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ВОГНЕСТІЙКІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ФОРМИ 

 
Матеріальні втрати на пожежах в основному зумовлені 

руйнуванням конструкцій будівель і споруд. Основним руйнівним 
фактором, що діє на конструкцію за умов пожежі, є величина 
температури і її градієнт. В початковій стадії пожежі нагріваються 
поверхні конструкцій. Інтенсивність прогріву конструкцій і величина 
градієнту температури по її товщині залежить від багатьох факторів: 
величини температури продуктів горіння, умов теплообміну між 
поверхнею конструкції і зовнішнім середовищем, теплофізичних 
характеристик матеріалу з яких виготовлена конструкція, часу прогріву 
та ін. 

Як відомо за границю вогнестійкості будівельних конструкцій 
приймається час їх нагріву при стандартних випробуваннях до 
виникнення одного із граничних станів з вогнестійкості:  

- за ознакою втрати несучої здатності; 
- за ознакою втрати цілісності; 
- за ознакою втрати теплоізолюючої здатності [1]. 
При оцінці несучої здатності необхідно враховувати 

термонапружений стан конструкції зумовлений зміною температури і 
величиною температурного градієнту. 

Температурні напруження, які виникають в конструкціях можна 
вивчати незалежно від механічних напружень, так як в наслідок 
лінійності рівнянь термопружності повні величини напружень 
одержують шляхом сумування температурних і механічних напружень. 

В роботі розглядається напружено-деформований стан 
залізобетонних конструкцій за умов збільшення температури 
конструкції на значну величину. Запропонована методика визначення 
та дослідження деформацій і напружень в залізобетонних конструкціях 
циліндричної форми за умов зміни температури. Розглянуто випадки 
вільного і жорсткого защемлення торців і бокової поверхні 
циліндричної конструкції.  

Розроблена математична модель напружено-деформованого 
стану будівельних конструкцій з врахуванням температурних 
деформацій і температурних напружень. Одержані аналітичні 
залежності, які дали можливість дослідити температурні і силові 



навантаження на вогнестійкість по несучій здатності. Одержані 
результати узгоджуються з експериментальними дослідженнями. 

Проведено дослідження величини температурних напружень від 
фізико-механічних характеристик металу і бетону.  

 
Висновки:  
1. Аналіз температурних напружень показує, що їх величина 

залежить від умов защемлення торцевих і бокових поверхонь. 
2. Враховуючи результати досліджень роботи [2], в якій 

показано залежність величини температурних напружень від фізико-
механічних параметрів бетону і металу можна підібрати оптимальні 
параметри бетон-метал при яких будуть виникати мінімальні 
температурні напруження для конкретної залізобетонної конструкції. 
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