
Анотація 

 

Назва наукової роботи: Експериментально-теоретична оцінка довговічності 

бетонних будівельних конструкцій після пожежі на засадах механіки руйнування 

 

Напрям дослідження:___ техногенна та пожежна безпека ___________________ 

 

Актуальність, мета, завдання. Проблема дослідження будівельних 

конструкцій, які зазнали впливу високих температур, щодо можливостей подальшої 

їх експлуатації залишається досить актуальною. Сьогодні можливість експлуатації 

конструкцій після пожежі визначають за певними основними та додатковими 

параметрами. Основні параметри: збереженість і ремонтопридатність, стійкість і 

залишкова несуча здатність конструкцій; додаткові: залишкові деформації 

матеріалів у вигляді прогинів, кутів повороту і перекосів конструкцій, а також 

тріщини та збільшення ширини їх розкриття. Для оцінки технічного стану 

конструкцій використовуються суб’єктивні та об’єктивні методи діагностики.  

Властивості бетонних будівельних конструкцій щодо показників вогнестійкості 

закладаються на стадії виробництва. Але після впливу на них високих температур, і 

у разі визнання будівлі придатною до подальшої експлуатації, за діючими 

методиками не існує нормативних вимог і можливості для повторного визначення 

показників вогнестійкості конструкцій. 

Бетонні будівельні конструкційні матеріали і конструкції схильні переважно до 

крихкого руйнування, тобто до руйнування через поширення дефектів типу тріщин. 

Від моменту утворення тріщини і до початку її критичного росту минає певний час. 

Як свідчить практика, під час експлуатації будинків та споруд різноманітного 

призначення досить часто трапляються випадки, коли регламентовані умови роботи 

будинку порушуються, наприклад, внаслідок просадки ґрунтів, виникнення пожежі 

чи інших природних та техногенних чинників. Дані чинники можуть змінити робочу 

схему споруди, викликати додаткові навантаження, що може супроводжуватись 

додатковим збільшенням концентрації напружень в елементах, появою та ростом 



тріщин. Для запобігання аварійного стану конструкцій в таких випадках потрібна 

надійна методика оцінки придатності конструкцій до подальшої експлуатації.  

Для вирішення цього завдання необхідно перейти від концепції руйнування 

бетону за міцністю до концепції руйнування за довговічністю, яка враховує 

інваріантні константи бетону: енергію руйнування та критичні коефіцієнти 

інтенсивності напружень. За цими параметрами можна оцінити кінетику розвитку 

тріщин під час силових і несилових впливів до критичного рівня, тобто визначити 

довговічність бетонних конструкцій після впливу високих температур пожежі. 

Мета досліджень полягає у встановленні закономірностей впливу високих 

температур на зміну силових та енергетичних критеріїв руйнування бетону. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

провести аналіз сучасного стану проблеми впливу високих температур на 

вогнестійкість та тріщиностійкість бетонних будівельних конструкцій; встановити 

закономірності впливу високих температур на зміну силових та енергетичних 

критеріїв руйнування бетону; реалізувати енергетичну концепцію щодо оцінювання 

тріщиностійкості бетону на основі аналізу повністю рівноважних діаграм 

деформування бетону із тріщиною нормального відриву. 

Методики дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовували 

методи  механіки руйнування для дослідження тріщиностійкості бетонів, фізико-

механічні випробування бетонів проводили із залученням методів, передбачених 

державними і міжнародними стандартами.  Дані експериментальних досліджень, 

визначення розрахункових значень параметрів тріщиностійкості проводили на 

основі ймовірносно-статистичних методів, з використанням комп'ютерної техніки і 

прикладних програмних пакетів (Excel, "р_sens"). 

Загальна характеристика роботи. Наукова робота складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел. Матеріали роботи 

викладено на 25 сторінках машинописного тексту, містить 3 таблиці та 2 

рисунки. Список використаних джерел складається з 20 найменувань. 

Характеристика основного змісту роботи та висновки. Забезпечення 

довговічності будівельних конструкцій є однією з основних проблем підвищення 



ефективності будівництва. Різноманіття номенклатури матеріалів та умов їх 

експлуатації в будівлях та спорудах різного призначення, вимагає детального і 

глибокого вивчення природи стійкості даних конструкцій під впливом агресивного 

середовища пожежі (відкритого полум’я та впливу високих температур). Знання 

причин і механізму руйнування різних конструкційних елементів при їх 

експлуатації дає можливість вчасно і ефективно здійснювати заходи захисту та 

підвищення довговічності будівельних конструкцій і виробів після пожеж. 

Широке застосування різних видів бетонів в будівництві як промислових, так 

і житлових будівель та споруд в нашій країні вимагає створення наукових, 

технічних та технологічних основ прогнозування та підвищення їх 

тріщиностійкості, довговічності та експлуатаційної надійності.  

У відповідності з ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та 

визначення» та ДСТУ Б В.2.7-227:2009 «Будівельні матеріали. Бетони. Методи 

визначення характеристик тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при 

статичному навантаженні», тріщиностійкість – це термін, який визначає 

«здатність матеріалу чинити опір розвитку тріщин при механічних та інших 

впливах, а довговічністю називається «властивість об'єкта виконувати потрібні 

функції до переходу у граничний стан при встановленій системі технічного 

обслуговування та ремонту». Чисельно довговічність матеріалів оцінюється 

часом від початку експлуатації (випробування) до моменту досягнення 

граничного стану при заданій температурі та навантаженні. 

Довговічність – це здатність будівельної конструкції зберігати фізичні та інші 

властивості, що встановлюються при проектуванні і забезпечують її нормальну 

експлуатацію протягом розрахункового терміну служби при належному технічному 

обслуговуванні. Під надійністю розуміють здатність будівельної конструкції 

виконувати необхідні функції протягом розрахункового терміну експлуатації.  

Поняття надійності включає в себе безпеку, експлуатаційну придатність і 

довговічність конструкції. Основною умовою надійності будівельних конструкцій є 

неможливість перевищення в них граничних станів при дії найбільш несприятливих 

розрахункових навантажень протягом розрахункового терміну експлуатації, тобто 



розрахункові значення ефектів впливів (напружень, деформацій, переміщень, 

розкриттів тріщин) для кожного врахованого граничного стану не повинні 

перевищувати граничних значень, які встановлюються нормами проектування. 

 Тріщиностійкість та довговічність елементів з бетону забезпечується його 

властивостями, якістю проектування, виготовлення, монтажу та умовами 

експлуатації. Сучасний підхід до оцінки тріщиностійкості та довговічності 

бетонних будівельних конструкцій припускає визначення їх кількісних значень.  

Такі характеристики можуть бути отримані при використанні методів нового 

напрямку в науці – механіці руйнування бетону, які на відмінну стандартним 

властивостям (таким, як міцність, модуль пружності та ін..), дозволять більш 

ширше кількісно оцінити опір бетону крихкому руйнуванню при впливі високих 

температур та навантаження, його тріщиностійкості та довговічності.  

Дослідження тріщиностійкості бетонів за стандартизованою методикою, 

накопичення експериментальних даних, розроблення рекомендацій з підбору складу 

бетону за критерієм довговічності створюють підґрунтя для розроблення теорії 

розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій на засадах механіки руйнування, 

яка б відображала фізичну сутність довготривалого процесу руйнування внаслідок 

зародження і поширення тріщин. 

Ключові слова: вогнестійкість, тріщиностійкість, довговічність, надійність, 

розкриття тріщини, механіка руйнування, коефіцієнт інтенсивності напружень. 
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