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РЕЗЮМЕ 

Підтвердження довготривалої зносостійкості є, мабуть, єдиним бар'єром для широкого 
прийняття скловолокнових полімерів (СВП) у сферах застосування. Прискорені лабораторні 
випробування використовуються для дослідження зносостійкості СВП в бетонних конструкціях під 
впливом відтвореного внутрішньо бетонного водного розчину при високій температурі. Ці 
випробування, як правило, виконуються в лужному середовищі, яке відрізняється від того, що є в 
експлуатаційних конструкціях, в той час, як моніторинг експлуатаційних показників існуючих проектів 
дасть реальне свідчення зносостійкості СВП. Основною метою цього дослідження є моніторинг 
експлуатаційних показників СВП прутів після 15 років служби як бетонної арматури мостового полотна.  

Міст «Sierrita de la Cruz Creek», розташований в 25 милях на північний захід від Амарілло, штат 
Техас, був побудований в 2000 році для заміни оригінального мосту, який був структурно несправним, 
мав значні пошкодження, спричинені корозією сталевої арматури. Це був перший міст в штаті Техас, 
який впровадив СВП як конструктивне бетонне армування і працює за таких умов навколишнього 
середовища: тепловий діапазон від 22 до 95 °F (-6 до + 35 °C), цикли «мокро-сухо», цикли 
«заморожування-відтавання» та вплив солі проти обледеніння. СВП арматуру було застосовано у 
верхній сітці арматури в двох прольотах бетонного полотна. Технічний персонал виконав вилучення 
бетонних циліндричних зразків у травні 2015 року. 

  Вимірювання рН та глибини карбонізації були зроблені в бетонних циліндричних зразках, щоб 
охарактеризувати бетонне середовище. Мікроскопічні дослідження та механічні випробування, зокрема 
скануюча електронна мікроскопія (СЕМ), енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія (ЕРС), 
міжшаровий зсув, температура переходу у склоподібний стан (Tg) та вміст волокна, були виконані на 
випробувальних СВП зразках для моніторингу можливих змін мікроструктури та механічних 
властивостей. Результати випробування міжшарового зсуву та вимірювання вмісту волокна 
порівнювалися з результатами аналогічних випробувань, виконаних у 2000 році на момент будівництва. 
Оскільки не було доступних історичних даних для аналізу ЕРС і Tg, ці випробування були проведені на 
СВП прутах, виготовлених в 2015 році тим же виробником, щоб служити еталоном для порівняння. 

Це дослідження підтверджує, що СВП матеріали зберігали свою мікроструктурну цілісність і 
механічні властивості після 15 років експлуатації в польових умовах. Мікроскопічне дослідження не 
виявило руйнування СВП. Волокна не втрачали жодної площі поперечного перетину, матриця була 
неушкодженою і на волоконно-матричній граничній поверхні не спостерігалося пошкоджень. Додатково, 
гранична поверхня між бетоном і СВП була у  належному стані, і втрати міжповерхневих зв'язків не 
спостерігалося. 
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1 ВСТУП  

  Застосування скловолоконних полімерних (СВП) прутів як арматури для сприйняття напруження 
згину та зсуву бетонних елементів швидко зростає завдяки корозійній стійкості, електромагнітній 
прозорості та високому співвідношенню міцності до ваги, що забезпечуються цими композитними 
матеріалами [1]. Хоча різні аспекти структурної поведінки СВП досі досліджуються, підтвердження 
їхньої довгострокової зносостійкості є чи не найважливішим бар'єром для широкого прийняття у сферах 
застосування. Інші перешкоди включають: 1) опір практикуючих інженерів з мостобудування щодо 
прийняття нових матеріалів, особливо нековкої арматури; 2) стурбованість питанням про те, як 
розширити або відремонтувати мостові полотна, армовані СВП; 3) собівартість порівняно зі сталевою 
арматурою.       

Прискорені лабораторні випробування проводяться для дослідження зносостійкості СВП в 
бетонних конструкціях під впливом відтвореного внутрішньо бетонного водного розчину при високій 
температурі. Ці випробування, як правило, проводяться в лужному середовищі, відмінному від наявного 
в структурах, які експлуатуються в польових умовах [2]. Моніторинг експлуатаційних показників існуючих 
проектів дав би реальне підтвердження довговічності СВП; однак, було проведено лише кілька 
досліджень цього типу [3, 4]. Для того, щоб зробити свій внесок в існуючу літературу, головна мета цього 
дослідження - відстежити експлуатаційні показники СВП прутів після 15 років служби як бетонної 
арматури в мостовому полотні. Спершу, вимірювання рН та глибини карбонізації проводилися у 
циліндричних бетонних зразках для характеризування бетонного середовища. Далі мікроскопічні 
дослідження та механічні випробування, зокрема скануюча електронна мікроскопія (СЕМ), 
енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія (ЕРС), вимірювання міжшарового зсуву, температури 
переходу у склоподібний стан (Tg) та вмісту волокна, були виконані на випробувальних СВП зразках 
для моніторингу можливих змін мікроструктури та механічних властивостей. Результати випробування 
міжшарового зсуву та вимірювання вмісту волокна порівнювалися з результатами аналогічних 
випробувань, виконаних у 2000 році на момент будівництва. Оскільки не було доступних історичних 
даних для аналізу ЕРС і Tg, ці випробування були проведені на СВП прутах, виготовлених в 2015 році 
тим же виробником, щоб служити еталоном для порівняння. 

Прути в цьому оцінюванні були серії Aslan 100 виробництва «Hughes Brothers, Inc. оf Seward 
NE». Компанія «Hughes Brothers» ретельно зберігала документацію про перевірку оригінальної 
виробничої партії на контроль якості та надала подробиці виробничого процесу та рецептури з моменту 
побудови мосту. У 2000 р. прутки були виготовлені з волокон E-скла (E-glass fibers), тоді як у 2015 році 
у СВП прутах використовувались скловолокна E-CR. Вінілефірна смола використовувалася у СВП 
прутах, як у 2000 р.,  так і в 2015 р. Рецептура смоли трохи відрізнялась щодо прутів більших діаметрів 
у 2000 року, щоб сприяти зменшенню термічного розтріскування пластику під час швидкого затвердіння. 
У Таблиці 1 наведено тип волокна, рецептура смоли та інформація щодо каталізаторів/добавок, що 
використовуються у виробництві СВП прутів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

Таблиця 1: Складові СВП прутів, виготовлених в 2000 р. та 2015 р [5] 

Діаметр 
(дюйм) 

Рік 
виробництва 

Волокно Смола Добавка і 
наповнювач 

Каталізатор 
Вид Рецептура 

5/8 2000 E- glass Вінілефірна Ashland 
Hetron 922 

(90%), 
8722 
(10%) 

Стирол,  ASP 
400,  BYK 
A555 та 

колоїдний 
двоокис 
кремнію 

 
P16 та TBPB 

6/8 Ashland 
Hetron 922 

(70%), 
8722 (30% 

5/8 2015 E-CR glass Вінілефірна VEX 10-
962 

CoRezyn 

Стирол та 
ASP 400 

BPO 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм 

2 ЕКСПЛУАТАЦІЙНА СТРУКТУРА 

Міст «Sierrita de la Cruz Creek», розташований в 25 милях на північний захід від Амарілло, штат 
Техас (Ілюстрація 1), був побудований в 2000 році для заміни оригінального мосту, який був структурно 
несправним, мав значні пошкодження, спричинені корозією сталевої арматури. Це був перший міст в 
штаті Техас, який впровадив СВП як конструктивне бетонне армування. Цей міст складається з семи 
прольотів, довжиною 24,079 м (79,0 футів) і шириною 13,800 м (45,3 футів), що підтримуються шістьма 
попередньо напруженими бетонними (ПНБ) І-балками техаського типу "С". Вигляд моста є на Ілюстрації 
2-а. 

Міст працює за таких умов навколишнього середовища: тепловий діапазон від 22 до 95 °F (-6 до 
+ 35 °C), цикли «мокро-сухо», цикли «заморожування-відтавання» зі щорічною періодичністю 30% [6] та 
вплив солі проти обледеніння. Додаток 1 містить фотографії мосту під час будівництва. 

 

Ілюстрація 1: Міст «Sierrita de la Cruz Creek», Амарілло, Техас 
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a) Горизонтальна проекція (усі розміри надано в метрах) [7] 

Span - прольот  

Beam - балка  

FRP rebar span – прольот з СВП арматури 

 

b) Проекції СВП мостового полотна – поперечний перетин (через виступ плити) [8] 

Ілюстрація 2: Креслення мосту «Sierrita de la Cruz Creek» 

СВП армування використовувалося у верхніх сітках двох прольотів бетонного полотна 
(прольоти 6 та 7), тоді як попередньо напружені збірні бетонні панелі, армовані сталевими вкритими 
епоксидною смолою (СЕС) прутами, на додаток до не вкритих арматурних канатів,  складали нижню 
половину бетонного полотна цих двох прольотів. Крім того, СЕС прути використовувались у нижній 
частині усього полотна між етапами будівництва та у двох виступах полотна. Інші п’ять прольотів були 
повністю армовані СЕС прутами у верхній сітці та такою ж комбінацією панелей та СЕС прутів у нижній 
сітці, як в прольотах 6 та 7. Прольоти, армовані СВП бетоном, були посилені верхніми  СВП сітками, що 
мають номінальний діаметр 5/8  дюймів (16 мм) та 6/8 дюймів (19 мм). СВП прути виготовлялися з 
волокон Eglass і вінілефірної смоли з номінальним вмістом волокна 70% від обсягу. Поверхня прутів 
була вкрита піском і обмотана по спіралі волокном, щоб забезпечити додатковий механічний зв’язок з 
оточуючим бетоном. Прути № 5 розміщували в поздовжньому напрямку з проміжком 225 мм (9 дюймів), 
а прути № 6 розміщували в поперечному напрямку з проміжком 140 мм (5,5 дюйма). На Ілюстрації 2-b 
показаний поперечний перетин, що ілюструє розміщення збірних бетонних панелей під полотном, СЕС  
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прути у виступах полотна, верхні СВП прути та СЕС прути, позначені «OM», які мають розміщуватись 
лише за вказівкою інженера. Прути «OM» були передбачені у планах через невизначеність щодо 
експлуатації бетонного виступу полотна, армованого СВП, у випадку зіткнення з транспортним засобом. 
Виступ полотна було випробувано перед будівництвом мосту шляхом маятникового удару копром  по 
частині виступу мостової балки та полотна. Він показав адекватні експлуатаційні показники, щоб 
позбутися потреби в прутах «OM». Крім того, під час будівництва мостового настилу було встановлено 
дванадцять комплектів 2-х футових (609,6 мм) контрольних прутів у трьох різних місцях (виступ, 
середина прольоту та компенсаційні шви) чотирьох прольотів (1, 2, 6 та 7). Кожен набір включав три 
зразки, по одному з кожного типу арматури (тобто, чорна сталь, СЕС та СВП). Прути повинні були 
вилучатися через невизначені інтервали часу протягом строку служби конструкції для моніторингу та 
порівняння довготривалих експлуатаційних показників цих арматур. П'ятнадцять років якраз стали 
періодом, після якого були взяті зразки для цього проекту. На Ілюстрації 3 показаний набір контрольних 

СВП прутів у виступі прольоту 2 [7]. 

 

Ілюстрація 3: Набір трьох контрольних СВП прутів у виступі [7] 

 

3 ВИЛУЧЕННЯ ЗРАЗКІВ 

У травні 2015 року технічний персонал здійснив вилучення циліндричних бетонних зразків 
(Ілюстрація 4). Всього дев'ять циліндричних бетонних зразків діаметром 4 дюйма (101,6 мм) були 
вилучені з різних місць мостового полотна, зокрема СВП (5 циліндричних зразків), СЕС (3 циліндричних 
зразка) і чорно сталеві прути (1 циліндричний зразок). Отвори від вилучення зразків ремонтували за 
допомогою швидко затвердлого бетонного розчину. 
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Ілюстрація 4: Вилучення циліндричного зразка бетону з мостового полотна 

Циліндричний отвір, який містив СВП прути як в поздовжньому, так і в поперечному напрямку, 
показаний на Ілюстрації 5. 

 

Ілюстрація 5: Вид на СВП прути з місця вилучення (ліворуч) та наближений план СВП 
прута, розташованого в поперечному напрямку (праворуч) 

Циліндричні бетонні зразки були марковані та відправлені до трьох різних лабораторій в 
Університеті Маямі (УМ), Міссурійському університеті науки та технологій (НТ) та компанії «Овенс 
Корнінг» (OК). У цьому звіті представлені лише результати випробувань, проведених на вилучених СВП 
прутах. На Ілюстрації 6 показано п'ять циліндричних бетонних зразків, які містили СВП прути. Додаткові 
зображення наведені в Додатку 1. 
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Ілюстрація 6: П’ять вилучених циліндричних бетонних зразків з СВП прутами 

 

4 ПІДГОТОВКА СВП ЗРАЗКА В УНІВЕРСИТЕТІ МАЯМІ 

 СВП зразки були вилучені з циліндричних зразків С і D, як показано на Ілюстрації 7, і були 
порізані на частини товщиною приблизно 0,27 дюймів (7 мм) з використанням алмазної пилки для 
мікроскопічного дослідження. 

 

Ілюстрація 7: Вилучення СВП з бетонного зразка 

Поверхню зразка було ошліфовано, використовуючи різний рівень абразивності  (тобто 180, 300, 
600 і 1200) наждачного паперу та використовуючи спеціально шліфувальну та полірувальну техніку. 
Тонке полірування завершило підготовку зразка з використанням вологого полірувального агента та 
полікристалічної алмазної пасти. Перед фотографуванням зразки розміщували в духовку при 
температурі 140 °F (60 °C) на 24 години для видалення вологи, що утворюється під час полірування. 
Зразки були належним чином очищені за допомогою повітродувки, що також врятувало камеру СЕМ від 
забруднення. Крім того, один бетонний зразок було підготовлено за згаданою процедурою для 
моніторингу граничної поверхні між бетоном та СВП. Оскільки СВП є непровідним матеріалом, для 
покриття зразків золотом перед СЕМ дослідженням, як показано на Ілюстрації 8, було використано 
пристрій для розпилення іонів. Зразки, що використовувались для отримання зображень СЕМ, також 
використовувались для аналізу ЕРС. 
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Ілюстрація 8: Підготовлені зразки перед аналізом СЕМ: СВП (ліворуч) та «бетон-СВП» 
(праворуч) 

Два СВП зразки були використані для міжшарового випробування на зсув після вилучення. 
Зразки були довжиною 3 дюйма (76,2 мм) і 4 дюйма (101,6 мм) для СВП прутів № 5 та № 6 відповідно. 
Після випробування на зсув зразки були порізані на відповідні розміри для вимірювання Tg. 
Насамкінець, ті самі зразки були використані для визначення вмісту волокна в СВП прутах. 

 

5 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ БЕТОНУ 

5.1 рН 

Вимірювання pH проводили для забезпечення якісної оцінки лужності бетону. У цьому 
дослідженні застосовувався підхід до вимірювання pH, запропонований Груббом та колегами [9], 
оскільки цей метод забезпечує більш точну оцінку порівняно з методом ASTM F71011 [10], який, як 
правило, занижує значення pH через надмірне зволоження бетонної поверхні. Спочатку поверхню 
бетону шліфували за допомогою наждачного паперу та розріджували в дистильованій воді у 
співвідношенні 1:1. Потім для оцінки лужності розчину використовували pH-смугу (Ілюстрація 9). 
Значення pH між 11 і 12 вимірювали для циліндричних бетонних зразків, які відповідають очікуваним 
значенням [9]. Процедуру проводили в трьох різних місцях циліндричного зразка, і були отримані 
достовірні результати. 

 

Ілюстрація 9: Вимірювання рН бетону: бетонний фрагмент, вилучений з циліндричного 
зразка (ліворуч) та визначення рН із застосуванням рН-стрічки (праворуч) 
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5.2 Глибина карбонізації 

В результаті карбонізації початкове значення високого рН цементної пасти падає до значень 
нижче 9, утворюючи на поверхні шар бетону з низьким рівнем pH. На швидкість карбонізації впливають 
різні фактори, включаючи склад суміші, хімічний склад цементу, пористість бетону, температуру, 
концентрацію CO₂, відносну вологість та існуючі тріщини [11]. Допускається, що корозія арматури з 
вуглецевої сталі починається тоді, коли глибина карбонізації дорівнює бетонному покриттю.  

Глибину карбонізації вимірювали розпиленням 1% розчину фенолфталеїну в 70% етиловому 
спирті на щойно зламаних бетонних поверхнях [12]. Безбарвний розчин перетворювався на рожевий 
або фіолетовий, коли pH перевищував 9, а в іншому випадку залишався безбарвним. На Ілюстрації 10 
показані вилучені зразки бетону, де поверхня бетону була відколота на краю та обприскана розчином 
фенолфталеїну. 

 

Ілюстрація 10: Вимірювання глибини карбонізації бетонних зразків 

Нерегулярні фронти карбонізації спостерігалися у всіх трьох випробуваних зразках з 
максимальною глибиною від 1 до 1,25 дюйма (від 25,4 до 31,8 мм). Глибина карбонізації була 
приблизним діапазоном, достатнім для початку корозії в арматурі з вуглецевої сталі. 

 

6 РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ СВП 

 

6.1 Скануюча електронна мікроскопія (СЕМ)  

 Повні перетини трьох зразків сканували на різних рівнях збільшення та знімали зображення у 
випадкових місцях (Ілюстрації 11 та 12). Більше уваги було приділено ділянкам поблизу країв прутів, 
оскільки можливе руйнування через хімічний вплив починається на граничній поверхні між СВП та 
бетоном. Зображення одного волокна показано на Ілюстрації 13. Додаткові зображення доступні у 
Додатку 2. 
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Ілюстрація 11: Зображення СЕМ волокон при збільшенні  300х (ліворуч) та 1400х (праворуч)  

 

Ілюстрація 12: Тріщина на краю прута при збільшенні 40х (ліворуч) та 850х (праворуч) 

 

Ілюстрація 13: Зображення СЕМ одного скловолокна при збільшенні 3500х 
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СЕМ аналіз підтвердив, що не було ознак погіршення СВП зразків. Скловолокна були 
неушкодженими, жодної ділянки поперечного перетину не було втрачено. Волокна були оточені 
матрицею смоли, і не спостерігалося жодного зазору та ознаки, яка б вказувала на втрату зв'язку між 
смолою та волокнами. 

Крім того, міжшаровий зв’язок СВП з бетоном підтримувався належним чином, і жодних ознак 
руйнування зв’язку та втрати контакту не спостерігалось, як це показано на Ілюстрації 14. Видимі 
міжшарові пошкодження можуть бути результатом підготовки зразків та сушіння в СЕМ камері [4]. 

 

Ілюстрація 14: Зображення СЕМ граничної поверхні між бетоном і СВП при збільшенні 
27х (ліворуч) та 50х (праворуч) 

6.2 Енергодисперсійна рентгенівська спектроскопія (ЕРС) 

ЕРС проводили у семи обраних місцях з увагою до краю прута для виявлення існуючих хімічних 
елементів у СВП прутах. Результати порівнювали з новими зразками, виготовленими у 2015 році тим 
же виробником. Результати показані на Ілюстраціях 15 та 16, де вертикальна вісь відповідає числовому 
представленню (кількість рентгенівських променів, отриманих та оброблених детектором), а 
горизонтальна вісь відображає енергетичний рівень цієї кількості. 

 

 

Ілюстрація 15: Результат аналізу ЕРС СВП прутів після 15 років експлуатації 
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Ілюстрація 16: Результат аналізу ЕРС контрольних зразків СВП 

 

Si, Al, Ca (зі скловолокна) та C (з матриці) були переважаючими хімічними елементами у 
вилучених зразках, які також були ідентичними контрольним зразкам. Хоча є відмінність щодо 
складових волокна/смоли для СВП прутів, виготовлених у 2015 році порівняно з виготовленими у 2000 
р. (як це надано в Таблиці 1), єдиною різницею виявлених елементів була наявність Mg у контрольних 
зразках, яких не було знайдено у вилучених зразках. Крім того, присутність Na у вилучених зразках не 
було ознакою руйнування або лужного впливу, оскільки Na спостерігалася як у контрольних, так і у 
вилучених зразках. Це може бути пов'язано із забрудненням під час підготовки зразка.  

Зображення із зворотнім розсіюванням електронів надаються на різних рівнях збільшення для 
відображення композиційного контрасту існуючих хімічних елементів та їхнього розподілу у волокнах та 
матриці смоли. Знімки зроблені на межі СВП прутів, а результати показані на Ілюстраціях 17 та 18. 
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Ілюстрація 17: Розсіювання елементарних часток в СВП прутах після 15 років 
експлуатації при збільшенні 300х: СЕМ зображення СВП (а) та розподіл елементарних часток: 

Ca (b), Si (c), Al (d), C (e) та O (f) 
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Ілюстрація 18: Розсіювання елементарних часток в СВП прутах після 15 років 
експлуатації при збільшенні 1800х: СЕМ зображення СВП (а) та розподіл елементарних часток: 

Ca (b), Si (c), Al (d), C (e) та O (f) 

 

 Порівнюючи результат ЕРС аналізу, проведеного на дослідних і контрольних зразках, було 
підтверджено, що хімічний склад волокна та матриці після 15 років експлуатації не змінився і кремній 
не розчинявся в лужному середовищі бетону. Додатковий результат ЕРС, виконаної в різних місцях 
перетину СВП, надано у Додатку 2. 

 

18 



 

6.3 Міжшарова міцність на зсув 

Міжшарову горизонтальну міцність на зсув вилучених зразків СВП визначали у відповідності до 
ASTM D4475, як корисного параметру для оцінки зносостійкості [13]. Випробування проводили на двох 
зразках СВП, вилучених з циліндричних бетонних зразків: i) одному СВП пруті №5 загальною довжиною 
3,5 дюйма (88,9 мм), та ii) одному скошеному кінці СВП прута № 6 із загальною нескошеною довжиною 
3 дюйма (76,2 мм), як показано на Ілюстрації 19. 

 

 

Ілюстрація 19: СВП прути №6 (ліворуч) та №5 (праворуч), випробувані на горизонтальну 
міцність на зсув 

Це ж випробування було виконано виробником прутів до початку будівництва в 2000 році для 
СВП зразка № 5 довжиною 3,5 дюйма (88,9 мм) та № 6 довжиною 4 дюйма (101,6 мм) та його  результати 
були використані як еталон для порівняння.  

Зразки випробовували з співвідношенням прольоту до діаметру, що дорівнює трьом, відповідно 
до стандарту та порівнювали з контрольними зразками. Випробування проводили за позиційного 
керування за допомогою випробувальної машини з приводом від ходового гвинта зі швидкістю повзуна 
0,05 дюйма/хв (1,27 мм/хв), як показано на Ілюстрації 20. 

 

Ілюстрація 20: Випробування зразків СВП після 15 років експлуатації на міжшаровий 
горизонтальний зсув: СВП прути №5 (ліворуч) та №6 (праворуч) 

Обидва зразки продемонстрували режим руйнування в горизонтальному зсуві, а міцність на зсув 
визначали як [13]: 

 S = 0,849 P/d² 

Де S - горизонтальна міцність на зсув, P позначає навантаження на розрив і d відповідає 
номінальному діаметру зразка. Підсумок результатів показаний у Таблиці 2, де Sc і Ss, відповідно, 
відносяться до міцності на зсув контрольних та експлуатаційних зразків. Таке ж позначення 
використовується для режиму руйнування. 
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Таблиця 2: Результати випробування на горизонтальний зсув зразків СВП 

Діаметр 
(дюйми) 

Довжина 
прольоту 
(дюйми) 

Рc Рs Sc 
(psi) 

Ss 
(psi) 

Ss/ 
Sc № 

зразків 
Середній 
(фунти) 

Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 

№ 
зразків 

Середній 
(фунти) 

5/8 1,875 10 3009,0 2,0 1 3143,7 6539,9 6832,7 1,04 
6/8 2,25 10 4664,0 3,7 1 3552,0 7039,5 5361,2 0,76 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм, 1 фунт = 4,448 Н, 1 psi = 0,0069 мПа   

Спостерігалося збільшення на 4% міжшарової міцності на зсув СВП прута № 5. Оскільки в 
міжшаровому зсуві домінує смола, збільшення може бути результатом утворення в смолі поперечних 
міжмолекулярних зв’язків з плином часу. З іншого боку, міжшарова міцність на зсув СВП прута № 6 
зменшилась на 23% порівняно із середніми результатами контрольних зразків. В обох випадках, 
оскільки був доступний лише один зразок, який зазнав впливу умов експлуатації, необхідно провести 
додаткове випробування, щоб прокоментувати зміну або відсутність зміни у властивості міжшарового 
зсуву.  

Для того, щоб дослідити вплив діаметра прута, довжини прольоту та загальної довжини зразка 
на горизонтальну міцність на зсув, були проведені додаткові випробування на нових СВП прутах, 
вироблених тим самим виробником у 2016 році. Спостерігається, що міжшарова міцність на зсув сильно 
залежить від обраної довжину прольоту, хоча вона не залежить від загальної довжини зразка. Для 
порівняння важливо вибирати послідовне співвідношення прольоту до діаметру. Міжшарова міцність на 
зсув незначно збільшується завдяки збільшенню діаметру прута, однак через залежність від хімічного 
складу волокна/смоли, співвідношення суміші волокна та смоли та виробничих параметрів, це може 
певною мірою змінюватися для кожної виробничої партії. Результати наведені у Додатку 3. 

6.4 Температура переходу у склоподібний стан (Tg) 

Зміни температури переходу у склоподітний стан (Tg) полімерної матриці визначали шляхом 
виконання динамічного механічного аналізу (ДМА) для трьох зразків. Як правило, бажано, щоб Tg був 
вище, ніж 212 °F (100 °C), як критичний параметр у здатності смоли до перерозподілу навантаження 
[14]. Прямокутні зразки розміром 0,04 × 0,2 × 2,0 дюйма (1×5×50 мм) були вилучені із зовнішньої 
серцевини прутів згідно з ASTM E1640 [15]. Випробування на ДМА проводили за триточкового кріплення 
при температурі від 95 до 302 °F (від 35 до 150 °C) та швидкості нагріву 1,8 °F/хв (1 °C/хв). Через 
відсутність даних про випробування на Tg на СВП прутах до початку будівництва, випробування на Tg 
було проведено в Університеті Маямі на зразках, виготовлених у 2015 році тим же виробником, щоб 
послужити еталоном для порівняння. У Таблиці 3 наведено підсумок результатів, де Tgc і Tgs відповідно 
відносяться до температури переходу у склоподібний стан контрольних та експлуатаційних СВП зразків. 
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Таблиця 3: Результат вимірювання Тg 

Tgc Tgs Tgs/Tgc 
№ зразків Середня 

(°F)  
Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 

№ зразків Середня 
(°F) 

Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 
3 177,9 16,9 3 238,8 7,1 1,41 

Примітка: °F = 1,8 °C+32 

Tg вилучених зразків було на 40% вище, ніж контрольних зразків, виготовлених у 2015 році. Як 
зазначено в Таблиці 1, внаслідок змін у скловолокні, рецептурі смоли, добавках та каталізаторах прутів, 
виготовлених у 2015 році, порівняно з випробуваними в 2000 р. результат випробувань, проведених на 
цих зразках, не відображає точно зразки, виготовлених у 2000 р. Крім того, подібно до міжшарової 
міцності на зсув, Tg з часом може певною мірою збільшуватися через утворення в смолі поперечних 
міжмолекулярних зв’язків. 

6.5 Вміст волокна 

Вміст волокон у СВП визначали за методом випробування ASTM D2584 [16]. Було випробувано 
три зразки для кожного діаметра прута. Зразки спочатку розміщували всередину печі на 40 хвилин при 
797 °F (425 °C), а потім залишали всередині печі при 1292 °F (700 °C) протягом 30 хвилин для повного 
видалення смоли. Зміна ваги обчислювали після дії печі. Вага частинок піску та нитки для огортання 
поверхні СВП також була усунена для забезпечення точної оцінки вмісту волокна. Результат 
порівнювали з тим же випробуванням, проведеним у 2000 році до початку будівництва. У Таблиці 4 
наведено підсумок результату, де αc і αs, відповідно, відповідають співвідношенню волокон 
контрольних та експлуатаційних зразків. 

Таблиця 4: Результат вимірювання вмісту волокна 

Діаметр 
(дюйми) 

αc αs as/ac 
№ зразків Середнє 

(%) 
Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 

№ зразків Середнє 
(%) 

Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 
5/8 4 75,7 1,2 3 77,9 1,8 1,03 
6/8 2 80,5 2,2 3 79,50 0,2 0,99 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм 

Виміряний вміст волокна після 15 років експлуатаційних навантажень добре відповідає 
оригінальними зразками і все ще значно перевищує мінімальну потребу у 70% волокна  по вазі [17]. 
Незначна зміна вимірюваного вмісту волокна порівняно з контрольними зразками - це додаткові дані, 
що підтверджують, що втрати вмісту волокна не відбулися після 15-річного експлуатаційного 
навантаження. 
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7 ВИСНОВКИ 

 За результатами експериментальних випробувань, проведених на вилучених СВП прутах після 
15 років експлуатації як арматури бетону на мосту «Sierrita de la Cruz Creek Bridge», можна зробити такі 
спостереження:  

• Глибина карбонізації в деяких ділянках циліндричних зразків досягла приблизного 
розташування контрольних прутів.  

• Мікроскопічне дослідження не показало руйнування СВП. Волокна не втрачали жодних ділянок 
поперечного перетину, матриця була неушкодженою, а пошкодження на граничній поверхні між 
волокном і матрицею не спостерігалось. Крім того, гранична поверхня між бетоном і СВП 
підтримувався належним чином, втрати міжшарових зв’язків не спостерігалось.  

• Міжшарова міцність на зсув СВП прутів потребує подальшого аналізу, оскільки результати 
прутів різних розмірів не були узгоджені та потрібні додаткові дані спостереження. СВП № 5 
продемонстрував збільшення міжшарової міцності зсуву на 4%, тоді як СВП № 6 показав 
зменшення на 24% порівняно із середнім результатом випробувань, проведених у 2000 р.  

• Температура переходу у склоподібний стан (Tg) СВП зразків, які експлуатувалися, була на 41% 
більше, ніж Tg контрольних зразків, вироблених у 2015 році тим самим виробником.  

• Результат вимірювання вмісту волокна в експлуатаційних СВП прутах був подібний до нових 
прутів, виготовлених у 2000 році, підтверджуючи відсутність явних втрат вмісту волокна в СВП 
прутах.  

Це дослідження підтверджує, що СВП прути зберегли свою мікроструктурну цілісність після 15-
річної експлуатації в сфері застосування. 

 

8 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО МАЙБУТНІХ РОБІТ 

 

Одним з головних бар'єрів у моніторингу зразків в сферах застосувань є труднощі з вилученням 
зразків з місця, що призводить до обмеженої кількості доступних зразків. Для майбутніх подібних 
досліджень слід вилучити більше зразків, щоб забезпечити достатнє повторення кожного випробування.  

Крім того, важливо відстежувати експлуатаційні показники СВП прутів, реалізованих в інших 
існуючих структурах, бажано за умов різного впливу навколишнього середовища, що може надати 
додаткові дані для підтвердження поняття щодо довготривалої зносостійкості СВП. 
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ДОДАТОК 1 

 

Нижня сітка зі сталевих прутів, вкритих епоксидною смолою [5] 

 

Верхня сітка з СВП прутів [5] 
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СВП прути у виступаючій плиті, що межує з фазним будівництвом [8] 

 

Набір контрольних СВП, чорно сталевих та сталевих, вкритих епоксидною смолою, 
прутів  в центрі прольоту [6]  (Black steel witness bars – чорно сталеві контрольні прути2, Epoxy 
coated steel witness bars – сталеві, вкриті епоксидною смолою, контрольні прути3, GFRP witness 

bars – контрольні СВП прути4) 

 

                                                           
2 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
3 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
4 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
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Вилучений сталевий прут, вкритий епоксидною смолою, що надіслано до ОК (ліворуч) 
та його відбиток (праворуч) 

 

 

Єдиний вилучений циліндричний бетонний зразок з чорно сталевим прутом (надісланий 
в ОК) 
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ДОДАТОК 2 

 

  Додаткові зображення СЕМ та ЕРС аналіз СВП прутів після 15 років експлуатації. 

 

Зображення СЕМ на краю СВП прута при збільшенні 85х (ліворуч) та 200х (праворуч) 

 

Зображення СЕМ порожнини в центрі СВП прута при збільшенні 70х (ліворуч) та 140х 
(праворуч) 

 

СЕМ зображення СВП прута на краю при збільшенні 55х (ліворуч) та в центрі при збільшенні 
200х (праворуч) 

27 



 

 

Результат аналізу ЕРС, виконаного щодо СВП зразків після 15 років експлуатації  
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Розсіювання елементарних часток в СВП прутах після 15 років експлуатації при збільшенні 
1000х: СЕМ зображення СВП (а) та розподіл елементарних часток:                                                   

Ca (b), Si (c), Al (d), C (e) та O (f) 

ДОДАТОК 3 

 

Результати випробування на горизонтальний зсув, виконаних щодо нових СВП прутів 
різних розмірів в 2015 р. 

Вид 
зразка 

Довжина 
прольоту 
(дюйми) 

Номінальний 
діаметр 
(дюйми) 

№ 
зразків 

Навантаження на розрив Міжшарова міцність на 
зсув 

Середнє 
(фунти) 

Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 

Середня 
(psi) 

Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 
СВП 
№4 

1,5 4/8 5 1987,0 2,4 6747,9 2,4 

СВП 
№5 

1,875 5/8 5 2785,6 2,5 6054,3 2,5 

СВП 
№6 

2,25 6/8 5 4607,2 3,6 6953,8 3,6 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм, 1 фунт = 4,448 Н, 1 psi = 0,0069 мПа   
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ДОДАТОК 4 

 Результати експериментальних випробувань, проведених щодо контрольних СВП прутів під час 
будівництва в 2000 р. 

1) Випробування на горизонтальний зсув  

Випробування на горизонтальний зсув, виконане в 2000 р. щодо СВП прутів №5 відповідно до 
ASTM D4475 

Дата Довжина 
зразка 

(дюйми) 

Довжина 
прольоту 
(дюйми) 

Вміст 
волокна  

(%) 

Навантаження на розрив 
№ зразків Середнє 

(фунти) 
Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 
11.04.2000 

3,5 1,875 
76,4 10 3004 3,3 

16.05.2000 76,4 10 3141 3,6 
19.07.2000 76,4 10 3009 2,0 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм, 1 фунт = 4,448 Н 

Випробування на горизонтальний зсув, виконане в 2000 р. щодо СВП прутів №6 відповідно до 
ASTM D4475 

Дата Довжина 
зразка 

(дюйми) 

Довжина 
прольоту 
(дюйми) 

Вміст 
волокна  

(%) 

Навантаження на розрив 
№ зразків Середнє 

(фунти) 
Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 
15.05.2000 

4 225 
77,4 10 4664 3,7 

07.08.2000 76,9 10 5157 3,9 
07.08.2000 76,9 10 5157 3,9 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм, 1 фунт = 4,448 Н 

2) Випробування на поздовжній зсув  

Випробування на поздовжній зсув, виконане в 2000 р. щодо СВП прутів №5 відповідно до 
ASTM D7617 

Дата Довжина 
(дюйми) 

Вміст 
волокна  

(%) 

Навантаження на розрив Руйнівне 
напруження 

(тисяч 
фунтів на 

квадратний 
дюйм, ksi) 

№ зразків Середнє 
(тисяч фунтів, 

kip) 

Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 

01.06.2000 
10 

75,9 8 13,88 3,2 22,63 
04.10.2000 75,6 4 16,81 4,7 27,40 
19.07.2000 75,7 8 13,98 1,5 22,76 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм, 1 kip = 4,448 кН, 1 ksi = 0,0069 ГПа 
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3) Вимірювання міцності на розрив 

Вимірювання розриву, виконаного щодо СВП прутів відповідно до ASTM D7205 

Дата Діаметр 
(дюйми) 

Граничне навантаження (тисяч фунтів, kips) Розривне 
напруження 

(тисяч фунтів 
на квадратний 

дюйм, ksi) 

№ зразків Середнє (kip) Коефіцієнт 
мінливості 

(%) 

01.02.2000 5/8 4 34,95 2,1 113,92 
10.08.2000 5/8 4 35,67 5,2 116,27 
14.06.2000 5/8 7 33,23 4,4 108,31 
17.08.2000 6/8 4 47,05 5,4 106,49 
12.05.2000 6/8 6 39,86 3,9 90,22 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм, 1 kip = 4,448 кН, 1 ksi = 0,0069 ГПа 

4) Випробовування на проникнення барвника 

Результати випробування на проникнення барвника щодо СВП прутів відповідно до ASTM 
D5117 

Дата Діаметр  
(дюйми) 

Довжина 
(дюйми) 

№ зразків Результати 

19.07.2000 5/8 

1 

8 Невеликі порожнечі або 
порожнисті волокна 

спостерігаються у двох зразках 
13.04.2000 5/8 8 Невеликі порожнечі або 

порожнисті волокна 
спостерігаються у двох зразках 

09.05.2000 6/8 6 Невеликі порожнечі або 
порожнисті волокна 

спостерігаються, але не 
розташовуються послідовно і не є 
суцільними у всіх шести зразках 

Примітка: 1 дюйм = 25,4 мм 
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