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Анотація  

Поведінка скловолокнових полімерних (СВП)  прутів,  що армують бетонні балки, під 
впливом вогню представлена в цій роботі. Експериментальна програма передбачала 
випробування на вогнестійкість згідно з Британським стандартом 476 двох повнорозмірних 
бетонних балок, армованих СВП прутами, з розмірами перерізу 350 мм х 400 мм, загальною 
довжиною 4400 мм, із довжиною прольоту 4250 мм. Балки були спроектовані та виготовлені 
згідно з Eurocode 2 та ACI-440. Метою даної роботи було оцінити вогнестійкість бетонних 
армованих СВП прутами балок. Для армування балки 1 використовували СВП арматуру з 
термореактивною смолою, а для армування балки 2 використовувалися СВП прути, 
виготовлені з термопластичної смоли. Арматурою для сприйняття напруги зсуву для балки 1 
стали СВП хомути, а для балки 2 – сталеві хомути. Оцінювалось та порівнювалось погіршення 
допустимих навантажень на згин внаслідок вогню. У цьому дослідженні були виконані 
випробування на теплостійкість під навантаженням з метою збору основних даних для 
валідації моделі, представленої в попередніх роботах. 

ВСТУП 

Більшість будівельних конструкцій повинні відповідати вимогам будівельних норм, які 
стосуються поведінки цих споруд при пожежі. Класифікація пожеж у будівлях пов’язана з 
часовим періодом пожежі до настання руйнування конструкції. Відповідна властивість 
композитної арматури - це не горючість чи реакція на вогонь, а її здатність продовжувати 
витримувати навантаження в умовах швидко зростаючих температур. Властивості сталі при 
різних температурах добре відомі, як і теплові властивості матеріалу, і це дозволяє 
моделювати конструкції з деяким ступенем точності, щоб передбачити масштаб часу для 
остаточної втрати цілісності конструкції. Для виконання аналогічних розрахунків необхідні дані 
для СВП арматури. СВП арматура має широкий спектр потенційного застосування, але слід 
визначити її переваги та обмеження, щоб можна було відповідним чином її використовувати. 
Правила будівництва Сполученого Королівства 2000 [1] визначили конкретні вимоги до кожної 
категорії конструктивних елементів будівлі з точки зору стійкості до руйнування (здатність 
витримувати навантаження). Мінімальний період вогнестійкості для елементів більшості 
конструкцій становить 90 хвилин. 

  У цьому дослідженні бетонні армовані скловолокном балки, що використовують прути 
з безперервного волокна як робочу арматуру, піддавались нагріванню під час випробувань під 
навантаженням. Три балки в цьому проекті були розроблені на основі рекомендацій Eurocode 
2 [2]  та ACI 440 [3] та виготовлені в приміщенні Лондонського університету Королеви Мері. 
Крім того, була побудована та випробувана за кімнатної температури ще одна повнорозмірна 
балка з тими ж розмірами та співвідношенням СВП арматури як контрольний зразок. Це 
випробування проводилось для оцінки поведінки на вигин балки та вибору тривалого 
навантаження для випробування на вогнестійкість. Результати цих випробувань наведено. 
Завданням дослідження було експериментально визначити вогнестійкість бетонних балок, 
армованих СВП прутами, та перевірити розрахункові моделі стосовно вогнестійкості, що були 
надані в попередніх роботах [4, 5] тих же авторів. 

БАЛКИ ДЛЯ ПРОГРАМИ ВИПРОБУВАННЯ  

Зразки бетонної армованої балки відливали, використовуючи морський гравій як 
крупний заповнювач. Розміри балок складали 350 х 400 мм в перерізі, загальна довжина –  
4400 мм та прольот – 4250 мм. Склад бетону для цих балок наведено в Таблиці 1. Крім того, 



три 100-мм бетонні куби були відлиті з використанням того ж бетону. Вони забезпечували 
середню міцність на стиск 42 МПа після 28 днів виливки. 

  Таблиця 1. Склад бетону, який використовується для лиття балок для випробувань. 

Елемент кг/м³ 
Звичайний портландцемент (ЗПЦ) 380 
20-мм заповнювач 700 
10-мм заповнювач 360 
Пісок 735 
Вода 148 
Домішка для поглинання води (1% від ЗПЦ) 3,8 кг/м³ 

 

Контрольні балка 1 

СВП арматура для контрольної балки та балки 1 було надано компанією «Hughes 
Brothers, Inc.» На Ілюстрації 1а зображено різні СВП елементи. Зліва направо: L-подібний               
№ 7 (22 мм), що використовується для торців арматури, U-подібні № 3 (9 мм), які 
використовуються як  хомути для з’єднання двох елементів та відрізаний елемент № 4 (12 мм), 
який використовується як робоча арматура. На Ілюстрації 1b показано розташування 
арматури в перерізі балки. 

 

Ілюстрація 1а. СВП профілі прутів, які використовуються як арматура у контрольній 
балці та балці 1. 

 

Ілюстрація 1b. Переріз балки із розташуванням арматури.  

  stirrups – хомути1  

                                                           
1 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 



  main rebars – робоча арматура2 

  concrete – бетон3 

Балка 2 

Балка 2 була армована СВП прутами, виготовленими компанією «Dow Chemical». Для 
цієї арматури використовувалася матрицю з термопластичної поліуретанової смоли. На 
Ілюстрації 2 зображені різні деталі, які використовуються для виготовлення балки 2. Зліва 
направо: L-подібний прут № 4, який використовується для торців арматури, сталевий хомут та 
відрізаний елемент СВП арматури №4 (12 мм), що використовується як робоча арматура. У 
таблицях 2, 3 та 4 наведено деталі технічних характеристик арматури, що використовуються 
в цій роботі. Теж розташування арматури, як показано на Ілюстрації 1b, використано у                
балці 2. 

Таблиця 2. Технічні характеристики СВП арматури в контрольній балці, балці 1 та    
балці 2. 

Зразок Розмір прута 
(мм) 

Площа 
поперечного 
перерізу 
(мм²)  

Номінальний 
діаметр (мм) 

*Міцність на 
розрив (МПа) 

*Модуль 
пружності 
(ГПа) 

Контрольна 
балка та 
балка 1 

9 84,32 9,53 760 40,8 
12 144,85 12,70 690 40,8 
22 382,73 22,23 586 40,8 

Балка 2 12 130,69 12,8 ≈1000 ≈41 
*Дані виробника. 

10-мм сталеві хомути, використані для виробництва балки 2, мають міцність на розрив 
414 МПа на межі текучості та модуль Юнга 200 ГПа. 

Таблиця 3. Контрольна балка, балка 1 та балка 2. 

Арматур,  
що працює  
на розтяг-
нення  

Верхня 
арматура 

Шири-
на 
балки 
(b) 

Ефектив-
на 
глибина 
балки (d) 

Висота 
балки 
(h) 

Збалансована 
насиченість 
арматурою 
𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓 

Насиче-
ність СВП 
арматурою 
𝑃𝑃𝑓𝑓 

𝑃𝑃𝑃𝑃/𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Роз-
мір  
пру-
та 

№ 
пру-
тів 

Роз-
мір  
пру-
та 

№ 
пру-
тів 

мм мм мм % %  

12 
мм 

7 12 
мм 

2 350 325 400 0,45 0,89 1,98 

 

Таблиця 4. Характеристики зразків. 

Зразок Робоча арматура Робоча 
арматура, 
яка 
працює на 
розтяг-
нення 

𝐴𝐴𝑡𝑡* 
(см²) 

Співвідно-
шення 
арматури, 
що працює 
на 
розтягнення 

Вид 
волокна 

Зовнішній 
профіль 

Зв’язувач 

Контрольна 
балка 

Скляне Спіральний Вініловий ефір 7 з φ12 10,14 0,89 

Балка1 Скляне Спіральний Вініловий ефір 7 з φ12 10,14 0,89 
Балка 2 Скляне Формована 

поверхня 
Термопластичний 
поліуретан 

7 з φ12 10,14 0,89 

                                                           
2 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
3 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 



*Загальна площа поперечного перерізу робочої арматури, яка працює на розтягнення  

 

Ілюстрація 2. Профілі СВП прутів та сталеві хомути, що використовуються як арматура 
в  балці 2. 

ВИПРОБУВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ БАЛКИ ЗА КІМНАТНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ 

Для оцінки поведінки на вигин запропонованої балки проводили випробування на 
згинання в шести точках за кімнатної температури. Балка піддавалась навантаженню, що 
збільшувалось, з кроком 5-10 кН до остаточного руйнування. Навантаження зупиняли на 
кожному кроці на дві хвилини для спостереження. Навантаження здійснювали гідравлічним 
домкратом у чотирьох точках на балці. Вертикальний прогин вимірювали посередині за 
допомогою лінійного диференціального датчика. Навантаження балки призвело до кривої 
залежності прогина від навантаження, показаної на Ілюстрації 3. Початкова лінійна залежність 
між навантаженням і прогином стала нелінійною після прикладеного навантаження приблизно 
60 кН. Це супроводжувалося появою тріщин в бетоні на розтягнутій грані. Будівельні норми і 
правила визначають допустимий максимальний прогин L/250, що складає для цього випадку 
17,0 мм і перевищується при навантаженні 90 кН. Для випробування на вогнестійкість було 
вибрано навантаження 40 кН, що знаходиться нижче порогу розтріскування бетону.  

Навантаження було збільшено до максимуму 310 кН, що призвело до прогину в балці 
на 98 мм. Під час розвантаження вся балка повернулась назад у те саме положення, що і до 
навантаження. Це свідчить, що відновлення балки не перешкоджається пластичною 
деформацією арматури, як це було б у балках армованих сталевою арматурою. Модуль 
пружності при згинанні (𝐸𝐸𝐵𝐵) контрольної балки можна обчислити за результатами 
експериментів, використовуючи рівняння 1, наведене в ASTM D790M (1986) [6]. 

𝐸𝐸𝐵𝐵 = 𝐿𝐿3m/4bℎ3                                                                                                                      (1) 

Де 𝐸𝐸𝐵𝐵 = модуль пружності при згинанні; 

L = відстань між опорами, 4250 мм; 

b = ширина балки, 350 мм; 

h = висота балки, 400 мм; 

m = нахил дотичної до початкової прямолінійної частини кривої прогину під 
навантаженням, Н/мм прогина.  

З кривої прогину під навантаженням, отриманої за результатами експериментів, 
представлених на Ілюстрації 3, нахил до початкового навантаження отримують як 12500 Н/мм, 
а нахил для другої частини кривої як 2500 Н/мм. Замінивши зазначене в рівнянні 1, початковий 
та вторинний модулі балки отримують відповідно як 10,7 ГПа та 2,1 ГПа. 

 

 



Ілюстрація 3. Крива прогину під навантаженням для контрольної балки. 

ПРОГРАМА ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ 

Вимірювальні прилади 

Зразки для випробування на вогнестійкість були обладнані термопарами. Термопари 
були вбудовані в бетон для отримання розподілу температури під час випробування на 
вогнестійкість. Використовувані термопари були «витими кабелями з тефлоновою ізоляцією 
типу k». Кінці термопар точно розташовували, завдяки розміщенню їх у мініатюрних 
стовпчиках розміром 20х30 мм і довжиною 400 мм, залитих в опалубку перед самим 
бетонуванням балки. Термопари також були прикріплені до арматури та хомутів для балки 1 
та балки 2. На Ілюстрації 4 показані термопари (ТП), вбудовані в бетон, у чотирьох місцях 
уздовж балки А, В та С, в кожне з яких вбудовані по чотири термопари № 1, 2, 3 та 4, які 
знаходились на відстані 80 мм від перерізу балки. 

 

Ілюстрація 4. Термопари, вбудовані в бетон. Група термопар в місцях A, B та С в бетоні 
№№ 1-4 на осьовій лінії з кроком 80 мм (3x4=12). 



  fire – вогонь4 

  sustained load – тривале навантаження5 

  thermocouples – термопари6 

У місці розташування A, B і C термопари також були приєднані до 3 основних арматур 
(x, y, z), як показано на Ілюстрації 5. Дві термопари також були приєднані до хомутів в місцях 
A і B. Загалом 23 термопари використовувались для кожної балки. Дванадцять було 
вбудовано в бетон (чотири у місце А, чотири у місце В і чотири у місце С). Дев'ять термопар 
було приєднано до арматури в місці, показаному на Ілюстрації 5, по три в кожному місці. Це 
зона, де очікувались максимальні напруги згинання та зсуву. 

stirrups spacing – крок хомутів7 

end reinforcements – кінцева арматура8 

thermocouples attached to the stirrups – термопари, приєднані до хомутів9 

thermocouples attached to the main rebars – термопари, приєднані до робочої 
арматури10 

                                                           
4 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
5 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
6 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
7 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
8 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
9 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
10 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 



Ілюстрація 5. Конструкція зразка та точки вимірювання температури на арматурі. 

Експериментальна установка з випробування на вогнестійкість показана на              
Ілюстрації 6. 

 

Ілюстрація 6. Установка з випробування на вогнестійкість. 

  concrete slab – бетонна плита11 

  beam - балка12 

  exposed length – зовнішня довжина13 

  loading rig – установка навантаження14 

Дані про пічку 

Повномасштабні випробування на вогнестійкість були проведені в Науково-дослідному 
будівельному центрі, Уотфорд, Сполучене Королівство. Дані про піч, що використовувалась в 
цій роботі, є такими: внутрішні розміри печі 4 м (ширина) х 4 м (довжина) х 2 м (глибина). Дві 
бічні стінки містять пальники. Одна торцева стінка має двері; інша торцева стінка є модульною 
і може переміщуватися. Вихід димоходу знаходиться в підлозі на одному кінці печі. Верх печі 
закривається тестовим зразком або набором сталевих вогнетривких захисних панелей. Піч 
викладена ізоляційною цеглою класу 1400 (щільність приблизно 880 кг/м³), щоб відповідати 
вимогам Британського стандарту, ISO та EN. Пальники були газовими інжекційними. Всього 
було 20 пальників, розташованих по 10 вздовж двох протилежних сторін печі, приблизно на 
1200 мм над підлогою. Установка навантаження розміщувалась над пічкою, проходячи по 
центру по всій довжині, паралельно стінкам, де були розташовані пальники. Установка 
навантаження забезпечує проліт 4,25 м для балок. Навантаження на балку подається 
гідравлічно зверху на чотири точки навантаження. Максимальне випробувальне 
навантаження - приблизно 440 кН. Зразки балки нагрівали з трьох боків. Температури печі 
записували, спостерігали та контролювали згідно до стандартної кривої вогню у відповідності 
до BS 476: Частина 20 [7]. Температури вимірювали в десяти точках у печі біля поверхні балки. 

                                                           
11 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
12 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
13 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
14 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 



Процедура випробування 

Приблизно за тиждень до кожного випробування на вогнестійкість тестову балку 
доставили в приміщення, де знаходилась піч, для встановлення вимірювального обладнання. 
На початку випробування на вогнестійкість навантаження 40 кН застосовували гідравлічним 
домкратом у чотирьох точках на відстані 1 м, рівномірно розміщених на балочному прольоті. 
Це забезпечувалося постійно під час кожного випробування за допомогою монітора 
навантажувача гідравлічного домкрата, який знаходився поза печі. Прогин вимірювали в точці 
центру прольоту, використовуючи «лінійні перетворювачі прогину під напругою». Балку 
розміщували по центру на рівні даху печі. Стіни печі були побудовані з цегли. Дах виготовляли 
зі збірних попередньо напружених плит, які фарбували вогнестійкою фарбою з ізоляцією вгорі. 
Зазор між ізолюючою плитою і балкою ретельно ущільнювали ізоляцією, кам'яною ватою та 
керамічною ватою, щоб захистити вимірювальні прилади над плитами і щоб балка вільно 
прогиналась під навантаженням. Чотири точки навантаження було застосовано на балці через 
чотири заздалегідь зроблені отвори в попередньо напруженій плиті даху. Установка 
навантаження була тією ж навантажувальною установкою, яку використовували для 
випробування контрольної балки. Десять ТП всередині керамічних труб висіли зі стелі печі для 
вимірювання температури біля поверхні балки під час випробування на вогнестійкість. Було 
вирішено, що випробування слід припинити, коли зразок зазнає значного прогину або коли 
його визнають нездатним витримати прикладене навантаження або він виявить ознаки 
нестабільності, що б не відбулося раніше. 

РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ НА ВОГНЕСТІЙКІСТЬ 

Послідовність подій, що спостерігалася під час випробування на вогнестійкість кожної 
балки, хронологічно перераховані в Таблицях 6 і 7, а криві «час-прогин» показані на Ілюстрації 
7. Від початку випробування було зафіксовано повільне, але стабільне збільшення прогину 
балки, але це стабілізувалось, і балки були ефективно стабільними приблизно через 30 
хвилин, в цей час єдиними ефектами, що спостерігалися, була невелика кількість бетону, що 
розсипалась в куті балок. Тріщини в бетоні стали очевидними в обох балках приблизно через 
75-80 хвилин, що супроводжувалося полум'ям із зони тріщин. Балки демонструють належне 
збільшення прогину, що було визначено як пошкодження через 94 хвилини для балки 2 та 128 
хвилин для балки 1. Зовнішній вигляд балок після пошкодження та охолодження до кімнатної 
температури показаний на Ілюстрації 8 та Ілюстрації 9. Режим пошкодження балки 
визначається через згинально-зсувні тріщини та розсипання бетону. Після проведення 
випробувань на вогнестійкість балки витягнули з печі. Було помічено, що балка 1 розкололась 
надвоє. 

Таблиця 6. Спостереження за випробуванням на вогнестійкість балки 1. 

Час (хв.) Спостереження 
0 Випробовування почато 
12 Незначне розсипання в нижніх кутах балки 
75 Поздовжньо  витягнута тріщина довжиною 400 мм помітна вздовж нижньої грані 

балки приблизно 300 мм від лівого краю балки. Полум’я з ближнього кінця внизу 
та збоку балки 

100 Тріщина збільшилась приблизно до 800 мм завдовжки, а інша довжиною 100 мм 
утворилась на відстані 40 мм збоку зверху  

127 Великі фрагменти відвалилися, і по всьому периметру посередині утворилася 
велика тріщина шириною 35 мм. Тріщини з’являються по всій балці 

132 Навантаження знято 
140 Великий фрагмент відвалився 
143 Випробування завершено 

 

 

 



Таблиця 7 Спостереження за випробуванням на вогнестійкість балки 2 

Час (хв.) Спостереження 
0 Випробовування почато 
14 Мала кількість рідини капає з нижньої грані балки 
25 Незначне розсипання в нижніх кутах балки 
50 Розсипання помітне на верхній грані балки 
80 Поздовжні тріщини довжиною 300 мм виявилися посередині біля бічної сторони 

балки на лівому кінці. Мерехтливе полум'я на дальній стороні балки 
88 Тріщина на нижній грані (грань розтягнення) розкрилась приблизно на 2 мм в 

ширину 
92 Більше полум’я з інших частин балки та 100-мм поздовжні тріщини з’явились 

посередині на нижній грані та поруч з боками 
94 Перевищення норми прогину 
101 Норма прогину перевищено 
104 Випробування завершено 

 

Ілюстрація 7. Криві «час-прогин» під час нагріву для балки 1 і балки 2. 

  deflection – прогин15 

  time - час16 

  fire resistance beam 2 = 94 minutes – межа вогнестійкості балки 2 = 94 хвилини17 

  fire resistance beam 1 = 128 minutes – межа вогнестійкості балки 1 = 128 
хвилин18 

 

 

 

 

                                                           
15 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
16 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
17 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
18 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 



 

Ілюстрація 8. Руйнування в центрі бетону в балці 1 після випробування на 
вогнестійкість. 

 

Ілюстрація 9. Пошкодження балки 2 після випробування на вогнестійкість всередині 
печі демонструє тріщини прогину та руйнування в робочій арматурі. 

На Ілюстрації 10 зображені температури, виміряні в центрі балки в положеннях В, 80 
мм від нижньої грані балки. Температура зростає з часом. Висока температура навколишнього 
середовища (T°C) у точці, розташованій на відстані «х» мм від поверхні балки, вважається 
функцією часу впливу вогню. На Ілюстрації 11 зображена максимальна температура, виміряна 
на арматурі за кожен часовий інтервал. На Ілюстрації 12 зображена середня температура в 
хомутах. Дані виключають деякі показання, які показали раптові, нестабільні та різкі зміни. Це 
можна пояснити можливим замиканням тефлонового дроту та записом, що показує 
температуру в місці, відмінному від кінця термопари. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Ілюстрація 10. Температурний режим у поперечному перерізі балки 1 на відстані 80 
мм від нижньої грані балки для різних періодів впливу вогню. Температура кожної сторони 
балки - це середнє значення показника від ТП в пічці з кожного боку балки. 

temperature – температура19 

  fire exposure period (minutes) – період дії вогню (хвилини)20 

  width of the beam (mm) – ширина балки (мм)21 

 

Ілюстрація 11 Час/температура нагріву в арматурі для балки 1 та балки 2 

 

 

 

 

                                                           
19 Переклад слова з ілюстрації (прим. перекладача). 
20 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 
21 Переклад фрази з ілюстрації (прим. перекладача). 



 

Ілюстрація 12 Середня температура хомутів в балці 1 та балці 2 

КОМЕНТАР 

Усі результати випробовуваних балок для порівняння наведені в Таблиці 8. 
Підвищення температури в бетонному перерізі у відповідь на високі зовнішні температури 
залежить від великої кількості факторів. До таких факторів відносять вологість бетону та 
хімічний склад заповнювача та цементу. Також зміна температури в балці залежить від умов 
нагрівання та характеристик теплопередачі навколишнього середовища. Однак ці фактори не 
можуть бути легко оцінені для розробки загального правила проектування. Час нагріву для 
балки 1 становив 143 хвилини з максимальним центральним прогином 185 мм ≈ L/23, а час 
нагріву для балки 2 - 104 хвилини з максимальним центральним прогином  157,5 мм ≈ L/27. 
Різницю можна пояснити слабшою міцністю зв'язку між арматурою та бетоном балки 2 
порівняно з балкою 1. Криві «прогину/часу» для обох балок зі значеннями вогнестійкості 
зображено на Ілюстрації 7. Раптові прогини в балці 1 та балці 2 були на 128 хвилині і 94 хвилині 
відповідно. Під час візуального спостереження після завершення нагрівання арматури все ще 
було видно, що з’являлось залишкове полум’я. Вважається, що це пов'язано з високою 
температурою, якої досягли прутки з волокна, що сприяло займанню. Було виявлено, що 
арматура, яка була вилучена шляхом відколу бетону, зазнала стоншення та карбонізації 
внаслідок горіння. 

Як видно з випробувань на вогнестійкість із застосуванням повномасштабних балок і 
аналізу зразків, що залишилися від випробувань, пошкодження сталося у зв’язку з 
проникненням вогню через тріщини бетонної балки, що утворились під час випробувань. Це 
призвело до спалювання матриці арматури, що спричинило розтріскування граничних шарів 
та порушення адгезії між ними. Таке порушення адгезії призвело до зсувних тріщин вздовж 
балки. Балка 1, в якій використовували СВП хомути, розкололась на дві частини після того, як 
її витягнули з печі. Балку 2 витягнули з печі цільною, було виміряно 30-мм розширення і балка 
була зігнута в центрі. В обох балках обсипання бетону відбулося внаслідок тиску, що 
створюється при перетворенні вологи в поверхневому шарі бетону на пар. Після 
випробування на вогнестійкість зразки арматури були зібрані з розтягнутої грані посередині 
балки, щоб оцінити вплив вогню на арматуру. Зразки зважували та порівнювали зі зразками, 
які не зазнали впливу. Вага арматури в балці 1 і в балці 2 зменшилася на 22,3% і 33,8% 
відповідно. 

 

 

 

 



Таблиця 8. Результати випробувань на теплостійкість під навантаженням. 

Зразки Прикладене 
навантаження 
(кН) 

Час 
нагріву 
(хв.) 

Характер  
пошкодження 

Час 
пошкод-
ження 
(хв.) 

Прогин в 
центрі у 
кінці 
нагріву 
(мм) 

Середня 
температура 
нижньої 
арматури у 
кінці нагріву 
(°C) 

Балка 1 40 143 Пошкодження 
від прогину та 
залишкове 
полум’я на 
арматурі 

128 185 462 

Балка 2 40 104 Пошкодження 
від прогину, 
великі 
тріщини на 
розтягнутій 
грані балки і 
залишкове 
полум’я на 
арматурі 

94 157,5 377 

 

ВИСНОВКИ 

Показник вогнестійкості (здатність витримувати навантаження) для балки 1 склав 128 
хвилин, а для балки 2 - 94 хвилини, обидві балки були випробувані відповідно до BS 476, 
частина 21 [8]. 45% допустимого навантаження застосовували як експлуатаційне 
навантаження, прогин був приблизно L/23 для балки 1 та L/27 для балки 2. За умовами 
пошкодження під навантаженням згідно з BS 476: Частина 20 (Розділ 10) [7] прогин становить 
L/20. Будівельні норми пожежної безпеки рекомендують, щоб мінімальна тривалість 
вогнестійкості для більшості груп будівель становила 90 хвилин. Ці результати випробувань 
на вогнестійкість показують, що бетонні балки, армовані СВП арматурою, відповідатимуть 
вимогам протипожежного захисту для мінімальних періодів вогнестійкості. Для майбутнього 
проектування бетонних армованих СВП прутами балок в умовах пожежі рекомендується 
мінімальний захисний бетонний шар 70 мм. 

[…] 
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