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4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

__________________________________________________________________

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати

задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 20ХХ
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

___________________________________________

АРМАТУРА НЕМЕТАЛЕВА КОМПОЗИТНА ДЛЯ ДОРОЖНІХ ТА
МОСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

NONMETALLIC COMPOSITE FITTINGS FOR ROAD
AND BRIDGE STRUCTURES.

TEST METHODS

______________________________________________________________

Чинний від 20ХХ-ХХ-ХХ.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на порядок виконання робіт із

випробування неметалевої композитної арматури, призначеної для

використання в дорожніх та мостових конструкціях.

Цей стандарт застосований для використання суб’єктами

господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування, які

використовують в дорожніх та мостових конструкціях.

Вимоги щодо безпечності робіт викладено у розділі 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ EN ISO 291:2017 (EN ISO 291:2008, IDT;ISO 291:2008, IDT)

Пластмаси. Стандартні атмосферні умови для кондиціонування та

випробування.

ДСТУ EN ISO 13385-1:2018 (EN ISO 13385-1:2011, IDT;

ISO 13385-1:2011, IDT) Технічні вимоги до геометричних параметрів

продукції (GPS). Прилади для лінійних та кутових вимірювань. Частина 1.

Штангенциркулі. Проектні та метрологічні характеристики
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ДСТУ-Н Б В.2.6-185:2012 Настанова з проектування та виготовлення

бетонних конструкцій з неметалевою композитною арматурою на основі

базальто- і склоровінгу

ДСТУ Б В.2.7-312:2016 Арматура нементалева композитна

базальтова періодичного профілю. Загальні технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

требования к воздуху рабочей

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического

электричества. Общие требования

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия

климатических факторов внешней среды

Примітка.

Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з
офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних
нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних
стандартів.

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесені зміни,
треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення

позначених ними понять.

3.1 композит

Матеріал, що складається з двох або більше складників, відмінних

один від одного по формі та/або по фазовому стану, хімічному складу і

властивостями, що з’єднані, як правило, фізичним зв’язком і мають

границю поділу між обов'язковим матеріалом (матрицею) та її

наповнювачами, включаючи армуючі наповнювачі

3.2 матриця полімерного композиту

Структура, що складається із затверділої термореактивної смоли, яка

забезпечує цілісність полімерного композиту, відповідає за передачу і
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розподіл напружень в армований наповнювач і визначає термостійкість,

вологостійкість, вогнестійкість і хімічну стійкість полімерного композиту

3.3 термореактивна смола

Смола, яка при затвердінні під дією температури та/або в результаті

хімічної реакції незворотно перетворюється в твердий, неплавкий і

нерозчинний матеріал з тривимірною сітчастою структурою

3.3 наповнювач термореактивної смоли

Матеріал, з'єднаний з термореактивною смолою до початку процесу

затвердіння для зміни або додання необхідних властивостей смолі та/або

матриці, або для зниження вартості кінцевої продукції

3.4 армуючий наповнювач

Матеріал або виріб, з'єднаний з термореактивною смолою до початку

процесу затвердіння для поліпшення фізико-механічних характеристик

полімерного композиту

3.5 волокно

Гнучке протяжне, безперервне і міцне тіло обмеженої довжини з

малим поперечним розміром по відношенню до довжини, що

застосовується для виготовлення волокнистих матеріалів, призначених

для армування полімерних композитів

3.6 скляне волокно (скловолокно)

Волокно для армування полімерних композитів, утворене з розплаву

неорганічного скла

3.7 базальтове волокно (базальтоволокно)

Волокно для армування полімерних композитів, утворене з розплаву

базальта або габродіабаз

3.8 вуглецеве волокно (вуглеволокно)

Волокно для армування полімерних композитів, утворене шляхом

піролізу органічних волокон прекурсорів та містить не менше 90% маси

вуглецю
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3.9 арамідне волокно

Волокно для армування полімерних композитів, утворене з лінійних

волокноутворюючих поліамідів, в яких не менше 85% амідних груп

безпосередньо пов'язано з двома ароматичними кільцями

3.10 склокомпозит

Полімерний композит, що містить безперервний армуючий

наповнювач зі скловолокна

3.11 базальтокомпозит

Полімерний композит, що містить безперервний армуючий

наповнювач з базальтоволокна

3.12 вуглекомпозит

Полімерний композит, що містить безперервний армуючий

наповнювач з вуглеволокна

3.13 арамідокомпозит

Полімерний композит, що містить безперервний армуючий

наповнювач з арамідного волокна

3.14 комбінований композит

Склокомпозит або базальтокомпозит, або вуглекомпозит, або

арамідокомпозіт, додатково наповнений безперервним армуючим

наповнювачем з іншого виду або видів волокна

3.15 арматура композитна періодичного профілю (арматура

неметалева композитна АНК)

Силовий стрижень з рівномірно розташованим на поверхні та під

кутом до його поздовжньої осі анкерним шаром, виготовлений з

термореактивної смоли, безперервного армуючого наповнювача та інших

наповнювачів

3.16 зовнішній діаметр АНК

Діаметр, що дозволяє шляхом безпосереднього вимірювання по

вершинах періодичних виступів на силовому стрижні ідентифікувати

номінальний діаметр
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3.17 номінальний діаметр АНК

Діаметр рівновеликого за обсягом круглого гладкого стрижня з

урахуванням допустимих відхилень, що вказується у позначенні арматури,

що використовується в розрахунках фізико-механічних характеристик і

розрахунках конструкцій

3.18 номінальна площа поперечного перерізу АНК

Площа поперечного перерізу, еквівалентна площі поперечного

перерізу круглого гладкого стрижня того ж номінального діаметра

3.19 межа міцності зчеплення з бетоном

Зсувні напруги на границі зчеплення з бетоном, що виникають при

вириванні арматури з бетону в момент, що передує руйнуванню границі

зчеплення

3.20 границя міцності при поперечному зрізі

Зсувні напруги, що виникають в арматурі при впливі на неї поперечної

перерізаючої сили

3.21 гранична температура експлуатації

Температура, при перевищенні якої відбувається різке зниження

фізико-механічних характеристик арматури внаслідок розм'якшення

матриці полімерного композиту

3.22 силовий стрижень

Суцільний стрижень арматури несної здатності, що визначає фізико-

механічні характеристики

3.23 анкерний шар

Поперечні виступи, утворені намотуванням на силовий стрижень

шару безперервного волокна, призначеного для підвищення міцності

зчеплення арматури з бетоном

3.24 крок періодичного профілю

Відстань між центрами двох послідовних поперечних виступів, що

вимірюється паралельно поздовжній осі силового стрижня
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4 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ГДК — гранично допустима концентрація;

АНК — арматура неметалева композитна.

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Випробування неметалевої композитної арматури повинні

виконуватись в обсязі і відповідно ДСТУ Б В.2.7-312, ДСТУ-Н Б В.2.6-185,

технічних умов на виготовлення та цього стандарту.

6 МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ НОМІНАЛЬНОГО ДІАМЕТРА

6.1 Загальні положення

Цей метод заснований на визначенні (за результатами

гідростатичного зважування) обсягу відрізаного від контрольованого

виробу на задану довжину зразка і подальшому розрахунку номінального

діаметра.

6.2 Зразки

6.2.1 Зразки для випробувань відбирають методом випадкового

відбору від контрольованої партії неметалевої композитної арматури

періодичного профілю (далі АНК) і обов'язково супроводжують актом

відбору зразків, в якому вказують:

— найменування підприємства-виробника;

— умовне позначення;

— тип волокна і сполучної речовини;

— дату виготовлення;

— номер партії;

— число і розміри зразків;

— показники, для контролю яких відібрані зразки;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.
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6.2.2 При відборі і підготовці зразків АНК для випробувань необхідно

уникати деформування і нагрівання, впливу ультрафіолетового світла і

інших впливів навколишнього середовища, які можуть привести до змін

властивостей матеріалу.

6.2.3 Число зразків, відібраних для випробувань, повинно відповідати

вимогам таблиці 1.

6.2.4 В якості зразків для випробувань використовують мірні відрізки,

довжиною L, мм, яку визначають за формулою

прL10L  ,     (6.1)

де Lпр — довжина кроку періодичного профілю, мм.

6.2.5 Дослідні зразки перед випробуванням витримують відповідно до

вимог ДСТУ EN ISO 291:2017.

6.3 Апаратура і матеріали

Для проведення випробувань застосовують наступну апаратуру і

матеріали:

— ваги аналітичні не нижче 2-го класу точності;

— ємність і оснащення (захоплення) для гідростатичного зважування

до аналітичних ваг;

— штангенциркуль згідно з ДСТУ EN ISO 13385-1 з ціною поділки не

більше ніж 0,1 мм.

6.4 Проведення випробувань

6.4.1 Умови випробувань повинні відповідати 3.15 ГОСТ 15150.

6.4.2 Вимірюють довжину кожного зразка три рази, повертаючи його

на кут 120° після кожного вимірювання. Середнє значення трьох вимірів

округлюють до 0,1 мм. Довжина зразка повинна бути виміряна з похибкою

не більше ніж 0,1 мм.

6.4.3 У ємність для гідростатичного зважування заливають

дистильовану воду, витриману при кімнатній температурі протягом 2 год.
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6.4.4 Захват без зразка занурюють в ємність з водою, обнуляють або

реєструють покази ваг.

6.4.5 На захваті кріплять зразок і фіксують показання ваг m1, потім

зразок занурюють разом з захопленням в воду і фіксують покази ваг m2.

6.5 Опрацювання результатів випробувань

Номінальний діаметр d, мм, розраховують за формулою

ρl

mm
d 21  ,     (6.2)

де m1 — маса зразка на повітрі, мг;

m2 — маса зразка у воді, мг;

ρ — щільність води, мг/мм3 (приймають ρ = 1);

l — довжина зразка, мм.

Значення оцінюваної характеристики і величин, використовуваних в

проміжних розрахунках, повинні бути визначені з відносною похибкою не

більше ніж 0,01 (1 %).

6.6 Протокол випробувань

Протокол випробувань повинен включати в себе:

— відомості про зразки, наведені в акті відбору зразків;

— найменування організації, яка проводила випробування;

— дату проведення випробувань;

— відомості про умови, при яких проведені випробування;

— значення вимірюваних характеристик для кожного зразка;

— значення визначаються характеристиками кожного зразка,

отриманими при обробці результатів випробування;

— середні значення, стандартне відхилення визначаються

характеристиками і результатами статистичної обробки отриманих даних;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.
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7 МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ОСЬОВИЙ РОЗТЯГ

7.1 Загальні положення

Цей метод встановлює вимоги до випробування на осьовий розтяг

АНК для визначення наступних механічних властивостей:

— межа міцності;

— модуль пружності;

— відносне подовження.

Метод встановлює наступні вимоги до випробування на осьовий

розтяг АНК:

— руйнування дослідного зразка повинно відбуватися в межах

робочої ділянки;

— за робочу ділянку приймають частину зразка, яка знаходиться між

випробувальними муфтами, призначеними для затиску зразків

захопленнями випробувальних котельної машини;

— береться до уваги вплив на процес руйнування зразка дотичних і

радіальних напруг, які розтягують, що виникають у перехідній зоні від

випробувальної муфти до стрижня.

7.2 Зразки

7.2.1 Зразки для випробувань відбирають методом випадкового

відбору від контрольованої партії АНК і обов'язково супроводжують актом

відбору зразків, в якому вказують:

— найменування підприємства-виробника;

— умовне позначення;

— тип волокна і сполучної речовини;

— дату виготовлення;

— номер партії;

— число і розміри зразків;

— показники, для контролю яких відібрані зразки;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.
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При відборі і підготовці зразків для випробувань необхідно уникати

деформування і нагрівання, впливу ультрафіолетового світла і інших

впливів навколишнього середовища, які можуть привести до змін

властивостей матеріалу.

Число зразків, відібраних для випробувань, повинно відповідати

вимогам таблиці 1.

7.2.2 Довжину випробувальних муфт необхідно приймати з умов, щоб

розрив зразка відбувався в межах довжини робочої ділянки без

прослизання в випробувальних муфтах.

7.2.3 Довжина зразка для випробування визначається довжиною

робочої ділянки і довжиною двох випробувальних муфт.

Рекомендована конструкція і розміри випробувальної муфти для

проведення випробувань відповідно до рисунку 7.1, таблиці 1.

Довжину робочої ділянки потрібно приймати не менше ніж 40 d

стрижня.

А-А
1 5

4

3

2

А

А

6

Умовні познаки:

1 — пробка;

2 — склад холодного затвердіння;

3 — сталева трубка;

4 — пробка;

5 — стрижень;

6 — випробувальна муфта.

Рисунок 7.1 — Вид типового дослідного зразка
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Таблиця 1 — Розміри дослідних зразків і випробувальних муфт, мм

АНК
Номінальний

діаметр

Випробувальна муфта

Зовнішній
діаметр

Мінімальна
довжина

Товщина стінки

Від 4 до 10 35 300

Від 3 до 5
» 12 » 16 42 350

» 18 » 22 48 450

» 22 » 30 60 500

7.2.4 Допускається використання більш коротких зразків за умови, що

руйнування відбувається в межах довжини робочої ділянки без

прослизання в випробувальної муфті.

7.2.5 Досвідні зразки перед випробуванням витримують відповідно до

вимог ДСТУ EN ISO 291:2017.

7.3 Апаратура і матеріали

7.3.1 Випробувальна машина повинна забезпечувати:

— навантаження, яке перевищує міцність зразка при випробуваннях

на контрольований показник;

— вимір навантаження і відстані між траверсами з похибкою не

більше ніж 0,5 %;

— швидкість переміщення активної траверси в діапазоні від 5 мм/хв

до 100 мм/хв.

7.3.2 Система реєстрації даних повинна забезпечувати безперервну

реєстрацію навантаження, деформації та переміщень. Мінімальне

зареєстроване значення має бути:

— для навантаження ........................................100 Н;

— для деформацій ............................................0,01 мм;

— для переміщень ............................................0,001 мм.

7.3.3 У якості тензометрів застосовують екстензометри або лінійні

давачі переміщень, які повинні записувати подовження зразка під час

випробувань з точністю не менше ніж 0,002 % довжини відрізка між

давачами.
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7.4 Проведення випробувань

7.4.1 Умови випробувань повинні відповідати 3.15 ГОСТ 15150.

7.4.2 При установці зразка на випробувальну машину слід

контролювати точність збігу поздовжньої осі зразка з лінією з'єднання двох

випробувальних муфт.

7.4.3 Екстензометри або лінійні давачі переміщень слід

встановлювати посередині робочої ділянки на відстані від випробувальних

муфт не менше ніж 8 d стрижня, при цьому довжина бази для вимірювання

граничної деформації повинна бути не менше ніж 8 d стрижня.

7.4.4 Передбачуване максимальне навантаження P, Н, визначають за

результатами пробних випробувань дослідного зразка.

7.4.5 Систему реєстрації даних слід включати за кілька секунд до

початку навантаження. Підчас випробувань швидкість навантаження

повинна бути постійною і забезпечує руйнування зразка за час від 3 хв до

10 хв.

7.4.6 Деформації потрібно реєструвати до рівня навантажень, які

становлять не менше ніж 50 % межі міцності на розрив.

Якщо руйнування зразка відбудеться у випробувальній муфті або

зразок вислизає з неї, то потрібно провести додаткове випробування

зразка з тієї ж партії.

Діаграма «навантаження — деформація» повинна бути побудована

на підставі вимірів навантаження і деформацій, які реєструють

екстензометри.

7.5 Опрацювання результатів випробувань

7.5.1 Межу міцності σв, МПа, визначають за формулою

A

P
σ в  ,      (7.1)

де P — руйнівне навантаження, Н;
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A — площа поперечного перерізу стрижня
4

πd
A

2

 , мм2.  (7.2)

7.5.2 Значення початкового модуля пружності Еf, МПа, розраховують

як відношення збільшень навантажень при розтягуванні в інтервалі від

0,2P до 0,5P і деформацій по формулі

)ε-(ε

P-P
E

21

21
f  ,      (7.3)

де P1 — навантаження, складова (50 ± 2) % руйнівного навантаження,

Н;

P2 — навантаження, складова (20 ± 2) % руйнівного навантаження,

Н;

ε1 — деформація, відповідна навантаженню P1.

ε2 — деформація, відповідна навантаженню P2.

7.5.3 Відносне подовження при руйнівному навантаженню  εв, мм/мм,

розраховують за формулою

AE

P

f

в  .      (7.4)

Значення оцінюваної характеристики і величин визначають з точністю

до 0,001.

7.6 Протокол випробувань

Протокол випробувань повинен включати в себе:

— відомості про зразки, наведені в акті відбору зразків;

— найменування організації, яка проводила випробування;

— дату проведення випробувань;

— відомості про умови, при яких проведені випробування;

— геометричні характеристики кожного зразка;

— значення вимірюваних характеристик для кожного зразка;
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— значення визначених характеристик кожного зразка, отримані при

обробці результатів випробування;

— середні значення визначених характеристик і результати

статистичної обробки отриманих результатів;

— діаграму «навантаження - деформація» кожного зразка;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

8 МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА СТИСК

8.1 Загальні положення

Цей метод встанавлює вимоги до випробування на стиск АНК для

визначення межі міцності.

Метод заснований на руйнуванні зразка прикладанням осьового

стискаючого навантаження.

Метод враховує наступні вимоги:

— руйнування дослідного зразка повинно відбуватися в межах

робочої ділянки;

— за робочу ділянку приймають частину зразка, яка знаходиться між

випробувальними муфтами;

— до уваги не беруться впливи на процес руйнування зразка

дотичних і радіальних розтягуючих напружень, які виникають в перехідній

зоні від випробувальної муфти до стрижня.

8.2 Зразки

8.2.1 Зразки для випробувань відбирають методом випадкового

відбору від контрольованої партії АНК і обов'язково супроводжують актом

відбору зразків, в якому вказують:

— найменування підприємства - виробника;

— умовне позначення;

— тип волокна і сполучної речовини;

— дату виготовлення;
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— номер партії;

— число і розміри зразків;

— показники, для контролю яких відібрані зразки;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

При відборі і підготовці зразків для випробувань слід уникати

деформування і нагрівання, впливу ультрафіолетового світла і інших

впливів навколишнього середовища, які можуть привести до змін

властивостей матеріалу.

Число зразків, відібраних для випробувань, має відповідати вимогам

таблиці 1.

8.2.2 Зразок для випробувань (див. Рисунок 8.1) складається із

відрізка стрижня, на кінцях якого на клеєвому шарі встановлені

випробувальні муфти.

12

d
н

D

2D

Умовні познаки:

1 — відрізок стрижня;

2 — випробувальна муфта.

Рисунок 8.1 — Схема зразка для випробувань

8.2.3 Загальна довжина зразка визначається конструкцією втулок.

8.2.4 Довжина робочої ділянки стрижня, розташованого між втулками,

повинна бути 6 d.

8.2.5 Дослідні зразки перед випробуванням витримують відповідно до

вимог ДСТУ EN ISO 291:2017.

8.3 Апаратура і матеріали

8.3.1 Випробувальна машина повинна забезпечувати:
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— навантаження, яке перевищує міцність зразка при випробуваннях

на контрольований показник;

— вимірювання навантаження і відстані між траверсами з похибкою

не більше ніж 0,5 %;

— швидкість переміщення активної траверси в діапазоні від 5 мм/хв

до 100 мм/хв.

8.3.2 Пристосування для випробування зразків на стиск

(див. Рисунок 8.2) складається з направляючої втулки, яка забезпечує

можливість прикладання навантаження строго вздовж осі стрижня і двох

випробувальних муфт, встановлених на кінцях, які забезпечують

руйнування зразка на робочій ділянці. Розміри надані в міліметрах.

Dmin = 35

0
,0

5

5
0

1
4
0

2

3

4

H9
19

P

dн

0
,8

1
,6

Dmin = 45

1

Умовні познаки:

1 — стрижень;

2 — направляюча втулка;

3 — випробувальна муфта;

4 — клеєний шар.

Рисунок 8.2 — Пристосування для випробування зразків на стиск
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8.4 Проведення випробувань

8.4.1 Умови випробувань повинні відповідати 3.15 ГОСТ 15150.

8.4.2 Зразок встановлюють у випробувальну машину.

8.4.3 Включають вимірювальний комплекс і привід випробувальної

машини в режим випробування. Рекомендоване значення швидкості від

5 мм/хв до 15 мм/хв. Навантаження повинно додаватися поступово, не

піддаючи зразок ударам.

8.4.4 Навантаження потрібно продовжувати до руйнування зразка.

Якщо руйнування зразка відбудеться поза робочою зоною, то треба

провести додаткове випробування зразка з тієї ж партії.

8.4.5 Руйнівне навантаження визначають з точністю до 0,001.

8.5 Опрацювання результатів випробувань

Межу міцності σвс, МПа, розраховують за формулою

2вс
πd

4P
σ  ,     (8.1)

де P — руйнівне навантаження, Н;

d — номінальний діаметр, мм.

Значення оцінюваної характеристики і величин визначають з точністю

до 0,001.

8.6 Протокол випробувань

Протокол випробувань повинен включати в себе:

— відомості про зразки, наведені в акті відбору зразків;

— найменування організації, яка проводила випробування;

— дату проведення випробувань;

— відомості про умови, при яких проведені випробування;

— геометричні характеристики кожного зразка;

— результати випробувань;
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— значення вимірюваних характеристик для кожного випробуваного

зразка;

— значення визначених характеристик кожного зразка, отримані при

обробці результатів випробування;

— середні значення визначених характеристик і результати

статистичної обробки отриманих даних;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

9 МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ НА ПОПЕРЕЧНИЙ ЗРІЗ

9.1 Загальні положення

Цей метод встановлює вимоги до випробування АНК за визначенням

граничного напруження при зрізі стрижня поперек волокон.

Метод заснований на навантаженні зразка силою, що перерізає, за

допомогою прямого застосування подвійного зрізу.

9.2 Зразки

9.2.1 Зразки для випробувань відбирають методом випадкового

відбору від контрольованої партії АНК і обов'язково супроводжують актом

відбору зразків, в якому вказують:

— найменування підприємства-виробника;

— умовне позначення;

— тип волокна і сполучного речовини;

— дату виготовлення;

— номер партії;

— число і розміри зразків;

— показники, для контролю яких відібрані зразки;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

При відборі і підготовці зразків для випробувань необхідно уникати

деформування і нагрівання, впливу ультрафіолетового світла і інших
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впливів навколишнього середовища, які можуть привести до змін

властивостей матеріалу.

Число зразків, відібраних для випробувань, має відповідати вимогам

таблиці 1.

9.2.2 Зразок для випробувань являє собою стрижень, довжина якого

визначається конструкцією пристосування для випробування, але не

менше ніж 250 мм незалежно від діаметра.

9.2.3 Дослідні зразки перед випробуванням витримують відповідно до

вимог ДСТУ EN ISO 291:2017.

9.3 Апаратура і матеріали

9.3.1 Випробувальна машина повинна забезпечувати:

— навантаження, яке перевищує міцність зразка при випробуваннях

на контрольований показник;

— вимір навантаження і відстані між траверсами з похибкою не

більше ніж 0,5 %;

— швидкість переміщення активного траверси в діапазоні від 5 мм/хв

до 100 мм/хв.

9.3.2 Пристосування для випробувань має складатися з тримача

дослідного зразка з поздовжньою V-подібною виїмкою (див. Рисунок 9.1),

прямокутної виїмки для фіксації верхнього та нижніх ножів з U-подібними

виїмками або прохідними отворами (див. Рисунок 9.2) для установки

зразків, каліброваними під їх діаметр.

9.3.3 Сума двох проміжків між одним верхнім і двома нижніми ножами

повинна бути не менше ніж 0,25 мм.
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а) Поелементно б) У зборі

Умовні познаки:

1 — тримач;

2 — верхній ніж;

3 — нижні ножі;

4 — дослідний зразок.

Рисунок 9.1 — Пристосування для випробування зразків на поперечний

зріз

2
Р 31

Умовні познаки:

1 — дослідний зразок;

2 — верхній ніж;

3 — нижні ножі.

Рисунок 9.2 — Схема пристосування з прохідними отворами
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9.4 Проведення випробувань

9.4.1 Умови випробувань повинні відповідати 3.15 ГОСТ 15150.

9.4.2 Зразок вставляють у центрі пристосування для випробувань і

встановлюють на випробувальній машині.

9.4.3 Поверхня верхнього ножа повинна стикатися з

навантажувальним пристроєм випробувальної машини, зазор не

допускається.

9.4.4 Включають вимірювальний комплекс і привід випробувальної

машини в режим випробування. Швидкість збільшення дотичних напружень

повинна складати від 5 мм/хв до 15 мм/хв. Навантаження повинно

додаватися поступово, не піддаючи зразок ударам.

9.4.5 Зразок повинен зрізатись крайками ножів одночасно в двох

площинах, зближуючись уздовж граней, перпендикулярних до його осі.

9.4.6 Для зменшення тертя граней ножів їх поверхню дозволяється

шліфувати, полірувати або покривати тонким шаром мастила.

9.4.7 Навантаження потрібно продовжувати до руйнування зразка.

9.4.8 Руйнівне навантаження визначають з точністю до 0,001.

9.4.9 У процесі випробувань за допомогою електронного давача

переміщень плит гідравлічного преса вимірюють вертикальні переміщення

стрижня з точністю до 0,01 мм.

9.5 Опрацювання результатів випробувань

Максимальне напруження при поперечному зрізі τsh, МПа,

розраховують за формулою

2A

P
τ sh  ,      (9.1)

де P — руйнівне навантаження, Н;

А — площа поперечного перерізу зразка, згідно формули (7.2).
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9.6 Протокол випробувань

Протокол випробувань повинен включати в себе:

— відомості про зразки, наведені в акті відбору зразків;

— найменування організації, яка проводила випробування;

— дату проведення випробувань;

— відомості про умови, при яких проведені випробування;

— геометричні характеристики кожного зразка;

— результати випробувань;

— значення вимірюваних характеристик для кожного випробуваного

зразка;

— значення визначених характеристик кожного зразка, отримані при

обробці результатів випробування;

— середні значення визначених характеристик і результати

статистичної обробки отриманих даних;

— вид і характер руйнування кожного зразка;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

10 ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖІ МІЦНОСТІ ЗЧЕПЛЕННЯ З БЕТОНОМ

10.1 Загальні положення

Цей метод встановлює вимоги до випробувань з визначення міцності

зчеплення АНК з бетоном осьовим висмикуванням з куба або

випробуванням балки на вигин.

Метод заснований на визначенні значень зсувних напружень по межі

зчеплення АНК з бетоном, які реалізуються при максимальному

навантаженні, отриманої при розтягуванні зразка до руйнування,

незалежно від того, де зразок зруйнувався (по стрижні або по межі

зчеплення стрижня з бетоном).
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10.2 Зразки

10.2.1 Зразки для випробувань відбирають методом випадкового

відбору від контрольованої партії АНК і обов'язково супроводжують актом

відбору зразків, в якому вказують:

— найменування підприємства-виробника;

— умовне позначення;

— тип волокна і сполучного речовини;

— дату виготовлення;

— номер партії;

— число і розміри зразків;

— показники, для контролю яких відібрані зразки;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

При відборі і підготовці зразків для випробувань слід уникати

деформування і нагрівання, впливу ультрафіолетового світла та інших

впливів навколишнього середовища, які можуть привести до змін

властивостей матеріалу.

Число зразків, відібраних для випробувань, повинно відповідати

вимогам таблиці 1.

10.2.2 Зразки для випробувань осьовим висмикуванням з куба

складаються з бетонних кубів, по центру яких вертикально встановлюють

стрижень АНК з випробувальною муфтою перпендикулярно або

паралельно напрямку укладання бетону (див. Рисунок 10.1). Розміри

бетонних кубів в залежності від діаметра АНК вказані в таблиці 2.

Загальна довжина зразка для випробування визначається:

— умовами закладення в бетон;

— умовами установки зразка в випробувальну машину;

— конструкцією випробувальної муфти.
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Таблиця 2 — Розміри зразків для випробувань, мм

Номінальний діаметр
АНК

Розмір ребра бетонного
куба

Довжина зчеплення
АНК

з бетоном

≤ 10 100

5dВід 12 до 18 150

» 20 » 30 200

10.2.3 Поза зоною зчеплення закріплений в бетон стрижень повинен

бути захищений полівінілхлоридним вкладишем або трубкою.

10.2.4 Поверхню зразка з вертикально закріпленим стрижнем

потрібно закрити сталевою квадратною плитою з довжиною сторони не

менше ніж 200 мм і товщиною 20 мм, яка використовується як несуча

поверхня при випробуваннях і виключає силовий вплив на бетонний куб. У

центрі плити повинен бути отвір для стрижня необхідного діаметра.

10.2.5 Зразки для випробувань балки на вигин (див. Рисунок 10.2)

складаються з двох половинок, з'єднаних між собою в розтягнутій зоні

випробуваним стрижнем АНК, а в стисненій зоні шарніром у вигляді двох

закладних деталей і сталевим циліндром між ними. АНК на середині кожної

з половинок має зону зчеплення з бетоном, рівну 10d, а поза зоною

зчеплення — розташовану в полівінілхлоридній трубці.

Зразки для випробувань повинні мати прямокутний поперечний

переріз 120 мм х 220 мм, довжину 1230 мм, довжину половинок 600 мм,

зазор між половинками балки 30 мм. Відстань від осі випробуваного

стрижня до осі сталевого циліндра в стислій зоні повинен бути 167 мм.

10.2.6 Рекомендується наступний метод укладання бетону в форму:

— бетонну суміш укладають чотирма шарами приблизно однакової

товщини і штикують кожен шар 25 разів металевим стрижнем діаметром

16 мм;

— після ущільнення верхнього шару загладжують поверхню і

захищають від випаровування вологи, у тім числі і в зоні примикання

вертикально встановленого стержня з бетоном.
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Умовні познаки:

1 — випробувальна муфта;

2 — стрижень;

3 — полівінілхлоридний вкладиш або трубка;

4 — бетонний куб.

Рисунок 10.1 — Схема установки АНК в бетон куба
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Умовні познаки:

1 — стрижень;

2 — полівінілхлорид ний вкладиш або трубка;

3 — сталевий циліндр;

Рисунок 10.2 — Схема установки АНК в бетон при випробуваннях балки

на вигин
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10.2.7 Вимоги до бетонної суміші та бетону:

— розмір заповнювача від 20 мм до 25 мм;

— марка рухливості бетонної суміші П3 згідно з ДСТУ Б В.2.7-96;

— клас бетону по міцності на стиск В25 згідно з ДСТУ Б В.2.7-43.

10.2.8 Міцність бетону на стиск визначають на кубах з розміром ребра

100 мм кількістю не менше ніж 3 шт. Розпалубку зразків проводять не

раніше ніж 24 год після виготовлення. Зразки зберігають у нормальних

умовах. Вік зразків при випробуваннях — 28 діб.

10.2.9 Дослідні зразки перед випробуванням витримують відповідно

до вимог ДСТУ EN ISO 291:2017.

10.3 Апаратура і матеріали

10.3.1 Випробувальна машина повинна забезпечувати:

— навантаження, яке перевищує міцність зразка підчас

випробуваннях на контрольований показник;

— вимір навантаження і відстані між траверсами з похибкою не

більше ніж 0,5 %;

— швидкість переміщення активного траверси в діапазоні від 5 мм/хв

до 100 мм/хв.

10.3.2 Для вимірювання прослизання АНК у бетоні використовують

тензометри, лінійні давачі переміщень, аналогові або цифрові індикатори з

точністю показань до 0,01 мм (вимірювачі прослизання).

10.3.3 Для виготовлення зразків для випробувань потрібні:

— металеві форми для виготовлення бетонних кубів і балок з

отворами для установки стрижня АНК необхідного діаметра, які повинні

бути водонепроникними і легко демонтуватись без пошкоджень стрижнів;

— випробувальні муфти відповідно до таблиці 1.

10.4 Проведення випробувань

10.4.1 Умови випробувань повинні відповідати 3.15 ГОСТ 15150.
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10.4.2 Зразок для випробувань осьовим висмикуванням з куба

встановлюють так, щоб опорна плита бетонного куба, з якої виступає

вільний кінець стрижня, стикалася через м'яку прокладку з рухомою

траверсою випробувальної котельної машини (див. Рисунок 10.3).

1

2

4

5

6

P P

7

3

Умовні познаки:

1 — вимірювач прослизання на вільному кінці стрижня;

2 — зразок;

3 — опорна плита;

4 — м'яка прокладка;

5 — рухома траверса випробувальної машини;

6 — нерухома траверса випробувальної машини;

7 — випробувальна муфта.

Рисунок 10.3 — Схема випробування зразка при осьовому висмикування з

куба

10.4.3 Несучий блок повинен знаходитися на опорі, яка передає

реакцію на силовимірювальний пристрій випробувальної машини.
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10.4.4 Виступаючий стрижень повинен проходити через вузол несного

блоку і опорну пластину, а випробувальна муфта повинна бути

встановлена через нерухому траверсу або в затискачах випробувальної

машини.

10.4.5 На вільному кінці стрижня встановлюють вимірювач

прослизання.

10.4.6 Відстань між верхньою поверхнею нерухомої траверси або

затискачів випробувальної машини до поверхні, де встановлений вимірник

прослизання, вимірюють з точністю до ± 0,01 мм.

10.4.7 Якщо стрижень зруйнувався або прослизнув у випробувальній

муфті раніше, ніж відбулося його прослизання в бетоні, або внаслідок

розтріскування бетону значно знизилося прикладене навантаження, то дані

вимірювань не приймають, а випробування повторюють на додатковому

зразку з тієї ж партії.

10.4.8 Якщо в результаті випробувань сталося розколювання бетону,

то потрібно збільшити розмір ребра бетонних кубів або використовувати

для випробувань балки.

10.4.9 Випробування балки на вигин проводять за схемою

випробування, яка наведена на рисунку 10.4. На торцях балки на кінці

стрижня встановлюють вимірювач прослизання. Розміри надані в

міліметрах.
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230 230400

Р Р

Рисунок 10.4 — Схема випробування зразка вигином балки

10.4.10 Реєстрацію прикладеного навантаження, показання

вимірювача прослизання проводять з рівним кроком, який становить 10 %

передбачуваного навантаження прослизання стрижня на значення 0,25 мм.

На кожному кроці навантаження зразки для випробувань витримують

15 секунд і в цей час знімають показання вимірників прослизання. Потім

зразок навантажують до розриву стрижня або руйнування бетону, або

прослизання стрижня на 2,5 мм, реєструють навантаження і значення

прослизання з точністю до ± 0,01 мм.

10.4.11 Навантажувати зразок потрібно зі швидкістю не більше ніж

20 кН/хв.

10.5 Опрацювання результатів випробувань

10.5.1 Будуються діаграми «напруження зчеплення - прослизання»

для кожного зразка.

10.5.2 Визначають середні напруги зчеплення, які викликають

прослизання вільного кінця стрижня, 0,05; 0,10 і 0,25 мм і максимальну

напругу зчеплення.

10.5.3 Напруга зчеплення з бетоном τr , МПа, для випробувань

осьовим висмикуванням з куба обчислюють за формулою

bf

r
Lc

P
τ


 ,      (10.1)
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де P — прикладене навантаження, Н;

c — номінальна довжина кола стрижня, c=πd, мм;

Lf b — довжина закладення стержня в бетон, мм.

10.5.4 На кожному кроці додається навантаження значення

прослизання на вільному кінці стрижня, яке обчислюють як різницю

показання вимірювача прослизання і пружного подовження стрижня.

10.5.5 Пружне подовження S, мм визначають за формулою

𝑆 =
𝑃𝐿

𝐸𝑓𝐴
,      (10.2)

де P — навантаження, Н;

L — довжина від верхньої поверхні нерухомої траверси або

затискачів випробувальної котельної машини до місця установки давача

прослизання на вільному кінці стрижня, мм;

Ef — модуль пружності, МПа;

A — площа поперечного перерізу =
𝜋2𝑑

4
, мм2.

10.5.6 Напругу зчеплення з бетоном τr , МПа, для випробувань балки

на вигин обчислюють за формулою

𝜏𝑟 =
𝑁𝑥

𝐴−𝑧
,      (10.3)

10.5.7 Осьове зусилля в стержні Nx , Н, у середині балки

розраховують за формулою

𝑁𝑥 =
𝑀

𝑧
,      (10.4)

де M — загальний момент у перерізі, який розділяє балку на

половинки, Н мм;

z — плече внутрішньої пари у перерізі, яке розділяє балку на дві

половини, рівні відстані від осі стрижня до осі сталевого циліндра в стислій

зоні, мм.

10.6 Протокол випробувань

Протокол випробувань повинен включати в себе:

— відомості про зразки, наведені в акті відбору зразків;
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— найменування організації, яка проводила випробування;

— дату проведення випробувань;

— відомості про умови, при яких проведені випробування;

— геометричні характеристики кожного зразка;

— відомості про бетонну суміш і бетон: склад і рухливість бетонної

суміші, міцність на стиск зразків бетону у віці 28 діб;

— відомості про стрижні, наведені в акті відбору зразків на

випробування: межа міцності при розтягуванні і модуль пружності, розміри

дослідних зразків, довжину стрижня, пов'язаного з бетоном;

— значення вимірюваних характеристик для кожного досвідченого

зразка;

— значення характеристик кожного зразка, отримані при обробці

результатів випробування;

— середні значення характеристик і результати статистичної обробки

отриманих даних;

— вид руйнування, діаграма «напруга зчеплення - прослизання» для

кожного зразка;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

11 МЕТОД ПРИСКОРЕНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТІЙКОСТІ ДО ЛУГІВ

11.1 Загальні положення

Метод випробувань визначає вимоги до оцінки лугостійкість АНК

зануренням їх у водний розчин лугу за допомогою зовнішнього впливу

лужного середовища на стрижні з подальшим випробуванням на розтяг і

визначенням межі міцності зчеплення з бетоном.

11.2 Суть методу

Метод передбачає випробування за двома схемами:

— схема А — система, при якій зразки занурюються в лужний розчин

з наступним розтягуванням до повного руйнування. Контрольовані

параметри — рівень рН, температура лужного розчину, час витримки;
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— схема Б — система, при якій зразки, один кінець яких

забезпечений випробувальної муфтою для кріплення його в тестовій

машині, а інший, який перебував в лужному розчині, з'єднаний з бетоном, з

подальшим висмикуванням з бетону.

Контрольовані параметри — рівень рН, температура лужного

розчину, час витримки.

11.3 Зразки

11.3.1 Зразки для випробувань відбирають методом випадкового

відбору від контрольованої партії АНК і обов'язково супроводжують актом

відбору зразків, в якому вказують:

— найменування підприємства-виробника;

— умовне позначення;

— тип волокна і сполучного речовини;

— дату виготовлення;

— номер партії;

— число і розміри зразків;

— показники, для контролю яких відібрані зразки;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

При відборі і підготовці зразків для випробувань потрібно уникати

деформування і нагрівання, впливу ультрафіолетового світла і інших

впливів навколишнього середовища, які можуть привести до змін

властивостей матеріалу.

Число зразків, відібраних для випробувань, повинно відповідати

вимогам таблиці 3.

Таблиця 3. Кількість перевірок при кожному випробуванні

Контрольований показник
Вид випробувань

обсяг вибірки з
партіїприймально-

здавальні
періодичні типові

Зовнішній вигляд + — + Не менше 10 %
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Кінець таблиці 3

Геометричні розміри:
— зовнішній діаметр dз

— номінальний діаметр d
— довжина l

+ — +

Не менше 3 шт.
при приймально-
здавальних, не

менше 6 шт. при
періодичних та

типових

Межа міцності при
розтягуванні σB

+ — +

Модуль пружності при
розтягу Ef

+ — +

Межа міцності при стиску
σBC

— + +

Межа міцності при
поперечному зрізі τsh

— + +

Межа міцності зчеплення
з бетоном τr

— + +

Зниження межі міцності
при розтягу після
витримки в лужному
середовищі ΔσB

— + +

Межа міцності зчеплення
з бетоном після витримки
в лужному середовищі τr

— + +

гранична температура
експлуатації Τe

— + +

11.3.2 Загальна довжина зразків за схемою А відповідно до 7.2.3,

рисунку 7.1, таблиці 1.

11.3.3 Зразки для випробувань за схемою Б відповідно до 10.2.2,

рисунку 10.1, таблиці 2.

11.3.4 Бетонну суміш укладають відповідно до 10.2.6.

11.3.5 Вимоги до бетону відповідно до 10.2.7, 10.2.8.

11.3.6 Торцеві поверхні зразків за схемою А і Б необхідно покрити

тонким шаром епоксидної смоли, щоб уникнути проникнення лужного

розчину в масив стрижня.

11.3.7 Дослідні зразки перед випробуванням витримують відповідно

до вимог ДСТУ EN ISO 291:2017.
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11.4 Апаратура і матеріали

11.4.1 Випробувальна машина повинна забезпечувати:

— навантаження, що перевищує міцність зразка при випробуваннях

на контрольований показник;

— вимір навантаження і відстані між траверсами з похибкою не

більше ніж 0,5 %;

— швидкість переміщення активної траверси в діапазоні від 5 мм/хв

до 100 мм/хв.

11.4.2 Лужний розчин повинен моделювати рідку фазу бетону і мати

склад: 8,0 г NaOH і 22,4 г KOH на 1 л дистильованої води.

11.4.3 Значення рН лужного розчину повинно знаходитися в межах

від 12,6 до 13. До і під час випробувань лужний розчин потрібно тримати в

закритому посуді, щоб виключити взаємодію з СО2 повітря і випаровування.

11.4.4 Випробувальні муфти відповідно до таблиці 1.

11.5 Проведення випробувань

11.5.1 Випробування зразків за схемою А проводять у такій

послідовності:

— перед зануренням у лужний розчин зразок слід висушити до

постійної маси mo при температурі (100 ± 2) °С;

— зразки поміщають у лужний розчин з постійною температурою (60

± 3) °С на 30 діб, при цьому допускається витримувати в лужному розчині

не весь зразок, а робочу ділянку між випробувальними муфтами;

— після витримки зразок виймають з лужного розчину, промивають у

дистильованої воді, висушують при температурі (100 ± 2) °С не менше ніж

4 год, а потім зважують (m1);

— на стрижні встановлюють випробувальні муфти і випробовують на

розтягнення до повного руйнування відповідно до пункту 7.

11.5.2 Випробування зразків за схемою Б проводять у такій

послідовності:
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— зразки занурюють у лужний розчин з постійною температурою

(60 ± 3) °С на 30 діб, при цьому допускається витримувати в лужному

розчині не весь зразок, а частину зразка, який зчіплюється з бетоном;

— після витримки зразок виймають з лужного розчину;

— на один кінець зразка встановлюють випробувальну муфту,

призначену для кріплення його з випробувальної машиною, другий кінець

зразка (витриманий в лужному розчині) встановлюють у бетон відповідно

до 10.2.3, 10.2.4;

— після 28 діб тверднення бетону зразок встановлюють у

випробувальну машину за схемою, показаною на рисунку 10.3;

— проводять випробування по 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4, 10.4.6, 10.4.8,

10.4.10 і визначають межу міцності зчеплення з бетоном.

11.5.3 Величину рН лужного розчину за варіантами А і Б вимірюють

до випробування і після.

11.5.4 Зовнішній вигляд зразка (колір, зміна поверхні і геометричних

розмірів) та межу міцності зчеплення з бетоном контролюють до і після

витримки в лужному розчині, перевіряють на відповідність встановленим

вимогам або еталонному зразку візуально, без використання

збільшувальних приладів, а також відповідно до пункту 10.

11.5.5 Підчас випробувань на розтяг навантаження зразка проводять

зі швидкістю від 5 мм/хв до 15 мм/хв.

11.5.6 Підчас випробувань висмикуванням з куба навантаження

зразка проводять зі швидкістю не більше ніж 20 Н/хв або 1 мм/хв.

11.5.7 Властивості матеріалів стрижнів оцінюють тільки тоді, коли

зразки руйнуються на робочій ділянці. У тих випадках, коли руйнування або

прослизання відбувається в зоні випробувальної муфти, дані не

приймають і проводять додаткові випробування на зразках тієї ж серії.
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11.6 Опрацювання результатів випробувань

11.6.1 Зміну маси стрижня ∆m у відсотках, розраховують за

формулою

∆𝑚 =
𝑚1−𝑚0

𝑚0
100,     (11.1)

де 𝑚1 — маса зразка після витримки в лужному розчині, г;

𝑚0 — маса зразка в початковому стані, г.

11.6.2 Межу міцності при розтягуванні розраховують за формулою

(7.1).

11.6.3 Зміну межі міцності на розрив, ∆𝜎в, % розраховують за

формулою

∆𝜎 =
𝜎в1−𝜎в

𝜎в
,      (11.2)

де 𝜎в1 — межа міцності після витримки, МПа;

𝜎в — межа міцності в початковому стані, МПа.

11.6.4 Межа міцності зчеплення стержня з бетоном розраховують за

формулою (10.3).

11.6.5 Зміна межі міцності зчеплення з бетоном,∆τ𝑟1% розраховують

за формулою

∆𝜏𝑟 =
𝜏𝑟1−𝜏𝑟

𝜏𝑟
,      (11.3)

де 𝜏𝑟1 — межа міцності зчеплення після витримки, МПа;

𝜏𝑟  — межа міцності зчеплення в початковому стані, МПа.

11.7 Протокол випробувань

Протокол випробувань повинен включати в себе:

— відомості про зразки, наведені в акті відбору зразків;

— найменування організації, що проводила випробування;

— дату проведення випробувань;

— відомості про умови, при яких проведені випробування;

— геометричні характеристики кожного зразка;
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— відомості про умови, при яких проведені випробування (склад

лужного розчину, значення рН, температура, строк витримки);

— значення вимірюваних характеристик для кожного зразка (зміни

маси, межа міцності при розтягуванні, модуль пружності);

— значення визначених характеристик кожного зразка, отримані при

обробці результатів випробування;

— середні значення визначених характеристик і результати

статистичної обробки отриманих даних;

— діаграми "навантаження — деформація" зразків;

— відомості про фахівців, які проводили випробування, і їх підписи.

12 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

12.1 Під час випробування неметалевої арматури необхідно

виконувати загальні вимоги щодо безпеки виробничих процесів згідно з

відповідними нормативно-правовими актами та нормативними

документами.

12.2 Виробниче устаткування має відповідати вимогам чинних

нормативних документів.

12.3 Виробниче устаткування повинно бути заземленим від статичної

электрики згідно з ГОСТ 12.1.018.

12.4 Рівень сумарної активності природних радіонуклідів неметалевої

арматури не повинен перевищувати 370 Бк/кг.

Під час випробування неметалевої арматури на різних стадіях у

повітря робочої зони можливе виділення шкідливих хімічних речовин, вміст

яких у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК згідно з

ГОСТ 12.1.005.

sozi.com
.ua

sozi.com.ua — онлайн-гипермаркет дорожного оборудования

sozi.com.ua
https://sozi.com.ua/dorozhnoe-oborudovanie/


ДСТУ ХХХХ:20ХХ

38

Код УКНД 91.100.15; 93.080.20

Ключові слова: арматура, випробування, дорожні та мостові

конструкції, зріз, зчеплення, композит, метод, полімер, розтяг, стиск.

Заступник директора
з наукової роботи
ДП «ДерждорНДІ» ______________ В. І. Каськів

Науковий керівник, завідувач
відділу транспортних споруд
та ЦБК ______________ І. П. Бабяк

sozi.com
.ua

sozi.com.ua — онлайн-гипермаркет дорожного оборудования

sozi.com.ua
https://sozi.com.ua/dorozhnoe-oborudovanie/

