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ВПЛИВ РЕАЛЬНОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ ПОЖЕЖІ НА 
ЗАЛИШКОВУ МІЦНІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ

При пожежі в приміщенні відбувається високотемпературний вплив на 
будівельні конструкції, внаслідок якого відбувається незворотна зміна їх мі
цності. Для того, щоб дати оцінку несучої здатності залізобетонних плит пе
рекриття після пожежі, необхідно на основі даних про її розвиток визначити 
температурний режим у приміщенні та температурні поля у поперечному пе
рерізі цієї конструкції.

Для визначення залишкової міцності будь-яких конструкцій необхідно 
враховувати температурний вплив з урахуванням всіх стадій пожежі, а саме: 
початкової, розвинутої та стадії гасіння або затухання пожежі. На основі да
них, що отриманні в процесі розвідки, гасіння та дослідження пожежі, можна 
змоделювати її температурний режим. Для визначення середньооб’ємної те
мператури в приміщенні використаємо інтегральну модель пожежі. На основі 
диференціальних рівнянь матеріального стану та енергії пожежі нами отри
мано аналітичний розв’язок для визначення середньооб’ємної густини сере
довища приміщення при пожежі в закритому приміщенні [1] та при наявності 
масоотеплообміну з навколишнім середовищем [2].

Для визначення температурного поля в будівельних залізобетонних 
конструкціях скористаємось наступною залежність [3]

г «  і а  і а } і ,  х  а г
"  J ' І 7  ' ЄХР'І -  ' x  + a ,rJ • — - o l e r f c  =  +  - . ^ ,

о v - V  ^ Я \ Л )  J ^ 2 •  ^ j anJ - и  л

( 1)
du,

де а  -  коефіцієнт темплообміну, Вт/(м2 °С); Я -  коефіцієнт теплопровіднос ' 
бетону, Вт/(м °С); areJ -  коефіцієнт температуропровідності, м2/с; г -  ч 
пожежі, с; х  -  глудина прогріву, м.

Під дією високих температур міцність знижується, що враховують 
шляхом введення коефіцієнт зниження міцності арматури на розтяг ks(i) та 
коефіцієнт зниження МІЦНОСТІ /-ОТО шару Х і стисненої зони бетону kb,{t). Тоді 
умова міцності за згинальним моментом запишеться

) ■ L , t ■ As ■ + z„ ■ b ■ Ц кы (t) ■ x, ■ f dxk 1 (2)
/-0

Де Мтш -  згинальний момент, Н м; fds/l міцність арматури на розтяг, МПа; As
- площа поперечного перерізу арматури, м2; zb -  відстань від арматури до се
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редини стиснутої зони, м; h -  ширина плити, м; — міцність бетону на 
стиск, МПа.

Розглянемо температурний режим пожежі в приміщенні за допомогою 
залежностей отриманих в [1, [2] та розрахуємо температури прогріву монолі
тної залізобетонної плити. Порівняємо результати розрахунків при стандарт
ним температурним режимом. Результати наведені на рис. 1.

Тоивал ість  пожеж і. С

Рис. 1. Тем пература: 1 -  середовищ а: 2 поверхні м онолітної плити; 3 - іш рівні 
арматури (х^0,02  м): 4 - на рівні *= 0,05м ; 5 - на рівні л= 0,1 м; 6 -  стан дартн а тем п ератур

на кри ва; 7 -  тем пература  на р івні арм атури  при стан дартн ом у реж имі

Як бачимо з рис. 1 при реальному температурному режимі арматура 
прогрівається до максимальної температури 480°С, а при стандартному -  до 
405°С. При цьому згідно [4] залежно від класу арматури, її залишкова міц
ність буде на 10-20% меша від номінальної при врахуванні впливу реальної 
пожежі та на 5-10% - стандартної. При цьому міцність конструкції знижуєть
ся на 18,7 % та 9,2 % відповідно.
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