної моделі урахування впливу
організаційно-технологічних факторів на тривалість робіт

Кожному вищенаведеному факторові був привласнений ранг, який
відповідає частоті зустрічальності даного фактора (табл. 4.1). Оскільки в деяких
випадках ранги, що привласнені експертами одному або іншому факторові,
збігалися, то необхідна була стандартизація рангів [1, 13].
Як видно з матриці, не всі експерти оцінили внесок різних факторів
однаково, наприклад, четвертий і восьмий експерти – двічі визнали внесок двох
факторів однаковим. Підтвердженням того, що оцінки непорівнянні між собою, є
різна сума оцінок по кожному експерту (Dі). Тому необхідно було провести
стандартизацію рангів, які визначаються за формулою:

RijStand 
де

Rij  Dtotal
Di

,

R ij – значення i-го рангу j-го фактору;

Dtotal – сума членів ряду явищ або фактору;
Di – сума рангів, що присвоєна i-им експертом по всіх факторах:

(4.1)
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(4.2)

Di   Rij .
j 1

Значення суми членів ряду факторів Dtotal знаходимо за співвідношенням:

Dtotal  n m  1 / 2,
де

(4.3)

n  загальна кількість експертів в групі;
m  загальна кількість факторів.
Стандартизовані ранги, що отримані, на відміну від вихідних рангів

порівнянні між собою. Сума стандартизованих рангів по кожному фактору
відбиває колективну думку експертів і є підсумковою колективною оцінкою
(рядок Sj у табл. 4.2).
Оцінка

ступеня

погодженості

думки

експертів

здійснювалася

за

допомогою коефіцієнта конкордації [3, 50]. Для цього спочатку розрахували
середню суму рангів S :

S

1
n( m  1 ).
2

(4.4)

У нашому випадку S  78 . Далі по кожному фактору необхідно знайти
відхилення d і квадрат відхилення d2 суми стандартизованих рангів Sj від
середньої суми рангів S :

d  S j  S.

(4.5)

Сума квадратів відхилень суми стандартизованих рангів S j від середньої
суми рангів S дорівнює:
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K   d g2  7704,27.

(4.6)

g 1

Результати розрахунків представлені у табл. 4.2.
У випадку, коли б всі експерти були одностайні, тобто їхні оцінки збігалися,
і вони оцінили б усі фактори, тому що це вийшло по стандартизованих рангах, то
значення K було б максимальним. У нашому випадку максимальне значення К
(позначимо як Кmax) необхідно було розраховувати [1]. З теорії експертних оцінок
максимальне значення суми квадратів відхилень алгебраїчних різниць може бути
розраховане за формулою:
K max 

1 2 3
n m  m   18590.
12

(4.7)

На наступному етапі була зроблена оцінка рівня погодженості думок групи
експертів шляхом розрахунків коефіцієнта конкордації:

K konk 

K
 0,414,
K max

(4.8)

де Kkonk – коефіцієнт конкордації;
К – сума квадратів алгебраїчних різностей;
Кmax – максимально можливе значення суми квадратів алгебраїчних різностей.
З’ясувалося, що Kkonk = 0,414 > 0,4, тому думку експертів можна визнати
погодженою. Подальшу роботу із групою експертів доцільно проводити тільки
якщо Kkonk ≥ 0,4.
Прийнятність отриманих експертних оцінок визначалася шляхом порівняння
2
2
критерію значимості  факт
 nm  1K konk з табличним значенням  табл при ступенях

свободи

(m-1)

і

рівні

значимості

2
 факт
 1311  1  0, 414  53,82. Табличне

α=0,05.

значення

Розрахункове

критерію

значення

значимості

рівно

2табл=18,31, отже, 2факт= 53,82 >2табл= 18,31. Таким чином, з надійністю 0,95
можна говорити що думка експертів узгоджена [1, 13].
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Побудуємо діаграму за сумарними стандартизованими рангами (рис.
4.1).

Рис. 4.1. Діаграма сумарних рангів досліджуваних факторів

За результатами побудованої діаграми можна зробити висновок, що на
останніх місцях в ієрархії факторів впливу стоять: ущільненість будівельного
майданчика

(S9=135,79),

забезпеченість

вивірювальними

пристроями

(S7=112,61), тривалість приготування раціонального об’єму акрилової
композиції (S8=81,64). Ці фактори виключаються з подальшого моделювання.
Як найбільш впливові фактори визначені: якість підготовки отворів
(S10=39,32); технологічна життєздатність акрилової композиції (S1=43,73);
температурний режим технологічного процесу (S3=59,0). Всі інші фактори
мають деякий вплив на тривалість виконання робіт. Ступінь їх впливу
досліджується при побудові моделі.
Вхідні дані технологічних параметрів наведені в табл. 4.3.
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Для побудови моделі прогнозування тривалості виконання робіт у
відповідності з експертними висновками були відібрані визначені фактори
(табл. 4.4).
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Пошук, оцінка й аналіз кореляційної залежності між відібраними
факторами є одним з розділів дослідження. При розгляді взаємозв’язків була
виділена одна з величин як незалежна, а інші як залежні.
Відомо, що в регресійних моделях залежна (що пояснюється) змінна Y
може бути представлена у вигляді функції f(х1, х2, …, хп), де х1, х2, …, хп
незалежні (пояснюючі) змінні або фактори. Залежно від виду функції f(х1, х2,
…, хп) моделі діляться на лінійні й нелінійні.
Основними етапами побудови регресійної моделі з'явилися:
 побудова матриці коефіцієнтів парної кореляції;
 вибір виду моделі й чисельна оцінка її параметрів;
 перевірка якості моделі;
 оцінка впливу окремих факторів на основі моделі.
Вибір факторів, що впливають на параметр, що досліджується,
проводився на підставі якісного і кількісного аналізу досліджуваних явищ.
Виключення частини факторів здійснювалося на основі аналізу парних
коефіцієнтів кореляції й оцінкою їх значимості. Коефіцієнт парної кореляції
визначався за формулою:

ry ,x 
де

( y  y )( x  x )
( y  y ) ( x  x )
2

(4.9)

2

,

x – середнє значення факторної ознаки;

ȳ ‒ середнє значення результативної ознаки.
Значення коефіцієнтів парної кореляції лежить в інтервалі від -1 до +1.
Його позитивне значення свідчить про прямий зв’язок, негативне – про
зворотний, тобто коли росте одна змінна, інша зменшується. Зв’язок
вважається досить сильним, якщо коефіцієнт кореляції по абсолютній
величині перевищує 0,7 і слабким, якщо менше 0,4. Для оцінки значимості
коефіцієнта кореляції застосовувався t-критерій Ст’юдента.
У даних дослідженнях вибір факторних ознак для
багатофакторної регресійної моделі здійснювався двома способами:

побудови
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 на основі аналізу матриці коефіцієнтів парної кореляції з перевіркою
гіпотези про незалежність пояснюючих змінних (тест на виявлення
мультиколінеарності Фарара-Глоубера);
 за допомогою покрокового відбору методом виключення.
У роботі представлені результати по 30 об’єктах, кількість факторів,
що прийняті до дослідження (пояснюючих змінних) рівно 8. У результаті
проведення кореляційного аналізу була отримана матриця коефіцієнтів
парної кореляції (табл. 4.5).
Таблиця 4.5
Кореляційна матриця
y1
y1

x1

x2

x3

x4

0,173

1

0,491

0,1938

1

x4

1
0,9462
0,1838
0,6767
0,3722

0,354

0,1269

x5

0,2136

-0,163

x6

0,2824

-0,291

x10

0,8814

-0,485

0,0425
0,0276
0,3401

0,2645
0,2298
0,1703
0,6103

x11

0,0161

-0,048

0,0102

0,1795

x1
x2
x3

x5

x6

x10

x11

1

1
0,1478
0,0217
0,3036
0,0772

1
0,0200
0,1704
0,0477

1
0,4280

1

0,1695

0,1396

1

Якісна оцінка показників щільності зв’язку була здійснена на основі
шкали Чеддока. Аналіз матриці показує, що залежна змінна (тривалість
робіт) має тісний зв’язок з технологічною життєздатністю акрилової
композиції (Rух1 = –0,9462), температурним режимом технологічного процесу
(Rух3 = 0,6767), якістю підготовки отворів (Rух10 = 0,8814). Фактори х2, х11
мають слабкий зв’язок з залежною змінною і їх не рекомендується включати
в модель.
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Аналіз

стовпців

матриці

коефіцієнтів

кореляції

свідчить

про

відсутність мультиколінеарності.
При побудові багатофакторної моделі методом виключення змінних, на
першому кроці визначається рівняння регресії з повним набором факторів і
розраховується матриця часткових коефіцієнтів кореляції. На другому кроці
відбирається фактор з найменшою і несуттєвою за t-критерієм Ст’юдента
величиною показника часткової кореляції. Виключивши його з моделі,
будується нове рівняння регресії. Процедура продовжується доти, доки всі
часткові коефіцієнти кореляції не будуть істотно відрізнятися від нуля. Якщо
виключений невпливовий фактор, то множинні коефіцієнти детермінації на
двох суміжних кроках побудови регресійної моделі майже не відрізняються
один від одного.
Отже, далі вибір факторних ознак для побудови багатофакторної
регресійної моделі здійснюється шляхом покрокового відбору методом
виключення. На першому кроці будується модель регресії за всіма
факторами, розрахункові значення для якої наведені в табл. 4.6.
Таблиця 4.6
Розрахункові значення моделі регресії за всіма факторами

Регресійна статистика для побудованої моделі наступна:
Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,9665;
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,9341;
Критерій Фішера F-критерій = 37,232;
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Стандартна похибка 0,16.
За результатами якість побудованої моделі досить висока.
Однак, проаналізувавши табличні значення коефіцієнтів регресії,
можна сказати, що коефіцієнти при змінних x2, x3, x4, x5, x6, x11 незначимі при
5%-му рівні значимості. З моделі слід виключити той фактор, коефіцієнт при
якому незначимий і має найменший за абсолютною величиною коефіцієнт tстатистики, а саме фактор x5 (р-значення дорівнює 0,6924, значення
t=0,0235).
Після виключення фактору x5 знову проводимо оцінку значимості всіх
інших коефіцієнтів регресії і якості моделі (табл. 4.7).
Таблиця 4.7
Оцінка значимості коефіцієнтів регресії і якості моделі

Регресійна статистика для нової побудованої моделі наступна:
Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,9662;
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,9336;
Критерій Фішера F-критерій = 44,215 > (Fтабл = 2,475).
Стандартна похибка 0,156.
Виключення фактору х5 не змінило якість моделі: коефіцієнт
детермінації майже не змінився, похибка зменшилась, а F-критерій
залишається значимим.
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Процес виключення факторів продовжується доти, доки всі фактори не
будуть значимі при 5%-му рівні значимості. Таким чином, з моделі
виключені почергово фактори x11,

x4,

x 6,

x2. Після виключення даних

факторів отримуємо наступну модель з параметрами (табл. 4.8):

Таблиця 4.8
Оцінка параметрів моделі при виключенні незначимих змінних

Проаналізувавши результати, можна побачити, що процес виключення
змінних завершений, так як всі фактори, які увійшли в модель, є значимими.
Виключення факторів не вплинуло на якість моделі, і в кінцеву модель
включаються фактори: х1, х3 і х10.
У результаті застосування різноманітних підходів до вибору факторів,
використовуючи методи кореляційно-регресійного аналізу, була отримана
багатофакторна регресійна модель залежності тривалості виконання робіт від
наступних факторів: технологічна життєздатність акрилової композиції,
температурний режим технологічного процесу, якість підготовки отворів.
Рівняння отриманої моделі наступне:

y 1  3 , 26  0 , 0053 x1  0 , 0315 x 3  0 ,1771 x10 .
Точність

моделі оцінюється

за

допомогою

середньої

(4.13)
похибки

апроксимації, яка дорівнює 0,148%, і означає, що фактичні значення
тривалості робіт відрізняються від розрахункових в середньому на 0,148%.
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Регресійна статистика для побудованої моделі наступна:
Коефіцієнт множинної кореляції R = 0,9637;
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,9288;
Критерій Фішера F-критерій = 113,02;
Стандартна похибка 0,148.
Проаналізуємо якість побудованої моделі:
 коефіцієнт детермінації показує долю варіації результативної ознаки
під дією досліджуваних факторів R2 = 0,9288, отже, 92,9% варіації тривалості
робіт визначається варіацією показників, що увійшли до моделі регресії  у
цілому якість моделі висока;
 коефіцієнт множинної кореляції показує щільність зв’язку тривалості
робіт з факторами, що увійшли до моделі, R = 0,9637, отже, зв’язок між
тривалістю робіт і обраними факторами досить високий;
 критерій Фішера Fрозр = 113,02 >Fтабл(3,26) = 8,64, отже модель є
статично значимою і її можна застосовувати для подальшого використання.
З метою визначення моделі, що найбільш точно описує фактичні дані,
проводимо подальші дослідження. Для цього досліджуємо 4 типи моделей:
лінійна з параметрами b0, b1, b2, лінійна з параметрами b1 і b2 (параметр b0=0),
експоненційна з параметрами b0, b1, b2 і експоненційна з параметрами b1 і b2
(параметр b0=0). Отримані розрахунковим шляхом параметри для вказаних
моделей наведені в табл. 4.17.
Моделлю, яка найбільш точно описує фактичні дані, є лінійна модель
виду

Y   0 , 003 x 1  0 , 039 x 3  0 , 613 x 10 , так

як

для

неї

коефіцієнт

детермінації R2 має найбільше значення (0,985). Однак, для цієї моделі різко
зростає стандартна похибка, тому дана модель не може бути використана для
якісного опису досліджуваного процесу.
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Таблиця 4.17
Розрахункові параметри для різних типів моделей
Параметри
моделей

Значення
параметра b0
Значення
параметра b1
Значення
параметра b2
Значення
параметра b3
Стандартна
похибка b1
Стандартна
похибка b2
Стандартна
похибка b3
Коефіцієнт
детермінації R2
Стандартна
похибка
F-критерій

Лінійна
залежність виду

y x   b0  b1  x

Лінійна
залежність
виду

3,2607

0

3,7525

1

-0,0053

-0,003

0,99752

0,999

-0,0315

0,039

0,975

1,0028

0,1771

0,613

1,175

1,402

0,0008

0,001

0,00058

0,001

0,0145

0,015

0,011

0,0083

0,0840

0,079

0,061

0,044

0,9288

0,985

0,90

0,956

0,1484

0,235

0,107

0,1291

113,02

575,74

77,630

197,326

y x   b  x

Експоненційна
залежність виду

y x   b0  b1

Експоненційна
залежність виду

x

y x   b x

Таблиця 4.18
Результати розрахунків різних типів моделей
КоефіСтанцієнт
дартна
детерміпохибка
нації

Вид залежності

Отримана модель

Лінійна

Y  3 , 26  0 , 0053 x 1  0 , 0315 x 3  0 ,1771 x 10

0,929

0,148

Y   0 , 003 x 1  0 , 039 x 3  0 , 613 x 10

0,985

0,24

Y  3,75  0,998^ x1  0,98^ x3 1,18^ x10

0,90

0,107

Y  0,999 ^ x1  1,003^ x3  1,402 ^ x10

0,956

0,13

(b0≠0)
Лінійна (b0=0)
Експоненційна
(b0≠0)
Експоненційна
(b0=0)
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До моделей, які можна використовувати для прогнозування, можна
віднести дві моделі:
– лінійна виду: Y  3 , 26  0 , 0053 x1  0 , 0315 x 3  0 ,1771 x10
– експоненційна виду: Y  3,75  0,998^ x1  0,98^ x3 1,18^ x10
Оцінка якості моделі за критеріями Ст’юдента та Фішера (табл. 4.19,
4.20) проводилась шляхом порівняння розрахункових значень з табличними.
За

критерієм

Ст’юдента

фактичне

значення

цього

критерію

tспост

порівнюється з критичним значенням tкр

tнабл

r2

(n  2)
1  r2
.

(4.14)

Якщо tспост>tкр, то отримане значення коефіцієнта парної кореляції
вважається значимим. Критичне значення при   0,05 і v  26 дорівнює
t кр 26,0.05   2.0555.

Таблиця 4.19
Критерій Ст’юдента
Фактор

tспост

tкр

Значимість

х1

-6,65

2.0555

істотна

х3

-2.161

2.0555

істотна

х10

2.107

2.0555

істотна

За критерієм Фішера F-статистика:

R2 N  m
F

,
1  R2 m 1
де

(4.15)

m – число параметрів в рівнянні регресії (m = 4);
N – число спостережень у вибірковій сукупності, (N = 30).
Математичною моделлю статистичного розподілу F-статистики є

розподіл Фішера з v1  m  1  4  1  3 і v 2  N  m  30  4  26 ступенями
свободи. Критичне значення цієї статистики при a  0,05 і v1  3 та v 2  26
ступенях свободи дорівнює Fкр 3, 26 , 0.05   2.98 .
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Таблиця 4.20
Критерій Фішера
Fрозр

Fкр

Рівняння регресії

113.03

2.98

адекватно

Таким чином, модель
Y  3 , 26  0 , 0053 x 1  0 , 0315 x 3  0 ,1771 x 10

пояснює 92.9% загальної дисперсії ознаки Y. Це вказує на те, що підібрана
модель є адекватною.
Крім того, виконуємо оцінку значимості коефіцієнтів отриманої
лінійної моделі (табл. 4.21) шляхом порівняння довірчих інтервалів: якщо
довірчі інтервали для коефіцієнтів, обчислені з деякою довірчою ймовірністю
(95%), не містять нуль всередині, тобто і верхня і нижня межі довірчого
інтервалу мають однакові знаки:
Таблиця 4.21
Оцінка значимості коефіцієнтів отриманої лінійної моделі
Коефіцієнти
Y-перетин
x1
x3
x10

3,261
-0,005
-0,032
0,177

Стандартна
похибка
0,5052
0,0008
0,0145
0,0840

t-статистика

Pзначення

6,4544
-6,6502
-2,1669
2,1072

0,0000
0,0000
0,0396
0,0449

Нижні
95%
2,2222
-0,0070
-0,0614
0,0043

Верхні
95%
4,2991
-0,0037
-0,0016
0,3498

Нижні і верхні 95% межі довірчих інтервалів мають однакові знаки, а
отже, коефіцієнти b1, b2, b3 даної лінійної моделі є значимі.
Також аналіз стандартних похибок показує, що величина стандартної
похибки для кожного коефіцієнта менше абсолютної величини самого
коефіцієнта.
Наведений графік експериментальних і розрахункових даних наочно
підтверджує правильність побудованої моделі, розрахункові дані добре
узгоджуються з графіком експериментальних даних (рис. 4.2).
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Побудована модель є адекватною статистичним даним, і на її основі
можна здійснювати аналіз техніко-економічних параметрів процесу, для
цього були розраховані граничні і середні показники:
– частковий коефіцієнт еластичності, який показує, на скільки відсотків
зміниться результуючий показник (тривалість робіт), якщо i-й фактор
зміниться на один відсоток при незмінних значеннях інших факторів:

Еi  bi

xi
.
y

(4.16)

Рис. 4.2. Графік експериментальних і розрахункових даних для тривалості
виконання робіт

Отримані значення: Е(x1)= -0.661, Е(x3)=-0.457, Е(x10)= 0,223.
Сумарний коефіцієнт еластичності – сума часткових коефіцієнтів
еластичності Есум= 0,895.
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– середня ефективність i-го фактора:
i 

y
.
xi

(4.17)

Розрахункові значення: μ(x1)=0,008, μ(x3)=0,069, μ(x3)=0,794.
Враховуючи, що коефіцієнти моделі неможливо використовувати для
безпосередньої оцінки впливу факторів на тривалість робіт через відмінність
в одиницях вимірювання і різних межах коливання факторів, розраховуємо
коефіцієнти β і ∆.
Розраховані для даної моделі β-коефіцієнти: β(x1)=-0,675; β(x3)=-0,145;
β(x10)=0,218 з математичної точки зору показують, на яку частину величини
середньоквадратичного відхилення змінюється середнє значення залежної
змінної зі зміною незалежних факторів на одно середньоквадратичне
відхилення при фіксованих на постійному рівні значеннях інших незалежних
змінних.
Доля впливу фактора в сумарному впливі всіх факторів оцінюється за
величиною дельта-коефіцієнта ∆j:
∆(x1)= 0,687;
∆(x3)= 0,106;
∆(x10)= 0,207.
За результатами оцінки впливу факторів можна зробити висновки, що
на тривалість робіт найбільший вплив має фактор x1 – технологічна
життєздатність акрилової композиції.
Фіксуємо

найбільш

значимі

фактори,

і

проводимо

подальше

дослідження при визначених значеннях технологічної життєздатності
акрилової композиції і якості підготовки отворів (рис. 4.3).
Можна

зробити

висновок,

що

з

зростанням

технологічної

життєздатності акрилової композиції загальна тривалість робіт зменшується.
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Рис. 4.3. Графік залежності тривалості робіт від технологічної життєздатності
акрилової композиції при різних значеннях якості підготовки отворів

З рис. 4.4 видно, що тривалість робіт зменшується з ростом
температурного режиму технологічного процесу при різних значеннях
технологічної життєздатності акрилової композиції.

Рис. 4.4. Графік залежності тривалості робіт від температури технологічного
процесу та при різних значеннях технологічної життєздатності акрилової
композиції
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Висновки до розділу 4:
1. Обґрунтовано можливість і доцільність застосування методів
кореляційного

й

регресійного

аналізу

при

дослідженні

впливу

дестабілізуючих факторів на параметри процесу анкероустановлювальних
робіт.
2. Установлено, що факторами, що мають найбільший вплив на
показник

тривалості

установлення

клейових

акрилових

анкерів,

є

технологічна життєздатність акрилової композиції, температурний режим
технологічного процесу та якість підготовки отворів. У результаті
застосування різних підходів до вибору факторів з використанням методів
кореляційно-регресійного аналізу отримана багатофакторна регресійна
модель залежності тривалості робіт від факторів, що досліджувалися.
3. Регресійна модель дала можливість зафіксувати найбільш значимі
фактори й для них одержати графічні залежності, що характеризують їх
взаємовплив на

тривалість робіт.

Перевірка

виявлених залежностей

тривалості від досліджених факторів за критеріями Ст’юдента й Фішера, а
також практична апробація в проектних і будівельних організаціях
підтвердили їх адекватність реальному процесу установлення клейових
акрилових анкерів.
4. Модель, яку отримано, дає можливість прогнозувати та управляти
параметрами,

що

впливають

анкероустановлювальних робіт.

на

результуючий

показник

тривалості
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РОЗДІЛ 5
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ ЕФЕКТИВНІСТЬ
АНКЕРОУСТАНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

5.1.

Впровадження

методики експериментального обґрунтування

вибору раціональних технічних рішень

Однією з актуальних проблем будівництва й реконструкції є
підвищення експлуатаційної надійності конструкцій і виробів. Часто
обладнання, яке встановлюється на клейових анкерах, експлуатується в
агресивних середовищах. Основним завданням у даному сегменті досліджень
є створення нових композицій, що мають підвищену непроникність й
задовольняють вимогам проведення робіт в умовах реконструкції. Це
завдання вирішується шляхом введення в рідкоскляні суміші комплексу
активних і модифікованих домішок, що забезпечують реалізацію нових
властивостей матеріалу. Автор дисертаційної роботи взяв участь у розробці
подібної кислотостійкої композиції на основі натрієвого рідкого скла з
домішкою самотвердіючого акрилового компаунда, глинозему, алюмінієвої
пудри та фурилового спирту [87].
Для визначення структурних властивостей запропонованих композицій
були проведені дослідження властивостей їх компонентів і домішок, а також
визначалися їх хімічний і мінералогічний (для алюмотермічних шлаків)
склади. Досліджували також фізико-хімічні властивості методами рентгено- і
інфрачервоної спектроскопії. Визначалися строки твердіння, пластична
міцність, міцність при стисканні й вигині, зносостійкість, кислотостійкість,
проникність в 10%-ний сірчаній кислоті, власні деформації при твердінні,
температурні деформації; були зняті інфрачервоні спектри поглинання й
рентгенівські діфрактограми; структура. Проникність розроблених матеріалів
вивчали шляхом занурення зразків розміром 4×4×16 см в 10%-ний розчин
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сірчаної кислоти. Через певний час зразки руйнували на приладі для
визначення межі міцності при вигині, і поверхні зламу для визначення
глибини проникнення кислоти змочували метилоранжем або метилротом.
Температурні

деформації

(визначення

лінійного

коефіцієнта

розширення або стискання при нагріві) досліджували на універсальному
дилатометрі ДКМ до температури 700÷800 °С. Мінералогічний склад
алюмотермічних шлаків визначали методами кристалооптичного аналізу на
поляризаційному мікроскопі МІН-8 у відбитому світлі на поліруваннях і в
минаючому світлі в імерсійних препаратах.
Виготовлення зразків кислотостійких композицій і їх зберігання
проводилося за єдиною методикою, відповідною існуючим стандартам, що
включає способи готування сировинних сумішей, формування зразків і їх
зберігання в лабораторних умовах. Готування цементного порошку полягало
в ретельному перемішуванні заздалегідь дозованих дрібнодисперсних
вихідних матеріалів і домішок до видимої однорідності. Готування сухої
розчинної суміші проводилося змішуванням потрібних кількостей готового
цементного

порошку

й

кварцового

піску,

а

бетонної

суміші

–

перемішуванням розчину й щебеню до видимої однорідності протягом п’яти
хвилин.
Попередньо встановлювали кількість рідкого скла, необхідного для
створення тієї або іншої композиції, для чого в порцелянову чашу із сухою
сумішшю воно додавалося порціями до повного зволоження при постійному
перемішуванні шпателем. При цьому не допускалося надлишку рідкого скла
й надмірного збільшення пластичної суміші.
Після встановлення оптимальної кількості рідкого скла створення
композиції проводилося шляхом додавання до рідкого скла сухої суміші при
безперервному перемішуванні. Заповнення форм проводилося за допомогою
шпателя, а ущільнення – пестиком відповідного розміру. Після формування
зразків вони вібрувалися 2 хв. Твердіння зразків у формах проходило в
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повітряних умовах, вони звільнялися від форм через добу. Спосіб зберігання
зразків був повітряно-сухим.
Виготовлення, зберігання й випробування зразків (за винятком
відповідних методик) проводили при 20 °С. Обсяг вибірки у всіх видах
випробувань становив не менш шести зразків. Статистичну обробку даних по
міцності виконували відповідно до існуючих методик. При експлуатації
різних будівель і споруд покриття та рідкі склади можуть піддаватися
багаторазовому заморожуванню й відтаванню. Тому з запропонованими
складами були виконані випробування на морозостійкість. У якості
еталонних

паралельно

випробовували

зразки

найбільш

вивчених

полімерсилікатних бетонів і розчинів з домішками фурилового спирту й
акрилового компаунда. Зразками були куби розміром 100×100×100 мм.
Випробування на морозостійкість виконувалось після 28 днів твердіння на
повітрі й витримування у воді протягом 9 діб до повного водонасичення.
Перед замочуванням визначалася швидкість поширення переднього фронту
поздовжньої ультразвукової хвилі (УЗХ) за допомогою приладу УБР-1м,
потім зразки групувалися в серії (по 6 шт.) із близькими значеннями
швидкості УЗХ. Цикл випробувань на морозостійкість: 4 години витримки в
холодильній камері при температурі -15÷-200 °С, решта часу доби – у воді з
температурою 15÷100°С. Частина зразків (по три в серії) після витягування з
морозильної камери не занурювалася у воду, а зберігалася на повітрі при
кімнатній температурі (20÷24 °С) і відносної вологості повітря 45÷55%.
Через кожні 10 циклів визначалася міцність бетону (розчину), а також
швидкість УЗХ і маса зразків.
Середня міцність бетону (з поправочним коефіцієнтом 0,85 для кубів
розміром 100×100×100 мм) до моменту початку водонасичення склала:
‒ зразків з домішкою акрилового компаунда – 25,6 МПа (межі розкиду
24,4÷27,1 МПа);
‒ зразків з домішкою фурилового спирту – 34 MПa (межі розкиду
31,9÷37,5 МПа).
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Відносна

зміна

міцності

бетону

в

процесі

випробувань

на

морозостійкість на базі 100 циклів наведена на рис. 5.1. Середнє зниження
міцності розчину склало, відповідно, 11 і 9,3%. Маса розчинних зразків
зменшувалася після 100 циклів заморожування: композицій з домішкою
акрилового компаунда смоли – на 0,3% (розкид 0,4÷0,22%); з домішкою
фурилового спирту – на 0,26% (0,3÷0,14%). У бетонних зразків ці значення
відповідно дорівнюють 0,1 і 0,07%.

Рис. 5.1. Відносна зміна міцності бетону в процесі випробувань на морозостійкість на базі 100 циклів

Полімерсилікатні бетони (розчини), що були випробувані, показали
приблизно однакову (з урахуванням відмінності початкових значень
міцності) і досить високу морозостійкість. Вони можуть застосовуватися при
зведенні несучих і захисних конструкцій, що зазнають впливу агресивних
кислих середовищ і атмосферних факторів. Міцність при стиску зразків, що
відтавали не у воді, а на повітрі, після 100 циклів заморожування практично
не змінилася. Дослідження показали, що запропоновані склади можуть бути
використані для улаштування клейових анкерів у бетонних і залізобетонних
конструкціях споруд різного призначення.
При проектуванні складів полімерних композицій, які б задовольняли
підвищеним експлуатаційним вимогам, автор роботи взяв участь у розробці
технічного рішення, на яке був отриманий патент на корисну модель [103].
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При

ремонті та

реконструкції промислових

об’єктів

є

потреба

у

кислотостійких полімерних композиціях на основі рідкого скла. Недоліками
відомих рішень є низька міцність на стискання, вигин та розтяг. Завданням
цієї корисної моделі було створення полімерсилікатної композиції, котра б
забезпечувала підвищення міцності та теплостійкості, що веде до збільшення
довговічності та надійності конструкцій, які піддаються багатократним
змінним температурним діям та зволоженню. Таке завдання вирішується за
рахунок того, що композиція, яка включає рідке скло, кремнефтористий натр,
поліметилметакрилат, метилметакрилат, перекис бензоїну, диметиланілін і
кварцовий

пісок

згідно

корисної

моделі

додатково

містить

глікольдиметилметакрилат при такому співвідношенні компонентів, мас. %:
рідке скло ‒ 22÷24; кремнефтористий натр ‒ 3,3÷3,6; поліметилметакрилат ‒
2,2÷2,5; метилметакрилат ‒ 1,4÷1,6;

глікольдиметилметакрилат ‒ 1,2÷1,4;

перекис бензоїну ‒ 0,02÷0,04; диметиланілін ‒ 0,03÷0,05; кварцовий пісок ‒
решта.
Між суттєвими ознаками, що були заявлені, та технічним результатом,
що досягається, існує причинно-наслідковий зв’язок. Відмінною ознакою
цього рішення є використання глікольдиметилметакрилату, що являє собою
чотирифункціональне

з’єднання,

яке

у

процесі

сополімерізації

з

метилметакрилатом веде до утворення просторово зшитого тривимірного
продукту за рахунок поперечних хімічних зв’язків між макромолекулами
полімеру, що сприяє підвищенню міцності та теплостійкості композиції.
Будову сополімеру можна подати таким чином (рис. 5.2):
Можливі ефективні склади запропонованої композиції наведено у табл.
5.1, а параметри різних складів нової розробки у порівнянні з параметрами
найближчого аналога наведено у табл. 5.2.
Як видно з табл. 5.2, межа міцності у запропонованій композиції при
стиску на 31÷34 % більше, при вигині – на 18÷23 % більше, а втрата маси
після 100 циклів теплозмін в 1,24÷1,46 рази менша, ніж відповідні параметри
аналога. Таким чином, запропонована композиція з активним введенням
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акрилових складових вирішує поставлені завдання щодо підвищення
параметрів її експлуатаційної надійності.

Рис. 5.2. Будова сополімеру запропонованої композиції

Таблиця 5.1
Можливі ефективні склади запропонованої композиції
Найменування компонентів Вміст компонентів у складі композиції, мас. ч.
1

2

3

Рідке скло натрієве

24

23

22

Кремнефтористий натр

3,6

3,4

3,3

Поліметилметакрилат

2,5

2,4

2,2

Метилметакрилат

1,6

1,5

1,4

Глікольдиметиакрилат

1,4

1,3

1,2

Перекис бензоїну

0,04

0,03

0,02

Диметиланілін

0,05

0,04

0,03

Кварцовий пісок мелений

66,81

68,33

69,85
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Таблиця 5.2
Параметри міцності та теплостійкості різних складів композиції
Показники для складу композиції
що пропонується
аналог
1
2
3

Параметри
Межа міцності у віці 28 діб, МПа:
- при стиску
- при вигині
Коефіцієнт теплостійкості після 100 циклів теплозмін:
- при стиску
- при вигині
Втрата маси при випробуваннях на теплостійкість, %
Проникність у виріб 20%-ного розчину
Н2SO4 , мм:
- після 15 діб
- після 30 діб

24,3
7,4

23,0
7,2

23,7
7,1

18,1
6,0

0,89
0,87
3,9

0,87
0,85
4,3

0,85
0,84
4,6

0,73
0,71
5,7

5
8

6
9

8
12

7
11

Крім того, при підготовці патенту [105] автором у складі дослідницької
групи

були

проведені

експериментальні

дослідження

зчеплення

полімерсилікатного бетону на рідкому склі з добавкою акрилового полімеру
й фурфурилового спирту із цементним бетоном при їхній спільній роботі в
комплексній конструкції. Були використані стандартні зразки («вісімки»), а
також призми 70×70 мм. Спочатку виготовляли «напіввісімки» із цементного
бетону класу В25 на щебені фракції 5÷10 мм. Після 60 діб твердіння до них
прибетонували «напіввісімки» з полімерсилікатного бетону. Комплексні
зразки витримували в повітряно-сухих умовах 15÷18 діб, після чого
випробовували

на

осьове

розтягання.

Для

контролю

одночасно

випробовували «вісімки» із цементного бетону В25. Призми також
виготовляли із двох половинок у металевій опалубці, у яку спочатку
встановлювали дерев’яні вкладиші. З торців зразків, що випробовувалися на
розтягання, у процесі формування закладали анкери діаметром 12 мм на
глибину 50÷60 мм. Випробування комплексних зразків при короткочасному
навантаженні проводили на розтягання при вигині, осьове розтягання й на
зріз, була використана розривна машина «Шоппер».
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Результати показали наступне. Міцність на осьове

розтягання

суцільнобетонних (із цементного бетону) зразків склала 2,94 МПа, що в 1,8
рази (мінімальне значення 1,62) перевищує величину нормативного опору
бетону В25 (фактична середня із трьох зразків міцність бетону при стисканні
рівнялася 30,6 МПа). Міцність на осьове розтягання складових «вісімок»
коливалася в межах 4,27÷4,69 МПа. Причому розрив з’єднання відбувався у
всіх випадках по перетину цементного бетону в приконтактній зоні, тобто
спостерігалося

зміцнення

цементного

бетону

в

зоні

зчеплення

з

полімерсилікатним бетоном. Мікроскопічними дослідженнями встановлено,
що між новим і старим бетоном відбувається хімічна взаємодія з виділенням
новоутворень. Саме цим обумовлена міцність на розрив, що перевершує той
же показник у суцільнобетонних зразках. Площа контакту двох бетонів
збільшувалася за рахунок проникнення й зачеплення полімерної в’яжучої
композиції в порах і капілярах цементного каменю. Про це свідчить більш
«рвана» структура поверхні зламу складених зразків у порівнянні із
суцільнобетонними, а мала усадка полімерсилікатного бетону не викликала
зниження міцності.
Те ж відзначалося при випробуванні призм на осьове розтягання, на
вигин і зріз. Середнє значення напружень розриву при осьовому розтяганні ‒
4,31 МПа (розкид у межах 4,22÷4,36 МПа), середнє квадратичне відхилення
значень 0,07 МПа, коефіцієнт варіації 1,8 %. Максимальне напруження
розтягання при вигині склало 6,89 МПа, середнє квадратичне відхилення 2,
94 МПа, коефіцієнт варіації 10,6 %. При випробуваннях на зріз при стисканні
ці показники відповідно склали 18,8 МПа, 3,49 МПа, 18,6 %. Руйнування у
всіх випадках відбувалося по приконтактному шару цементного бетону.
Циклічне нагрівання комплексних зразків у діапазоні 20÷75 °С (100
циклів) привело до збільшення міцності зчеплення приблизно на 35 %
(випробування проводилося в охолодженому стані зразків). Багаторазове
зволоження й висушування при 60 °С, а також заморожування й відтавання
(по 100 циклів) впливу на міцність зчеплення не виявили. Результати

130

показали, що додаткової обробки поверхні старого цементного бетону
(насічка, хімічне травлення й т.п.) не потрібно.
Дані, що були отримані, прийняті як складові частини методики
експериментальних досліджень при оптимізації складів клейових анкерів і в
якості

вихідних

при

розрахунках

міцності

контакту

комплексних

конструкцій, що посилені полімерсилікатним бетоном.
Дослідно-промислове

впровадження

запропонованих технічних і

організаційно-технологічних рішень здійснено в 2014-2016 рр. на об’єктах
ТОВ «Бінітек», де за допомогою болтів на акрилових композиціях
установлено 108 одиниць верстатного обладнання (рис. 5.3). У комплекс
технологічного обладнання входили: компресор, автоматичний стіл для
різання скла, лінія мийки з автоматичним панельним пресом, автоматична
лінія різання скла, верстат для автоматичного гнуття дистанційних рамок.
Усього було встановлено 1244 фундаментних болта. Спостереження за
станом анкерних болтів показало, що при експлуатації обладнання зниження
міцності анкерних з’єднань не було встановлено (Додаток Б). Використання
розроблених рішень було здійснено при установці обладнання на нових
об’єктах і при реконструкції ряду промислових підприємств. В 2015-2017 рр.
при реконструкції фундаментів ТОВ «Харківський вагонобудівний завод»
під великі верстати та при встановленні важкого обладнання в цехах ВП
«Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний» регіональної філії
«Південна залізниця» за допомогою акрилових композицій було встановлено
612 анкерних болтів діаметром 12÷24 мм і 32÷42 мм (Додатки В, Г). На даних
підприємствах
обладнання

було

для

закріплено

запресування

наступне

підшипників

технологічне
«дуплекс»,

обладнання:
естакада

для

подавання колісних пар, індукційна нагрівальна установка (рис. 5.4), стенд
для випробування підвагонних генераторів пасажирських вагонів мод. БЕР-1,
стенд для балансування муфт підвагонних генераторів мод БВИ-03-80, сденд
для балансування карданних валів приводів генераторів мод БВИ-03-72 (рис.
5.5). Установлення анкерних болтів на акриловій композиції проводилося по
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технологічних схемах і відповідно до методики експериментального
обґрунтування вибору раціональних технологічних рішень.

а)

в)

б)

г)

Рис. 5.3. Кріплення обладнання на клейових акрилових анкерах на об’єктах
ТОВ «Бінітек»:
а), б) ‒ буріння отвору скрізь станину обладнання; в) – продувка отвору;
г) – болт, що установлений у отвір
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а)

б)

в)

г)

д)
Рис. 5.4. Кріплення обладнання на клейових акрилових анкерах на ТОВ
«Харківський вагонобудівний завод»:
а), б) ‒ обладнання для запресування підшипників «дуплекс»; в), г) ‒ естакада
для подавання колісних пар; д) ‒ індукційна нагрівальна установка
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а)

б)
г)

в)

Рис. 5.5. Кріплення важкого обладнання в цехах ВП «Пасажирське вагонне
депо Харків-Сортувальний» регіональної філії «Південна залізниця»:
а) ‒ стенд для балансування карданних валів приводів генераторів мод
БВИ-03-72;

б)

‒

стенд

для

випробування

підвагонних

генераторів

пасажирських вагонів мод. БЕР-1; в), г) – стенд для балансування муфт
підвагонних генераторів мод БВИ-03-80.
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5.2. Техніко-економічна ефективність запропонованих рішень

З метою зниження тривалості анкероустановлювальних робіт із
застосуванням клейових акрилових анкерів і підвищення експлуатаційної
надійності закріпленого обладнання автором запропоновано:
 при проектуванні конструктивних, технічних і організаційнотехнологічних рішень використовувати розроблену методику прогнозування
параметра тривалості робіт, де ураховується вплив технічних і організаційнотехнологічних факторів;
 використовувати методику експериментального обґрунтування при
проектуванні раціональних характеристик міцності й технологічності при
установленні клейових акрилових анкерів;
 впроваджувати нові запатентовані склади клейових композицій,
пріоритетними якостями яких є довговічність, висока експлуатаційна
надійність, технологічність застосування, низька вартість.
Беручи до уваги результати досліджень і впровадження, організаційнотехнологічні рішення анкероустановлювальних робіт на промислових і
цивільних об’єктах, що запропоновані, є економічно ефективними, тому що
застосування

розроблених

рішень

на

практиці

дозволяє

одержати

технологічні, міцні й довговічні анкерні з’єднання з оптимальною вартістю,
що виключають багаторазові ремонтні роботи. На нашу думку, оцінку
доцільності застосування даних організаційно-технологічних рішень, а також
оцінку економічної ефективності слід розраховувати комплексно, не тільки
виходячи з одноразових витрат на улаштування клейових акрилових
анкерних з’єднань, але також ураховувати витрати на підтримку їх
нормального експлуатаційного стану, а також на підтримку нормального
експлуатаційного стану обладнання, що встановлено на таких анкерах.
Розрахунки економічного ефекту від застосування вдосконалених
технологічних процесів улаштування клейових анкерних з’єднань можна
оцінити по формулі:
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Е   1  З2 А2 ,

(5.1)

де 1 й З2  наведені витрати на одиниці об’єму робіт, що виконуються
відповідно із застосуванням базової й нової технології, грн.;

À2  річний обсяг робіт, що виконуються у розрахунковому році із
застосуванням нової технології, у відповідних одиницях виміру.

Висновки до розділу 5.
1. Розроблено та запатентовано технічні та організаційно-технологічні
рішення, котрі підвищують ефективність анкероустановлювальних робіт та
забезпечують зниження експлуатаційних витрат. Створено нові композиції,
що мають підвищену довговічність й задовольняють вимогам проведення
робіт в умовах реконструкції: кислотостійка рідкоскляна суміш з додаванням
самотвердіючого акрилового компаунда, глинозему, алюмінієвої пудри та
фурилового

спирту;

полімерсилікатна

композиція

з

використанням

глікольдиметилметакрилату для підвищення міцності та теплостійкості
анкерних з’єднань, які піддаються багатократним змінним температурним
діям та зволоженню.
2. Дані, що були отримані, прийняті як складові частини методики
експериментальних досліджень при оптимізації складів клейових анкерів і в
якості

вихідних

при

розрахунках

міцності

контакту

комплексних

конструкцій, що посилені полімерсилікатним бетоном. Підтверджено
працездатність, технічний результат та економічний ефект для розроблених
рішень. Дослідно-промислове впровадження запропонованих технічних і
організаційно-технологічних рішень здійснено в 2014-2017 рр. на об’єктах
ТОВ «Бінітек», ТОВ «Харківський вагонобудівний завод», ВП «Пасажирське
вагонне депо Харків-Сортувальний» регіональної філії «Південна залізниця».
3. У дослідженнях щодо економічної ефективності запропоновано
здійснювати комплексні розрахунки з урахуванням не тільки одноразових
витрат, але й витрат на підтримку нормального експлуатаційного стану
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клейових

анкерних

з’єднань,

а

також

закріпленого

обладнання.

Запропоновано вважати, що довговічність є універсальним показником
техніко-економічної оцінки установлення й експлуатаційних характеристик
клейових

анкерів,

тому

що

звичайна

періодичність

ремонтних

і

відновлювальних робіт суттєво впливає на збільшення сформованих технікоекономічних показників.
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ВИСНОВКИ

На основі виконаних досліджень, що представлено у дисертації,
сформульовані й обґрунтовані наукові пропозиції, сукупність яких можна
кваліфікувати як теоретичне узагальнення й нове рішення актуального
науково-прикладного завдання підвищення ефективності організації й
технології процесів установлення анкерів у бетоні із застосуванням
акрилових композицій, що знайшло відображення в наступному:
1. Дослідження конструктивних особливостей улаштування клейових
анкерів у бетоні для кріплення обладнання й будівельних конструкцій
промислових і цивільних будівель дозволило виявити найпоширеніші з них,
аналіз і узагальнення організаційно-технологічних рішень дали можливість
визначити найбільш ефективні варіанти з урахуванням особливостей
існуючих методів.
2. Розроблено методику експерименту й проведені експериментальні
дослідження технологічних властивостей акрилових клейових складів, що
впливають на ефективність установлення в бетон анкерних болтів і їх
експлуатаційну надійність. Отримано залежності, що відображають вплив
характеристик

наповнювача

суміші

на

в’язкість

і

технологічну

життєздатність акрилової композиції. Враховано вплив конструктивних
особливостей і діючих навантажень на характеристики міцності клейових
анкерних з’єднань.
3. Розроблено

методику

урахування

впливу

організаційно-

технологічних факторів на параметри процесу установлення акрилових
клейових анкерів у бетоні за умови оптимізації тривалості виконання робіт.
Отримано залежності для прогнозування змінної інтенсивності робіт і маси
оптимального замісу клейової суміші залежно від

її технологічної

життєздатності й методів виконання робіт.
4. Удосконалено методичний підхід у дослідженнях, що враховує
виявлення, систематизацію й взаємозв’язок технологічних параметрів, що
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характеризують специфічні особливості установлення клейових акрилових
анкерів і методів виконання анкероустановлювальних робіт. Встановлено, що
при паралельному методі кількісний склад ланки робітників залежить тільки
від життєздатності акрилової суміші, а при послідовному – тільки від
коефіцієнтів, що враховують тривалість підготовчо-заключних робіт і
технологічних перерв.
5. Запропоновано технічні й організаційно-технологічні рішення, які
підвищують ефективність установлення анкерів у бетоні із застосуванням
акрилових композицій. Розроблено й впроваджено технологічні карти з
поопераційними технологічними заходами для кожної із запропонованих
схем

виробництва

застосуванням

й

механізації

акрилових

анкероустановлювальних

композицій.

Розроблено,

робіт

із

запатентовано

й

впроваджено в будівельне виробництво ефективні рідкі суміші для
улаштування клейових анкерів.
6. Впровадження результатів досліджень підтвердило їх ймовірність,
практичну цінність і економічну ефективність. Загальний економічний ефект
від впровадження отриманих результатів склав 241,0 тис. грн.
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ДОДАТОК А
Розрахункові характеристики до визначення несучої здатності
клейових акрилових анкерів
Навантаження на висмикування
Таблиця А.1
Розрахунковий опір руйнування по сталі для одиночних анкерів
Матеріал шпильки

Розрахунковий опір в залежності від діаметра шпильки, кН

М8
10,9
17,5

Оцинк. сталь 5.8
Оцинк. сталь 8.8

М10
17,4
27,9

М12
25,4
40,7

М14
34,6
55,4

М16
48,1
78,9

М20
75,1
120,1

М24
108,0
172,8

М30
173,0
276,8

Таблиця А.2
Нормативний опір руйнування в результаті висмикування
(бетон В25)
Діаметр шпильки
М8 М10 М12 М14 М16 М20 М24 М30
11,1 16,7 22,2 25,0 32,7 54,4 82,1 146,0

Параметри
, кН
Ефективна глибина анкерування hef, мм
Нормативний опір

80

90

110

120

125

170

210

280

Таблиця А.3
Значення коефіцієнта fAN,p впливу осьової відстані
(руйнування при висмикуванні із бетону)
s*(мм)

М8

1

2

80
90
110
120
140
170
180
210
220
240

0,75
0,78
0,84
0,88
0,94
1,03

М10 М12 М14 М16 М20 М24 М30
3

0,75
0,81
0,83
0,89
0,97
1,00

4

0,75
0,77
0,82
0,89
0,91
0,98
1,00

5

6

0,75
0,79
0,85
0,88
0,94
0,96
1,00

0,74
0,78
0,84
0,86
0,92
0,94
0,98

7

8

0,75
0,76
0,81 0,75
0,82 0,76
0,85 0,79

9
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Продовження табл. А.3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

250
1,00 0,87 0,80
280
0,91 0,83 0,75
340
1,00 0,90 0,80
400
0,98 0,86
420
1,00 0,88
560
1,00
hef , мм 40 45 55 60 65 85 105 140
smin , мм 40 45 55 60 65 85 105 140
*

– проміжні значення по лінійній інтерполяції.

Таблиця А.4
Значення коефіцієнту fRN впливу крайової відстані
(руйнування при висмикуванні із бетону)
с* (мм)
40
45
55
60
65
80
85
90
105
110
120
125
140
155
170
210
250
280
hef (мм)
сmin(мм)

*

М8
0,64
0,68
0,76
0,81
0,86
1,00

40
40

М10 М12 М14 М16 М20 М24 М30
0,64
0,71
0,75
0,79
0,91
0,96
1,00

45
45

0,64
0,67
0,70
0,79
0,83
0,86
0,96
1,00

55
55

0,64
0,66
0,75
0,78
0,81
0,90
0,93
1,00

60
60

0,65
0,73
0,76
0,79
0,88
0,91
0,97
1,00

65
65

0,64
0,66
0,72
0,74
0,78
0,80
0,86
0,93
1,00

85
85

0,64
0,65
0,68
0,70
0,75
0,80
0,85
1,00

105
105

– проміжні значення по лінійній інтерполяції.

0,64
0,67
0,71
0,81
0,92
1,00
140
140
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Таблиця А.5
Нормативний опір
Параметри

руйнуванню бетонного конуса
М8

Нормативний опір
, кН
Ефективна глибина анкерування hef, мм

Діаметр шпильки
М10 М12 М14 М16 М20

М24

М30

27,7 33,1 44,7 50,9 54,2 85,9 117,9 181,6
80

90

110

120

125

170

210

280

Таблиця А.6
Значення коефіцієнта fBN впливу міцності бетону
Клас бетону
В25 В30 В40 В50 В55 В60
2
Міцність бетону fck,cube , Н/мм 25
30
40
50
55
60
Коефіцієнт впливу fBN
1,00 1,10 1,25 1,41 1,48 1,55

Таблиця А.7
Значення коефіцієнта
впливу осьової відстані
(руйнування по бетонному конусу)
s* (мм)
80
90
110
120
125
170
210
240
270
280
300
330
360
375
510
600
630
700
840
hef(мм)
smin (мм)

*

М8
0,67
0,69
0,73
0,75
0,76
0,85
0,94
1,00

80
40

М10 М12 М14 М16 М20 М24 М30
0,67
0,70
0,72
0,73
0,81
0,89
0,94
1,00

90
45

0,67
0,68
0,69
0,76
0,82
0,86
0,91
0,92
0,95
1,00

110
55

0,67
0,67
0,74
0,79
0,83
0,88
0,89
0,92
0,96
1,00

120
60

0,67
0,73
0,78
0,82
0,86
0,87
0,90
0,94
0,98
1,00

125
65

0,67
0,71
0,74
0,76
0,77
0,79
0,82
0,85
0,87
1,00

170
85

0,67
0,69
0,71
0,72
0,74
0,76
0,79
0,80
0,90
0,98
1,00

210
105

– проміжні значення по лінійній інтерполяції.

0,67
0,68
0,70
0,71
0,72
0,80
0,86
0,88
0,92
1,00
280
140

160

Таблиця А.8
Значення коефіцієнта
впливу крайової відстані
(руйнування по бетонному конусу)
с* (мм)
40
45
55
60
65
85
105
120
105
135
140
165
180
188
200
255
300
315
420
hef(мм)
сmin (мм)
*

М8
0,53
0,56
0,61
0,64
0,66
0,78
0,90
1,00

80
40

М10 М12 М14 М16 М20 М24 М30
0,53
0,58
0,60
0,63
0,72
0,83
0,91
0,83
1,00

90
45

0,53
0,55
0,57
0,65
0,73
0,79
0,73
0,86
0,88
1,00

110
55

0,53
0,55
0,62
0,69
0,75
0,69
0,81
0,83
0,93
1,00

120
60

0,54
0,61
0,68
0,73
0,68
0,79
0,81
0,91
0,97
1,00

125
65

0,53
0,58
0,62
0,58
0,66
0,67
0,74
0,78
0,80
0,83
1,00

170
85

0,53
0,56
0,53
0,59
0,60
0,65
0,68
0,70
0,73
0,85
0,96
1,00
210
105

0,57
0,57
0,59
0,60
0,62
0,71
0,78
0,81
1,00
280
140

– проміжні значення по лінійній інтерполяції.
Навантаження на зріз
Таблиця А.9

Розрахунковий опір сталі VRd,s зусиллю зрізу
Матеріал шпильки
Оцинк.сталь 5.8
Оцинк.сталь 8.8

Розрахунковий опір в залежності від діаметра шпильки, кН
М8
М10 М12 М14 М16 М20 М24
М30
7,9 12,6 18,3 24,9 34,6 54,0
77,8 124,6
12,6 20,2 29,3 39,8 55,4 86,4 124,5 164,0

Таблиця А.10
Нормативний опір
руйнуванню кромки бетону для одиночних анкерів
з крайовою відстанню сmin, (бетон В25)
Параметри
Нормативний опір
, кН
Крайова відстань cmin , мм

Діаметр шпильки
М8 М10 М12 М14 М16 М20 М24 М30
2,5 3,3 4,8 5,8 6,9 12,1 17,9 31,2
40
45
55
60
65
85 105 140
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ДОДАТОК Д
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікацій у спеціалізованих виданнях України, закордонних спеціалізованих виданнях та у виданнях, включених до міжнародних наукометричних
баз:
1. Супрун О. Ю. Жидкостекольные композиции для защиты от коррозии бетонных и железобетонных конструкций сооружений водоснабжения и
водоотведения: [текст] / О. Ю. Супрун, М. С. Золотов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. зб. ‒ Харків : ХНАМГ, 2006. ‒ Вип. 74. ‒ С.
336340. (Особистий внесок: розробка методики експериментальних досліджень для експлуатаційних умов мереж водовідведення).
2. Шутенко Л. Н. Влияние температурных воздействий на прочность
жидкостекольных композиций различных составов: [текст] / Л. Н. Шутенко,
М. С. Золотов, О. Ю. Супрун // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. науч. трудов. ‒ Днепропетровск : ПДАБА. ‒ 2009. ‒ Вып. 50. ‒
С. 643‒649. (Особистий внесок: моделювання параметру міцності клейових
складів).
3. Золотов М. С. Технологические схемы крепления оборудования анкерными болтами на акриловых клеях: [текст] / М. С. Золотов, В. А. Скляров,
О. Ю. Супрун // Комунальне господарство міст : наук-техн. зб. ‒ Харків :
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. ‒ Вип. 110. ‒ С. 5662. (Особистий внесок:
розрахунки показників технологічного оснащення для кріплення анкерних болтів).
4. Золотов М. С. Технологические параметры заделки анкерных болтов
в бетон акриловыми клеями: [текст] // М. С. Золотов, О. Ю. Супрун,
В. А. Скляров // Науковий вісник будівництва. ‒ Харків : ХНУБА, ХОТВ
АБУ, 2014. ‒ Вип. 4(78). ‒ С. 138143. (Особистий внесок: розробка структури спеціалізованого потоку при встановленні анкерів в бетоні).
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5. Золотов М. С. Механизация анкероустановочных работ в строительстве: [текст] / М. С. Золотов, О. Ю. Супрун, А. Х. Дауд // Ресурсоекономні
матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. пр. ‒ Рівне : Нац. унів.
водного госп. та природокористування, 2014. ‒ Вип. 29. ‒ С. 654‒661. (Особистий внесок: моделювання параметрів механізації анкероустановлювальних робіт).
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