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МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ АНКЕРУВАННЯ У ПРОЛЬОТІ 
СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ  
 

Наведено методики розрахунку міцності анкерування сталезалізобетонних плит 
перекриття, в яких сумісна робота сталевого профільованого настилу та залізобетонної 
плити забезпечується самонарізним та клейовим кріпленням. 

 

Приведены методики расчета прочности анкеровки сталежелезобетонных плит 
перекрытия, в которых совместная работа стального профилированного настила и желе-
зобетонной плиты обеспечивается самонарезающими и клеевыми крепежами. 

 

The methods of calculation of anchorage strength of composite steel and concrete slabs, 
where common work of steel profiled sheet and reinforced concrete slab is provided by self-
drilling screw and adhesive holding, is given. 
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хунок, склеювання, самонарізне анкерування. 

 

Останнім часом об'єднувальним деталям у сталезалізобетонних 
конструкціях та розрахунку їх міцності анкерування приділяється зна-
чна увага науковців, оскільки саме анкерування відіграє важливу роль 
у роботі конструкції [1,2]. 

Зчеплення профільованого настилу з бетоном у складі сталезалі-
зобетонної плити забезпечують конструктивні рішення: 

• форма поперечного перерізу гофрів настилу; 
• виштампування у вигляді рифів, виготовленні на гранях гоф-

рів настилу у процесі його профілювання; 
• склеювання складової бетону із профільованим листом; 
• анкерні упори, закріплені на опорах плити [1,3]. 
Розрахунок анкерування виконують для нормального перерізу 

плити в місці найбільшого згинального моменту, у чверті  прольоту та 
в місцях прикладення зосереджених зусиль (рис. 1). При цьому має 
виконуватися умова: 

       ( ) sssannrifanspan zARmzTTM +⋅+≤ ,    (1) 

де −spanM  згинальний момент в перерізі, що розглядається; −anT  

опір анкерування зсуву по опорам на кінцях настилу; −rifT  опір зсуву 

рифів, розміщених на стінках профільованого настилу; −sR  

розрахунковий опір стрижньової арматури на розтяг; −sA  площа пе-
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рерізу стрижньової арматури; −sn zz ,  відстань від рівнодіючої зусил-

ля стиску у перерізі до рівнодіючої зусилля розтягу в перерізі настилу 
та гнучкої арматури відповідно; −anrifan mTT ,,  визначають згідно [5]. 
 

 
Рис.1 ‒ Схема зусиль при розрахунку за міцністю анкерування 

1 ‒ прогін, 2 ‒ анкерний упор, 3 ‒ сталевий профільований лист 
 

Запропоновані анкерні засоби (рис. 2), що розміщують у прольоті 
плити, призначені для підвищення зчеплення сталевого профільовано-
го настилу та залізобетонної плити. Анкери закріплюють на поверхні 
сталевого листа за допомогою склеювання. Залежно від міцністних 
характеристик клейового компаунду, міцність з'єднання може бути 
підсилена самонарізуючим гвинтом при необхідності. 

 
 

Рис. 2 ‒ Анкер у прольоті сталезалізобетонної плити перекриття 
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1 ‒ анкер, 2 ‒ самонарізний гвинт, 3 ‒ клей, 4 ‒ бетон, 5 ‒ сталевий профільований 
лист 

Оскільки зчеплення профлиста та залізобетонної плити у сталеза-
лізобетонних конструкціях пов'язане головним чином із зсувними на-
пруженнями [2,6], то міцність анкерування даного з'єднання розгляда-
ють як суму зусиль, що сприймають клейове та самонарізне з'єднання 
зсуву. 

Опір анкерів на клейовому з'єднанні зсуву adT  визначають за               

формулою: 

adadadadadad nAqknTT ⋅⋅⋅⋅=⋅′=
1

γ ,                     (2) 

де −adk  коефіцієнт надійності клейового з'єднання; −′adT  опір одного 

анкера зсуву; −γ  коефіцієнт концентрації напружень; −q нормативне 

значення міцності клейового з'єднання; −
1adA  площа клейового з'єд-

нання одного анкера; −adn  кількість анкерів по довжині ділянки на-

стилу від перерізу, який розглядають до найближчого кінця [4,8,9,]. 
Залежно від характеристик матеріалу пластини та клею отриму-

ють: 
при ancRq <  

( ) sssannadrifanspan zARmzTTTM +⋅++≤ ;                       (3) 

при ancRq ≥  

( ) sssannadadancadrifanspan zARmznARkTTM +++≤ γ ,         (4) 

де −ancR розрахунковий опір перфорованої пластини розтягу. 

Розрахункову міцність самонарізного з'єднання зсуву визначають 
за формулами: 
при 0,1/ 12 ≤tt   

uns FdtT ⋅⋅= 32,4 ;                                       (5) 

при 5,2/ 12 ≥tt   

uns FdtT ⋅⋅⋅= 17,2 ;                                        (6) 

при 5,2/0,1 12 << tt , nsT  визначають лінійною інтерполяцією, 

де −nsT опір самонарізного кріплення зсуву; −1t  товщина сталевого 

листа, контактуючого з головкою самонарізного гвинта; −2t  товщина 

сталевого листа, який не контактує з головкою самонарізного гвинта; 
−d  номінальний діаметр самонарізного гвинта; −uF  межа міцності 

самонарізного гвинта на розтяг [10]. 
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Отвори у перфорованій пластині, з якої виконаний анкер, покра-
щують зчеплення конструкції анкера з бетоном і клейовою сумішшю, а 
також підвищують зручність при монтажі самонарізними гвинтами.  

Робота анкера розтягу пов'язана із передаванням відривальних та 
скісних розтягувальних зусиль, які виникають при згині із зсувом. До-
даткове анкерування в бетоні може бути забезпечене за допомогою 
гачків та лапок на кінцях анкера (рис. 3). 

 
 

 
Рис.3 ‒ Анкерування пластини у бетоні: 

а ‒ гачок, б ‒ лапка 
 

Висоту анкерів призначають такою, що дорівнює висоті плити за 
вирахуванням захисного шару бетону [5,7]. Габаритні розміри анкера 
приймають відповідно до геометричних розмірів профільованого лис-
та. 

Крок та розташування анкерів у прольоті плити пропонується 
приймати відповідно до раніше проведених досліджень [2] або такими, 
які враховують перетинання конусів виколювання бетону даними ан-
керами. 

Таким чином, залежно від характеристик використовуваних мате-
ріалів, міцність анкерування сталезалізобетонної плити перекриття, 
підсиленої запропонованими анкерами у прольоті, становить: 
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при 0,1/ 12 ≤tt , ancRq <      

           sssannaduadrifanspan zARmznFdtTTTM +⋅





 ⋅⋅+++≤ )2,4( 3 ;   (7) 

при 5,2/ 12 ≥tt , ancRq <  

( ) sssannaduadrifanspan zARmzndFtTTTM +⋅+++≤ )7,2( 1 ;      (8) 

при 0,1/ 12 ≤tt , ancRq ≥  

;

)2,4( 3

sssan

naduadadancadrifanspan

zARm

znFdtnARkTTM

+

⋅





 ⋅⋅+′++≤ γ

    (9) 

при 5,2/ 12 ≥tt , ancRq ≥  

( )
.

)7,2( 1

sssan

naduadadancadrifanspan

zARm

zndFtnARkTTM

+

⋅+′++≤ γ
      (10)                              

Запропонована методика розрахунку міцності анкерування стале-
залізобетонної плити перекриття враховує особливості визначення: 
параметрів клейової суміші, міцність клейового компаунду та самона-
різного з'єднання. Застосування даної методики, дозволяє проектувати 
конструкції з високими конкурентоспроможними показниками, при-
ймаючи до уваги особливості спільної роботи сталевого профільовано-
го настилу та залізобетонної плити.  
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