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STUDY OF WORK OF MONOLITHIC REINFORCED  

CONCRETE SLABS WITH CORRUGATED STEEL DECKING  

TYPE N80A AND BOLT ANCHORS UNDER STATIC  

AND HIGH-LEVEL LOW-CYCLE LOADS 
 

The results of testing of monolithic reinforced concrete slabs with corrugated steel 

decking N80A, which plays the role of non-removable formwork and external reinforcement, 

under static and high-level low-cycle loads are shown. Design feature of slabs is the bolt 

anchors usage. The nature of cracking in the concrete slabs is described, analysis of work of 

samples during the loadings is made. 
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cycle loading, non-removable formwork, static loading. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ МОНОЛІТНИХ  

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ЗІ СТАЛЕВИМ  

ПРОФІЛЬОВАНИМ НАСТИЛОМ Н80А  

ТА БОЛТОВИМИ ОПОРНИМИ АНКЕРАМИ  

ПРИ ДІЇ СТАТИЧНОГО Й ВИСОКОРІВНЕВОГО 

МАЛОЦИКЛОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ 
 

Наведено результати випробувань монолітних залізобетонних плит зі сталевим 

профільованим настилом Н80А, що виконує роль незнімної опалубки та зовнішньої 

робочої арматури, при дії статичного навантаження та малоциклового 

навантаження високого рівня. Особливістю конструкції плит, зокрема, є 

застосування болтових опорних анкерів. Описано характер тріщиноутворення в тілі 

бетону зразків, здійснено аналіз роботи зразків при зазначених видах завантаження. 

Ключові слова: зовнішнє армування, малоциклове навантаження,  незнімна 

опалубка, плита проїзної частини моста, сталевий профільований настил, статичне 

навантаження. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ МОНОЛИТНЫХ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ СО СТАЛЬНЫМ 

ПРОФИЛИРОВАННЫМ НАСТИЛОМ Н80А  

И БОЛТОВЫМИ ОПОРНЫМИ АНКЕРАМИ  

ПРИ ДЕЙСТВИИ СТАТИЧЕСКОЙ И ВЫСОКОУРОВНЕВОЙ 

МАЛОЦИКЛОВОЙ НАГРУЗКИ 
 

Приведены результаты испытаний монолитных железобетонных плит со 

стальным профилированным настилом Н80А, который играет роль несъёмной 

опалубки и внешнего рабочего армирования, при действии статической нагрузки и 

малоцикловой нагрузки высокого уровня. Особенностью конструкции плит, в 

частности, является применение болтовых опорных анкеров. Описан характер 

трещинообразования в теле бетона образцов, сделан анализ работы образцов при 

данных видах загружения. 

Ключевые слова: внешнее армирование, малоцикловая нагрузка, несъёмная 

опалубка, плита проезжей части моста, стальной профилированный настил, 

статическая нагрузка. 
 
 
 


