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ТЕРМОНАПРУЖЕНИЙ СТАН ПЛАСТИНЧАСТИХ КОНСТРУКЦІЙ

Юнашов І С.
Семерак М.М., завідувач кафедри термодинаміки та фізики,

д-р техн. наук, професор
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Загальновідомо, що при зміні температури тіла розширяються .або стискаються. Так
зміну довжини стержня ді при його нагріві можна виразити формулою [1].

Дl=а/.!.(t-tо), (1)
де і - довжина стержня до нагріву, м;

а/ - температурний коефіцієнт лінійного розширення, К-1
;

10 - початкова температура,
t - кінцева температура стержня. Коефіцієнт а{ рівний зміні 1 м стержня при зміні те-
мператури на 1 К.
Якщо стержень нагрівається рівномірно і всі його елементи можуть вільно розширятися

то зміна температури не обумовлює напружень. Але в суцільному тілі розширення і звужен-
ня не завжди можуть проходити вільно і тому в них виникають напруження. Ці напруження,
обумовлені температурою, називають температурними.

З опору матеріалів відомо, що зміна довжини стержня і при нормальному напруженні
(J в його поперечних перерізах рівна:

д! = а·/
Е'

а - нормальні напруження в перерізі стержня, Па;
Е - модуль пружності матеріалу стержня, Па.
Якщо стержень закріплений так, що він не може змінювати своєї довжини, то зміна до-

зжини, обумовлена зміною температури (1), усувається дією напружень (2). Таким чином,~ ...при жорсткому закршленН1 КІнціВстержня маємо умову:

( ) а·!а ./. t-t =---
/ О Е '

Мінус показує, що при підвищенні температури виникають стискаючі напруження.
Конструю~ійні елементи будівель і споруд мають різноманітні геометричні форми і ро-

з~riри. В умовах пожежі вони часто НаІріваються до високих температур (більше 10000С).
~ри тому різні частини конструкції нагріваються нерівномірно. При такому нагріві на вели-
iliНy температурних напружень впливає не тільки величина нагріву, але і значення градієнта
:-емпературного поля.

З метою дослідження величини температурних напружень розглянемо вільну від защі-
улення прямокутну пластинчату конструкцію в якій температура t є парною функцією від
::rирини у (рис. 1).
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Рис. 1. СхеJlttатичне зо6ра;жєтПlЯрозподілу температури по ширині пластини.

Температурні напруження в пластинї з вільними кінцям:и визначаються за формулою [2]:
1 с

(j =--. Іа ·E·t·dy-a ·t·E. (4)
х 2с І І

-с

Розглянемо два закони розподілу температури в яких максимальна температура є оди-
наковою, але різні градієнти температури (рис. 1. б.).

І. Першийзакон - t ~ Io(l-~:} (5)

2. Другийзакон - t ~ I'(-I~I+ І} (6)

Підставивши вирази (5) і (6) в формулу (4) та проінтегрувавши перший доданок одер-
жимо вирази для дослідження температурних напружень.

За одержаними виразами проведені дослідження температурних напружень для таких
величин: с = 0,6 м, а, :::1,2 ·10--6к-1

, Е = 2,6 ·1011Па.
Результати дослідження зображені графічно на рис. 2 і 3. На графіках криві «1» показу-

ють зміну напружень при законі зміни температури (5), а криві «2» - при зміні по законі (6).
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Рис. 2. Темnератернї наnру:жєнт-lЯпри
максимальній температурі to = 2000с.
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Рис. 3. Температурні напруження при
максимальний температурі (о = 5000С.

Аналіз графіків показує, що на величину температурних напружень впливає не тільки
Максимальне значення температури, але і іі' градієнт.
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