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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. В сучасному будівництві залізобетонні конструкції є 
найбільш розповсюдженими. Сьогодні все більш високі вимоги пред'являються 
до експлуатаційної надійності будівель та споруд. Досвід використання 
залізобетону показує, що звичайний перенос результатів лабораторних 
досліджень к натурному не володіє необхідною точністю і потребує 
використання неруйнівних методів контролю та виявлення скритих дефектів. 

Методи розрахунків згинальних елементів в сучасних будівельних портах 
засновані на розрахункових моделях, які базуються на єдиних принципах, 
основними з яких є гіпотеза суцільності матеріалу, гіпотеза плоских перерізів 
та діаграми деформування матеріалів. Запропонований підхід дозволяє з 
єдиних позицій здійснювати розрахунок конструкцій щодо міцності, утворення 
і розкриття тріщин та за деформаціями. 

Саме тому велика робота була виконана Одеськими науковими школами 
В.М. Вирового, В.С. Дорофєєва, В.М. Карпюка, Є.В. Клименко, Н.В Пушкар та 
іншими вченими, які  розкривали актуальні питання теорії технологічної 
пошкодженості. 

Результати виконаних досліджень свідчать, що якою б повною не була 
інформація про поведінку бетону і арматури у приопорних зонах згинальних 
елементів, вона не буде  адекватно відображати напружено-деформований стан  
(НДС) неоднорідно навантаженого бетону характерного для стиснутої зони 
згинальних залізобетонних елементів. Крім того дослідження бетонів за 
останні 30 років показують, що структура бетону включає тверду фазу, 
поровий простір, мікро- і макротріщини. Вона неоднорідна, та її зміна при 
заданому рівні напружень впливає на деформативність, тріщиностійкість, 
пружно-пластичність, які врахувати  в явному вигляді при аналітичному 
моделюванні експериментальних діаграм стиску бетону складно. Питання 
подальших експериментальних досліджень структури бетону на мікро- і 
макрорівнях, удосконалення моделей матеріалу і конструкцій, дослідження 
напружено-деформованого стану згинальних елементів, появи і розвитку 
силових тріщин з врахуванням структури матеріалу і конструкцій є 
актуальними. 

Такі дослідження дозволяють по-новому оцінити напружено-
деформований стан елементів, що згинаються, розкрити в низці випадків 
резерви їх міцного опору і тим самим сприяти розвитку методів розрахунку. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація виконана в рамках тематики кафедри залізобетонних та 

кам'яних конструкцій Одеської державної академії будівництва та архітектури 
за держбюджетною темою "Експериментально-теоретичні дослідження 
напружено-деформованого стану та розрахунок елементів пошкоджених 
залізобетонних конструкцій" (номер державної реєстрації  01090007342) та в 
рамках фундаментального наукового дослідження Одеського національного 
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морського університету на тему "Теоретичні основи оцінки природних і 
техногенних ризиків під час будівництва та експлуатації портових і шельфових 
споруд" (номер державної реєстрації 01170000617).     

 Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є подальше вивчення 
напружено-деформованого стану пошкоджених залізобетонних елементів, що 
згинаються, та узагальнення інформації про тріщиноутворення в матеріалах і 
конструкціях. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі 
досліджень: 

1. Систематизувати та узагальнити існуючи данні про роботу 
матеріалів на мікро- і макрорівнях та тріщиностійкості залізобетонних балок 
під час експлуатації, намітити шляхи подальшого розвитку; 

2. Виконати лабораторні експериментальні дослідження згинальних 
елементів на моделях з метою встановлення характеру розподілу напружень і 
утворення тріщин; 

3. Встановити закономірність розподілу напружень та деформацій 
біля вершини тріщини і встановити характер подальшого руйнування; 

4. Запропонувати математичну модель визначення напружено-
деформованого стану біля вершини тріщини в елементах, що згинаються.  

Об'єкт дослідження - вплив факторів на інтенсивність розвитку деструкції 
структури, деформування та руйнування бетону в залізобетонних елементах, 
що згинаються.    

Предметом дослідження є деформації, напружено-деформований стан та 
руйнування технологічно пошкоджених залізобетонних конструкцій. 

Методи дослідження. Методологічною основою вирішення поставлених 
завдань є комплексний підхід, який включає в себе аналіз експериментальних 
даних і теоретичних досліджень  технологічно пошкоджених залізобетонних 
елементів, що згинаються. В роботі були використані методи механіки 
залізобетону, деформаційної теорії, загальні методи теоретичних та емпіричних 
досліджень, критеріїв міцності бетону, порівняння експериментальних даних з 
результатами розрахунків та їх аналіз, формулювання основних висновків, 
абстрагування, аналіз, синтез, індукція, дедукція. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше: 
- запропонована комплексна модель структури будівельних матеріалів на 

мікро- і макрорівнях; 
- експериментально визначена глибина технологічних тріщин елементів, 

що згинаються. 
Отримали подальший розвиток та удосконалено: 
- методика опису напружено-деформованого стану залізобетонних 

елементів; 
- модель оцінювання технологічної пошкодженості і розвитку силових 

тріщин в залізобетонних елементах, що згинаються. 
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Практичне значення роботи. Результати дисертації використані при 
виконанні фундаментального наукового дослідження Одеського національного 
морського університету у 2017-2019 рр., а також при виконанні магістерських 
робіт за  спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія" на кафедрі 
"Будівельної інженерії та архітектури" у 2017-2019 рр. та на кафедрі 
Залізобетонних та кам'яних конструкцій Одеської державної академії 
будівництва та архітектури у 2014-2018 рр. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 
працею автора і містить отримані результати теоретичних і експериментальних 
досліджень, що вирішують наукову проблему вдосконалення  моделі 
оцінювання технологічної пошкодженості та розвитку силових тріщин в 
залізобетонних елементах, що згинаються. В опублікованих роботах [1-18] 
достатньо повно відображаються результати дисертації. В монографії [1] у 
співавторстві з В.С. Дорофєєвим здобувачем запропоновано використання 
алгоритму, який дасть можливість отримати власні значення, що зможуть бути 
використані для побудови багатомаштабного та багаторівневого опису процесів 
руйнування біля вершини тріщини в елементах, що згинаються, виконано 
переклад роботи на англійську мову, також  здобувачем надані результати 
експерименту, що дають можливість візуально оцінити зміну  напружено-
деформованого стану в згинальних елементах під навантаженням з 
врахуванням технологічної пошкодженості поляризаційно-оптичним методом  
[2]; в роботах [3; 13] запропоновані етапи асимптотичного аналізу напружено-
деформованого стану та поля суцільності біля вершини тріщини нормального 
відриву в залізобетонних елементах, що згинаються; в статтях у співавторстві з 
В.С. Дорофєєвим та Н.В. Пушкар, здобувачем надані результати 
експериментально-теоретичних досліджень технологічно пошкоджених 
елементів, що згинаються, наведені етапи зміни НДС залізобетонних балок при 
дії малоциклового навантаження [5; 6], виконано переклад роботи [5] на 
англійську мову; в статтях у співавторстві з Майстренко О.Ф. здобувачем 
запропоновано використання методу розкладання за власними функціями для 
отримання асимптотик напружено-деформованого стану біля вершини тріщини 
нормального відриву в залізобетонному елементі, що згинається (в середовищі 
з пошкодженням) [12]; а також застосування інваріантного J -інтегралу для 
формулювання критерію поширення технологічної тріщини в конструкціях, що 
згинаються  [4]. Здобувач брала участь в обговоренні та тлумаченні результатів, 
підготовці рукописів статей до друку; співавтори - у визначенні напрямів 
досліджень, постановці задач, у виборі алгоритмів обчислень та аналізі 
отриманих результатів. 

Усі положення та результати, що виносяться на захист отримано 
здобувачем самостійно або за його безпосередньою участю.  

Апробація результатів досліджень. Основні результати дисертації 
доповідалися та одержали схвальну оцінку на конференціях:  69-а Науково-
технічна конференція професорсько-викладацького складу Одеської державної 
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академії будівництва та архітектури  (16-17 травня 2013р., Одеса, Україна);     
70-а Науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу 
Одеської державної академії будівництв та архітектури  (15-16 травня 2014р., 
Одеса, Україна); 73-я Науково-технічна конференція професорсько-
викладацького складу Одеської державної академії будівництв та архітектури  
(16-17 травня 2017р., Одеса, Україна); 74-а Науково-технічна конференція 
професорсько-викладацького складу Одеської державної академії будівництв та 
архітектури  (17-18 травня 2018р., Одеса, Україна); VI Міжнародна науково-
технічна конференція "Нові технології в будівництві" (24-25 травня 2017р., 
Київ, Україна); III Interdisciplinary Scientific and Practical Conference "Modern 
society cooperation and partnerships" (1st July, 2017, Warsaw, Poland); IV 
International Scientific and Practical Conference "Science and Education - Our 
future" (November 30, 2017, Dubai, UAE); ХХХII Международная научная 
конференция "Актуальные научные исследования в современном мире"         
(26-27 декабря 2017г., Переяслав-Хмельницкий, Украина); VII International 
Scientific and Practical Conference "Perspectives of world science and education" 
(25-26 March, 2020, Osaka, Japan); Conference proceedings of EcoComfort               
(17 August, 2020, Lviv, Ukraine); II International Scientific Conference 
"ECOCOMFORT AND CURRENT ISSUES OF CIVIL ENGINEERING"               
(16-18 September. 2020.  Lviv, Ukraine). 

Публікації. Основні положення дисертації опубліковані у 18 наукових 
працях, з яких: 1 Монографія, 1 входить до науко-метричних баз SCOPUS, 11 
статей опубліковано у збірниках, що входять до переліку – рекомендованих 
ВАК України, за кордоном та у виданнях, включених до міжнародних науково-
метричних баз даних; 5 - в інших виданнях, які додатково відображають 
результати дисертаційного дослідження.   

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел                                  
(107 найменувань) і двох додатків. Робота викладена на 152 сторінках, з яких 
141 сторінка основного тексту, 11 сторінок списку використаних джерел,           
2 сторінки додатків. Дисертація містить 56 рисунків, 12 таблиць. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми та сформульовано мету, основні 

завдання і методи досліджень, представлено загальну характеристику, наукову 
новизну та практичне значення дисертаційної роботи, наведено результати її 
апробації та означено особистий внесок здобувача. 

У першому розділі дисертаційної роботи виконано узагальнення 
інформації про тріщиноутворення в матеріалах і залізобетонних конструкціях 
на мікро- та макрорівнях, вплив технологічної пошкодженості на розвиток 
тріщин від зовнішніх впливів і навантажень, систематизовано інформацію про 
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напружено-деформований стан біля вершини тріщин від зовнішніх впливів і 
навантажень. 

Питанню технологічних тріщин, які є дефектами, що утворилися  в період 
отримання матеріалу та конструкцій і, що присутні в них до прикладання 
експлуатаційних навантажень, приділена велика увага в роботах:                   
Г.М. Бартенева, С.С. Гордона, Ю.В. Зайцева, В.І Соломатова,                     
Б.М. Гладишева, А.М. Квернадзе, В.С. Куксенко, П.Г. Комохова,                   
В.Н. Гогонідзе, І.М. Добуша, В.Н. Чубрікова та багатьох інших науковців. 

Підкреслена особлива роль  Одеських (В.М. Вирового та В.С. Дорофєєва)  
наукових шкіл в дослідженнях технологічної пошкодженості. 

Розкрито питання необхідності вивчення механіки руйнування  – як гілки 
механіки деформованого тіла, що вивчає закономірності порушення суцільності 
твердого тіла та не змінює уявлення про матеріал як неперервну середу при 
оцінці композиційних будівельних матеріалів, що знайшло відображення в 
роботах: Й.Й. Лучко, Л.В. Кривенко, М.М. Холмянського, Г.М. Бартенева,  
Ю.В. Осетинського, Дж.Ф. Нотта, Г.Л. Черепанова.    

Ваговими є публікації вчених, які відобразили завдання визначення 
напружено - деформованого стану біля вершини тріщини:  Б.Д. Анніна,            
В.І. Астаф'єва, Л.В. Степанової, С.А. Шестерікова, Є.В. Ломакіна,                   
Ю.Г. Матвієнко, Є.М. Морозова, Г.П. Нікішковай, Г.П. Черепанова,                
В.Н. Шляннікова, M. Anheuser, H.D. Bui, Y. Cai, J.L. Chaboche, R. Desmorat, 
T.M. Edmunds, D. Gross, C.Y. Hui, J.W. Hutchinson, P.I. Kattan, M. Kuna,                 
S.B. Lee, J. Lemaitre, S. Murakami, J.R. Rice, H. Riedel, G.F. Rosengren, A. Ruina, 
C.F. Shih, G.C. Sih, X.S. Tang, G.H. Voyiadjis, R.P. Wei, J.R Willis., X. Zhang, 
W.Zhang, J. Zhao. 

Відмічено роботи вчених: W. Gunter, E. Noether, Г.П. Черепанова,                      
P.J. Olver, J.R. Rice, L.B. Freund, A. Ehrlacher, C. Atkinson, J.D. Eshelby,          
Griffith A.A., які досліжували питання, пов'язані з формулюванням критеріїв, 
що встановлюють межі докритичного розвитку тріщин. 

З огляду на вище наведене, у дисертаційній роботі сформульовано мету та 
задачі досліджень, стан проблеми, яка розглядається, відмічені основні 
напрямки досліджень. 

У другому розділі описані методики, завдяки яким були виконані  
дослідження полів напружень та деформацій на моделях-зразках із епоксидної 
смоли, напружено-деформованого стану залізобетонних елементів, що 
згинаються, технологічної пошкодженості залізобетонних елементів, а також 
методика використання математичного апарату з метою формулювання 
критеріїв, що встановлюють межі докритичного розвитку тріщин. 

 Розкрите питання  використання методів  неруйнівного контролю, а саме 
фотопружності - як експериментального методу візуального аналізу напружень 
та деформацій при дослідженні об'єктів, що знаходяться у складних умовах 
роботи, та ультразвукового методу для ідентифікації скритих дефектів. 
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Для дослідження були обрані моделі-зразки, виготовлені із епоксидної 
смоли розмірами 16см×2,7см×1,5см. Проведення експерименту полягало у 
циклічному навантаженні моделей-зразків  на установці Вимірювач міцності 
ІПС-МГ 4.03 ступенями з 12 кг до 55 кг (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Навантаження моделі-зразка із епоксидної смоли 
 
Метою дослідження було вивчення напружено-деформованого стану балок 

в процесі навантаження, встановлення характеру розподілу напружень і 
утворення тріщин, отримання методом фотопружності картини розподілу 
дотичних та головних нормальних напружень та можливості оцінки 
залишкового напруженого стану в прозорих моделях – зразках із епоксидної 
смоли. 

Після проведення експерименту і отримання наглядної картини розподілу 
напружень та переміщень в елементах, що згинаються, було проведено 
експеримент із залізобетонними зразками-балками з метою подальшого 
вивчення напружено-деформованого стану пошкоджених залізобетонних 
елементів, що згинаються, та узагальнення інформації про тріщиноутворення в 
матеріалах і конструкціях. 

Залізобетонні зразки – балки (А1 і А2) розмірами 10х15 см та довжиною 
120 см були виготовлені із важкого бетону класу С 20/25. В якості робочої 
арматури дослідних балок прийняті стрижні періодичного профілю із сталі 
класу А500С діаметром 12 мм і Вр1 діаметром 4 мм. Армування залізобетонних 
балок виконувалося плоскими зварними каркасами. Відсоток армування 
залізобетонних балок склав ρf=1,47%. 

Для зразків описана методика визначення технологічної пошкодженості,   
В процесі дослідження технологічної пошкодженості опитних зразків 
вивчалася сітка тріщин на їх поверхнях. Для якісної оцінки технологічної 
пошкодженості проявлення тріщин здійснювалось на зразках, що досягли віку 
205, 225 діб, після проходження карбонізації. Для прояву тріщин 
використовувався водний розчин таніну. Дослідні зразки витримувалися в 
розчині протягом 20...30 хвилин, після замочування – висушувалися в 
лабораторії протягом двох діб. При взаємодії з лужним середовищем бетону 
танін адсорбується на внутрішніх поверхнях початкових тріщин, унаслідок чого 
тріщини набувають кольору і стають добре помітними на поверхні. 

У нашому випадку, передбачаючи, що технологічні тріщини 
мікрозвивисті, була прийнята методика оцінювання пошкодженості через 



7 

 

 

коефіцієнт пошкодженості Кп, який визначався як відношення довжини 
звивистої тріщини lT до геодезичної лінії виходу тріщин на певній ділянці зразка 
або на його гранях L: 

LlK Тп /=  (1)                   
Деформації в балках вимірювались за допомогою тензометрів Аістова з 

базою 200 мм. Прогини балок в середині прольоту і осаду опор в процесі 
випробування вимірювали за допомогою індикаторів годинникового типу з 
ціною ділення 0,01 мм (рис. 2).  

 

Рисунок 2 – Схема розміщення приладів на дослідних зразках-балках: 
І1, І2,. І3 – індикатори годинникового типу; 
Т5, Т6, Т7, Т8 – тензометри  Аістова 

 
Описана модель вдосконалення методики визначення технологічної 

пошкодженності з використанням ультразвукового методу, застосованого з 
метою визначення глибини технологічної тріщини. Наведена схема 
розташування датчиків ультразвукового приладу на зразках, що 
випробовувалися (рис.3). 

 
 

Рисунок 3 – Розташування датчиків ультразвукового приладу УК-14П  
на дослідних зразках-балках 

де:  l - база вимірювання на бетоні через тріщину (положення 
датчиків І-П1), тріщина розташована безпосередньо по середині, при цьому 
час поширення повздовжньої хвилі – t1; а – база виміру на «чистому» бетоні – 
без дефектів (положення датчиків І-П2), за обов'язкової умови а=l, час 
поширення повздовжньої хвилі – tа. 
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Прилад автоматично розраховує глибину тріщини за формулою (2): 

2

1 1
2тр

a

tаh
t

 
= − 

 
 (2)                   

Ґрунтуючись на апарат механіки руйнування, використана модель 
кількісного опису процесу зростання макротріщини на основі рівняння 
віртуального енергетичного балансу, записаного для пружного тіла з тріщиною, 
коли енергія при поширенні тріщини витрачається тільки на утворення нових 
вільних поверхонь, описаного в класичних роботах А.А. Гріффітса. За 
припущенням вченого тріщина дістає можливість поширюватись, якщо 
швидкість звільнення пружної енергії (з розрахунку на одиницю довжини 
вільної поверхні, що знову утворилася) досягає свого критичного значення 

.cGG = , і тому критерій руйнування може бути сформульований як: 
.cGG =  (3)                   

Якщо розглянути ізотропне лінійне пружне тіло, для якого об'ємна 
щільність енергії деформації є ( ) ,2/2

ijijW εµεελ κκ +=  і в якості контуру, що 
охоплює вершину тріщини, вибрати коло радіусом ( ),0→rr  а потім використати 
асимптотику поля напружень біля вершини тріщини нормального відриву, то 
для швидкості звільнення пружної енергії iDG /=  отримаємо: 

( ) ( )2 2 2
10

1

1 1lim .
2r

C

uG Wn n ds
x E

σ
µΙ ΙΙ ΙΙΙ→

 ∂
= − ⋅ ⋅ = Κ +Κ + Κ ∂ 

∫                       
(4) 

де КI, КII, КIII – коефіцієнти інтенсивності напружень для тріщин 
нормального відриву, поперечного зсуву та антиплоского зсуву відповідно. 

Для тріщини нормального відриву, яка виникає на поверхнях розділу в 
заповнювачах з різними модулями пружності та може переростати в 
технологічну тріщину, що вивчається нами, запропоновано використати 
критерій руйнування Гріффітса (5): 

.1 2
cG

E
=ΚΙ                    

(5) 

Якщо в (5) ввести добре відомий результат lπσ ∞
Ι =Κ 22  для нескінченної 

пластини з тріщиною довжиною 2l, то приходимо до формули Гріффітса (6), що 
характеризує стан критичної рівноваги тріщини нормального відриву в 
пружному тілі. Якщо при цьому навантаженні і цій довжині тріщини енергія, 
що звільняється, менше cG , то тріщина не росте і тому енергетичний критерій 
руйнування Гріффітса може бути сформульований таким чином: руйнування 
починається і підтримується, якщо енергія, що звільняється, досягає 
критичного значення cG :
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.22 l
EGc
π

σ =∞                                                                                             
(6) 

Так як технологічні і силові тріщини здатні концентрувати напруження у 
свого гирла, то можна говорити, що край таких тріщин є місцем стоку енергії 
пружного поля, і тому виникає потік енергії у вершину тріщини, величина 
якого рівна втраті енергії за одиницю часу. 

Запропоновано обчислення потоку енергії у вершину тріщини, що 
розвивалась із технологічної тріщини, із застосуванням інваріантного                    
Г-інтеграла механіки руйнування, отриманого Черепановим Г.П., 
безпосередньо із закону збереження енергії. Для цього введено контур C, що 
охоплює область Vc, оточуючий вершину тріщини, та, який переміщується 
услід за вершиною тріщини (рис. 4), (у двовимірному випадку контур охоплює 
область Vc на площині х1, х2).  

 

 
 

Рисунок 4 – Контур С, 
оточуючий вершину технологічної 

тріщини 

 
 
 
 
 

Рисунок 5 – Вибір контура інтеграції, 
що охоплює вершину технологічної 

тріщини, при обчисленні потоку 
енергії 

 
Потік енергії Г1 локально стаціонарного пружного поля у вершину 

тріщини, що розвивалась із технологічної, поширюється із постійною 
швидкістю у напрямі вісі х1 може бути обчислений за формулою (7): 

( ) ,
2
1

1
11 dsn

x
unuuW

С
j

i
ijiiij∫ 








∂
∂

−





 Η−+=Γ σρε   (7) 

де εij – компоненти тензора деформацій, σij – компоненти тензора 
напружень. 

Якщо в якості контура С взяти вузький прямокутний контур, витягнутий 
уздовж вісі х1 (рис. 5), то (7) набуває такого вигляду: 
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( )0/,0

.lim
1

1

→→

∂
∂

−=Γ ∫

RR

dsn
x
u

j
i

C
ij

δ

σ
 (8) 

Для тріщини нормального відриву (що розвивалася із технологічної в 
процесі проведення експерименту)  вираз (7)  має наступний вигляд (9): 

( )0/,0

.lim2 1
1

2
221

→→

∂
∂

−=Γ ∫

RR

dx
x
u

AB

δ

σ
        

(9) 

Наведено обчислення потоку енергії у вершину тріщини, що розвивалась із 
технологічної  тріщини (10). Це співвідношення виражає лінійну щільність 
енергостоку на краю тріщини, що рухається, через локальний коефіцієнт 
інтенсивності напружень  К1: 

( )

( )
,

2
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21118
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∂
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σ δ
δ

dx
x
u

x

R

RRR
  (10) 

     де К1 - локальний коефіцієнт інтенсивності напружень; 
     2/ ciM = . 
Таким чином, отримано наступне ствердження: процес розвитку тріщини - 

самоприскорюючий, і потік енергії у вершину технологічної тріщини зростає зі 
збільшенням швидкості. Якщо постійна гранична швидкість поширення 
тріщини, що розвивалась із технологічної тріщини, спостерігається на значному 
інтервалі часу її розвитку, то це явище можна пояснити тільки тим, що, 
починаючи з деякого значення швидкості поширення тріщини, величина 
енерговитрат, потрібних для прискорення розвитку тріщини, перевищує потік 
Г1 в її вершину.  

Запропоновано метод застосування інваріантних інтегралів з точки зору їх 
використання в питаннях, пов'язаних з формулюванням критеріїв, що 
встановлюють межі докритичного розвитку тріщин. 

В роботах вченого Астаф'єва В.А. для пружного тіла з тріщиною                    
J  - інтеграл є з точністю до знаку швидкість зміни його потенційної енергії при 
збільшенні довжини тріщини:  

,J
l
Э
=

∂
∂

−   
(11) 

.
2
1

1
2 ds

x
udxJ i

iijij
C ∂

∂
Τ−= ∫ εσ   

(12) 

Застосування сингулярних доданків, приведених в роботах вченого дають 
наступні обчислення: 
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( ) 222 1
ΙΙΙΙΙΙ Κ

Ε
+

+Κ+Κ
Ε

=
νβJ  (13) 

де 1=β  для плоского напруженого стану, 21 νβ −= , для плоскої деформації.  
Останнє співвідношення виражає зв'язок між інваріантним                               

J  - інтегралом та коефіцієнтами інтенсивності напруження і, тим самим, 
еквівалентність енергетичного критерію крихкого руйнування і силового 
критерію Ірвіна.  

Сформульовано наступний критерій руйнування: тріщина починає 
поширюватися, коли J  - інтеграл досягає граничного значення cJ , що є 
характеристикою матеріалу:  

( ) cJLlPJ =,....,   (14) 
У третьому розділі дисертації наведено результати лабораторних 

експериментів, що були проведені з метою визначення напружено-
деформованого стану пошкоджених згинальних елементів.  

Метод фотопружності дозволив вивчити розподіл ізохром в області заданої 
технологічної тріщини, що розташовувалась в середині прольоту моделі-зразка 
(рис. 6). 

Протягом експерименту спостерігалось наступне: при послідовному 
навантаженні зразка ізохроми з'являлися у найбільш навантажених точках і 
локалізувалися біля вершини тріщини. У міру збільшення навантаження смуги 
з'являлися на поверхні виробу і зсувалися в зону з найменшим рівнем 
напружень. Зі збільшенням навантаження картина смуг в моделі змінювалась, а 
їх кількість збільшувалась (рис.7). 

 

 
 

Рисунок 6 –  Модель-зразок із 
епоксидної смоли 

 
 

Рисунок 7 – Розподіл полів напружень 
та переміщень на моделі-зразка  

 
Таким чином, методом фотопружності отримана картина розподілу 

максимальних дотичних і головних напружень в прозорих моделях-зразках. На 
рис. 7 показано, що локалізація напружень відбувається по похилій лінії від 
опори до сили в зоні дії головного розтягуючого напруження. У зв'язку з 
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неоднорідністю структури моделі-балки виникає мікроруйнування між різними 
зонами балки в наслідок відмінності модулів пружності. 

Аналіз руйнування балок із епоксидної смоли показав, що найбільший 
інтерес представляє розвиток тріщин під навантаженням з урахуванням 
технологічної пошкодженості і може бути врахований при аналізі і визначенні 
напружено-деформованого стану залізобетонних балок. 

Перш за все, була визначена технологічна пошкодженість зразків згідно 
обраної методики (рис.8, 9). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 8 – Рисунок  
технологічної пошкодженості 

 
 

         Рисунок 9 – Визначення  
          коефіцієнту технологічної 

         пошкодженості Кп 
1 – тріщина по межах кластерів              
(ділянок) lТ;  
2 – геодезична лінія L; 
3 – виділена ділянка на поверхні зразка 

 
Отримані результати зведені у таблицю 1. 

Таблиця 1 – Значення коефіцієнтів Кп  для зразків-балок 

Балка L, мм lТ, мм Кп 
А1 101,15 106,24 1,05 
А2 101,12 107,23 1,06 

 
Отримано результати по вдосконаленню методики визначення 

технологічної пошкодженності залізобетонних зразків, згідно запропонованої 
моделі. До прикладання навантаження на зразок балки були встановлені 
датчики ультразвукового приладу Ук 14П  – в результаті прозвучування балки 
виявлено, що глибина технологічної тріщини склала 8,6 мм. Результати 
вимірювань представлені в таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Результати вимірювань глибини технологічної тріщини 
Показники УК-14П 

База вимірювання на чистому бетоні                          
(без дефектів), a=l, мм 200 

Час розповсюдження  повздовжньої хвилі, мкс: - 
t1 (положення датчиків І-П1 ) 54 
ta (положення датчиків І-П2 ) 53,8 
Розрахункова глибина технологічної тріщини 
hтр, мм 8,6 

 
Досліджувані балки завантажувались циклами по 500 кгс у 1/4 прольоту. 
Особливість експерименту полягала в тому, що після кожного циклу 

навантаження зразка, навантаження скидали до нуля, через 5 хвилин повертали 
на той же рівень, після чого збільшували на 500 кгс і витримували зразок 
протягом 5 хвилин під новим навантаженням.  

Показники індикаторів годинникового типу знімалися на кожному циклі 
навантаження двічі – при подачі навантаження на балку і через 5 хвилин. Дані 
експерименту наведені у дисертаційній роботі. 

Перші нормальні видимі силові тріщини з'явилися при навантаженні 1500 
кгс – в місці прикладання навантаження і в центрі розтягнутої зони, завдовжки 
до 40 мм. Cилові тріщини розвивалися по траєкторії технологічних тріщин, по 
межах блоків (кластерів).  

 

 
Рисунок 10 – Фотофіксація фрагменту  

руйнування зразка-балки 

При навантаженні 2000 кгс 
тріщини підросли на 12 мм. Зі 
збільшенням навантаження до 
2500 кгс тріщини підросли на 25 
мм, досягнувши висоти 75...80 мм, 
при ширині розкриття 0,5...0,8 мм. 

В результаті експерименту 
було зафіксовано, що руйнування 
балки сталося в правій верхній зоні 
при навантаженні Fu=2750 кгс 
(рис.10).  

 
За результатами випробувань побудовані графіки залежностей прогинів 

балки від навантаження,  рис 11...13. 
Відповідно до даних графіків можна виділити три характерні ділянки: 
 I-а ділянка, відповідає роботі елементу без тріщин, тобто з моменту 

завантаження зразка до моменту утворення тріщин в розтягнутих зонах 
бетону – при навантаженні 1500 кгс; 
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 II-а ділянка – з моменту утворення тріщин та сприйняття розтягуючих 
напружень арматурою – від навантаження 1500 кгс і до 2500 кгс; 

 III-я ділянка від 2500 кгс до 2750 кгс, відповідає пластичній роботі 
прольотної арматури. 
 

 
 

Рисунок 11 – Графік залежності 
прогинів балки від навантаження          

в 0,4 прольоту зразка 

 

 
 

Рисунок 12 – Графік залежності 
прогинів балки від навантаження в 

0,5 прольоту зразка 

 
 

Рисунок 13 –  Графік залежності 
прогинів балки від навантаження в 

0,6 прольоту зразка 

Пояснення до графіків           
(рис. 11...13): 

♦ – первинні показники 
приладів; 

■ – показники приладів через 5 
хвилин (витримка зразка під 
навантаженням); 

▲ – показники приладів з 
урахуванням повернення 
навантаження на попередній 
цикл; 

 
–  пружні деформації. 

 
 
 

Одночасно з дослідженням напружено-деформованого стану 
залізобетонного зразка проводився вимір глибини силової тріщини, що 
розвивалась із технологічної.  
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Показники датчиків ультразвукового приладу знімалися двічі – відразу 
після подачі навантаження і після витримки випробовуваної балки під 
навантаженням. Результати експерименту відображені в дисертаційній роботі. 

За показниками досліджень побудовані графіки залежності глибини 
тріщини від малоциклового навантаження (рис. 14). В процесі випробувань 
визначено закриття тріщин при знятті навантаження і їх розкриття при 
подальшому навантаженні зразка (рис. 15). 

Графік, рис. 14, відображає, що при навантаженні від 1500 кгс до                
2500 кгс глибина тріщини продовжувала збільшуватися з часом. 

Експериментально встановлено, рис. 15, що залишкові деформації зі 
збільшенням навантаження підростають до 0,3 від руйнівного навантаження.  

 

 
 

 
Рисунок 14 – Сумісний графік 

залежності глибини тріщини від 
малоциклових навантажень 

 
Рисунок 15 – Залежність глибини 

тріщини від малоциклових 
навантажень 

 
Експериментально підтверджено, що рух технологічної тріщин на рівні 

структурних неоднорідностей є своєрідними скачками від одного 
міжчасткового зв'язку до іншого, при цьому технологічна тріщина, що 
рухається, огинає не вигідні для себе структурні блоки, вона прагне 
розвиватися по енергетично вигідних траєкторіях, тому мікротраєкторії тріщин, 
що утворилися в період структуроутворення матеріалу, звивисті з 
індивідуальною морфологією кожного берега.  

Можна припустити, що, якщо відстежити утворення і розвиток 
технологічних тріщин, отримується можливість змінювати умови, кінетику 
зростання і мікротраєкторію магістральних тріщин та удосконалити модель 
розвитку тріщин в балках. 

Визначення глибини технологічної тріщини до прикладання 
навантаження дає можливість прогнозувати утворення силової тріщини в 
елементах, що згинаються, та ріст похилої тріщини в зоні сумісної дії моменту 
та поперечної сили. Це також дає можливість прогнозувати зчеплення старого 
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бетону з новим під час реконструкції портових споруд, адгезію, нормальні та 
дотичні напруження у зоні контакту. 

Відмітимо, що вивчення зростання тріщини та оцінка життєздатності 
конструкції, в якій може утворитися та рости тріщина, є актуальним завданням 
сучасної механіки твердого тіла, що деформується.  Після утворення нормальних 
та похилих тріщин в стадії експлуатації наступає II стадія напруженого стану з 
концентрацією напружень біля вершини технологічних та силових тріщин. 
Найбільший вплив на руйнування елементів, що згинаються, надає похила 
тріщина, котра розвивається із вертикальної біля опори і поширюється за 
траєкторією головних розтягуючих напружень до діючої сили. Біля вершини 
похилої тріщини виникає концентрація напружень, котру можливо описати за 
допомогою залучення математично розвинених методів, здатних привести до 
аналітичних результатів. 

У четвертому розділі наведена модель опису напруженно-
деформованого стану біля вершини тріщини в залізобетонних елементах, що 
згинаються, за допомогою асимптотичного рішення задачі про зростання 
тріщини в середовищі з пошкодженістю. 

Відомо, що тріщина починає розвиватися зазделегідь до повного 
руйнування, вона виникає і навіть розповсюджується до вичерпання 
конструкцією своєї несучої здатності. Тому володіння законами 
розповсюдження тріщини нормального відриву та їх використання дозволяє 
прогнозувати несучу здатність конструкції. 

Запропоновано асимптотичне рішення задачі про зростання тріщини в 
середовищі з пошкодженістю (для залізобетонних елементів, що згинаються), 
яке ґрунтується на двочленних асимптотичних розкладаннях функції 
напруження Ері і параметра суцільності біля вершини тріщини в реалізації 
плоского напруженого стану: 
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κ frr +
∞

=
∑=         (15)                                ( ) ( ).,
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=
=        (16) 

де   fk(θ), gk(θ). k=0,1..., – кутові розподіли асимптотичних розкладань функції 
напруження Ері χ  та параметра суцільності ψ; αk, βk  - масштабні (амплітудні) 
множники, залежні від геометрії зразка та системи прикладених навантажень; 
λk,  μk –  показники мір асимптотичних розкладань, що підлягають визначенню. 

Описано результат аналітичного рішення задачі про зростання тріщини в 
пошкодженому середовищі: знайдені аналітичні залежності для кутових 
розподілів коефіцієнтів асимптотичних розкладань компонент тензора 
напруження  σij

(1)(θ)  та параметра суцільності g1(θ).  
 Ґрунтуючись на класичних гіпотезах континуальної механіки 

пошкодженості Степанової Л.В., Муракамі С., можна прийняти, що 
накопичення розсіяних пошкоджень описується скалярним параметром ψ, 
еволюційне рівняння для якого постулювало степенний закон накопичення 
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пошкоджень (17): 
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де N - число циклів навантаження; c, m, n, γ та σth – додатні постійні  матеріалу, 
що визначаються експериментально; 

222 3 θθθθθ σσσσσσ rrrrre +++=  – інтенсивність дотичного напруження у разі 
плоского напруженого стану. 

Ретельний аналіз рівнянь протягом асимптотичного аналізу напружено-
деформованого стану біля вершини силової тріщини дозволив описати 
аналітичні представлення кутових розподілів компонент тензора напруження та 
параметра суцільності – коефіцієнтів двочленних асимптотичних розкладань 
функції напруження Ері біля вершини зростаючої тріщини нормального 
відриву для залізобетонних елементів, що згинаються: 

( ) ( ) 11 cossin21 µµ θθκσ rrr = ,  ( ) ( ) 21 11 cos += µµ
θθ θκσ r , (18) 

( ) ( ) 11 11 cossin += µµ
θ θθκσ rr ,  ( ) ( ) ( ) 11 cos

2
10 1/

1
µµ θκ rg nm +=  .21 µµ =  (19) 

де rrσ , θθσ , θσ r  – фізичні компоненти тензора напружень в полярній 
системі координат. 

Запропонована модель опису напружено-деформованого стану біля 
вершини силової тріщини в залізобетонних елементах, що згинаються, в умовах 
змішаного деформування елементу конструкції в матеріалі зі степенними 
визначаючими рівняннями: 

,2/3 1
ij

n
eij sB −= σε  (20) 

де εij – компоненти тензора деформацій, sij – компоненти девіатора тензора 
напружень, ( ) 2/12/3 ijije ss=σ  – інтенсивність дотичних напружень, B, n – 
матеріальні константи.  

Ця задача зводиться до необхідності дослідження рівнянь рівноваги (в 
полярній системі координат з полюсом біля вершини тріщини): 

,0,, =−++ θθθθ σσσσ rrrrrrr     02,, =++ θθθθθ σσσ rrrr  (21) 

та умови сумісності деформацій: 

( ) ( ) rrrrrrr rrrrrr ,,2 ,,, θθθθθθ εεεε +−=  (22) 

Дотримуючись алгоритму, наведеному у дисертації, відкрита можливість 
отримати власні значення, які можуть бути використані для побудови 
багатомасштабного, багаторівневого опису процесів руйнування біля вершини 
тріщини. Алгоритм  дозволяє виконати чисельний аналіз, який дасть 
можливість оцінити асимптотику механічних полів біля вершини тріщини в 
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залізобетонних елементах, що згинаються, на відстанях, порівнянних із зоною 
розрихлення (з областю диспергірованого матеріалу). 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Подальше вивчення напружено-деформованого стану пошкоджених 
залізобетонних елементів, що згинаються, та узагальнення інформації про 
тріщиноутворення в матеріалах і конструкціях на мікро- і макрорівнях 
дозволило зробити висновок, що наявність технологічних тріщин в 
конструкціях в значній мірі впливає на характер утворення та розкриття 
тріщин під впливом експлуатаційних навантажень, та визначає роботу 
матеріалів в конструкціях, деформації, тріщиноутворення, характер 
руйнування. 

2. Систематизовано та узагальнено існуючи данні про роботу матеріалів 
на мікро- і макрорівнях та тріщиностійкість залізобетонних балок під час 
експлуатації. Аналіз механізмів зародження та розвитку тріщин дозволяє 
зробити висновок, що технологічні тріщини зумовлюють виникнення 
градієнтів деформацій за величиною і напрямком, що змінюють початковий 
деформаційний стан бетонних та залізобетонних конструкцій. Деформації і 
напружений стан за рахунок підростання і утворення технологічних тріщин 
сприяють збільшенню пошкодження матеріалу, що веде до збільшення 
деформацій залізобетонних елементів. 

Запропонована комплексна модель структури будівельних матеріалів на 
мікро- і макрорівнях на базі  енергетичних та силових критеріїв руйнування, 
яка дає можливість описати процес зростання макротріщини. 

3. Проведено лабораторний експеримент на моделях-зразках із епоксидної 
смоли, який дозволив визначити розподіл напружень в композитах регулярної 
структури до виникнення тріщин на мікрорівні з концентрацією напружень на 
включеннях, а також використовувати співвідношення лінійної теорії 
пружності для кусково-однорідного тіла без розривів і тріщин. 

Результати експерименту на залізобетонних зразках-балках  підтвердили, 
що всі тріщини в дослідних зразках розвивалися із технологічних. Це дає 
можливість прогнозувати місце їх виникнення і напрямок розвитку.  
Підтверджено, що із збільшенням коефіцієнта технологічної пошкодженості в 
залізобетонних зразках, збільшується ступінь тріщиноутворення в процесі 
випробувань. Характер поширення силових тріщин повторює траєкторію 
технологічних тріщин, які проходять по енергетично вигідному шляху, і 
призупиняють розвиток в стислій зоні у зв'язку з впливом поперечних сил і 
місцевого стискання. 

Експериментально доведено, що методи неруйнівного контролю, не 
змінюючи параметрів і характеристик виробу, дозволяють за непрямими 
ознаками виявити приховані дефекти. Ультразвукові дослідження підтвердили 
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присутність невидимих технологічних тріщин до дії зовнішнього 
навантаження. Глибина технологічних тріщин склала 8,6 мм. 

4. Запропонована модель, яка дозволить  встановити характер розподілу 
напружень та утворення тріщин в елементах, що згинаються. Методом 
фотопружності отримана картина розподілу максимальних дотичних і 
головних нормальних напружень в прозорих моделях - зразках. На підставі 
проведеного експерименту підтверджено, що при послідовному навантаженні 
моделі-зразка ізохроми спочатку з'являються в найбільш перевантажених і 
недовантажених точках. Зі збільшенням навантаження нові смуги з'являються 
на поверхні виробу і зсуваються у зону з найменшим рівнем напружень. 
Локалізація напружень відбувалася по похилій лінії від опори до сили в зоні 
сумісної дії моменту і поперечної сили. 

5. Запропонована математична модель опису та алгоритм чисельного 
визначення напружено-деформованого стану біля вершини тріщини 
нормального відриву в залізобетонних елементах, що згинаються, в умовах 
змішаного навантаження. 
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Зінченко Г.В.  Напружено-деформований стан і руйнування 

технологічно пошкоджених залізобетонних конструкцій. − На правах 
рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди. − 
Одеський національний морський університет,  Міністерство освіти і науки 
України, Одеса, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена теоретичному узагальненню і новому 
вирішенню наукової проблеми, щодо необхідності аналізу утворення 
технологічних тріщин та причин їх зародження в залізобетонних конструкціях 
на мікро- і макрорівнях, вивченню впливу пошкоджень на напружено-
деформований стан, тріщиностійкість, деформативність і довговічність 
конструкцій в процесі експлуатації. 

Проведені дослідження механізмів формування макроструктури бетонів 
показали, що причинами зародження і розвитку несуцільностей в твердіючому 
матричному матеріалі, які вироджуються у внутрішні поверхні розділу або 
технологічні тріщини, є градієнти деформацій. 

Запропонована комплексна модель структури будівельних матеріалів на 
мікро- і макрорівнях на базі  енергетичних та силових критеріїв руйнування, 
яка дає можливість описати процес зростання макротріщини. 
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Запропонована модель, яка дозволила встановити характер розподілу 
напружень та утворення тріщин в елементах, що згинаються.  

За допомогою методу фотопружності визначено розподіл напружень в 
композитах регулярної структури до виникнення тріщин на мікрорівні з 
концентрацією напружень на включеннях. Це дозволило використовувати 
співвідношення лінійної теорії пружності для кусково-однорідного тіла без 
розривів і тріщин. 

Отримана модель визначення глибини технологічних тріщин в елементах, 
що згинаються, до прикладання навантаження, що дало можливість 
прогнозування утворення силової тріщини в згинальних елементах та ріст 
похилої тріщини в зоні сумісної дії моменту та поперечної сили. 

Запропонована математична модель опису та алгоритм чисельного 
визначення напружено-деформованого стану біля  вершини тріщини 
нормального відриву в залізобетонних елементах, що згинаються, в умовах 
змішаного навантаження. 

 
Ключові слова: технологічне пошкодження бетону, напружено-

деформований стан, залізобетонні елементи, що згинаються, поляризаційно-
оптичний метод, циклічне навантаження, асимптотичний аналіз, метод 
розкладання за власними функціями. 

  
ABSTRACT 

 
Zinchenko H.V. Stress-deformed state and destruction of technologically 

damaged reinforced concrete structures. - On the rights of the manuscript. 
The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate 

of technical sciences on a specialty 05.23.01 - Building constructions, buildings and 
constructions. - Odessa National Maritime University, Ministry of Education and 
Science of Ukraine, Odessa, 2021. 

The scientific work is dedicated to the theoretical generalization and to the new 
solution of the scientific problem on the need to analyze the appearance of 
technological cracks and the reasons for their emergence in concrete structures at the 
micro and macro levels, studying the impact of injuries on the stress-strain state, 
crack, deformation and durability of structures during operation. 

The aim of the work is to study and generalize crack formation in the materials 
and reinforced concrete structures at micro and macro levels, the influence of 
technological damage on the development of cracks from external influences and 
loads, the determination of the stress-strain state at the crack tip from external 
influences and loads, and the influence of technological cracks on the bearing ability, 
deformability and operational characteristics of structures. 

The forecasting of a failure of the responsible engineering systems and 
construction elements represents an important practical problem, the analysis of 
which in theoretical, as in applied aspects is paid much attention. For the rational 
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reinforced concrete constructions and their structures design it is necessary to 
improve calculation method, that entails more detailed study of concrete properties 
and reinforced concrete constructions’ work under load. Thus, one of the concrete’s 
features that has been identified recently, is its damage by technological cracks. 

The studies, conducted by the authors over the past 30 years have shown that 
reinforced concrete structures in the process of processing into products receive 
technological (hereditary) damage at the micro and macro levels. The resulting 
damage and structural imperfections affect the operation and behavior of structures 
during operation. They change the strength, deformability, stress-strain state, the 
nature of the appearance and the development of force cracks, as well as the 
durability of the structures and systems. Therefore, it is important to analyze the 
occurrence of technological cracks and the causes of their genesis in reinforced 
concrete structures at micro and macro levels, the effect of this damage on the stress-
strain state, crack resistance, deformability and durability during the operation.  

For the description of non-homogeneity of the material, linear and structural 
mechanics, as well as micromechanics, were used. Micromechanics allowed us to 
describe the interaction processes that occur between the individual components 
during the operation of the material and structure. 

The study of mechanisms of formation macrostructure concretes showed that 
the reasons of genesis and the development of discontinuity in hardening matrix 
material that degenerate in the internal surface of the process section or cracks are 
strain gradients. 

The complex model of the structure of building materials at the micro and macro 
levels, which with the help of energy and force destruction criteria makes it possible 
to describe the macro crack growth process was proposed. 

The model which will establish the nature of the distribution of stresses and the 
formation of cracks in bending elements was proposed. 

The photoelasticity method made it possible to determine the stress distribution 
in regular-structure composites before cracks appeared at the micro level with stress 
concentration on inclusions. This made it possible to use the relations of the linear 
theory of elasticity for a piecewise homogeneous body without discontinuities and 
cracks. 

The possibility of the residual strain evaluation in the limpid models by means 
of the given method is demonstrated. According to the experiment one can approve 
that over loaded or loaded areas of the test sample are identified by the polarization-
optical method.  

The results of the experimental-theoretical researches of technologically 
damaged bending elements are given. The stress-strain state of reinforced concrete 
beams, when acting of a low cycle load, was investigated. The character of cracks 
formation, cracks development and beams destruction in dependence on the 
technological damage of concrete was determined. With the increase of the 
technological damage coefficient in reinforced concrete samples the degree of cracks 
formation in the process of experiments increases. 
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It is experimentally proved that all the cracks in the prototypes were developed 
by the technological defect that makes it possible to forecast the location of their 
appearance and direction development.  

It has experimentally been established that residual deformations increase with 
the load increase up to 0.3 of the fracture load. 

It was found that the methods of non-destructive testing without changing the 
quality, parameters and characteristics of the product, allow to detect the hidden 
defects. 

Ultrasound examinations showed the presence of invisible technological cracks 
were that were present in the samples that were tested in the absence of the action of 
bending moment. 

The model of determination of depth of technological cracks in bending 
elements before loading was received. This enables to predict the occurrence of force 
cracks in bending elements and the growth of inclined cracks in the zone of joint 
action of moment and transverse force.  

The asymptotic analysis of a stress-strain state and the fields of continuity at a 
crack top of a normal break away in the medium with the damage in a linked task set 
("elasticity–damage") for a flat stressed state are presented in the dissertation. The 
composition of asymptotic task solution, based on the decomposition method by its 
own functions is given.  

The mathematical model of the description and the algorithm of numerical 
determination of the stress-deformed state near the crack top of the normal separation 
in the reinforced concrete elements that are bended under mixed load conditions is  
proposed. Following the algorithm, it is possible to obtain eigenvalues for 
constructing a multiscale, multilevel description of fracture processes in the vicinity 
of the crack tip, that lead to loosening of the material, crack growth, and structural 
failure. 

 
Keywords: technological damage of concrete, stress-deformation state, bending 

reinforced concrete elements, polarization-optical method, cyclic loading,  asymptotic 
analysis. eigenfunction expansion method.  


