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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАДАРТ УКРАЇНИ  

Конструкції будинків і споруд 

НАСТАНОВА З ПРОЕКТУВАННЯ 

ТА ВИГОТОВЛЕННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

Конструкции зданий и сооружений 

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТАЛЕФИБРОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Structures of building and erections 

INSTRUCTION OF APPLICATION 

AND PRODUCTION OF FIBRE REINFORCED CONCRERE CONSTRUCTION  

 Чинний від 2010-01-01 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт розповсюджується на проектування сталефібробетонних конструкцій будівель і 

споруд різного призначення, які передбачені СНиП 2.03.01, виконуються з важкого або 

дрібнозернистого бетону, армованого сталевою фіброю за чинними нормативними документами1, 

в тому числі й у сполученні зі сталевою стержневою арматурою згідно з ДСТУ 3760 і ГОСТ 5781. 

Стандарт встановлює вимоги до проектування та виготовлення сталефібробетонних 

конструкцій без попереднього напруження арматури, які експлуатуються при статичному 

навантаженні у середовищі з неагресивним ступенем впливу і в кліматичних умовах України. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. 

Навантаження і впливи. Норми проектування 

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови 

(ISO 6935-2:1991, NEQ) 

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Конструкції будинків і споруд. Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні 

технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних 

матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови                                                            

ДСТУ Б В.2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні 

умови 

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення 

морозостійкості. Загальні вимоги 

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних 

матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови 

ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи 

випробувань 

1
 Сталева фібра, що виготовляється за [1]. 
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СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика (Будівельна кліматологія і 

геофізика) 

СНиП 2.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции (Бетонні і залізобетонні конст- 

рукції) 

СНиП 2.03.03-85 Армоцементные конструкции (Армоцементні конструкції) 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции (Несучі та огороджувальні конструкції) 

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. 

Технические условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні 

умови) 

ГОСТ 10180-90 (СТ СЭВ 3978-83) Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 

образцам (Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками) 

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Методы определения водопоглощения (Бетони. Методи визначення 

водопоглинання) 

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости (Бетони. Методи 

визначення водонепроникності) 

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости (Бетони методи визначення сти-

раності) 

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности (Бетони. Правила контролю міцності) 

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля (Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю)  

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.  

3.1 сталефібробетон 

Бетон, армований рівномірно розподіленими в його об'ємі сталевими фібрами 

3.2 фібра 

Короткі сталеві волокна, що виготовлені зі сталевого дроту заданої форми та розмірів  

3.3 сталефібробетонні конструкції з фібровим армуванням, фібробетонні конструкції 

Конструкції з бетону, армовані тільки фіброю 

3.4 сталефібробетонні конструкції з комбінованим армуванням 

Конструкції з бетону, армовані фіброю і сталевою стержньовою арматурою 

3.5 відсоток фібрового армування за об'ємом 

Об'єм фібр в одиниці об'єму сталефібробетону у відсотках 

3.6 відсоток фібрового армування за масою 

Відношення маси фібр, які містяться в одиниці об'єму сталефібробетону, до маси цієї одиниці 

об'єму у відсотках 

3.7 коефіцієнт фібрового армування за об'ємом 

Відносний вміст об'єму фібр в одиниці об'єму сталефібробетону 

4 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

4.1 Основні положення 

4.1.1 Сталефібробетонні конструкції повинні бути забезпечені з надійністю, що вимагається, від 

виникнення усіх видів граничних станів розрахунком, вибором показників якості матеріалів, 

призначенням розмірів і конструюванням згідно з вимогами цього стандарту. При цьому повинні 

бути враховані технологічні вимоги відносно виготовлення конструкцій, експлуатації будівель і 

споруд, а також вимоги екології, що встановлюються відповідними нормативними документами. 
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4.1.2 Вибір конструктивних рішень сталефібробетонних конструкцій слід здійснювати, вихо- 

дячи з техніко-економічної доцільності їх застосування з урахуванням максимального зниження 

матеріалоємності, трудомісткості, енергоємності і вартості будівництва. 

4.1.3 При виборі конструктивних рішень сталефібробетонних конструкцій слід враховувати 

методи їх виготовлення, монтажу і умови експлуатації. Форму і розміри перерізів елементів слід 

приймати, виходячи з найбільш повного врахування властивостей сталефібробетону, можливості 

заводського механізованого і автоматизованого виготовлення, зручності транспортування і мон- 

тажу елементів конструкцій. 

4.1.4 Сталефібробетонні конструкції виготовляються з попереднім приготуванням бетонної 

суміші у заводських умовах або в бетонозмішувачах на будівельному майданчику, ущільненням за 

допомогою вібрування, вакуумування, роликовим формуванням і пресуванням, торкретуванням і 

центрифугуванням. 

4.1.5 В залежності від виду армування сталефібробетонні конструкції поділяються на фібро- 

бетонні, в яких армування здійснюється тільки сталевими фібрами, і комбіновано армовані, в яких 

армування здійснюється сталевими фібрами і стержньовою арматурою. 

4.1.6 При проектуванні сталефібробетонних конструкцій слід керуватися положеннями цього 

стандарту, а також СНиП 2.03.01, СНиП 2.03.03 і [2]. 

4.1.7 Сталефібробетонні конструкції з фібровим армуванням (без стержньової арматури) реко- 

мендується застосовувати в елементах конструкцій, що переважно працюють на ударні наван- 

таження, зминання, стирання і стиск при розташуванні поздовжньої сили у межах поперечного 

перерізу елемента. 

При відповідному розрахунковому і техніко-економічному обґрунтуванні сталефібробетон із 

фібровим армуванням може застосовуватися у невідповідальних конструкціях і їх елементах, які 

(при їх руйнуванні) не представляють безпосередньої загрози життю людей і цілісності обладнання, 

а також працюють на згин і стиск із розташуванням поздовжньої сили за межами поперечного 

перерізу елемента. 

4.1.8 Розрахунок сталефібробетонних конструкцій за граничними станами виконують за анало- 

гією з залізобетонними конструкціями згідно зі СНиП 2.03.01 і армоцементними конструкціями 

згідно зі СНиП 2.03.03 у відповідності з положеннями розділів 4-7 цього стандарту. 

4.1.9 При розрахунках сталефібробетонних конструкцій середня густина важкого бетону може 

прийматися 2500 кг/м3, а дрібнозернистого бетону - 2400 кг/м3. 
 

4.1.10 Вміст фібрової арматури в одиниці об'єму сталефібробетону визначається розрахунком і 

конструктивними вимогами, наведеними у цьому стандарті, у відповідності з вимогами до його 

фізико-механічних характеристик. 

4.1.11 У робочих кресленнях сталефібробетонних конструкцій слід наводити вид фібри і її вміст 

у 1 м3 сталефібробетонної суміші, а також, у разі необхідності, додаткові вказівки відносно техно- 

логії виготовлення конструкції. 

4.2 Основні розрахункові вимоги 

4.2.1 Розрахунок сталефібробетонних конструкцій слід виконувати за граничними станами 

першої і другої груп згідно з 1.10-1.11 СНиП 2.03.01. 

4.2.2 Розрахунок сталефібробетонних конструкцій слід, як правило, виконувати з урахуванням 

можливого утворення тріщин і непружних деформацій бетону і арматури. 

Зусилля і деформації в конструкціях, будівлях і спорудах слід визначати методами будівельної 

механіки, як правило, з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності. 

4.2.3 Надійність сталефібробетонних конструкцій при проектуванні встановлюється розра- 

хунком шляхом застосування розрахункових значень навантажень і впливів, розрахункових зна- 
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чень характеристик матеріалів, що визначаються за допомогою часткових коефіцієнтів надійності до 

відповідних нормативних значень з урахуванням ступеня відповідальності будівель і споруд. 

Нормативні значення навантажень і впливів, коефіцієнтів сполучень, коефіцієнтів надійності 

за навантаженнями і коефіцієнтів відповідальності приймають згідно з ДБН В.1.2-2. 

4.2.4 При розрахунку збірних сталефібробетонних конструкцій на зусилля, що виникають при 

транспортуванні і монтажі, навантаження від маси елемента слід вводити із коефіцієнтом дина- 

мічності, який дорівнює 1,60 при транспортуванні і 1,40 - при підйомі і монтажі. 

4.2.5 Значення ексцентриситету поздовжньої сили при розрахунку елементів сталефібро - 

бетонних конструкцій слід приймати згідно з 1.21 СНиП 2.03.01. 

4.2.6 До тріщиностійкості сталефібробетонних конструкцій (або їх частин) пред'являють вимоги 

відповідних категорій у залежності від умов експлуатації і виду арматури, що застосовується, а саме: 

перша категорія - не дозволяється утворення тріщин; 

друга категорія -дозволяється обмежене за шириною нетривале і тривале розкриття тріщин. 

4.2.7 Категорії вимог до тріщиностійкості сталефібробетоних конструкцій у залежності від умов 

експлуатації і виду арматури, а також величини гранично-допустимої ширини нетривалого (αcrc1) і 

тривалого (αcrc2) розкриття тріщин наведені у таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 
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