
 

 
 

МАТЕРІАЛИ ДРУКУЮТЬСЯ  

УКРАЇНСЬКОЮ, РОСІЙСЬКОЮ 
ТА ПОЛЬСЬКОЮ 

МОВАМИ 
 

ЗБІРНИК ТЕЗ 
 

ІІ міжнародної 
науково-практичної  

конференції 
 

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА: 
ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА,  

ІННОВАЦІЇ 
 

Львів – 2011 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: 
 

 
канд. техн. наук 

 
д-р техн. наук 

 
д-р техн. наук 

 
д-р пед. наук 

 
д-р хім. наук 

 
д-р техн. наук 

 
д-р фіз.-мат. наук 

 
канд. техн. наук 

 
канд. техн. наук 

 
канд. техн. наук 

 
канд. фіз.-мат. наук 

 
канд. техн. наук 

 
Ковалишин В.В. – головний редактор 
 
Гивлюд М.М. 
 
Гудим В.І. 
 
Козяр М.М. 
 
Михалічко Б.М. 
 
Семерак М.М. 
 
Стародуб Ю.П. 
 
Башинський О.І. 
 
Кравець І.П.  
 
Кріса І.Я. 
 
Кузик А.Д. 
 
Шелюх Ю.Є. 
 

 

ОРГАНІЗАТОР                 Львівський державний університет 
ТА ВИДАВЕЦЬ                 безпеки життєдіяльності   

Друк на різографі: Дейнеко Н.Є. 
 

Технічний редактор, 
комп’ютерна верстка і 
відповідальний за друк: Хлевной О.В. 
 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35,  
 м. Львів, 79007 
 

Контактні телефони: (032) 233-24-79, 233-14-97,  
 тел/факс 233-00-88 
 

Е-mail: ndr@ubgd.lviv.ua  

 
 

Техногенна безпека: теорія, практика, інновації: Зб.  тез міжнар.  

 



наук.-практ. конф. – Л.: ЛДУ БЖД, 2011. – 176 с.  
 

Збірник сформовано за тезами ІІ міжнародної науково-
практичної конференції «Техногенна безпека: теорія, практика, 
інновації» – представників різних країн, міністерств і відомств. 
  
Збірник містить матеріали таких тематичних секцій: 
 
І секція Управлінсько-правові та організаційні аспекти функціонування і діяльності 
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ІІІ секція Вплив параметрів технологічних процесів на техногенну безпеку об’єктів 
енергетичної, гірничої, хімічної, будівельної та інших галузей; 
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ВПЛИВ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ЇХ 

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ 
 

Безпека експлуатації будівель і споруд в значній мірі залежить від надійності конструкцій. Для більшості 
основних конструкційних елементів характерною ознакою є довготривала робота при високих температурах і 
статичних або динамічних навантаженнях. При виникненні пожежі несучі конструкції різко нагріваються і 
можуть втратити несучу здатність. Більшість конструкцій мають складну форму і є кусково – неоднорідними, 
тобто складаються з декількох матеріалів теплофізичні і механічні характеристики яких відрізняються по 
величині. До таких конструкцій відносяться і конструкції з вогнезахисним покриттям. Тому в неоднорідних 
елементах температурні напруження виникають не тільки внаслідок наявності температурного градієнту, але і за 
рахунок відмінностей теплофізичних і механічних характеристик матеріалів з яких виготовлена неоднорідна 
конструкція. 

Досліджено температурний стан багатошарових циліндричних колон і трубопроводів. Показано, що 
підбором матеріалів з врахуванням їх фізико-механічних характеристик можна значно зменшити 
температурні напруження і деформації в конструкціях.  

 

 
 

Рис. 1 Зміна величини напруження вздовж радіуса r. 
На рисунку зображені результати дослідження радіальних температурних напружень rs  в 

двошаровій циліндричній колоні. Крива 1 показує зміну напружень у випадку, коли всі характеристики 
матеріалів обох шарів є різними. В цьому випадку напруження є найбільшими. У випадку коли коефіцієнти 
Пуассона u  є рівними ( крива 2). Найменші значення напруження виникають при рівності коефіцієнтів 
лінійного температурного напруження ta  ( крива 3). 

При дослідженні температурних полів в конструкціях покритих вогнезахисним матеріалом, що 
спучується, враховується зміна теплофізичних характеристик в залежності від температури. Показано, що 
підбором марки покриття і його товщини можна значно збільшити вогнестійкість конструкції. 
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