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визначається критичною температурою середовища в розрахунковій 
точці приміщення й тривалістю нагрівання технологічного 
устаткування, будівельних конструкцій до критичної температури. 
Система пожежного захисту повинна до досягнення критичних 
температур забезпечити подачу такої кількості вогнегасячих речовин, 
при якій припиняється подальше підвищення. Тому при визначенні 
параметрів системи протипожежного захисту необхідна інформація 
про час прогріву конструкцій й устаткування до критичної 
температури та їхня вогнестійкість.

У той же час вимогою до роботи системи протипожежного 
захисту енергопідприємств є виконання ними заданих функцій при 
задоволенні показників надійності й економічності. Протипожежний 
захист, що представляє собою складну систему, складається з 
декількох функціональних самостійних підсистем, технічних 
елементів.

Для оцінки якості функціонування системи застосовують 
змішаний метод, що полягає в сполученні диференціального і 
комплексного методів.

Диференціальний метод оцінки рівня якості проектованої 
системи заснований на зіставленні значень показників якості з 
відповідною сукупністю значень показників базового варіанта.

Комплексний метод оцінки якості заснований на використанні 
узагальненого показника якості системи.

Для формулювання вимог надійності протипожежного захисту 
необхідно враховувати пожежну небезпеку об'єкту, що 
характеризується ймовірністю виникнення пожеж й їхніх розмірів.

У цей час закордоном розроблені методичні підходи до кількісної 
оцінки наслідків пожеж, засновані на імовірнісних методах аналізу 
надійності систем, які, незважаючи на певні недоліки, дозволяють у 
першому наближенні одержати кількісні показники наслідків пожеж 
як з погляду їхнього впливу на безпеку станції, так і з погляду 
економічної доцільності протипожежних заходів.

УДК 614.8

Е.М. Гуліда, професор, д-р техн. наук, професор, ЛДУ БЖД
А.А. Ренкас, ас) ’юнкт, ЛДУБЖД

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЛИТ ПЕРЕКРИТТЯ 
ЖИТЛОВИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДІВЕЛЬ

Як показує практика при пожежі в приміщенні утворюється 
нижня (холодна) зона та верхня (гаряча). Крім того існує зона
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конвекційної колонки, яка знаходиться над осередком пожежі. Саме в 
цій зоні буде найвища температура. Тому була поставлена задача 
розробити уточнений метод розрахунку часу втрати несучої здатності 
залізобетонної плити перекриття з використанням зонної інтегральної 
моделі пожежі в закритому приміщенні.

Метою роботи є розроблення методу оцінки вогнестійкості 
залізобетонного перекриття житлових та адміністративних будівель з 
урахуванням тепло- та масообміну в приміщенні при пожежі та підбір 
необхідного вогнезахисного покриття для забезпечення нормованої 
межі вогнестійкості за втратою несучої здатності.

Розв’язання даної задачі проводиться в чотири етапи:
1. Визначення температури в приміщенні, в якому виникла 

пожежа.
2. Розв’язання теплотехнічної задачі з використанням рівняння 

теплопровідності.
3. Розрахунок навантаження на плиту та перевірка міцності 

залізобетонної плити з урахуванням її прогріву.
4. Вибір необхідного вогнезахисного покриття та визначення 

товщини шару його нанесення.
Для моделювання пожежі в приміщенні, висота якого не 

перевищує лінійних розмірів підлоги, може використовуватися зонна 
модель пожежі. Відомими вченими експериментально та теоретично 
встановлено, що найвища температура під стелею спостерігається в 
зонні конвекційної колонки.

Температуру газової суміші в конвекційній колонці можна 
визначити за допомогою залежностей (1), (2) [1], які отримані при 
розв’язанні системи диференціальних рівнянь балансу пожежі, її 
енергії, а також рівняння Мендєлєєва-Клапейрона. В цьому випадку 
густина нагрітого газового середовища в залежності від часу пожежі 
можна визначити за залежністю

Рс = Ро
с РРоТо ехр 'Нп*„(2тл 0  -  Ф),

с рР 0Т0У

с РРоТо

йшп
(1)

де То -  початкова температура в приміщенні, К; ро -  початкова густина 
газового середовища, кг/м3; рс - густина газового середовища при 
пожежі, кг/м ; (2тіп -  нижча теплота згорання, Дж/кг; ер -  коефіцієнт 
тепло поглинання; у/п - питома швидкість вигоряння, кг/м с; Хц -2 з
площа пожежі, м ; V -  вільний об’єм приміщення, м ; т -  час пожежі, 
с; ср -  ізобарна теплоємність, Дж/К; т/ -  коефіцієнт повноти згорання.

Для переходу від середнього значення густини газової суміші рс 
до температури використовуємо наступну залежність
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Т,=Т„^-. (2)
Рс

Щоб визначити розподіл температури на деякій відстані від 
межі конвекційної колонки на плиті перекриття, скористаємось 
наступною залежністю,яка була отримана на підставі результату 
повнофакторного експерименту пожежі в закритому приміщенні в 
лабораторії Львівського державного університету безпеки 
життєдіяльності [2]

П  / ^ 0 ,7 5  0,18 г у  1,5 с  0,13

Т і = Т о . ----------------- ----------------------, °С (3)

де Тож -  температура осередку пожежі, °С; С -  пожежне 
навантаження в приміщенні, кг/м2; т -  час вільного горіння, хв; 7  -  
висота, на якій шукається температура, м; -  площа пожежі, м2; х -  
радіус, на якому шукається температура, м; Ст -  коефіцієнт 
пропорційності та обезрозмірювання складових елементів дробу;

0 , 4 5

С т = 0,0065 м
хе 0Д8 • кг °’75

Якщо криву розвитку пожежі можна умовно розділити на дві 
прямолінійні ділянки, тоді для розв’язання теплотехнічної задачі

• д і  д 21 ,можна використати рівняння теплопровідності —  = а —- розв язавши
дт дх ’

його методом Дюамеля [3].
Для перевірки умови міцності необхідно визначити 

максимальний момент на плиті перекриття та допустимий згинальний 
момент.

Для визначення допустимого згинального моменту необхідно 
знайти значення висоти стисненої зони бетону д. Для цього 
скористаємося рівнянням суми проекцій внутрішніх зусиль на 
повздовжню вісь перерізу плити [4]:

К3А3-К„ЬЗ = о, (4)

де Я,. -  допустимі напруження в розтягнутій арматурі, МПа; А8-  
площа поперечного перерізу арматури, м2; Яь -  допустимі напруження 
в бетоні стиснутої зони, МПа; 5 -  стиснена зона бетону, м.

Виходячи з суми згинальних моментів всіх зусиль відносно осі, 
яка проходить через центр ваги стиснутої зони бетону, допустимий 
момент визначається за залежністю (5) [4]

м доп = І І А Л К -  0,5(5), 

де Н0 - робоча висота перерізу плити, м.
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При збільшенні температури на арматурі в залізобетонному 
перекритті, допустимі напруження зменшуються. При досягненні 
критичної температури умова перестає виконуватись і плита втрачає 
несучу здатність. Для забезпечення нормованої межі вогнестійкості 
необхідно збільшити захисний шар бетону або накласти шар 
вогнетривкої штукатурки.
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Державна інспекція техногенної безпеки України

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ НЕСУЧИХ КОНСТРУКЦІЙ МАШИННИХ 
ЗАЛІВ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПРИ ГОРІННІ ВОДНЮ 

І ТУРБІННОЇ ОЛИВИ

На даний час в Україні працює 15 енергоблоків атомних 
електростанцій з турбогенераторами потужністю 220 -  1000 МВт 
обладнаних системою безпосереднього водневого охолоджування. 
Проектний термін експлуатації енергоблоків АЕС України становить
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