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PRATARMė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijos Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondui.
Leidinyje pateikiamas tik autorių požiūris, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet 

kokios čia pateiktos informacijos naudojimą ir pasekmes.
Leidinys parengtas kaip įvairių mokslo tiriamųjų projektų rezultatas:

− Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo (angl. trumpinys RFCS) projekto FICEB+;
− Anglies ir plieno mokslinių tyrimų fondo projekto COSSFIRE;
− Leonardo Da Vinci projekto „Iš dalies apsaugotų kompozitinių perdangų atsparumo ugniai įver-

tinimas“ (FRACOF).
Ankstesnį projektą rėmė ArcelorMittal ir CTICM, jis finansuotas ir įvykdytas bendradarbiaujant 

CTICM ir SCI.
Paprastesnis skaičiavimo metodas iš pradžių buvo plėtotas remiantis didelės apimties daugia-

aukščių plieninių rėminių pastatų gaisriniais bandymais, atliktais Pastatų tyrimų įstaigos Kardingtono 
bandymų bazėje Jungtinėje Karalystėje. 

Daug skaičiavimo metodų teorinių būdų taikomi nuo 6-ojo dešimtmečio pabaigos, kai buvo baig-
ta nagrinėti armuotųjų betoninių plokščių elgsena kambario temperatūroje. Pirmasis paprastesniojo 
skaičiavimo būdo variantas buvo pateiktas Plieninių konstrukcijų instituto (SCI) skaičiavimo vadove 
P288 „Gaisrinės saugos skaičiavimas: Naujas požiūris į daugiaaukščius plieninius rėminius pastatus“ 
(2 leidimas).

Nors atsparumo ugniai skaičiavimo metodas taikomas neseniai, inžineriniai šio metodo pagrin-
dai žinomi gerai.

Paprastesnis skaičiavimo būdas SCI buvo įgyvendintas kaip programinės įrangos paketas 2000 m. 
Patobulinus paprastesnįjį skaičiavimo būdą pataisytoji laida išleista 2006 m.

Vertingos pagalbos buvo sulaukta iš:
− Mary Brettle – iš Plieninių konstrukcijų instituto (SCI);
− Ian Sims – iš Plieninių konstrukcijų instituto (SCI);
− Louis Guy Cajot – iš ArcelorMittal;
− Renata Obiala – iš ArcelorMittal;
− Gisèle Bihina – iš CTICM.
− Mohsen Roosefid – iš CTICM;
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SANTRAUKA

Didelės apimties gaisrų bandymai, atlikti kai kuriose šalyse, ir tikrų pastatų gaisrų stebėjimai parodė, 
kad kompozitinių plieninių rėminių konstrukcijų pastatai yra atsparesni gaisrui nei apsaugotieji ele-
mentai. Žinoma, kad šiuolaikiniai plieninių rėminių konstrukcijų pastatai pasižymi didele atsparumo 
gaisro poveikiui atsarga, todėl pavienių konstrukcijos elementų atsparumo standartinio gaisro povei-
kio bandymas negali užtikrinti svaraus visos konstrukcijos elgsenos ugnyje vertinimo rodiklio.

Kardingtone atlikus didelio pastato gaisrinių bandymų programos, vykdytos 1995 ir 1996 m., ste-
bėjimus ir analizę, buvo sukurtas paprastesnis skaičiavimo būdas, grindžiamas membranine kompozi-
tinės plieninės-betoninės perdangos elgsena, sudarantis sąlygas pasinaudoti kompozitinei perdangos 
plokštei būdingu atsparumu ugniai ir atmetantis sudėtingų viso pastato elgsenos baigtinių elementų 
programomis analizės poreikį. Tačiau dėl savo ypatingos savybės ši pažangi skaičiavimo idėja išlieka 
vis dar nežinoma daugumai inžinierių ir valdininkų. Taigi šis techninis dokumentas padės skaitytojui 
lengvai suprasti visą pagrindinę informaciją ir skaičiavimo rekomendacijas dėl minėto paprastesniojo 
skaičiavimo būdo.

Šiame techniniame dokumente pateikti teoriniai paprastesniojo skaičiavimo metodo pagrindai ir 
parodytas jo tobulinimas, siekiant pritaikyti gaisro inžinerijai. Čia pateikiama aktuali viso pasaulio na-
tūralaus dydžio pastatų gaisrinių bandymų apžvalga, atitinkamų bandymo duomenų apibendrinimas 
ir informacija apie daugiaaukščių pastatų elgsenos atsitiktinių gaisrų metu stebėjimus. Kita vertus, 
leidinyje detaliai aiškinama apie naujus didelės apimties kompozitinių perdangų sistemų, veikiamų 
ilgalaikių ISO gaisro poveikių, elgsenos tyrimus, kurie suteikia daugiau aiškumo apie paprastesniojo 
skaičiavimo būdo pagrįstumą. Šio būdo atsarga taip pat aiškiai parodoma lyginant parametrinės skai-
tinės analizės rezultatus su sudėtingesniojo skaičiavimo modeliais.
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1. ĮVADAS 

Keliose šalyse atlikti didelės apimties tikrų pastatų gaisrinių bandymų stebėjimai parodė, kad kompo-
zitinių plieninių rėminių pastatų su kompozitinėmis perdangomis (betoninės plokštės sujungtos su 
plieninėmis sijomis galvelinėmis jungėmis) elgsena yra daug tinkamesnė nei nustatyta, atlikus kom-
pozitinių plokščių ar kompozitinių sijų kaip pavienių konstrukcijos elementų atsparumo standartinio 
gaisro poveikiui bandymus. Žinoma, kad šiuolaikiniai plieninių rėminių konstrukcijų pastatai pasi-
žymi dideliu atsparumu gaisrams, todėl pavienių konstrukcijos elementų atsparumo standartiniam 
gaisrui bandymai negali pateikti įtikinamų tokių konstrukcijų elgsenos rodiklių.

Analizė rodo, kad tokia puiki elgsena kilus gaisrui yra dėl gelžbetoninės plokštės tempiamosios 
membraninės ir plieninių sijų lyninės elgsenos.

Išanalizavus ankstesnius stebėjimų duomenis, Jungtinėje Karalystėje buvo suformuluota nauja šiuo-
laikinių daugiaaukščių plieninių rėminių pastatų koncepcija. Skaičiavimo nuorodos ir programinė įran-
ga, skirta kompozitinėms perdangos plokštėms skaičiuoti šiuo metodu, buvo paskelbtos 2000 m. 

Skaičiavimo koncepcija leidžia projektuotojams išnaudoti viso pastato elgsenos pranašumus, pa-
liekant kai kuriuos elementus neapsaugotus. Tuo metu išlaikomi saugos lygiai, atitinkantys visiškai ap-
saugotas konstrukcijas. Skaičiavimo būdas leidžia iš dalies apsaugotos kompozitinės perdangos atspa-
rumą ugniai įvertinti tikrojo ar standartinio gaisro poveikiui. Jis yra ypač svarbus, nes tai reiškia, kad 
skaičiavimo koncepcija gali būti projektuotojų pritaikyta neturint gaisro inžinerijos specialisto žinių.

Nors ir plačiai paplitusi Jungtinėje Karalystėje, atsparumo ugniai padidėjimo dėl membraninės 
ir lyninės elgsenos idėja yra dar labai nauja daugumai inžinierių ir valdininkų visoje Europoje. Šio 
dokumento tikslas – suteikti žinių šioms galimoms vartotojų grupėms, pateikti patikimą techninės 
paramos, taikant šią skaičiavimo koncepciją, paketą, kurį sudaro:

− turimų įrodymų apie kompozitinių konstrukcijų elgseną didelės apimties gaisrinių bandymų ir pas-
tatų atsitiktinių gaisrų metu apžvalga;

− išsamus paprastesniojo kompozitinės perdangos konstrukcijos, atremtos ant ištisinių ir skylėtųjų sijų, 
skaičiavimo būdo teorinių pagrindų aiškinimas;

− pagrindinių paprastesniojo skaičiavimo metodo, vertinant kompozitinių plieninių-betoninių kons-
trukcijų atsparumą ugniai, prielaidų aprašas;

− didelės apimties kompozitinės plieninės-betoninės perdangos sistemos demonstracinio gaisrinio 
bandymo, taikant standartinę laikinę temperatūros kreivę pagal EN 1365-2 ilgesnei nei 120 minučių 
trukmei, detalės;

− nuodugnus skaitinis parametrinis tyrimas, leidžiantis patikrinti paprastesniojo skaičiavimo būdo tin-
kamumą.
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2. KARDINGTONO GAISRINIŲ BANDYMŲ PROGRAMA  

2.1. Tyrimų programa

1996 m. rugsėjo mėn. buvo baigta Jungtinės Karalystės Pastatų tyrimų įstaigos Kardingtono labora-
torijos (Building Research Establishment’s Cardington Laboratory) gaisrinių bandymų programa. Buvo 
bandytas aštuonių aukštų kompozitinis plieninis rėminis pastatas, kuris buvo suprojektuotas ir pasta-
tytas kaip įprastas daugiaaukštis biurų pastatas. Bandymų tikslas – ištirti tikros konstrukcijos elgseną 
tikro gaisro sąlygomis ir surinkti duomenis, kuriuos būtų galima patikrinti kompiuterinėmis progra-
momis, skirtomis konstrukcijų elgsenai analizuoti. 

2.1 pav. Kardingtono bandymo pastatas prieš betonuojant perdangas

Bandomasis pastatas (2.1 pav.) buvo suprojektuotas kaip būdingas dviejų tipų – ryšinės konstrukcijos 
ir apkrovos lygių, kurie dažniausi Jungtinėje Karalystėje, pavyzdys. Pastato užstatymo plotas – 21×45 m, 
bendrasis aukštis – 33 m. Sijos buvo suprojektuotos kaip dviatramės, sąveikaujančios su 130 mm storio 
perdangos plokšte. Paprastai tokio tipo pastato reikiamas atsparumas ugniai turi būti 90 minučių.

Sijų jungtims su kitomis sijomis buvo naudojamos mazginės plokštelės, o sijų ir kolonų jungtims – 
lanksčiosios galinės plokštelės. Konstrukcija buvo apkrauta smėlio maišais, paskirstytais visame grindų 
plote, imituojant būdingą biuro apkrovą.

Tyrimų programoje buvo du projektai. Vieną projektą finansavo įmonė „Corus“ (ankstesnis pavadini-
mas „British Steel“) ir Europos anglies ir plieno bendrija (angl. trumpinys ECSC), o kitą – Jungtinės Kara-
lystės Vyriausybė per Pastatų tyrimų įstaigą (angl. trumpinys BRE). Kitos organizacijos, prisidėjusios prie 
mokslinių tyrimų programos, buvo šios: Šefildo universitetas, TNO (Nyderlandai), CTICM (Prancūzija) 
ir Plieno konstrukcijų institutas (angl. trumpinys SCI). Gaisriniai bandymai buvo atliekami nuo 1995 m. 
sausio iki 1996 m. liepos. Bandymai buvo atlikti įvairiose perdangos vietose, kiekvieno bandymo vieta pa-
rodyta ant grindų plano (2.2 pav.).
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2.2 pav. Bandymo vietos

Pirmiausia buvo atliekamas pavienės šalutinės sijos ir aplink ją esančios perdangos plokštės ban-
dymas, kaitinant specialiai sukonstruota dujine krosnimi. Antruoju bandymu, taip pat naudojant du-
jinį kaitinimą, buvo bandytas plokščiasis rėmas. 3, 4 ir 5 bandymų metu buvo bandyti įvairaus dydžio 
gaisriniai skyriai, kuriuose tikrasis gaisras buvo sukeliamas deginant medienos rietuves. Šių bandymų 
metu kolonos buvo apsaugotos nuo gaisro poveikio iki perdangos plokštės apačios, o sijos ir perdan-
gos plokštės paliktos neapsaugotos. 6 bandymas buvo parodomasis, kurio metu baldai ir kiti būdingi 
šiuolaikinių biurų daiktai buvo naudojami kaip gaisrinė apkrova, sukeliant daug smarkesnį gaisrą.

Detalūs bandymų aprašai buvo paskelbti Newman et al. darbe (2006). Visus 1, 2, 3 ir 6 bandymų 
duomenis elektroniniu pavidalu su matavimo vietų padėtimis galima gauti iš „Corus RD&T“ (Svinde-
no technologijos centras), o 4 ir 5 bandymų – iš BRE (Lennon 1996a, 1996b).

2.2. 1-asis bandymas. Suvaržytoji sija

Bandymas buvo atliekamas septintajame pastato aukšte. Specialiai pagaminta dujinė 8,0 m ilgio ir  
3,0 m pločio krosnis, suprojektuota ir sumontuota taip, kad kaitintų šalutinę siją (tarp D2 ir E2 ašių), 
esančią tarp dviejų kolonų, ir dalį greta esančių konstrukcijų. Buvo kaitinamas ilgesnis kaip 8,0 m 
vidurinis ruožas iš bendrojo 9,0 m sijos ilgo, todėl jungtys išliko palyginti vėsios. Bandymo tikslas – 
ištyrinėti kaitinamos sijos ir ją supančios nekaitintos perdangos elgseną bei varžantįjį nekaitintų kons-
trukcijos dalių poveikį.

Sija buvo kaitinama nuo 3 iki 10 °C per minutę sparta, kol temperatūros, pasiekusios 900 °C, buvo 
užrašytos. Kai apatinės juostos temperatūra tapo aukščiausia – 875 °C, tarpatramio vidurio įlinkis buvo 
232 mm (tarpatramio ilgis 39) (2.3 pav.). Vėstant tarpatramio vidurio įlinkis sumažėjo iki 113 mm.
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2.3 pav. Suvaržytosios sijos vidurio poslinkis iki pasiekta aukščiausia temperatūra

Skirtumas tarp šios ir panašios neapsaugotosios sijos, bandytos standartinio gaisro poveikiu ir ap-
krautos panašia apkrova, elgsenų (Wainman, Kirby 1987) parodytas 2.4 pav. Greitai didėjantis poslin-
kis, būdingas dviatramei sijai, standartinių bandymų atveju nepasireiškė bandant pastato rėmo siją, 
net kai temperatūra pasiekė apie 900 °C, kai statybinio plieno stipris sudarė tik 6 % pradinio stiprio 
pagal takumo ribą normalioje temperatūroje.
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2.4 pav. Vidurinės dalies poslinkis ir didžiausia temperatūra standartinio bandymo atveju  
ir bandant suvaržytą siją

Bandymo metu vietinė kluptis pasireiškė abiejuose bandomosios sijos galuose, bet tik krosnies 
sienos viduryje (2.5 pav.).
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Apžiūrimoji sijos po bandymo patikra parodė, 
kad abiejų sijos galų galinės plokštelės buvo pažeis-
tos ties virintinės siūlės kaitra paveiktu ruožu, bet 
už jo ribų ir tik vienoje sijos pusėje. Taip nutiko dėl 
vėstančios sijos šiluminio traukumo, sukeliančio di-
deles tempiamąsias jėgas. Nors vienos pusės plokš-
telės buvo nukirptos, toks mechanizmas sumažino 
sukeltus tempiamuosius įtempius, o kitos sijos pusės 
plokštelė užtikrino sijos vientisumą ir jos šlyjamą-
ją galią. Plokštelės irtis nustatyta pagal deformacijų 
jutiklio rodmenis, kurie parodė, kad vėsimo metu 
plyšys vystėsi visą laiką, bet nesukėlė staigios irties.

2.3. 2-asis bandymas. Plokščiasis rėmas

Šio bandymo metu buvo bandytas plokščiasis skersinis pastato rėmas, esantis B ašyje ir sudarytas iš 
keturių kolonų ir trijų pagrindinių sijų, kaip parodyta 2.2 pav.

Dujinė 21 m ilgio, 2,5 m pločio ir 4,0 m aukščio krosnis buvo sumūryta iš blokelių skersai viso 
pastato.

Pagrindinės ir šalutinės sijos kartu su apatine kompozitinės perdangos puse buvo paliktos neap-
saugotos. Kolonos buvo apsaugotos iki galimo kabamųjų lubų lygio, nors tokių lubų nebuvo. Tai lėmė, 
kad kolonų viršutinės 800 mm ilgio dalys, kuriose buvo ir jungtys, liko neapsaugotos.

9 m ilgio plieninės sijos tarpatramio vidurio stačiojo poslinkio sparta staigiai padidėjo apytiksliai 
nuo 110 iki 125 minučių (2.6 pav.). Tai lėmė siją laikančių kolonų statieji poslinkiai. Neapsaugotasis 
vidurinės kolonos ruožas sukežo apie 180 mm (2.7 pav.).
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2.6 pav. Didžiausias stačiasis 9 m ilgio sijos poslinkis ir neapsaugotosios vidurinės kolonos  
viršutinės dalies temperatūra

Kolonos aukščio mažėjimas, kurį lėmė vietinė kluptis, sukėlė liekamąsias apie 180 mm visų 
aukščiau gaisrinio skyriaus esančių aukštų deformacijas. 

2.5 pav. Suvaržytosios sijos juostos kluptis
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2.7 pav. Sukežusi kolonos galvena po bandymo

Buvo kaitinamas abiejose pagrindinės sijos pusėse esančių visų šalutinių sijų 1,0 m ilgio ruožas. 
Po bandymo atlikus tyrimą nustatyta, kad dauguma mazginių lakštų varžtų buvo nukirpti (2.8 pav.). 
Varžtai buvo nukirpti tik vienoje pagrindinės sijos pusėje. Panašaus pobūdžio plokštelės pažaida nu-
statyta ir pirmo bandymo metu, kai varžtai buvo nukirpti dėl šiluminio traukumo sijai vėstant. Šilu-
minis traukumas sukelia labai dideles tempiamąsias jėgas, kurios sumažėjo tik nukirpus mazginės 
plokštelės varžtus, esančius vienoje pagrindinės sijos pusėje.

2.8 pav. Mazginė plokštelė po bandymo
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2.4. 3-iasis bandymas. Kampas

Šiuo bandymu buvo siekiama ištirti visas perdangos konstrukcijas, o svarbiausia nustatyti perdangos 
„tiltinės“ arba membraninės elgsenos vaidmenį, užtikrinant kitokį apkrovų persiskirstymą, kai 
atraminės sijos netenka stiprumo. Iš betoninių blokelių viename pirmojo aukšto kampe buvo 
sumūrytas 10 m ilgio ir 7,6 m pločio gaisrinis skyrius (tarp E2 ir F1 ašių).

Norint įsitikinti, kad gaisrinio skyriaus sienos neįsitrauks į darbą atlaikant pridėtąsias apkrovas, 
visi galinės sienos ryšiai ir templės, t. y. viršutinė blokelių eilė, buvo pašalinti. Mineralinio pluošto 
plokštė deformacinėse jungtyse buvo pakeista keraminiais dembliais.

Taip pat ir išorinės sienos fachverko kolonos buvo atjungtos nuo kraštinės sijos virš gaisrinio sky-
riaus angos, užtikrinant, kad kraštinė sija neturės papildomos atramos. 

Visos kolonos, sijų ir kolonų jungtys ir kraštinės sijos buvo apsaugotos nuo gaisro poveikio.
Gaisro apkrova medienos rietuvių pavidalu buvo lygi 45 kg/m2. Ši gaisro apkrova yra gana didelė 

ir atitinka 95  % fraktilio biuro pastatų gaisro apkrovą. Atsparumo ugniai inžineriniai skaičiavimai 
atliekami naudojant 80 % fraktilio gaisro apkrovą. Vėdinimas buvo numatytas per vieną 6,6 m pločio 
×1,8 m aukščio angą. Aukščiausia išmatuota gaisrinio skyriaus aplinkos temperatūra buvo 1071 °C.

Aukščiausia plieno temperatūra, kuri buvo 1014 °C, išmatuota ant vidurines sijos, esančios 2 ašyje 
(tarp E2 ir F2 ašių). Didžiausias stačiasis poslinkis, lygus 428 mm (šiek tiek mažiau nei tarpatramio 
ilgis/20), buvo išmatuotas šalutinės sijos tarpatramio viduryje. Šioje vietoje sija įkaito iki 954 °C. Lai-
kinis įlinkio pokyčių ir laikinis temperatūros sąryšiai parodyti 2.9 pav. 
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2.9 pav. Didžiausi statieji sijos poslinkiai ir temperatūra 

Visos degiosios gaisrinio skyriaus medžiagos sudegė gaisro metu. Konstrukcijos elgsena buvo 
puiki, be jokių griūties požymių (2.10 pav.).

Kluptis pasireiškė arti kai kurių sijų ir kolonų jungčių, bet kitaip nei 2-ojo bandymo metu: jungčių 
varžtai nebuvo nukirpti. Tai gali reikšti, kad nepasireiškė didelės tempiamosios jėgos ar kad jungčių 
plastiškumas buvo pakankamas susidoroti su tempimo sukeltais poslinkiais.
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2.10 pav. Konstrukcijos vaizdas po bandymo

2.5. 4-asis bandymas. Kampas

Šis bandymas buvo atliktas antrojo aukšto 54 m2 ploto kampinėje dalyje tarp E4 ir F3 ašių. Vidinės 
gaisrinio skyriaus pertvaros E ir 3 ašyse buvo sumontuotos iš plieninių elementų, uždengtų gaisrui at-
spariomis plokštėmis. Numatytas karkasinės pertvaros atsparumas ugniai – 120 minučių, o jos viršaus 
poslinkis – 15 mm. Esama viso aukščio blokelių siena atstojo galinės F ašies sienos atitvarą, išorinė 
4 ašies siena, aukščiau 1 metro aukščio blokelių mūro sienos, buvo įstiklinta. Gaisrinis skyrius buvo 
visiškai uždaras – uždaryti visi langai ir durys. Kolonos nuo gaisro poveikio buvo apsaugotos iki pat 
perdangos plokštės apačios. Skirtingai nei 3-iojo bandymo metu, apsaugotos buvo ir jungtys, sąrama 
(tarp E4 ir F4 ašių) buvo neapsaugota, o fachverko kolonos liko prijungtos prie sijų. Sudarant 40 kg/m2 
gaisro apkrovą panaudota dvylika medienos rietuvių.

Gaisro plėtrai didelį poveikį turėjo deguonies gaisriniame skyriuje trūkumas. Po pradinio tem-
peratūros padidėjimo gaisras nurimo ir toliau ruseno iki 55 minutės, kai įsikišo gaisrininkų grupė ir 
vėdinimui užtikrinti išėmė vieną įstiklinimo stiklą. Dėl to sumažėjusi temperatūra vėl padidėjo. Kitas 
stiklas iškart po pirmojo sudužo jau 64 minutę, ir temperatūra pradėjo kilti. Tarp 94 ir 100 minutės 
sudužo likę stiklai. Temperatūra staigiai pakilo, ji didėjo toliau, kol gaisras išsiplėtė. Aukščiausia iš-
matuota gaisrinio skyriaus vidaus aplinkos temperatūra siekė 1051 °C po 102 minučių (2.11 pav.). 
Aukščiausia plieno temperatūra pasiekė 903 °C, tai buvo vidurinės šalutinės sijos apatinės juostos 
temperatūra, išmatuota praėjus 114 minučių.

Didžiausias plokštės įlinkis siekė 269 mm, jis nustatytas gaisrinio skyriaus viduryje po 130 minu-
čių. Po gaisro jis sumažėjo iki 160 mm.
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Bandymo metu buvo pastebėta, kad neapsaugotoji kraštinė sija, esanti 4 ašyje, visiškai apimta ugnies. 
Tačiau šios sijos aukščiausia temperatūra buvo 680 °C, o ji, kaip matyti 2.12 pav., yra palyginti žema, lygi-
nant su vidurinių sijų temperatūra. Atitinkamas didžiausias kraštinės sijos įlinkis buvo 52 mm, išmatuo-
tas po 114 minučių. Toks nedidelis poslinkis buvo aiškinamas papildomų atramų, kurias atstojo aukščiau 
esančio aukšto fachverko kolonos, bandymo metu atlaikiusios tempimą, poveikiu.

Vidinės gaisrinio skyriaus sienos buvo pastatytos tiesiai po neapsaugotosiomis sijomis ir savo pa-
skirtį atliko tinkamai. Jų vientisumas buvo užtikrintas visą bandymo laiką. Pašalinus sieną galima buvo 
pamatyti, kad vienoje iš sijų beveik visame ilgyje pasireiškė sukamoji kluptis. Tai galėjo atsitikti dėl di-
delio sijos skerspjūvio temperatūros gradiento (dėl gaisrinio skyriaus sienos padėties) kartu su dideliais 
šiluminio traukumo suvaržymais. Vietinė kluptis nepasireiškė nė vienoje iš sijų, ir jungtyse nebuvo jokių 
požymių, būdingų veikiant didelėms tempiamosioms jėgoms, kurios buvo pastebėtos kitų bandymų vė-
simo tarpsniu. 
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2.11 pav. 4-ojo bandymo krosnies dujų temperatūra
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2.6. 5-asis bandymas. Didelis gaisrinis skyrius

Bandymas buvo atliktas tarp antrojo ir trečiojo aukštų, o gaisrinis skyrius, kurio plotas 340 m2, įreng-
tas nuo vieno pastato šono iki kito.

Gaisro 40 kg/m2 apkrovą sudarė tolygiai visame gaisrinio skyriaus grindų plote paskirstytos medie-
nos rietuvės. Gaisrinio skyriaus atitvaros skersai pastato buvo karkasinės, apkaltos ugniai atspariomis 
gipso plokštėmis, o lifto šachta buvo papildomai apsaugota. Dvi pastato sienos buvo įstiklintos dvigubu 
stiklu, bet viduriniai abiejų pusių trečdaliai buvo palikti atviri. Visos plieninės sijos, taip pat ir kraštinės, 
buvo paliktos neapsaugotosios. Vidinės ir išorinės kolonos bei jungtys buvo apsaugotosios. 

Vėdinimo sąlygos turėjo poveikį gaisro smarkumui. Pradinio staigaus temperatūros padidėjimo 
metu išdužo stiklai, atverdami didžiules angas abiejuose pastato šonuose. Didelis vėdinimo plotas abie-
jose pastato pusėse sukėlė ilgalaikę ugnį, bet mažesnę, nei tikėtasi, temperatūrą. Aukščiausia aplinkos 
temperatūra – 746 °C ir aukščiausia 691 °C plieno temperatūra buvo išmatuotos gaisrinio skyriaus vidu-
ryje. Išmatuotosios gaisrinio skyriaus aplinkos temperatūros parodytos 2.13 pav. Konstrukcijos vaizdas 
prieš gaisro pabaigą parodytas 2.14 pav.

Didžiausias plokštės įlinkis – 557 mm. Atvėsus konstrukcijai jis sumažėjo iki 481 mm. 
Nemažai vietinės klupties pažaidų atsirado ties sijų jungtimis su kitomis sijomis. Vėstant keletas vie-

nos pusės galinių plokštelių jungčių suiro. Vienu atveju sienelė atplyšo nuo galinės plokštelės, todėl plie-
ninė jungtis prarado šlyjamąją galią. Dėl šios priežasties kompozitinėje plokštėje virš šios jungties atsivėrė 
platūs plyšiai, tačiau griūtis neįvyko, o šlytį atlaikė kompozitinė perdangos plokštė.
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2.13 pav. Aukščiausia ir vidutinė aplinkos temperatūra

2.14 pav. Gaisro metu deformuota konstrukcija



16

2.7. 6-asis bandymas. Parodomasis biuras 

Šio bandymo tikslas – parodyti konstrukcijos elgseną kilus tikram gaisrui. Gaisrinis skyrius, kurio ilgis – 
18 m, plotis – iki 10 m, o grindų plotas – 135 m2, buvo sumūrytas iš blokelių. Gaisrinis skyrius įrengtas 
kaip atvirojo plano biuras su daugeliu darbo vietų, apstatytų šiuolaikiniais baldais, kompiuteriais, segtuvų 
lentynomis (2.15 pav.). Bandymo sąlygos: sukelti labai smarkų gaisrą, naudojant papildomas medienos ir 
plastiko rietuves, kai bendroji gaisro apkrova siekė 46 kg/m2 (mažiau kaip 5 % biurų gali būti pasiekta tokia 
apkrova), o langų plotas buvo apribotas iki mažiausio normų leidžiamojo dydžio, nustatyto biuro pasta-
tams. Gaisro apkrovą sudarė 69 % medienos, 20 % plastiko ir 11 % popieriaus. Bendras langų plotas buvo 
25,6 m2 (19 % grindų ploto), o kiekvieno lango vidurinės dalys, iš viso 11,3 m2, buvo neįstiklintos norint 
bandymo pradžioje sukurti labiausiai pesimistines vėdinimo sąlygas.

2.15 pav. Biuras prieš bandymą

Gaisrinio skyriaus kolonos ir sijos, sijų ir kolonų jungtys buvo apsaugotos nuo gaisro poveikio. Tiek 
pagrindinės, tiek šalutinės sijos ir jų tarpusavio jungtys liko neapsaugotos. 

Fachverko kolonos liko prijungtos prie kraštinių sijų ir buvo kaip papildomos atramos gaisro metu.
Aukščiausia gaisrinio skyriaus aplinkos temperatūra  – 1213  °C, o aukščiausia vidutinė temperatū-

ra – 900 °C (2.16 pav.). Neapsaugotosios sijos įkaito iki aukščiausios 1150 °C temperatūros. Didžiausias 
jų įlinkis siekė 640 mm, kuris atvėsus sumažėjo iki pastoviojo 540 mm (2.17 pav.). Aukščiausia sąramos, 
esančios virš lango, temperatūra siekė 813 °C. Visos degiosios gaisrinio skyriaus medžiagos, taip pat ir seg-
tuvų lentynų turinys visiškai sudegė. Ties gaisrinio skyriaus galu perdangos plokštė išlinko ir atsirėmė ant 
blokelių mūro sienos. Konstrukcija neparodė jokių irties požymių.

Gaisro, beveik pasiekusio savo maksimumą, vaizdas iš išorės parodytas 2.18 pav. Konstrukcijos po 
gaisro parodytos 2.19 ir 2.20  pav. Bendras sudegusio gaisrinio skyriaus vaizdas parodytas 2.19  pav., o 
2.20 pav. parodyta vienos iš kolonų galvena. Bandymo metu perdangos plokštė supleišėjo aplink vienos iš 
kolonų galveną, kaip parodyta 2.21 pav. Šie plyšiai atsivėrė vėsimo metu, tikėtina, dėl dalinės tos kolonos ir 
plieninės sijos jungties irties. Po bandymo ištyrus plokštę paaiškėjo, kad armatūra nebuvo tinkamai užleis-
ta viena ant kitos ir kad tinklai šioje vietoje buvo tik sudurti tarpusavyje. Tai rodo, koks svarbus yra gretimų 
tempiamųjų armatūros tinklų užlaidos ilgio veiksnys.
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2.16 pav. Išmatuotoji gaisrinio skyriaus aplinkos temperatūra
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2.17 pav. Aukščiausia plieno temperatūra ir stačiasis poslinkis

2.18 pav. Gaisro vaizdas iš išorės
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2.19 pav. Bendras sudegusio gaisrinio skyriaus vaizdas

2.21 pav. Supleišėjusi perdangos plokštė ruože, 
kuriame blogai užleisti armatūros tinklai 

2.20 pav. Išklupusios sijos ties kolonos galvena
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2.8. 7-asis bandymas. Vidurinis gaisrinis skyrius

Bandymas buvo atliktas viduriniame ketvirtojo aukšto gaisriniame skyriuje, kurio ilgis – 11 m, plotis – 
7 m. Gaisro veikiamą plieninę konstrukciją sudarė dvi UB 356×171×51 skerspjūvio pagrindinės sijos, 
dvi UC 305×305×198 bei UC 305×305×137 skerspjūvio kolonos ir trys UB 305×165×40 skerspjūvio 
šalutinės sijos. 

Gaisro apkrova, lygi 40 kg/m2, buvo sudaryta iš tolygiai visame gaisrinio skyriaus plote išdėstytų 
medienos rietuvių. Vėdinimas užtikrintas įrengus 1,27 m aukščio ir 9 m ilgio angą fasade. 

Įvairiose gaisrinio skyriaus vietose buvo išdėstyta apie 130 temperatūros jutiklių – išilgai sijų, ant sijų 
bei kompozitinės plokštės, taip pat ant jungčių (mazginių ir galinių plokštelių). Papildomai 14 temperatūros 
jutiklių buvo ant apsaugotųjų kolonų. Nustatant įrąžų pasiskirstymą buvo panaudoti 2 skirtingų tipų 
deformacijų jutikliai: vienas skirtas naudoti aukštoje temperatūroje  – jungties įrąžoms matuoti, o kitas 
skirtas naudoti normalioje temperatūroje – apsaugotosios kolonos ir gaisro neveikiamų elementų įrąžoms 
nustatyti. Perdangos ir pagrindinių konstrukcijos elementų įlinkio pavidalo matavimams naudoti 37 
poslinkių jutikliai, kuriais buvo išmatuotos betoninės plokštės deformacijos ir gulstieji kolonų poslinkiai. 
Be to, 10 vaizdo kamerų ir 2 šiluminio vaizdo kameros įrašinėjo gaisro vystymąsi, dūmų išsiskyrimą, 
konstrukcijų deformacijas ir temperatūros pasiskirstymą laikui bėgant. Skirtingose gaisrinio skyriaus 
vietose išmatuotosios temperatūros buvo palygintos su parametrinio gaisro kreive, pateikta EN 1991–1–2 
priede A (2002) (2.22 pav.). Aukščiausia gaisrinio skyriaus temperatūra po 54 min gaisro siekė 1107,8 °C.
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2.22 pav. Gaisrinio skyriaus temperatūros kaitos ir parametrinio gaisro kreivės palyginimas 

Kalbant apie plienines sijas, reikėtų paminėti, kad neapsaugotosios plieninės sijos D2-E2 apatinė juos-
ta po 57 min gaisro poveikio įkaito iki maždaug 1087,5 °C skerspjūvio viduryje (2.23 pav.). Aukščiausia ties 
mazgu išmatuotoji temperatūra buvo apie 200 °C.
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2.23 pav. Plieninių sijų laikiniai temperatūrų sąryšiai

Kompozitinės plokštės ir armatūros virš pakloto įgaubos temperatūra parodyta 2.24 pav. Iš pa-
veikslo matyti, kad gaisro neveikiamos pusės aukščiausia įkaitimo temperatūra mažesnė nei 100 °C ir 
atitiko izoliavimo rodiklį.
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2.24 pav. Kompozitinės perdangos laikiniai temperatūros sąryšiai

Didžiausioji perdangos visuminio įlinkio reikšmė buvo apie 1200 mm. Nepaisant tokio didelio 
įlinkio, prognozuota perdangos griūtis, kaip matyti 2.25 pav., neįvyko.

2.25 pav. Perdangos vaizdas po bandymo
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Sijos apatinės juostos ir sienelės kluptis ties mazgu pasireiškė kaitinimo tarpsniu po maždaug 23 min 
nuo gaisro pradžios.

2.26 pav. Įvairūs plieninių sijų deformacijų pavidalai

2.27 pav. parodyti betoninės plokštės plyšiai, atsivėrę apie vienos iš kolonų galvena. Šie plyšiai atsivėrė 
ties nepakankama armatūros tinklo užlaida.

2.27 pav. Supleišėjusi perdanga aplink vienos iš kolonų galveną

2.9. Pagrindinės stebėtos elgsenos aiškinamosios pastabos

Visų bandymų metu konstrukcijos elgsena buvo nepriekaištinga ir bendrasis pastovumas buvo išlai-
kytas. 

Viso pastato elgsena gaisro metu akivaizdžiai skyrėsi nuo pavienių nesuvaržytųjų elementų stan-
dartinio gaisro poveikio bandymų metu. Akivaizdu, kad yra sąveika tarp konstrukcijų ir tikrosios 
konstrukcijos laikomosios galios persiskirstymo, daranti poveikį jos elgsenai, o to negalima atkartoti 
ar įvertinti paprastais standartiniais gaisrinių bandymų būdais.

Kardingtono bandymai parodė, kad darni šiuolaikinių plieninių rėmų kompozitinių perdangos 
plokščių ant plieninio pakloto sąveika užtikrina daug didesnį atsparumą ugniai negu paprastai laiko-
ma. Tai patvirtina kitų šaltinių įrodymai.
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3. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELėS GAISRINIAI BANDYMAI 
PRANCŪZIJOJE 

Kaip sudėtinė ECSC finansuojamojo projekto dalis nuo 1998 iki 2001 m. buvo atlikti atviros automo-
bilių stovėjimo aikštelės iš kompozitinių plieninių-betoninių konstrukcijų gaisriniai bandymai.

Vieno aukšto atvira kompozitinė plieninė rėminė automobilių stovėjimo aikštelė buvo specialiai pasta-
tyta visos apimties gaisriniams bandymams. Automobilių stovėjimo aikštelės užimamas plotas – 32×16 m, 
t. y. lygus 48 automobilių stovėjimo vietoms, aikštelės aukštis – 3 m (3.1 pav.).

3.1 pav. Atvira automobilių stovėjimo aikštelė prieš bandymą

3.2 pav. Plokščiasis bandomos atviros automobilių stovėjimo aikštelės kompozitinio rėmo modelis

Buvo atlikti trys atviros automobilių stovėjimo aikštelės bandymai. Pirmųjų dviejų bandymų 
metu naudoti trys automobiliai, o trečiojo bandymo metu buvo siekiama nustatyti ugnies plitimą tarp 
dviejų vienas prieš kitą esančių automobilių. Kiekvieno bandymo metu automobiliams leista visiškai 
sudegti. 
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Smarkiausias gaisras pasiektas antruoju bandymu, kurio metu pūtė stiprus vėjas ir visi trys automobi-
liai sudegė vienu metu po 10 minučių nuo pirmojo automobilio užsiliepsnojimo (3.3 pav.). Dėl šios prie-
žasties didelė perdangos dalis buvo veikiama ugnies, o temperatūra pakilo daugiau nei iki 800 °C (3.4 pav.). 
Plieninės sijos virš degančių automobilių įkaito ne mažiau kaip iki 700 °C (3.5 pav.).

3.3 pav. Visiškai išplitęs gaisras antrojo bandymo metu

Nors dėl plieninių sijų kaitinimo jų plieno stipris gerokai sumažėjo, neapsaugotųjų plieninių kons-
trukcijų griūties šių bandymų metu neįvyko. Be to, dėl konstrukcijos elgsenos didžiausias išmatuotasis 
kompozitinės perdangos įlinkis buvo palyginti mažas ir nesiekė 150 mm.
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3.4 pav. Karštų dujų (liepsnos) virš degančių automobilių laikiniai temperatūros sąryšiai
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3.5 pav. Plieninės sijos, esančios virš degančių automobilių, laikiniai temperatūros sąryšiai

Pastebėta, kad skaičiuojant plokščiojo (2D) rėmo modelį, įlinkiai buvo gauti didesni už išmatuo-
tuosius bandymo metu. Todėl buvo sudarytas erdvinis rėmo modelis konstrukcinei automobilių sto-
vėjimo aikštelės elgsenai prognozuoti (3.6 pav.). Tam tikslui taikytas modeliavimo metodas, sukurtas 
Kardingtono mokslinių tyrimų projekto antrojo etapo metu.

Bandymo metu išmatuotųjų ir apskaičiuotųjų, naudojant plokščiąjį bei erdvinį modelius, įlinkių 
palyginimas parodytas 3.7 pav., iš kurio galima matyti, kad naudojant erdvinį modelį gautieji rezulta-
tai labiau koreliuoja su bandymo rezultatais. Akivaizdu, kad pradėjo reikštis membraninė kompoziti-
nės plokštės elgsena ir tai turėjo teigiamą poveikį netgi esant santykinai nedideliam įlinkiui.

3.6 pav. Erdvinis (3D) atviros stovėjimo aikštelės modelis
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3.7 pav. Stačiųjų skaičiuojamųjų ir bandymais nustatytų poslinkių palyginimas 

Vis dėlto, atsižvelgiant į gaisro inžinerijoje naudojamą gaisro scenarijų, atviros automobilių aikš-
telės plieniniai elementai gali įkaisti iki 950 °C. Tai įrodymas, kad taip įkaitusios perdangos įlinkis 
padidės, ir konstrukcijos laikomoji galia labiau priklausys nuo membraninės elgsenos (3.8 pav.).

3.8 pav. Atviros automobilių stovėjimo aikštelės įlinkio, apskaičiuoto  
pagal Prancūzijos reglamentą, pavyzdys

Taigi šio projekto metu metodas, paremtas atvirų automobilių stovėjimo aikštelių 3D mode-
lio sudarymu, buvo taikomas įvairiuose Prancūzijos priešgaisrinės saugos inžineriniuose projek-
tuose norint nustatyti neapsaugotųjų kompozitinių plieninių rėminių atvirų automobilių stovėji-
mo aikštelių pastovumą. Iš to galima lengvai suprasti, kad metodikos pagrindas yra membraninė 
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kompozitinės plieninės ir betoninės perdangos elgsena. Be to, siekiant palengvinti šios metodikos 
taikymą, buvo parengtos įvairios lentelės (ARRETE DU 21 AVRIL 1983), kuriose rekomenduojami 
standartinių matmenų plieniniai elementai, betoninė plokštė ir būtinas plieninės armatūros tinklas, 
atsižvelgiant į veikiančias apkrovas ir konstrukcinį rėmo sprendinį. Vienas šios lentelės pavyzdžių 
pateiktas 3.1 lentelėje.

3.1 lentelė. Atvirų automobilių stovėjimo aikštelių atsparumo ugniai skaičiavimo lentelė

Plokštės tarpatramis 2,5 m
Šalutinės sijos tarpatramis 7,5 m
Pagrindinės sijos tarpatramis 7,5 m
Kolonų žingsnis 7,5 m
Pridėtosios apkrovos (be savojo svorio):
•	Standartinis aukštas:

− nuolatinė apkrova 0,20 kN/m2

− naudojimo apkrova 2,50 kN/m2

•	Viršutinis aukštas:
− nuolatinė 1,45 kN/m2

− naudojimo apkrova 2,50 kN/m2

•	Savasis fasado svori: 7,50 kN/m2

Automobilių vietų padėtys:
•	Skersai šalutinės sijos

Grynasis aukštis žemiau sijos 2,1 m

Mažiausias šalutinės sijos 
skerspjūvis

Standartinis aukštas IPE 240
Viršutinis aukštas IPE 270

Mažiausias pagrindinės 
sijos skerspjūvis

Standartinis aukštas IPE 400
Viršutinis aukštas IPE 450

Kolonos skerspjūvio 
nustatymas

Galimi skerspjūvių tipai HEA, HEB ir HEM
Didžiausias apkrovos lygis (**) 0,35

Reikalavimai, taikomi 
betoninei plokštei

Bendrasis plokštės storis ≥120 mm ir ≤140
Didžiausias plieninio pakloto bangos aukštis 62 mm

Mažiausias plieninio pakloto įgaubos glaustumas (*) 0,393
Mažiausias plieninio lakšto storis 0,75 mm

Mažiausi armatūros tinklo matmenys Ø 7150 mm × 150 mm

Plieninės armatūros tinklo padėtis 30 mm nuo plokštės 
viršaus

(*) Plieninio pakloto įgaubos glaustumas

1 2

1 3

( )
2( )

l l
l l
+
+

(**) Apkrovos lygis: apkrovos kilus gaisrui ir ribinės apkrovos normaliomis sąlygomis santykis



27

4. ATSITIKTINIŲ GAISRŲ IR KITŲ ŠALIŲ ĮRODYMAI 

Dviejų pastatų gaisras Anglijoje 10-ojo dešimtmečio pradžioje (Broadgate’o ir Čerčilio aikštės) suteikė 
gerą progą stebėti šiuolaikinių plieninių rėminių pastatų elgseną kilus gaisrui. Patirtis, įgyta šių gais-
rų metu, paskatino pagalvoti apie tai, kaip pastatai, remiantis ir Kardingtono bandymais, galėtų būti 
suprojektuoti atsparesni gaisrui. 

Atlikus didelės apimties gaisro bandymus Australijoje ir Vokietijoje gauti pastatų elgsenos įrody-
mai. Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje projektavimo metodai leidžia naudoti neapsaugotąsias plie-
nines konstrukcijas daugiaaukščiuose pastatuose, todėl ir buvo statomi plieniniai rėminiai pastatai.

4.1. Broadgate’o gaisras 

1990 m. užsidegė iš dalies įrengtas Broadgate’o komplekso, statyto Londone, 14 aukštų biurų pastatas 
(Investigation of Broadgate… 1991). Gaisras prasidėjo pastato viduje, pirmajame aukšte esančiose di-
delio ploto statybininkų buitinėse patalpose. Gaisro temperatūra turėjo pakilti iki daugiau nei 1000 °C.

Perdangos buvo įrengtos iš ilgų kompozitinių santvarų ir kompozitinių sijų, laikančių perdangos 
plokštes. Perdangos plokštės skaičiuotinis atsparumas ugniai buvo 90 minučių. Gaisro metu pastatas 
dar buvo statomas, ir pasyvioji plieninių konstrukcijų apsauga nuo gaisro dar nebuvo baigta įrengti. 
Purkštuvų sistema ir kitos aktyviosios priemonės dar neveikė.

Po gaisro metalurginiai tyrimai patvirtino, kad mažai tikėtina, jog neapsaugotųjų plieninių kons-
trukcijų temperatūra buvo didesnė kaip 600 °C. Panašus plieninių elementų tarpusavio jungčių varžtų 
tyrimas patvirtino, kad aukščiausia varžtų temperatūra, iki kurios varžtai buvo įkaitę montuojant ar 
dėl gaisro poveikio, buvo 540 °C.

Persikreipusių plieninių sijų liekamieji įlinkiai buvo nuo 270 mm iki 82 mm. Pasirodo, kad sijų, 
kurių liekamieji įlinkiai buvo didžiausi, galuose ties atramomis buvo pasireiškusi vietinė sijos apatinės 
juostos ir sienelės kluptis. Iš šių įrodymų buvo padaryta išvada, kad sijos elgseną lėmė labai suvaržytos 
šiluminio plėtimosi deformacijos. Šie suvaržymai atsirado dėl gretimų konstrukcijų, kurių tempera-
tūra buvo gerokai mažesnė nei gaisro paveiktų plieninių konstrukcijų. Dėl kaitinamų sijų ašinių įrąžų 
padidėjimo, dėl Pdelta veiksnio, padidėjo ir statieji sijos poslinkiai. Sijos apatinės juostos ir sienelės 
kluptis ties atramomis pasireiškė dėl bendros ašinės jėgos ir neigiamojo lenkiamojo momento, kurį 
sukėlė jungčių standumas, sąveikos.

Nors tyrimai parodė matomą nepalankų plieninių sijų suvaržymo poveikį, galimi palankūs veiks-
niai nebuvo patvirtinti tik dėl palyginti žemos plieno temperatūros gaisro metu. Palankūs poveikiai, 
kurie gali pasireikšti, yra lyninė sijų elgsena ir tempiamoji arba membraninė kompozitinės plokštės 
elgsena.

Gamyklinių plieninių santvarų, kurių ilgis 13,5 m, didžiausias liekamasis stačiasis poslinkis buvo 
552 mm, o kai kurie santvaros elementai buvo išklupę. Buvo padaryta išvada, kad šiluminės plėtros 
įtvirčiai kitais santvaros elementais kartu su netolygiu kaitimu sukėlė papildomas ašines jėgas, dėl 
kurių ir įvyko kluptis.

Gaisro metu ne visos plieninės kolonos buvo apsaugotos nuo gaisro poveikio. Neapsaugotosios 
kolonos deformavosi ir sutrumpėjo apie 100 mm (4.1 pav.). Šios kolonos buvo greta daug masyvesnių 
kolonų, kurių liekamųjų deformacijų nepastebėta. Buvo manoma, kad tas sutrumpėjimas buvo dėl 
suvaržytos šiluminės plėtros. Šiluminės plėtros įtvirčius sudarė standžios viršutinio pastato aukšto 
paskirstomosios sijos kartu su gaisro veikiamo ruožo kolonomis.
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4.1 pav. Išklupusi Broadgate’o kolona ir išsikreivinusi sija

Nors dalis kolonų deformavosi, tačiau jokių konstrukcijos irties požymių nepastebėta. Buvo ma-
nyta, kad mažiau paveiktos konstrukcijos dalys atlaikė papildomas apkrovas, kurios persiskirstė susil-
pnėjus kitoms dalims. 

Po gaisro išliko didelės kompozitinės perdangos deformacijos – didžiausias stačiasis liekamasis 
poslinkis buvo lygus 600 mm (4.2 pav.). Buvo pastebėta ir keletas armatūros pažaidų. Kai kuriuose 
ruožuose plieninis profiliuotasis paklotas prarado sankibą su betonu. To priežastimi buvo laikomas 
garų išsiskyrimas ir betono sąveika su šiluminės plėtros įtvirčiais bei skirtinga plėtra.

Jungtys buvo su įvairiomis mazginėmis plokštelėmis ir galinėmis plokštelėmis. Po gaisro nė vie-
noje jungtyje nebuvo pastebėta irties požymių, nors deformacijos buvo akivaizdžios. Jungtyse su 
mazginėmis plokštelėmis buvo pastebėtos kai kurių skylių deformacijos. Vienos jungties su galinė-
mis plokštelėmis du varžtai buvo nutrūkę, o kitoje – vienos sijos pusės plokštelė buvo suirusi, tačiau 
jungtis vis dar galėjo perduoti šlytį. Pagrindinė deformacijų priežastis, kaip buvo manoma, yra aušimo 
metu sukeltos tempiamosios jėgos.

Po gaisro 40 m ilgio ir 20 m pločio plote konstrukciniai elementai buvo pakeisti naujais, tačiau 
svarbu pabrėžti, kad konstrukcija nesuiro ir jos perdangos plokštės vientisumas gaisro metu išliko. 
Tiesioginiai gaisro nuostoliai siekė apie 25 mln. svarų, iš kurių ne mažiau kaip 2 mln. buvo skirti kons-
trukcijos rėmo ir perdangos pažaidų remontui, o kita dalis – dūmų padarytai žalai ištaisyti. Konstruk-
cijų remontas buvo baigtas per 30 dienų. 

4.2 pav. Išlinkusios perdangos virš gaisro vietos vaizdas (didžiausias įlinkis buvo apie 600 mm)
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4.2. Pastatas Čerčilio aikštėje Basingstoke

1991 m. įvyko komercinių kreditų draudimo pastato, esančio Čerčilio aikštėje Basingstoke, gaisras. 
12 aukštų pastatas buvo pastatytas 1988 m. Pastato kolonos nuo gaisro poveikio buvo apsaugotos 
lakštine apsauga, o kompozitinės perdangos sijos – purškiamąja apsauga. Apatinis kompozitinės per-
dangos paviršius nebuvo apsaugotas. Skaičiuotinis konstrukcijos atsparumas ugniai buvo 90 minučių.

Gaisras kilo aštuntajame aukšte ir greitai išplito į devintąjį ir, kai išdužo langai, į dešimtąjį aukštus. 
Gaisro metu konstrukcijų apsauga nuo kaitros poveikio suveikė puikiai ir jokių liekamųjų plieninio 
rėmo deformacijų nepasireiškė. Buvo matyti, kad gaisras turėjo būti palyginti „šaltas“, nes išdužus 
stiklams atsiradęs skersvėjis padidino vėdinimą. Apsaugotosiose jungtyse nerasta jokių deformacijų.

Tarp atvirkščiai trapecinio plieninio pakloto ir betoninės plokštės vietomis pastebėta sankibos ne-
tektis, tai buvo pastebėta ir Broadgate’o gaisro metu. Po gaisro buvo atliktas labiausiai gaisro paveiktos 
vietos bandymas, apkrovus ją 1,5 karto didesne apkrova už bendrąją skaičiuotinę apkrovą. Bandymas 
parodė, kad plokštės laikomoji galia yra pakankama ir plokštė gali būti palikta neremontuota. 

Apsaugotosios plieninės konstrukcijos liko nepažeistos. Bendra remonto kaina siekė 15 mln. sva-
rų, kurios didesnioji dalis skirta dūmų padarytai žalai taisyti, kaip ir Broadgate’o gaisro atveju. Van-
dens purkštuvai buvo įrengti suremontavus pastatą.

4.3 pav. Čerčilio aikštės pastato Basingstoke vaizdas po gaisro

4.3. Australijos gaisriniai bandymai

BHP – didžiausias Australijos plieno gamintojas – daugelį metų atlieka mokslinius tyrimus ir teikia 
plieninių rėminių pastatų gaisro inžinerijos sprendinius (Thomas et al. 1992; Proe, Bennetts 1994). 
Keletas didelės apimties tikrojo gaisro bandymų buvo atlikta specialiai pastatytuose Melburno labora-
torijos įrenginiuose: tai sporto aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelės ir biurų pastatai. Biurų pastatų 
bandymo programa buvo susijusi su atnaujinimo projektais, kurie turėjo būti įgyvendinti keliuose 
pagrindiniuose Melburno komercinio centro pastatuose.

4.3.1. Viljamo gatvės gaisrinis bandymas ir skaičiavimo nuostatos
41 aukšto Viljamo gatvės, esančios Melburno centre, pastatas, pastatytas 1971 m., buvo aukščiausias 
Australijoje. Pastato planas – kvadratinis, su centriniu kvadratinio skerspjūvio standumo branduoliu. 
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Pastate buvo numatyta mažo gaisrinio pavojingumo purkštuvų sistema (purškiamųjų sistemų skirs-
tymas pagal Australijos norminius aktus). Plieninės konstrukcijos aplink vidinį branduolį ir pastato 
apybrėžos kolonos buvo apsaugotos apibetonuojant. Sijos ir kompozitinių plieninių plokščių perdan-
gų apatiniai paviršiai buvo apsaugoti asbesto pagrindo medžiaga. Rekonstrukcijos metu 1990 m. pa-
vojingąjį asbestą buvo nuspręsta pašalinti.

Perdangos konstrukcija buvo suprojektuota, kad atitiktų tinkamumo, o ne stiprumo reikalavimus. 
Tai reiškė, kad buvo stiprumo atsarga, kuri galėjo būti labai naudinga rėmo išlikimui gaisro metu, nes 
aukštesnė temperatūra gali būti išlaikyta tol, kol rėmas pasieks savo kritinę būklę.

Rekonstrukcijos metu reikiamas konstrukcijos atsparumas ugniai buvo 120 minučių. Paprastai 
tai turėtų būti taikoma plieninių sijų ir labai silpnai armuotų plokščių apatinių paviršių apsaugai nuo 
gaisro poveikio (Australijos norminiai aktai buvo peržiūrėti ir dabar leidžiama palikti apatinį plokštės 
paviršių neapsaugotą, jei jo atsparumas ugniai – 120 minučių). Be to, esamą mažo gaisrinio pavojin-
gumo purkštuvų sistemą reikėjo atnaujinti, kad ji atitiktų galiojančius norminius aktus. 

1990 m. nacionaliniu mastu buvo svarstomas pastatų atsparumo ugniai klausimas, be to, atsirado 
galimybė imtis rizikos vertinimo, įvertinti, ar reikalinga plieninių konstrukcijų apsauga nuo gaisro ir 
ar reikia atnaujinti šio pastato purkštuvų sistemą. Buvo atlikti du vertinimai. Pirmasis buvo atliktas 
remiantis tuo, kad pastatas atitinka esamų norminių aktų reikalavimus be papildomų saugos priemo-
nių, o antrasis tarus, kad apatiniai sijos ir plokštės paviršiai bus be apsaugos, išsaugant esamą purkš-
tuvų sistemą. Atliekant antrąjį vertinimą buvo atsižvelgta į gaisro aptikimo sistemos poveikį ir pastato 
valdymo sistemas. Valdžios institucijos sutiko, kad antrojo rizikos vertinimo rezultatai būtų tokie pat 
palankūs kaip ir pirmojo vertinimo, ir esamos purkštuvų sistemos, naudojamos neapsaugotųjų plieni-
nės sijos ir kompozitinės plokštės saugai, gali būti laikomos priimtinomis. 

Norint gauti duomenų antrajam rizikos vertinimui, buvo atlikti keturi bandymai. Jie skirti na-
grinėti tokiems klausimams, kaip antai apie galimus gaisro pobūdžius, esamos purkštuvų sistemos 
vaidmenį, neapsaugotųjų kompozitinės plokštės ir skylėtųjų sijų elgseną tikrojo gaisro metu ir dūmų 
bei nuodingųjų medžiagų skyrimosi galimybę.

Bandymai buvo atlikti BHP mokslinių tyrimų Melburno laboratorijose, bandant specialiai šiam 
tikslui pastatytą pastatą (4.4 pav.). Tai buvo tipiškas pastato kampinio tarpatramio 12×12 m aukštas. 
Bandomasis pastatas buvo apstatytas panašiai kaip nedidelis biuras, kurio matmenys – 4×4 m. Biuras 
įrengtas prie pastato apybrėžos. Šis biuras buvo atitvertas gipso lakštais, langais, durimis ir fasadine 
bandomojo pastato siena. Naudojimo apkrova buvo pridėta vandens pripildytomis talpyklomis.

4.4 pav. BHP bandomasis pastatas ir gaisrinis bandymas

Buvo atlikti keturi gaisriniai bandymai. Pirmieji du buvo susiję su mažo gaisrinio pavojingumo 
purkštuvų sistemos elgsenos bandymais. 1-asis bandymas buvo pradėtas sukeliant gaisrą nedideliame 
biure, kai purkštuvai buvo aktyvuoti automatiškai. Šio biuro gaisro apkrova – 52 kg/m2. Aplinkos tem-
peratūra pasiekė 60 °C, kol suveikė purkštuvai ir nuslopino gaisrą. 2-ojo bandymo metu gaisras buvo 
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sukeltas atviroje vietoje, keturių purkštuvų viduryje. Šioje vietoje buvo 53,5 kg/m2 gaisrinė apkrova. 
Aplinkos temperatūra pasiekė 118 °C, kol suveikė purkštuvai ir nuslopino gaisrą. Šie du bandymai 
parodė, kad esant mažam gaisriniam pavojingumui, purškiklių sistema yra tinkama. 

Konstrukcinė ir šiluminė kompozitinės plokštės elgsena buvo vertinama 3-iuoju bandymu. Lai-
kančiosios sijos buvo iš dalies apsaugotos. Gaisras buvo sukeltas atviroje vietoje, jam buvo leista plisti 
išjungus purkštuvus. Aukščiausia aplinkos temperatūra siekė 1254 °C. Gaisras buvo nuslopintas, kai 
tik buvo nustatyta, kad aplinkos temperatūra tapo aukščiausia. Plokštė atlaikė veikiančią apkrovą. 
Aukščiausia išmatuotoji plokštės viršutinio paviršiaus temperatūra buvo 72 °C. Apatinis plokštės pa-
viršius buvo iš dalies apsaugotas kabamųjų lubų, kurios gaisro metu išliko savo vietoje.

4-uoju bandymu plieninės sijos buvo neapsaugotosios, o gaisras sukeltas nedideliame biure. 
Gaisras neišplito į atvirą erdvę nepaisant to, kad vėdinimui padidinti tyčia buvo išdaužti langai. To-
dėl gaisras atviroje vietoje buvo sukeltas naudojant išorinį šaltinį. Aukščiausia išmatuotoji aplinkos 
temperatūra buvo 1228 °C, o plieninės sijos virš kabamųjų lubų temperatūra siekė 632 °C. Gaisras 
buvo užgesintas įsitikinus, kad pasiekta aukščiausia aplinkos temperatūra. Skirtingai nei plieninės si-
jos, perdangos plokštė iš dalies buvo apsaugota kabamųjų lubų. Perforuotosios sijos vidurio poslinkis 
buvo 120 mm ir didesnioji poslinkio dalis sumažėjo konstrukcijai vėstant iki normalios temperatūros. 

Norint išbandyti paprastų spinduliuotės uždangų poveikį, trys neapkrautos kolonos buvo gaisri-
niame skyriuje. Viena kolona buvo pridengta cinkuotuoju plieniniu lakštu, kita – aliuminiu dengtu 
plieniniu lakštu ir trečioji, kaip lyginamoji, palikta neapsaugota. Aukščiausios išmatuotosios kolonų 
temperatūros buvo atitinkamai 580 °C, 427 °C ir 1064 °C, o tai rodo, kad paprastos uždangos gali už-
tikrinti pakankamą plieninių elementų apsaugą kilus nedideliam gaisrui.

Iš atliktų bandymų buvo padaryta išvada, kad mažo pavojingumo purkštuvų sistema yra tinkama 
ir kad plieninių sijų bei kompozitinės plokštės apatinio paviršiaus (lubų) apsauga nuo gaisro poveikio 
nereikalinga. Jei plieno temperatūra neviršys nustatytosios bandymų metu, bet kurio gaisro metu Vil-
jamo gatvės pastato plokštė ar plieninės sijos neturėtų pernelyg daug deformuotis.

Sijos temperatūros didėjimui poveikį turėjo kabamosios lubos, kurios išliko sveikos visų bandy-
mų metu.

4.3.2. Kolinso gatvės gaisriniai bandymai
Šio bandymo įranga buvo sukonstruota siekiant atkurti numatomo Melburno Kolinso gatvės plieninio 
rėminio daugiaaukščio pastato dalį. Bandymo tikslas – išmatuoti gaisro, degant tipiško biuro gaisrinio 
skyriaus baldams, temperatūras.

Gaisrinis skyrius, kurio matmenys 8,4×3,6 m, buvo apstatytas būdingais biuro baldais, kurie ir 
sudarė 44–49 kg/m2 gaisro apkrovą. Buvo įrengtos kabamosios nedegiųjų medžiagų plytelių lubos, 
pagamintos iš gipso su stiklo pluoštu demblio pagrindu. Neapkrauta betoninė plokštė buvo gaisrinio 
skyriaus viršuje. Bandymo metu buvo matuojama plieninių sijų, esančių tarp betoninės plokštės ir 
kabamųjų lubų, temperatūra. Taip pat buvo matuojamos trijų vidinių laisvai stovinčių kolonų tem-
peratūros. Dvi iš jų buvo apsaugotos aliuminine folija ir plieniniu lakštu, kaip paprasta spinduliuotės 
uždanga, o trečioji liko neapsaugota. Dar buvo pagamintos trys neapkrautos išorinės kolonos ir pasta-
tytos visa gaisrinio skyriaus apybrėža 300 mm atstumu nuo langų.

Nedegančių lubų konstrukcija užtikrino veiksmingą gaisro užtvarą, dėl to plieninių sijų tempe-
ratūra išliko žema. Bandymo metu didesnioji kabamųjų lubų dalis išliko savo vietoje. Aplinkos tem-
peratūra žemiau kabamųjų lubų buvo nuo 831 °C iki 1163 °C. Žemesnė temperatūra išmatuota ties 
išdužusiais langais. Virš kabamųjų lubų aplinkos temperatūra buvo nuo 344 °C iki 724 °C, aukštesnė 
temperatūra šiuo atveju išmatuota toje vietoje, kurioje lubos buvo pažeistos. Aukščiausia plieninės 
sijos temperatūra – 470 °C.

Neapkrautų lyginamųjų vidinių kolonų aukščiausia temperatūra – 740 °C, kai kolona neapsaugotoji, 
ir mažiau kaip 403 °C, kai buvo su uždanga. Plikų išorinių kolonų aukščiausia temperatūra – 490 °C.
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Šis gaisrinis bandymas parodė, kad sijų ir išorinių kolonų temperatūros buvo mažos, pateisinant 
neapsaugotųjų plieninių konstrukcijų naudojimą, ir kaip Viljamo gatvės bandymo metu apsauga, ku-
rią sudarė nedegios kabamosios lubos, buvo veiksminga.

4.3.2. Australijos mokslinių tyrimų išvados
Australijoje atlikti bandymai ir susijusios rizikos vertinimas parodė, kad aukštybiniuose biurų pas-
tatuose yra įrengtos purkštuvų sistemos, kurių patikimumo lygis yra pakankamas, o naudojant ne-
apsaugotąsias sijas pastato gyvybingumo lygis galėtų būti didesnis nei panašaus pastato, atitinkančio 
Australijos statybos normų pasyviosios apsaugos reikalavimus. Iki 1999 m. pradžios Australijoje buvo 
patvirtinti šeši tokie pastatai, kurių aukštingumas – nuo 12 iki 41 aukšto.

4.4. Vokietijos gaisriniai bandymai

1985 m. buvo atliktas keturių aukštų plieninio rėminio parodomojo pastato, pastatyto prie Štutgarto 
Vaihingeno universiteto Vokietijoje, atsparumo ugniai bandymas (Brand Verhalten… 1986). Po gais-
rinio bandymo pastatas buvo skirtas biurams ir laboratorijoms. 

Pastatas buvo suprojektuotas naudojant daug skirtingo pavidalo kompozitinių plieninių-beto-
ninių elementų. Tai buvo ir vandens pripildytos kolonos, iš dalies apibetonuotos plieninės kolonos, 
betonšerdės vamzdinės plieninės kolonos, kompozitinės sijos ir įvairių tipų kompozitinės perdangos.

Pagrindinis bandymas buvo atliktas trečiojo aukšto gaisriniame skyriuje, apimančiame beveik 
trečdalį pastato. Medienos rietuvėmis buvo užtikrinta gaisro apkrova, o tepalo statinės, pripildytos 
vandens, užtikrino reikiamą apkrovą. Bandymo metu aplinkos temperatūra viršijo 1000 °C, o perdan-
gos sijų temperatūra tuo metu siekė iki 650 °C. Po bandymo tyrinėjant sijas pastebėta, kad betonas, 
kuriuo apibetonuotos sienelės, buvo atskilęs, vietomis buvo matoma armatūra. Nepaisant to, sijų elg-
sena buvo nepriekaištinga viso bandymo metu, be jokių didesnių liekamųjų deformacijų po gaisro. 
Išorinėse ir tose sijose, kurios buvo išdėstytos vidurinio standumo branduolio apybrėža, nepastebėta 
jokių liekamųjų deformacijų. Didžiausias kompozitinės perdangos poslinkis gaisro metu buvo 60 mm, 
ir perdanga išlaikė savo vientisumą.

Po gaisro pastatas buvo atnaujintas. Atnaujinant reikėjo pakeisti gaisro pažeistas išorines sienų 
plokštes, pažeistas plieninio pakloto ir betoninės plokštės dalis, apibetonuoti sijas. Tuo buvo parodyta, 
kad konstrukcijos atnaujinimas ekonomiškai įmanomas.

4.5. Eksperimentinis darbas kambario temperatūros aplinkoje 

Paprastesnis skaičiavimo būdas, pateiktas 5 skyriuje, grindžiamas teoriniu modeliu, skirtu skaičiuoti 
kambario temperatūroje ir palyginti su eksperimentiniais tyrimais. Nuo 1961 m. tokie eksperimenti-
niai tyrimai buvo atlikti norint ištirti membraninę betoninių plokščių elgseną (Wood 1961; Sawczuk, 
Winniki 1965; Hayes, Taylor 1969; Taylor, Maher, Hayes 1966; Moy 1972), kai nėra gulsčiųjų plokš-
tuminių įtvirčių. Visų bandymų metu bandiniai suiro dėl didelių plyšių, atsivėrusių per visą plokštės 
storį skersai trumpesniojo plokštės tarpatramio, ir membraninė elgsena buvo aiškiai matoma, kaip 
parodyta 4.1 lentelėje.
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4.1 lentelė. Paprastesniojo skaičiavimo būdo ir ankstesnių bandymų kambario temperatūroje rezultatų 
palyginimas (Bailey 2001)

Nuoroda Bandymo 
Nr.

Plokštės 
matmenys
(m)

Plastinio 
lanksto 
apkrova  
(kN/m2)

Bandymo 
apkrova 
(kN/m2)

Bandymų 
metu stebėtas 
padidėjimas

Skaičiuotinis 
padidėjimas

Hayes ir Taylor 
(1969 )

R11 0,914×0,914 15,43 31,97* 2,07 2,07
R12 0,914×0,914 55,64 89,0* 1,60 2,11
R13 0,914×0,914 29,05 60,8* 2,09 2,09
R21 1,372×0,914 20,24 36,48* 1,80 1,80
R31 1,828x0,914 16,37 25,08* 1,53 1,49

Taylor, Maher ir 
Hayes (1966)

S1 1,829×1,829 23,83 42,90* 1,80 1,48
S7 1,829×1,829 23,83 39,03* 1,64 1,68
S9 1,829×1,829 23,83 38,13* 1,60 1,31

Sawczuk ir 
Winnicki (1965)

Tipas 1
(a = 2,0)

2,0×1,0 20,6 38,26* 1,86 1,71

Tipas 2
(a = 2,0)

2,0×1,0 10,99 17,18* 1,56 1,46

Tipas 1
(a = 1,45)

1,6×1,1 21,04 45,13* 2,14 2,15

Wood (1961) 0,610×0,610 10,45 (kN) 17,14* (kN) 1,64 1,36

BRE (2000) 9,5×6,46 2,58 4,81 1,86 1,68
* Plokštės irties požymių nerasta.

Neseniai Bailey ir Toh (2006) buvo atlikti 22 gulsčiai nesuvaržytų nedidelių matmenų betoninių 
plokščių, kurių kraštinių santykis – 1,0 arba 1,55, bandymai. Du skirtingi irties pobūdžiai paprastai 
pasireiškė bandant įprastinėje aplinkoje, atsižvelgiant į armavimo santykį, kraštinių santykį ir armatū-
ros plastiškumą. Armatūros pažaidos skersai trumpesniojo tarpatramio (4.5 pav., a) vyravo kaip dau-
gelio mažai armuotų plokščių irties pobūdis, o daugiau armuotos plokštės ir plokštės, kurių armatūra 
buvo plastiškesnė, dažniausiai iro dėl gniuždymo sukeltų pažaidų plokštės kampuose (4.5  pav., b). 
Naudojant šiuos eksperimentinius duomenis gauta būtina informacija norint praplėsti metodą, pritai-
kyti jį tinklais armuotoms plokštėms skaičiuoti ir įtraukti betono gniuždomosios irties, kaip dar vieno 
galimo irties pobūdžio, vertinimą.

4.5 pav. Du plokščių irties įprastinėje aplinkos temperatūroje pobūdžiai
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4.6. Eksperimentiniai darbai aukštesnėje temperatūroje 

Be to, septyni visos apimties bandymai buvo atlikti Kardingtone 1996–2003 m. (O’Conner et al. 2003; 
Bailey et al. 1999) bandant natūralaus dydžio aštuonių aukštų plieninį rėminį pastatą su kompozitinė-
mis perdangomis. Kitus mažesnės apimties bandymus aukštesnėje temperatūroje atliko Bailey ir Toh 
(2006), siekdami toliau tyrinėti tempiamą membraninę kompozitinės plokštės elgseną. Po šių bandy-
mų skaičiavimo metodas, kurį sukūrė Bailey ir Moore, iš dalies buvo pakeistas, galutinė jo formuluotė 
pateikta 5 skyriuje.

Bailey ir Toh (2006) atliko 15 nedidelės apimties nesuvaržytų gelžbetoninių plokščių, kurių kraš-
tinių santykis – 1,0 ar 1,55, bandymus. Jie padarė išvadą, kad skirtingai nei plokštės, bandytos natū-
raliomis aplinkos sąlygomis, kurių irties pobūdis buvo gniuždomojo betono irtis, visų 15 plokščių, 
bandytų gaisro sąlygomis, armatūros, esančios skersai trumpesniojo, tarpatramio trūkis lėmė irtį, kaip 
parodyta 4.6 pav.

4.6 pav. Aukštesnėse temperatūrose bandytos plokštės irties pobūdis
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5. PAPRASTESNIS SKAIČIAVIMO METODAS

Pradedant nuo Johansen darbų apie plastinės irties lanksto analizę (1948), mokslininkai pastebėjo 
naudingą membraninių jėgų poveikį gerinant betoninės plokštės laikomąją galią, palyginti su laiko-
mąja galia, nustatyta remiantis tik lenkiamąja elgsena (Ockleston 1955). 

Daug eksperimentinių ir teorinių tyrimų, atliktų siekiant ištirti teigiamą plokštuminių jėgų po-
veikį kambario temperatūros aplinkoje, suteikė gerų teorinių žinių apie elgseną. Po eksperimentinių 
Kardingtono darbų ši teorija išplėsta ir pritaikyta elgsenai skaičiuoti kilus gaisrui.

Eksperimentiniai darbai atlikti Kardingtone. Įrodymai, gauti iš kitų pastatų konstrukcijų gaisrų, 
padėjo parodyti, kokia stiprumo atsarga pasižymi kompozitiniai plieniniai ir betoniniai pastatai. Tai 
reiškia, kad bandant pavienius konstrukcijos elementus standartinio gaisro poveikiu, konstrukcijos 
elgsena gaisre viršija nustatytas galimybes. Kardingtono bandymai parodė, kad kompozitines plieni-
nes sijas, kurios laiko betoninę plokštę, galima palikti neapsaugotas. Buvo pradėti darbai kuriant tin-
kamą skaičiavimo metodą, leisiantį konstruktoriams pagrįsti perdangos, atremtos ant neapsaugotųjų 
sijų, gaisrinius skaičiavimus.

Statybos tyrimų įstaigos (BRE) mokslininkai, finansuojami Plieno konstrukcijų instituto (SCI), 
pasibaigus Kardingtono darbams (Bailey, Moore 2000a, 2000b) sukūrė paprastesnįjį kompozitinių 
plieninių ir betoninių perdangos plokščių skaičiavimo metodą. BRE metodas buvo pavirtintas, lygi-
nant su Kardingtono didelės apimties gaisrinių bandymų rezultatais ir ankstesniais eksperimentiniais 
tyrimais, atliktais kambario temperatūroje. Šis metodas detaliai parodytas ir aptartas 5.2 skyriuje.

Paprastesnysis skaičiavimo metodas skiriasi nuo skaičiavimo normų (EN 1992-1-2:2004; 
EN 1994-1-2:2005), numatytų paprastesniųjų skaičiavimo tvarkų, nes juo atsižvelgiama į bendrą kons-
trukcijos elementų tarpusavio sąveiką, o ne tik į pavienių elementų elgseną. Nors, naudojant netiesi-
nius baigtinius elementus, taip pat techniškai įmanoma nustatyti laikomąją galią gaisro metu, tačiau 
tai brangesnis sprendimas, reikalaujantis didelės patirties ir žinių. Metodas, pateikiamas šiame doku-
mente, yra prieinamesnis konstruktoriams, turintiems bendrą supratimą apie gaisro inžineriją.

5.1. Įvadas į plastinio irties lanksto teoriją ir membraninę elgseną

Plastinio irties lanksto teorija, sukurta Johansen, yra ribinių apkrovų teorija, paremta priimtu irties 
mechanizmu ir plastinėmis gelžbetoninės plokštės savybėmis. Irties mechanizmas nustatytas pagal 
lūžio linijų išsidėstymą, išilgai kurių armatūra pasiekia takumo įtempius, ir plokštėje pasireiškia plasti-
nės deformacijos. Skydai, apriboti lūžio linijų, laikomi standžiais ir galintys pasisukti apie lūžio linijas.

Plastinio irties lanksto teorija galioja tik tuomet, jei nepasireiškia šlyjamoji irtis, ryšių irtis ir 
gniuždomoji irtis. Lenkiamasis kreivinis plokštės atoveikis turi būti plastiškas, kad galėtų susidaryti 
mechanizmas. Jis praktikoje nėra probleminis, kai plokštės gelžbetoninės. Tuomet armatūra plastiškai 
teka prieš pasireiškiant trapiajai irčiai, pavyzdžiui, gniuždomojo betono irčiai.

Kvadratinių ir stačiakampių plokščių, kurios laisvai atremtos visomis keturiomis kraštinėmis, ti-
kėtinas lūžio linijų išsidėstymo pobūdis parodytas 5.1 pav. Tokia lūžio linijų padėtis taikoma atlikus 
teorinę analizę. Tikrovėje plieninių rėminių pastatų plokštės atremtos ant plieninių, baigtinio standu-
mo tarp kolonų sijų. Tai bus aptarta 6 skyriuje.
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Lūžio linijos

Laisvai atremta
keturiais kraštais

5.1 pav. Būdingas stačiakampės laisvai keturiais kraštais atremtos plokštės lūžio linijų pobūdis

Viršutinė sprendinio riba gali būti nustatyta numatytam lūžio linijų pavidalui. Sprendinys grin-
džiamas energine teorija, kad išorinis darbas, atliktas pridėtosios apkrovos, sukeliant vienetinį stan-
daus ruožo poslinkį, yra lygus vidiniam darbui, atlaikant lūžio linijų posūkį. Apkrova, kuri atitinka bet 
kokį priimtą irties mechanizmą, bus lygi arba didesnė už tikrąją konstrukcijos griūties apkrovą. Taip 
gaunama viršutinė sprendinio riba.

Tačiau dėl plokštės membraninės elgsenos ir armatūros sustiprėjimo perkopus takumą ribą, ši 
teorinė viršutinė sprendinio riba, gauta naudojant plastinio irties lanksto analizę, paprastai yra daug 
mažesnė nei tikroji plokštės ardančioji apkrova, nustatyta eksperimentiškai.

Membraninė plokštės elgsena sukelia plokštumines įrąžas, kurios priklauso nuo plokštės plokš-
tuminių kraštinių sąlygų. Du kraštutiniai atvejai – standaus plokštuminio įtvirtinimo ir laisvo atrėmi-
mo – nagrinėjami toliau.

5.1.1. Standžiai plokštumoje įtvirtinta plokštė
Dėl standžiai plokštumoje įtvirtintų kraštinių nedideli pradiniai lenkimo sukelti plokštės įlinkiai turi 
poveikį gniuždomajai membraniniai elgsenai pasireikšti (Park 1964). Šis mechanizmas vienkrypčio ele-
mento atveju parodytas 5.2 pav. Gniuždomasis poveikis pasireiškia išilgai nuo apatinio paviršiaus ties 
atrama iki viršutinio paviršiaus tarpatramio viduryje, jis sužadina gniuždomąją arkinę plokštės elgseną, 
dėl to padidėja laikomoji galia, kaip parodyta 5.3 pav. Tačiau arkinė elgsena tampa nepastovi, kai stačiasis 
įlinkis viršija reikšmę, apytiksliai lygią pusei plokštės storio, todėl sparčiai mažėja laikomoji galia. Vėliau 
dar labiau padidėjus poslinkiams, prasideda plokštės tempiamoji membraninė elgsena.

 

Apkrova

Sukelta gniuždomoji jėga Įtempiai skerspjūvyje

5.2 pav. Suvaržytosios plokštės gniuždomoji membraninė elgsena

Park suvaržytos plokštės gniuždomosios membraninės elgsenos poveikį parodė panašiai kaip 
5.3 pav. Didžiausia apkrova, parodyta šiame paveiksle, pasiekta, kai poslinkis mažesnis nei plokštės 
storis, būtent dėl gniuždomosios membraninės elgsenos. Kai pasireiškia gniuždomoji betono irtis, 
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matomas staigus laikomosios galios mažėjimas kartu su poslinkio didėjimu. Laikomoji galia tuomet 
didėja, didėjant įlinkiui iki armatūros trūkio.

 
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

A

B

C

D

Gniuždomoji membraninė elgsena

Nestabilumas

Tempiamoji membraninė elgsena

Poslinkis/
efektyvusis storis

5.3 pav. Membraninė plokštės, kurios visi kraštai plokštumoje yra suvaržyti, elgsena (Wood 1961)

5.1.2. Laisvai atremta plokštė
Kai plokštės kraštai nesuvaržyti, plokštės elgsena kitokia. Gniuždomoji membraninė elgsena negali 
pasireikšti, ir plastinio lanksto atsiradimas apibūdinimas tempiamąja membranine elgsena. Dėl di-
delių vienkrypčio elemento stačiųjų poslinkių elemento galai trumpėja. Jei šis galų artėjimas suvar-
žomas, sukyla tempiamosios įrąžos. Vienkrypčius elementus varžančiosios jėgos gali būti sukeltos 
suvaržant atramas. Tačiau dviem kryptimis atremtų elementų, pvz., plokščių, laisvai atremtų keturiais 
kraštais, išoriniai gulstieji įtvirčiai nėra reikalingi, kad plokštėje pasireikštų plokštuminės įrąžos, da-
rančios tokį patį poveikį.

 

Kraštai juda į vidų,
kai dideli poslinkiai

5.4 pav. Vienkrypčiai konstrukciniai elementai

Nagrinėjamas dvikrypčių elementų atvejis parodytas 5.5 pav. Ši plokštė atremta ant stačiųjų atra-
mų visa apybrėža, bet nesuvaržyta plokštuminiais gulsčiaisiais ryšiais. Plokštės ruožo, kuris pažymėtas 
X–X, galai trumpėja panašiai kaip ir vienkrypčio elemento, parodyto 5.4 pav. Tačiau atraminio krašto 
ruožų, pažymėtų Y–Y, stačiasis poslinkis nėra toks pat, todėl jos galų trumpėjimas nėra toks akivaiz-
dus. Kad būtų išlaikyta pusiausvyra, šiuose plokštės ruožuose atsiras plokštuminės jėgos, tai sukelia 
tempiamuosius įtempius ruožuose, tokiuose kaip X–X, ir gniuždomuosius įtempius ruožuose, tokiuo-
se kaip Y–Y. Kai tokia elgsena pasireiškia dviem kryptimis, plokštės viduryje susidaro tempiamųjų 
įtempių sritis, kuri 5.5 pav. parodyta pilkai, ir gniuždomas žiedas, einantis visa apybrėža.
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YY

XX

Lūžio linijos Tempiamosios jėgos sritis

Gniuždymas skersai
lūžio linijos

Tempimas skersai
lūžio linijos

5.5 pav. Plokštuminių įrąžų vystymasis

5.1.3. Membraninių įtempių poveikis plastiniams lankstams
Plokštuminių gniuždomųjų ir tempiamųjų įtempių plėtotė daro poveikį plokštės plastinio lanksto len-
kiamojo momento didėjimui, kartu mažėjant tempiamojo ruožo lenkiamajai galiai ir didėjant gniuž-
domojo ruožo plastinio lanksto lenkiamajai galiai. Be šio poveikio lenkiamajai galiai, dar yra papildo-
ma laikomoji galia dėl tempiamosios membraninės elgsenos.

Po Johansen darbų apie plastinių lankstų analizę apie viso pastato ardomuosius bandymus atas-
kaitą pateikė Ockleston (1955). Šie bandymai atskleidė, kad plokštė galėjo išlaikyti apkrovas, kurios 
buvo didesnės nei apskaičiuotosios pagal plastinių lankstų teoriją. Tai sukėlė didelį susidomėjimą ti-
riant membraninę elgseną, ir vėlesniais metais daugelis mokslininkų tyrinėjo ją ir eksperimentiškai, 
ir analitiškai.

Nesuvaržytųjų plokščių bandymų apžvalga parodė, kad lūžio linijų išsidėstymo pobūdis, esant 
dideliems poslinkiams, yra nekintamas. Savo darbe Wood (1961) minėjo, kad ribinis irties pobūdis 
parodė, jog veriasi dideli plyšiai skersai trumpesniojo plokštės tarpatramio, ir armatūra nutrūksta.

Nesuvaržytųjų plokščių membraninės elgsenos tyrimo metodai buvo nagrinėjami Wood (1961), 
Kemp (1967), Taylor (1965), Sawczuk (1965), Hayes (1968) ir Bailey bei Moore (2000a, 2000b).

Wood sukūrė apskritos laisvai atremtos plokštės, veikiamos išskirstytosios apkrovos sprendimo 
metodą. Panašų kvadratinių plokščių sprendimą sukūrė Kempas. Kempo metodas apėmė standžius, 
standžiai plastinius sprendinius, kurių laikomoji galia nustatyta nagrinėjant standžių plokštės skydų 
pusiausvyrą. Tai leido membraninių įtempių dydį ir plastinio lanksto atsiradimo lenkiamąjį momentą 
nustatyti kaip plokštės įlinkio funkciją. Kempo teorija rodo, kad plokštės laikomoji galia susijusi su 
plokštės įlinkiu. Jis pažymėjo, kad tikrovėje ardančioji apkrova gali būti pasiekta, kai nutrūksta ar-
matūra arba kai trupa išorinių ruožų betonas, nors jo modelis nenustato galutinio, apkrovos sukelto, 
įlinkio taško. 

Sawczuk taikomas būdas apėmė ir plyšio skersai trumpesniojo tarpatramio formavimąsi. Sawczuk 
nustatė, kad standus trikampis plokštės elementas yra veikiamas plokštuminio momento sukeliamo 
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membraninių įrąžų išilgai lūžio linijų kaitos. Nustatydamas standžių skydų lenkiamąją galią Sawczuk 
numatė lenkiamojo lanksto išilgai plokštės vidurinės linijos susiformavimą ir pleišėjimą skersai plokš-
tės trumpesniojo tarpatramio. Šis pleišėjimas neleistinas ir taikant Tayloro metodą. Sawczuk energija 
grindžiamas metodas apžvelgia du galimus pleišėjimo atvejus, parodytus 5.6 pav. Buvo padaryta išva-
da, kad kritinis irties pobūdis atsirado dėl plyšių atsivėrimo skersai trumpesniojo tarpatramio lūžio 
linijų sankirtoje, kaip parodyta 5.6 pav., a.

a) b)
5.6 pav. Irties pobūdžiai, kuriuos nustatė Sawczuk: a – plyšiai veriasi lūžio linijų sankirtoje;  

b – plyšys veriasi plokštės viduryje

Hayes pažymėjo, kad Sawczuk analizė numatė, kad kraštinės įrąžos pasireikš, nors tikrovėje šių 
įrąžų negali būti, jei plokštės kraštai nesuvaržyti ir laisvai atremti. Hayes taip pat pažymėjo, jog, nagri-
nėjant standžių skydų momentų pusiausvyrą, laikomoji galia nedidėja. Hayes pradėjo plėtoti ortotro-
pinės armuotosios stačiakampės plokštės sprendinį, kuris buvo skirtas kritiniam požiūriui į Sawczuk 
metodą išreikšti ir gerai atitiko Kempo kvadratinės plokštės sprendinį. Į savo metodą Hayes taip pat 
įtraukė prielaidą, kad plyšiai skersai trumpesniojo tarpatramio atsiveria lūžio linijų sankirtose. Palygi-
nęs savo metodą su Sawczuk metodu, Hayes padarė išvadą, kad skirtumai nėra reikšmingi. Svarbiau, 
kaip pažymėjo Hayes, yra tai, kad padidėjimas dėl membraninės elgsenos mažėja, didėjant plokštės 
kraštinių santykiui ar armatūros išdėstymo reguliarumui.

Sawczuk prielaida, kurią pritaikė ir Hayes, kad galimas irties pobūdis atsiveriant dviem plyšiams 
skersai trumpesniojo tarpatramio lūžio linijų persikirtimo vietose prieštarauja didelei daliai bandymo 
rezultatų, taip pat Pastatų tyrimo įstaigos 2000 m. atliktiems bandymams (Bailey et al. 2000). Bet to, 
Bailey ir Moore (2000a, 2000b) patobulino Hayes sukurtą metodą prielaida ir pagrindė savo pusiaus-
vyros metodu, atsiveriant vienam plyšiui plokštės viduryje (5.7 pav. b), t. y. irties pobūdžiu, paprastai 
pasireiškiančiu atliekant bandymus normalioje ir aukštesnėje aplinkos temperatūrose. Bailey ir Moore 
naudotas sprendinys aprašytas 5.2 skyriuje. Pradžioje šis metodas buvo sukurtas nereguliariam arma-
vimui, bet buvo atnaujintas įtraukiant reguliaraus armavimo poveikius ir lyninę plieninės sijos elgseną 
(Bailey, Toh 2007).

5.2. Kompozitinės perdangos laikomosios galios skaičiavimas paprastesniuoju 
skaičiavimo metodu 

Šiame skyriuje aprašomas paprastesnis skaičiavimo metodas, kurį galima taikyti skaičiuojant stačia-
kampės kompozitinės perdangos laikomąją galią. Metodas buvo sukurtas per keletą metų. Pradžioje 
sukurtas nereguliariai armuotų plokščių skaičiavimo metodas (Bailey, Moore 2000a, 2000b), na-
grinėjantis tik vieną irties pobūdį – armatūros tinklo trūkį skersai trumpesniojo tarpatramio, kaip 
parodyta 5.7 pav., a. Vėlesni tobulinimai (Bailey, Toh 2007; Bailey 2003) apėmė daug bendresnius 
skaičiavimus, pritaikytus reguliariam armavimui, atsižvelgiant į plokštės kampų gniuždomojo be-
tono irtį (5.7 pav., b).
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5.2.1. Laikomosios galios skaičiavimas
Dvikryptės, laisvai atremtos plokštės, kurios kraštinės nesuvaržytos gulsčiaisiais ryšiais, laikomo-
ji galia yra didesnė nei skaičiuojamoji, apskaičiuota pagal plastinių lankstų teoriją. Laikomoji galia 
padidėja dėl membraninės plokštės elgsenos, pasireiškiančios labai išlinkus plokštei, ir dėl plokštės 
išorinių ruožų plastinio momento padidėjimo, kai atsiranda gniuždomieji įtempiai, veikiantys skersai 
lūžio linijų (5.8 pav.).

Laikomosios galios padidėjimas, nustatytas kaip apatinio sluoksnio pažaida, formuojantis lūžio 
linijai, remiasi prielaida, kad ribinėmis sąlygomis lūžio linijos bus tose vietose, kaip parodyta 5.7 pav., 
a, ir irtis vyks dėl armatūros trūkio plokštės viduryje skersai trumpesniojo tarpatramio. Kitas irties 
pavidalas gali pasireikšti kai kuriais atvejais dėl plokštės kampinių ruožų betono glemžimo veikiant 
didelėms gniuždomosioms plokštuminėms jėgoms, kaip parodyta 5.7 pav., b. Šis irties pobūdis aptar-
tas 5.3 skyriuje.

Full depth crack Compression failure of concrete
Kiaurinis plyšys Gniuždomoji betono irtis

Lūžio linijų pobūdis Plokštės kraštas juda plokštės 
vidurio link  ir mažina skersinės 
armatūros įtempius

Betono trupėjimas dėl 
plokštuminių įtempių

Lūžio linijų pobūdis Plokštės kraštas juda plokštės 
vidurio link ir mažina skersinės 
armatūros įtempius

a) 

b)

5.7 pav. Galimi kompozitinės plokštės irties pobūdžiai: a – armatūros tinklo irtis tempiant;  
b – gniuždomojo betono irtis
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Pirmasis irties pobūdis gali pasireikšti, kai ribinė gniuždomojo betono laikomoji galia yra di-
desnė nei tinklo ribinis tempiamasis stipris, lemiantis tinklo trūkį. Antrasis irties pobūdis pasireikš 
tuo atveju, jei ribinė armatūros tempiamoji galia bus didesnė už gniuždomąją betono galią, ir tai bus 
gniuždomoji plokštės kampų betono irtis.

 

L
nLGniuždymas

Tempimas

1-asis elementas

2-asis elementas 

5.8 pav. Plokštuminės stačiakampės laisvai atremtos plokštės įrąžos, veikiančios statmenai lūžio linijoms 
ir pasireiškusioms dėl tempiamosios membraninės elgsenos

5.8 pav. parodyta visa stačiakampė apybrėža, laisvai atremta plokštė ir tikėtinas apatinio sluoksnio 
lūžio linijų formavimasis. Linijos gali atsirasti dėl tolygiai išskirstytos apkrovos poveikio. Lūžio linijų 
sankirta apibūdinama rodikliu n, apskaičiuotu pagal bendrąją plastinių lankstų teoriją: 

 
( )1 3 ² 1 1

2 ²
n a

a
= µ + −

µ
,
 

(5.1)
 

čia a – plokštės kraštinių santykis (L/l); μ – plokštės plastinių lenkiamųjų galių statmenomis linkmėmis 
santykis (turi būti mažesnis arba lygus 1,0). 

Trumpesnis tarpatramis turi būti nustatytas kaip tarpatramis, kurio lenkiamoji galia yra mažesnė, 
kad gautasis reguliarumo koeficientas (μ) būtų mažesnis arba lygus vienetui. Be to, pateiktam lūžio 
linijų modeliui didžiausioji n turėtų būti apribota iki 0,5.

Mechanizmo, kuris susidaro susiformavus plastiniams lankstams, laikomoji galia skaičiuojama 
tokia išraiška: 

 
( )

2

2 2
24 1 13

''

MP
al a

−
 µ  = + −
 
 

,

 

(5.2)
 

čia 'a a= µ .
Hayes (1968) pažymėjo, kad standžiai plastinė elgsena leidžia tik standžiojo kūno posvyrius ir 

posūkius. Kitos prielaidos, kad svarbiausiosios ašys išilgai lūžio linijų yra tiesios, o betono įtempių pa-
siskirstymas yra stačiakampis, reiškia, kad membraninių jėgų išilgai lūžio linijų kitimas tampa tiesinis, 
kaip parodyta 5.9 pav. Šios prielaidos ir gautasis membraninių jėgų skirstinys taip pat buvo pritaikytas 
ir Bailey (Bailey, Moore 2000a; Bailey 2006).
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nL

L

E
C

A

S

2T

b K To

Element 1

F

T1

k b K T o C

D

S

T

b K T

2

o

C L

Element 2 l

1-asis elementas

2-asis elementas 

Laikomoji galia išilgine 
linkme =T0
Momentas =M0

Laikomoji galia skersine 
linkme =KT0
Momentas =µM0

φ

5.9 pav. 1-ojo ir 2-ojo elementų plokštuminių įtempių pasiskirstymas

5.2.2. Rodiklio k skaičiavimo išraiškos išvedimas
Nagrinėjant 1-ojo elemento plokštuminių jėgų T1, T2 ir C pusiausvyrą gali būti išvestas toks sąryšis:

2sin ( )cosS C Tϕ = − ϕ

ir
1

2cos ( )sin
2

TS C T− ϕ = − ϕ− .

Be to,

 
1

2sin ( )
2

T
C Tϕ = −

 
(5.3) 

čia ϕ  – kampas, rodantis lūžio linijos padėtį.

 

C

T2
o

o

D

kbKT

bKT

(k/[l+k]) 2 2([nL]  + l  /4)

nL

2 2([nL]  + l  /4)l/(l+k)

C

 l/2

5.10 pav. Plokštuminių įtempių pasiskirstymas išilgai CD lūžio linijos
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5.10 pav. parodytas įtempių išilgai lūžio linijos CD skirstinys ir įtempių dydžiai. Nagrinėjant 5.9 
ir 5.10 pav. matyti, kad:

 1 0( 2 )T bKT L nL= − , 

 

2
0 2

2
1 ( )

2 1 4
bKT lT nL

k
 = + + 

,
 

 

2
0 2( )

2 1 4
kbKT k lC nL

k
 = + + 

,
 

 

2
2

sin

( )
4

nL

lnL

ϕ =

+

,

 
čia b, k – rodikliai, apibūdinantys membraninių įrąžų reikšmingumą; 0KT – plieninės armatūros tin-
klo pločio vieneto laikomoji galia; n  – rodiklis, apibūdinantis lūžio linijų modelį.

Įstačius pateiktus dydžius į (5.1) išraišką, gaunama:

2 2
0 0 02 2

2
2

( 2 ) 1( ) ( )
2 2 1 4 2 1 4

( )
4

bKT L nL kbKT bKTnL k l lnL nL
k klnL

−    = + − +   + +   
+

.

Pertvarkius šią išraišką, galima gauti k rodiklio skaičiavimo išraišką:

 

( )2

2 2

4 1 2
1

4 1
na n

k
n a

−
= +

+
.
 

(5.4)

5.2.3. Rodiklio b skaičiavimo išraiškos išvedimas
Nagrinėjant armatūros trūkį skersai trumpesniojo plokštės tarpatramio, gali būti išvesta b rodiklio 
skaičiavimo išraiška. Linija EF, parodyta 5.11 pav., žymi tinklo trūkio, dėl kurio atsivers plyšys per visą 
plokštės storį, vietą. Viršutinės ribos sprendinys, nustatant plokštuminę lenkiamąją galią išilgai EF 
linijos, gali būti gautas tarus, kad armatūros išilgai pjūvio įtempiai yra lygūs ribiniams (fu), o gniuždo-
mųjų įtempių diagramos vidurys yra ties E (5.11 pav.).

Tariama, kad:

 t t syf k f= ,
 

(5.5) 

čia yf  – armatūros plieno stipris pagal takumo ribą; kt – tempiamojo stiprio ir stiprio pagal takumo 
ribą santykis ( t syf f ). 

Pagal Eurokodo 2 1–1 dalį koeficientas kt, skaičiuojant kambario temperatūroje, kinta nuo 1,05 iki 
1,35. Skaičiuojant gaisro atveju šis koeficientas turi būti imamas lygus 1,0. 

Skaičiuojame lenkiamąjį momentą apie E tašką, parodytą 5.11 pav.:
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(L/2)sin 

T2

1 (L/2 - nL) / cos 

(L/2)cos 
(L/2)cos  - (L/2 - nL)/cos  

E

F 

S

C

nL

L / 2

T /2 

ktT0  / 2

φ

φ
φ

φφ
φ

φ

5.11 pav. Plokštuminių įtempių pasiskirstymas išilgai irties linijos EF
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Įstatę šias išraiškas į (5.6) išraišką, gausime:
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pertvarkę gausime:

( ) ( )

( ) ( )

( )

2 2 22 2

2 2 22

22

1 1 12
2 1 8 4 3 1 4

2 1 2 3 1 4

1 .
16 2 4 2 8

t

L nL
b l l lnL nL

k n nL k

b k nL k lnL
k k

k lbl L L nLk b nL
n K

   −             − + − +       + +       
  
  
    

+ − +    + +     
  + − − − − =  
  

(5.7)

(5.7) išraiška gali būti užrašyta taip:
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k nL k lB nL

k k
    

= − +    + +     
,

( )
2

1
16
lC k

n
= − ,

2 4 2
L L nlD nL  = − −  

  
.

Rodikliai k ir b, apibūdinantys plokštumines įrąžas, gali būti apskaičiuoti atitinkamai (5.4) ir (5.8) 
išraiškomis.
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5.2.4. Membraninės jėgos
1-ojo ir 2-ojo elementų laikomosios galios plokštės gali būti apskaičiuotos atsižvelgiant į membraninių 
jėgų įnašą didinant lenkiamąją galią skersai lūžio linijų, kaip parodyta toliau. Šie veiksniai išreiškiami 
padidėjimo rodikliu, kuriuo didinama plastinė apatinės ribos galia. Vidutinė reikšmė buvo apskai-
čiuota atsižvelgiant į skersinių jėgų pasiskirstymą.

Membraninių jėgų indėlis į laikomąją galią
1-asis elementas
Pagal 5.12 pav. atraminis momentas dėl membraninės jėgos poveikio yra:

3

1 0 0 02 2
3 2( 2 )

3(1 ) 3(1 )m
k kM bKT L nL w bKT nLw bKT nLw

k k
 + 

= − + −   + +   
,

čia 1mM  – 1-ojo elemento atraminis lenkiamasis momentas dėl membraninės jėgos poveikio.
Išraiška pertvarkoma taip:

 

3

1 0 2
(3 2)

(1 2 )
3(1 )m

n k nk
M KT Lbw n

k
 + −

= − +  + 
. 

 

 

M1m 

Membraninė jėga

w

5.12 pav. Lenkiamojo momento dėl membraninės jėgos poveikio skaičiavimas
 

Pirmiau pateikta formuluotė apibrėžia membraninių jėgų indėlį į laikomąją galią, kurį reikia pridėti 
prie lenkiamosios galios tuose plokštės ruožuose, kuriuose pasireiškia gniuždomieji įtempiai. Supa-
prastinant membraninių jėgų indėlis, didinant lenkiamąją galią, susietas su plastinio lanksto atsira-
dimo apkrova. Tai leidžia padidėjimo rodiklį apskaičiuoti tiek dėl membraninių jėgų poveikio, tiek 
dėl lenkiamųjų momentų didėjimo. Šie padidėjimo rodikliai galiausiai gali būti pridėti, norint gauti 
bendrąjį plokštės sustiprėjimą dėl membraninės elgsenos.

Padalijus 1mM  iš oM Lµ , plokštės lenkiamoji galia, kai nėra ašinės jėgos, leidžiant pasireikšti tem-
piamajai membraninei elgsenai, gali būti pavaizduota kaip plastinės galios padidėjimas (5.13 pav.).

1w

 Apkrova

Poslinkis (w) 

Laikomoji galia 
pagal lūžio linijų 
teoriją

Laikomoji galia pagal 
membraninių jėgų teoriją

Padidėjimas dėl membraninių 
jėgų (e1m),
esant tam tikram poslinkiui (w1)

5.13 pav. Padidėjimo rodikliai dėl membraninių jėgų poveikio
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Reikšmė oMµ  nustatyta atsižvelgiant į 5.14 pav.

(g  h)   

1d   

1h   
10

z 1

C

KT0

(g  h)   0

z

C

d   

h   

h   

0

2

2
2

2

2

T

h1  

5.14 pav. Lenkiamosios galios skaičiavimas

Lenkiamieji momentai μM0 ir M0 į plokštės pločio vienetą statmenomis kryptimis skaičiuojami 
taip:

( )0 1
0 0 1

3

4

g
M KT d

 +
µ =  

 
 

,

( )0 2
0 0 2

3

4

g
M T d

 +
=  

 
 

,

čia ( ) ( )0 01 2,g g  – rodikliai, kurie apibrėžia lenkiamųjų įtempių diagramą dviem tarpusavyje statme-
nomis kryptimis (5.14 pav.); 1d , d2 – efektyvusis armatūros atstumas kiekviena kryptimi.

Padidėjimo rodiklis 1me  apskaičiuojamas tokia išraiška:

( ) ( ) ( ) 3
1

1 2
0 0 11

3 24 1 2
3 3(1 )

m
m

n k nkM b we n
M L g d k

 + − 
= = − +   µ + +  

. (5.9)

2-asis elementas
Atraminis lenkiamasis momentas dėl membraninių jėgų poveikio skaičiuojamas taip:

 ( )

3

2m 0 2
2 3

6 1

k k
M KT lbw

k

 + − =
 + 

,

 čia 2mM  – 2-ojo elemento atraminis lenkiamasis momentas dėl membraninės jėgos poveikio.
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Tempiamosios membraninės elgsenos veiksmingumas gali būti išreikštas kaip plastinės galios ir 
atraminio lenkiamojo momento M2m, kurį sukėlė membraniniai poveikiai ir lenkiamosios galios išil-
gine kryptimi 0M l , santykis, kai neveikia ašinė jėga. Jis skaičiuojamas taip:

( ) ( )
3

2m
2m 2

0 0 22

4 2 3
3 6 1

M bK w k ke
M l g d k

   + − = =   +   + 
(5.10)

Membraninių jėgų veiksmingumas lenkiamajai galiai išilgai lūžio linijų įvertinamas, atsižvelgiant 
į takumo rodiklį, kai veikia ir ašinė jėga, kaip tai pateikia Wood (Investigation of Broadgate Phase 8 
Fire 1991). Kai tarpatramis trumpas, tuomet lenkiamasis momentas, veikiant ašinei jėgai, skaičiuoja-
mas tokia išraiška:

2

1 1
0 0 0

1NM N N
M KT KT

   
= +α −β   µ    

, (5.11)

čia 
( )
( )

0 1
1

0 1

2

3

g

g
α =

+  
ir 

( )
( )

0 1
1

0 1

1

3

g

g

−
β =

+
.

Panašiai skaičiuojama ir kai yra ilgas tarpatramis:

2

2 2
0 0 0

1NM N N
M T T

   
= +α −β   µ    

(5.12)

čia 
( )
( )

0 2
2

0 2

2

3

g

g
α =

+  
ir 

( )
( )

0 2
2

0 2

1

3

g

g

−
β =

+ .

Membraninių jėgų poveikis lenkiamajai galiai
1-asis elementas
Kiekvienos lūžio linijos membraninių jėgų poveikis lenkiamajai galiai nagrinėjamas atskirai.
BC lūžio linijos membraninė jėga yra pastovi ir lygi bK 0T , ji skaičiuojama taip:

 

2
1 1

0 BC

1NM
b b

M
 

= −α −β 
 

.
 

AB lūžio linijos pateiktos 5.15 pav.



49

 

C

T2

okbKT
obKT  (l+k)

A

obKT

B x

φ

5.15 pav. 1-ojo elemento įrąžos ties CD lūžio linija

Membraninės jėgos skersai lūžio linijos x atstumu nuo taško B skaičiuojamos tokiomis išraiško-
mis:

 

( )
( )

x 0 0

x 0

1 ,

1
1 .

xN bKT K bKT
nL

x k
N bKT

nL

= − + +

 +
= −  

   

Keičiant į (5.11) išraišką, gaunama išraiška, skirta AB ir CD lūžio linijoms: 

 

( ) ( ) 2
2

1 1
00 0

1 1
2 2 1 1 1

nL nL x k x kM dx b b dx
M nL nL

    + + = +α − −β −           
∫ ∫ .

 Tuomet

 
( ) ( )

2
1 1 2

00

2 2 1 1 1
2 3

nL b bM dx nL k k k
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 α β
= + − − − + 

 
∫ .

 

Lenkiamosios galios padidėjimas dėl 1-ojo elemento membraninių jėgų skaičiuojamas taip:

( ) ( )
( )( )

2
1 1 2

1
0

2
1 1

2 1 1 1
2 3

1 2 1 .

b
b bMe n k k k

M L

n b b

 α β
= = + − − − + µ  

+ − −α −β
(5.13)

2-asis elementas
Pagal 5.16 pav. parodytą įtempių pasiskirstymą 2-ojo elemento įrąža y atstumu nuo taško B gali 

būti išreikšta taip:

 

( )0 01
2

y
yN bKT k bKT
l

= − + + .
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φ

5.16 pav. 2-ojo elemento įtempiai

Pertvarkius 

 

( )
0

2 1
1y

y k
N bKT

l
 +

= −  
 

,
 keičiant į (8b) išraišką gaunama:

 

( ) ( ) 21 2 1 2
2

2 2
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2 1 2 1
2 1 1 1

y k y kM dy bK b K dy
M l l

    + + = +α − −β −           
∫ ∫ .

 Pertvarkoma:
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 α β
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∫ .

 
Iš gautosios išraiškos lenkiamosios galios padidėjimo rodiklis dėl membraninių jėgų poveikio 

skaičiuojamas tokia išraiška:
2

2 2 2
2

0
1 ( 1) ( 1)

2 3b
a bK b KMe k k k

M l
β

= = + − − − + . (5.14)

Išraiškos (5.9), (5.10), (5.13) ir (5.14) rodo laikomosios galios padidėjimą dėl membraninių jėgų po-
veikio ir membraninės elgsenos veiksmingumą plokštės lenkiamajai galiai.

Taigi bendrasis padidėjimo rodiklis nustatomas kiekvienam elementui atskirai, naudojant tokias 
išraiškas:

1 1 1m be e e= + , (5.15)

2 2 2m be e e= + . (5.16)
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Kaip parodyta pirmiau, 1e ir 2e  reikšmės, skaičiuojamos remiantis 1-ojo ir 2-ojo elementų pu-
siausvyra, nebus tokios pat. Hayes pasiūlė, kad šie skirtumai gali būti paaiškinti stačiąja ar plokštumi-
ne šlytimi, tuomet padidėjimas skaičiuojamas taip:

 

1 2
1 21 2

e e
e e

a
−

= −
+ µ

. (5.17)

5.3. Gniuždomoji betono irtis

Padidėjimo veiksnys, nagrinėtas 5.2.1 skyriuje, buvo gautas atsižvelgiant į tempiamąją armatūros tin-
klo irtį. Tačiau gniuždomoji betono irtis ties plokštės kampais turi būti nagrinėjama, nes tai taip pat 
yra galimas irties pobūdis, kuris kai kuriais atvejais gali pasireikšti anksčiau nei tinklo irtis. Tai gali 
būti pasiekta apribojus rodiklio b reikšmę, kuris apibūdina plokštuminių įtempių dydį.

Kaip parodyta 5.9 pav., didžiausieji plokštuminiai gniuždomieji įtempiai yra plokštės kampuose ir 
lygūs 0kbKT . Į gniuždomuosius įtempius, atsirandančius dėl lenkimo, taip pat reikia atsižvelgti. Tarus, 
kad didžiausias įtempių diagramos aukštis yra apribotas iki 0,45d, ir pasirinkus vidutinį efektyvųjį 
armatūros atstumą abiem kryptimis, gaunama: 

 

0 0 1 2
0 ck0,85 0,45

2 2
KT T d dkbKT f

+ +   + = ×   
  

,
 

čia ckf  – betono cilindrinis stipris.
Iš šios išraiškos galima išsireikšti rodiklį b:

1 2
0ck

o

1 10,85 0,45
2 2

d d Kb f T
kKT

 + +   = × −    
   

. (5.18)

Rodiklis b imamas kaip mažiausioji reikšmė, apskaičiuota pagal formules (5.5) ir (5.11).
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6. SKAIČIAVIMO PATARIMŲ RAIDA 

Ankstesnieji bandymai, atlikti normalioje temperatūroje ir aprašyti 4.5 skyriuje, parodė, kad betoni-
nių plokščių laikomoji galia padidės dėl membraninių jėgų poveikio, jei bus įrengtos stačiosios atra-
mos visa plokštės apybrėža. Plokštėse, kurios stačiai atremtos tik kampuose, nepasireiškia reikšmingos 
tempiamosios membraninės jėgos, todėl laikomosios galios padidėjimas dėl membraninio poveikio 
nedidelis. Tad svarbu kompozitinę plokštę, atremtą ant plieninių sijų rostverko, kilus gaisrui sudalyti 
į stačiakampius ruožus, dar vadinamus perdangos skaičiuojamaisiais ruožais, kurių kiekvienas visa 
savo apybrėža turi stačiąsias atramas. Stačiosios atramos gaunamos užtikrinus, kad apybrėžos sijos 
įrėmina kolonų padėtis ir yra apsaugotos nuo gaisro poveikio.

Normalioje aplinkos temperatūroje perdanga yra ištisinė virš visų perdangos skaičiuojamųjų ruo-
žų ribų. Tačiau kilus gaisrui dėl didelių plokštės šiluminių išlinkių, kuriuos patiria plokštė, panašu, kad 
virš apybrėžos sijų atsivers plyšių. Jie gali sukelti armatūros irtį dėl išlinkio arba dėl bendros lenkiamų-
jų ir membraninių įtempių sąveikos. Armatūros irtis šiuose perlinkio ruožuose įvyks prieš armatūros, 
esančios perdangos skaičiuojamojo ruožo viduryje, irtį. Todėl perdangos skaičiuojamieji ruožai nagri-
nėti kaip neturintys sukamojo arba skersinio įtvirčio išilgai plokštės ribos.

6.1. Skaičiavimo prielaidos

Kompozitinės plokštės lūžio linijų padėties pavidalas priklausys nuo neapsaugotųjų kompozitinių sijų, 
kurių stiprumas kylant temperatūrai nepaliaujamai mažėja, elgsenos. Kitaip nei normaliomis sąlygo-
mis perdangos laikomoji galia keičiasi didėjant temperatūrai. Pradžioje kompozitinės plokštės elgsena 
yra vienakryptė, tarp šalutinių sijų. Kai šios sijos, didėjant temperatūrai, praranda stiprumą, plokštės 
elgsena krypsta į laisvai atremtą dvikryptę, dėl to formuojasi lūžio linijos, kaip parodyta 6.1 pav. Da-
rant prielaidą, kad ribinės irties sąlyga gali atsirasti, kai sijos stiprumas mažesnis nei plokštės, atsarges-
nis laikomosios galios vertinimas gali būti atliktas palyginti paprastai.

Plokštės laikomoji galia skaičiuojama darant prielaidą, kad kompozitinių sijų stiprumas yra nuli-
nis ir remiamasi lūžio linijų padėtimi, kuri atitinka kraštines sąlygas, ir gaunama mažesnė laikomoji 
galia. Ši laikomoji galia tuomet padidėja atsižvelgiant į tempiamąjį membraninį poveikį, kuris remiasi 
apskaičiuotuoju plokštės įlinkiu ir irties pobūdžiais, aprašytais 5 skyriuje. Norint gauti bendrąją visos 
sistemos laikomąją galią, lenkiamoji kompozitinių sijų galia pridedama prie plokštės padidėjusios lai-
komosios galios.

 

Lūžio linijos

Laisvai atremta
keturiais kraštais

6.1 pav. Laisvai visais kraštais atremtos stačiakampės plokštės lūžio linijų  būdingoji padėtis 
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6.2. Irties kriterijai

Du irties pobūdžiai buvo patvirtinti bandant kambario temperatūroje ir aukštesnėse temperatūrose, 
atsižvelgiant į armavimo koeficientą, plokštės matmenų santykį ir armatūros plastiškumą. Daugeliu 
atvejų armatūros irtis skersai trumpesniojo tarpatramio buvo vyraujantis irties pobūdis, kai gelžbe-
toninės plokštės buvo mažai armuotos. Daug armuotos gelžbetoninės plokštės ir plokštės, armuotos 
plastiška armatūra, iro dėl gniuždomosios betono galios netekties plokštės kampuose. Į abu irties po-
būdžius atsižvelgiama taikant paprastesnįjį skaičiavimo būdą, kuris aprašytas 5.2 skyriuje.

Daugumos bandymų aukštesnėse temperatūrose metu laisvai atremtos plokštės suirdavo dėl ply-
šio, atsivėrusio per visą plokštės storį, trumpesniojo tarpatramio ( l ) linkme, kaip parodyta 6.2 pav. 
Skaičiavimo būdu, aprašytu 5.2 skyriuje, laikomoji galia numatoma pagal duotąjį įlinkį. 6.2.1 poskyry-
je aprašytas išraiškos, skirtos plokštės įlinkiui skaičiuoti prieš jai suyrant, išvedimas, nes jis reikalingas 
membraninei elgsenai įvertinti.

Kiaurinis plyšys Gniuždomoji betono irtis

Išilginės armatūros
trūkis

Lūžio linijų pobūdis Plokštės kraštas juda plokštės 
vidurio link ir mažina skersinės 
armatūros įtempius

6.2 pav. Tempiamoji plokštės irtis dėl armatūros trūkio 

6.2.1. Plokštės įlinkis
Paprastesnysis skaičiavimo būdas grindžiamas plastiškumo teorija. Taikant šį būdą įlinkio apskaičiuo-
ti neįmanoma. Tačiau, norint apskaičiuoti membranines įrąžas, turi būti žinoma plokštės įlinkio reikš-
mė prieš irtį. Šis plokštės įlinkio įvertinimas apima šilumines deformacijas dėl plokštės temperatūros 
gradiento ir armatūros deformacijas dėl apkrovos poveikio.

6.2.1.1. Šilumos poveikiai
Remiantis ankstesniais tyrimais, kai didžiausias plokštės įlinkis yra didesnis už 0,5 jos storio ir tempia-
mosios jėgos pradeda kauptis plokštės viduryje, bet kokie plokštuminiai šiluminės plėtros suvaržymai 
gali padidinti stačiąsias deformacijas (t. y. plokštė yra tarpsnyje po klupties) ir tempiamąjį membra-
ninį poveikį. Atsargos labui ir tam, kad šis metodas galėtų būti taikomas ir kraštinėms plokštėms, šio 
teigiamojo poveikio nepaisoma ir plokštė vertinama kaip nesuvaržyta. 

Kompozitinė plokštė kilus gaisrui gali patirti šiluminį išlinkį, jis padidina nesuvaržytosios plokš-
tės stačiąjį poslinkį, tačiau nesukelia jokių tinklinės armatūros mechaninių deformacijų. Jei daroma 
prielaida, kad per plokštės storį temperatūra pasiskirsto tiesiškai, šilumos poveikio sukelti poslinkiai 
skaičiuojami taip:
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2
2 1

2
( )T Td w

hdx
α −

= ,
 

čia w – stačiasis poslinkis; 

2
2 1

2
( )T Td w

hdx
α −

=
 – šiluminis plėtimosi koeficientas; 2T  – apačios temperatūra; 1T – 

viršaus temperatūra; 1T – plokštės storis.
Stačiasis plokštės poslinkis dėl šilumos poveikio gali būti nustatytas suintegravus pateiktą išraišką, 

tuomet gaunama:

 

2
2 1( )
8

T T l
w

hθ
α −

= ,
 

čia l – plokštės trumpesniojo tarpatramio ilgis. 
Ši išraiška pagrįsta prielaida, kad viso gaisrinio skyriaus aplinkos temperatūra yra vienoda. Esant 

nustatytajam poslinkiui, leidžiamam kilus tikram gaisrui, kai vienodas kaitimas mažiau tikėtinas, į 
pirmiau pateiktą išraišką įvedamas pataisos koeficientas, lygus 2,0. Tuomet skaičiuojamoji stačiojo 
poslinkio reikšmė dėl šiluminio išlinkio bus:

 

2
2 1( )
16

T T lw
hθ

α −
= .

 

6.2.1.2. Apkrovos sukelti armatūros įtempiai
Darant prielaidą, kad skersinių apkrovų poveikio sukelto plokštės įlinkio pavidalas yra parabolė, įlin-
kusios plokštės ilgis nustatomas tokia išraiška, kurioje L yra ilgesniojo tarpatramio ilgis:

 

2 4

2 4
8 321 .....
3 5c
w wL L
L L

 
= + − + 

 
,
 

čia cL  – kreivės ilgis; L – plokštės ilgesniojo tarpatramio ilgis, kai poslinkis lygus nuliui; w – stačiasis 
kreivės poslinkis.

Plokščiosios kreivės: 

 

2

2
81
3c
wL L
L

 
= + 

 
,
 

tuomet tinklo santykinės deformacijos gali būti skaičiuojamos taip:

 

2

2
8
3
w
L

ε = .
 

Šia išraiška gautosios santykinės deformacijos reikšmės yra vienodos per visą plokštės ilgį. 
Iš tikrųjų tempiamasis plokštės standumas ir deformacijos susitelkia ten, kur turi atsiverti plyšiai. 
Armatūroje, esančioje skersai plyšio, taip pat labai padidės deformacijos, dėl kurių galima armatūros 
irtis. Todėl, atsižvelgiant į tempiamąjį sustandėjimą, sudedamosios armatūros deformacijos we dalis, 
pagrįsta atsargesne vidutinių deformacijų reikšme, apskaičiuota, kai įtempiai kambario temperatūros 
aplinkoje yra lygūs pusei stiprio pagal takumo ribą. Tuomet poslinkis skaičiuojamas taip:  

20,5 3
8

sy

s

f Lw
Eε

 
=   

 
, (6.1)

čia Es – armatūros tamprumo modulis; fsy – armatūros stipris pagal takumo ribą kambario tempera-
tūroje.

Poslinkiai, atsiradę dėl armatūros santykinių deformacijų, apskaičiuotų (6.1) išraiška, buvo paly-
ginti su didžiausiais įlinkiais, išmatuotais bandymų, atliktų kambario temperatūros aplinkoje, metu. 
Visais atvejais poslinkiai, nustatyti šia (6.1) išraiška, buvo mažesni už didžiausius išmatuotus bandy-
mų metu, kaip parodyta 6.1 lentelėje.
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6.1 lentelė. Leistinųjų įlinkių, gautų (1) išraiška, ir didžiausių įlinkių, išmatuotų bandymų kambario 
temperatūros aplinkoje, metu.

Bandymas Plokštės 
matmenys
(m)

Efektyvusis 
storis
(mm)

Armatūros 
skersmuo
(mm)

Strypų 
žingsnis
(mm)

Plieno 
stipris 
pagal 
takumo 
ribą
(N/mm2)

Didžiausias 
bandymu 
nustatytas 
įlinkis
(mm)

Leidžiamasis 
įlinkis pagal 
(1) išraišką
(mm)

BRE 9,56×6,46 66,0 6,0 200 580 223 216
Sawczuk ir 
Winnicki

1,6×1,1 26,0 3,0 30,0 263 127* 25
2,0×1,0 26,0 3,0 60,0 263 76* 31

Hayes ir Taylor 0,914×0,914 15,9 9,5 – 505 50,8* 19,4
0,914×1,372 15,9 9,5 – 505 50,8* 29,1
0,914×1,829 15,9 9,5 – 505 50,8* 38,8

Taylor, Maher 
ir Hayes

1,829×1,829 43,6 4,8 76,2 376 81 33,5
1,829×1,829 37,3 4,8 63,5 376 98 33,5
1,829×1,829 69,0 4,8 122 376 84 33,5

Brothie ir 
Holley

0,381×0,381 14,2 2,3 – 414 11,6 7,32
0,381×0,381 31,0 3,4 – 379 7,45 7,0

*Bandymas nutrauktas prieš pat nutrūkstant armatūrai
– Duomenys nepateikti 

6.2.1.3. Plokštės įlinkio skaičiavimas siekiant nustatyti membranines jėgas
Tempiamoji membraninė plokštės elgsena skaičiuojama atsižvelgiant į plokštės poslinkį, susidedantį iš 
įlinkio dėl šiluminio poveikio ir armatūros deformacijų, skaičiuojamų tokia išraiška:
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Šia išraiška gaunami saugūs laikomosios galios rezultatai, nes:
− skaičiuojamieji statieji poslinkiai dėl šilumos poveikio yra padalijami pusiau;
− plokštės įlinkis dėl šilumos poveikio skaičiuojamas trumpesniajam tarpatramiui; 
− bet kokie papildomi statieji poslinkiai, atsiradę dėl šiluminio plėtimosi suvaržymo, kai plokštė 

yra tarpsnyje po klupties, nevertinami;
− bet koks plieninio pakloto indėlis nevertinamas;
− armatūros tinklo plastiškumo padidėjimas didėjant temperatūrai nevertinamas.

6.2.2. Palyginimas su Kardingtono gaisriniais bandymais
Bailey ir Moore (2000a) parodė, kad skaičiavimo būdu, pateiktu 5.2 skyriuje, apskaičiuota perdangos 
plokštės laikomoji galia atitinka Kardingtono gaisrinių bandymų rezultatus. Kaip šio projekto dalis 
buvo atlikti ir kiti gaisriniai bandymai naudojant krosnį. Bandymai aprašyti 7 skyriuje.

Pirmiau pateikta plokštės įlinkio išraiška buvo palyginta su didžiausiais įlinkiais, išmatuotais Kar-
dingtono gaisrinių bandymų metu. Tikslas – įsitikinti, kad apskaičiuotųjų įlinkių reikšmės bus atsar-
gesnės, lyginant su tikra plokštės elgsena prieš pat irtį. Šių bandymų trūkumas tas, kad nebuvo pasiek-
ta plokštės irtis, todėl didžiausias išmatuotasis įlinkis neatitinka plokštės irties. Nepaisant to, aišku, 
kad palyginimo rezultatai bus atsargūs, bet atsargos koeficientas negali būti kiekybiškai nustatytas.

6.2 lentelėje pateiktas ribinio įlinkio, apskaičiuoto (6.2) išraiška, ir didžiausio įlinkio, išmatuoto 
Kardingtono bandymų metu, palyginimas. Juo atsižvelgta į deformacijas dėl šilumos ir apkrovos po-
veikių, kurių iš bandymo rezultatų neįmanoma išskirti.
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Visais atvejais (6.2) išraiška apskaičiuoti įlinkiai yra didesni nei išmatuotieji. Norint įsitikinti, kad 
įlinkio riba yra atsargi, Bailey ir Moore (2000a) apribojo įlinkį iki reikšmių, nustatytų bandymais.

6.2 lentelė. Įlinkių, apskaičiuotų (6.3) išraiška, ir didžiausių įlinkių, išmatuotų šešių Kardingtono 
bandymų metu, palyginimas

Bandymas L
(m)

l
(m)

Įlinkis dėl 
šiluminio 
išlinkio 
(mm)

Įlinkis dėl 
mechaninių 
poveikių 
(mm)

Leidžiamasis 
įlinkis 
pagal (6.2)
išraišką
(mm)

Didžiausias 
bandymu 
išmatuotas 
įlinkis 
(mm)

Leidžiamasis 
įlinkis/
bandymu 
išmatuotas 
įlinkis

BRE kampo 
bandymas

9,0 6,0 135 208 343 269 1,28

British Steel 
suvaržytoji sija

9,0 6,0 135 208 343 232 1,50

British Steel 2D 
bandymas

14,0 9,0 0* 324 324 293 1,11

BS kampo 
bandymas

10,223 7,875 231 237 468 428 1,09

BRE didelio 
skyriaus 
bandymas

21,0 9,0 303 486 789 557 1,42

BS parodomasis 
biuro bandymas

14,6 10,0 373 338 711 641 1,11

*Dėl nedidelio kaitinamo plokštės ploto šiame bandyme poslinkis dėl šiluminio išlinkio buvo imamas lygus nuliui 

Į deformacijas Bailey ir Moore atsižvelgė įvesdami papildomą apribojimą, kaip parodyta toliau:
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Įlinkį dėl šilumos poveikio jie taip pat padidino saugos koeficientu nuo 2 iki 2,4 ir gavo tokią 
atsargią skaičiuojamojo įlinkio išraišką:
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bet ne daugiau kaip   
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6.3 lentelėje pateiktas ribinio įlinkio, apskaičiuoto (6.3) išraiška, ir didžiausio įlinkio, išmatuoto 
Kardingtono bandymų metu, palyginimas. Nė vieno bandymo metu irtis neįvyko, nors buvo manoma, 
kad bus per daug atsargu sumažinti ribinį įlinkį iki reikšmės, lygios vienai iš bandymo metu išmatuotų 
reikšmių.
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6.3 lentelė. Įlinkių, apskaičiuotų (3) išraiška ir didžiausių įlinkių, išmatuotų šešių  
Kardingtono bandymų metu, palyginimas

Bandymas L
(m)

l
(m)

Įlinkis dėl 
šiluminio 
išlinkio 
(mm)

Įlinkis dėl 
mechaninių 
poveikių 
(mm)

Leidžiamasis 
įlinkis pagal
(2) išraišką 
(mm)

Didžiausias 
bandymu 
išmatuotas 
įlinkis 
(mm)

Leidžiamasis 
įlinkis/
bandymu 
išmatuotas 
įlinkis

BRE kampo 
bandymas

9,0 6,0 112 200 312 269 1,16

British Steel 
suvaržytoji 
sija

9,0 6,0 112 200 312 232 1,34

British Steel 
plokštuminis 
bandymas

14,0 9,0 0* 300 300 293 1,02

BS kampo 
bandymas

10,223 7,875 193 237 430 428 1,00

BRE didelio 
skyriaus 
bandymas

21,0 9,0 252 300 552 557 0,99

BS 
parodomasis 
biuro 
bandymas

14,6 10,0 311 333 644 641 1,00

*Dėl nedidelio kaitinamo plokštės ploto šiame bandyme poslinkis dėl šiluminio išlinkio buvo imamas lygus nuliui 

6.3. Skaičiavimo metodika

Skaičiavimo metodika, pateikta šiame dokumente, remiasi dviem pagrindiniais principais: 
− rizika dėl pastato gyventojų, gaisrininkų ir kitų šalia pastato esančių žmonių gyvybių taikant šį 

metodą neturi padidėti, lyginant su dabartine praktika;
− gaisras turi neišplisti už pradinių gaisrinio skyriaus ribų, o dėl taikomo skaičiavimo metodo 

neturi įvykti pastato gaisrinių skyrių atitvarų irtis. 
Skaičiavimo metodu numatomas kompozitinių plieninių-betoninių perdangų, atremtų ant kom-

pozitinių ir nekompozitinių kolonų, taikymas. Konstrukcijos rėmas turi būti suvažtytas ryšiais (suvar-
žytasis), jungtys turi būti paprastosios lankstinės, o betoninė plokštė turi būti sukonstruota naudojant 
plieninį paklotą, kurio bangos aukštis ne didesnis kaip 80 mm, atremtą ant viršutinės plieninio profi-
liuočio juostos. Plieninės sijos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų užtikrinta kompozitinė sąveika 
su perdangos plokšte, kaip nurodyta EN 1994-1-1. Iš taikymo srities pašalintos plokštės, kurių apačia 
veikiama gaisro, įskaitant ir surenkamąsias gelžbetonines plokštes.

Norint taikyti paprastesnįjį skaičiavimo būdą, aprašytą 5 skyriuje, skaičiuojama perdangos plokštė 
turi būti nagrinėjama sudalijus ją į „skaičiuojamuosius perdangos ruožus“. Šie skaičiuojamieji perdan-
gos ruožai yra apriboti visa jų apybrėža sijomis (paprastai apsaugotomis nuo gaisro poveikio), kurios 
atitinka atsparumo ugniai reikalavimus, nustatytus perdangos plokštei. Kiekvienas skaičiuojamasis 
perdangos ruožas gali apimti ir tam tikrą skaičių vidurinių šalutinių sijų, neturinčių jokios apsaugos 
nuo gaisro poveikio ir kurių atsparumas ugniai yra daug mažesnis. Nuostata naudoti apsaugotąsias 
sijas visa perdangos plokštės apybrėža taikoma siekiant užtikrinti prielaidą, jog visa perdangos skai-
čiuojamojo ruožo apybrėža plokštė laisvai atremta.

Kai atsparumo ugniai trukmė siekia 60 minučių ar daugiau, skaičiuojamojo perdangos ruožo apy-
brėža turi sutapti su kolonų tinklo ašimis, o apybrėžos sijos turi būti prijungtos prie kolonų abiejuose 
galuose.
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Kompozitinė plokštė gali būti suprojektuota pagal EN 199411 ir jos storis turi atitikti mažiausią 
izoliacinį storį kilus gaisrui, nurodytą EN 199412. Kompozitinė plokštė turi būti armuota plieniniu 
tinklu. Armatūra plokštės briaunose nėra vertinama taikant šį skaičiavimo būdą. Šios armatūros nau-
dojimas gali turėti tiek neigiamą, tiek teigiamą poveikį plokštės elgsenai gaisro sąlygomis, kai gniuž-
domosios plokštės betono irties vieta yra aukščiau nei armatūra.  

6.3.1. Plokštės laikomosios galios skaičiavimas
Kompozitinės plokštės plastinės lenkiamosios galios skaičiavimas ir su tuo susijusios laikomosios ga-
lios padidėjimo vertinimas, esant dideliems įlinkiams, detaliai aprašytas 5 skyriuje.

6.3.2. Neapsaugotųjų sijų laikomosios galios skaičiavimai
Gaisro atveju neapsaugotosios sijos, esančios skaičiuojamajame perdangos ruože, dėl lyninės elgsenos 
suteikia papildomą plokštės tempiamąją galią.

Neapsaugotųjų sijų skerspjūvio temperatūra skaičiuojama taikant metodą, pateiktą EN 1994–1–2, 
4.3.4.2.2. Skaičiuojant lenkiamąją galią tariama, kad apatinės plieninio profiliuočio juostos, sienelės ir 
viršutinės juostos temperatūros yra vienodos.

Skaičiuojant sijų plastinę lenkiamąją galią aukštesnėse temperatūrose pagal EN 1994–1–2 
4.3 nuostatas, atsižvelgiama į šlyjamosios jungties tarp plieninio profiliuočio ir betono laipsnį. Plokš-
tės temperatūra imama lygi 40 % viršutinės juostos temperatūros.

Jei naudojami įprastiniai profiliuočiai, atsižvelgiama į visą plieninio profiliuočio skerspjūvį. Jei 
naudojamos skylėtosios sijos, tuomet, kaip parodė bandymai, atlikti Šiaurės Airijoje (žr. 7.4 skyrių), 
išklupus skylėtosios sijos sienelės statramsčiui, netinka atsižvelgti į visos sijos plastinę lenkiamąją ga-
lią. Todėl, norint saugiai įvertinti laikomąją galią po skylėtosios sijos sienelės statramsčio klupties, bus 
atsižvelgiama tik į tai, kad skerspjūvio viršutinis tėjis yra tempiamasis.

 Prieš sienelės statramsčio kluptį   Išklupus sienelės statramsčiui

6.3 pav. Plieninis skerspjūvis prieš sienelės statramsčio kluptį ir po jos

Norint tai įdiegti į analitinį metodą ir įsitikinti pereiga nuo viso skylėtosios sijos skerspjūvio prie 
skylėtosios sijos skerspjūvio, išklupus sienelės statramsčiui, buvo sukurta nauja medžiagos taisyklė, 
skirta apatinei plieninio elemento daliai. 
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a) b)
6.4 pav. Neapsaugotosios skylėtosios sijos apatinio tėjo pataisos koeficientai: a – θ < 600 °C;  

b – θ ≥ 600 °C ir vėsimo tarpsnis

6.4. Apybrėžos sijų atsparumo ugniai skaičiavimas 
Apybrėžos sijos, kurios riboja kiekvieną skaičiuojamąjį ruožą, turi būti suprojektuotos taip, kad jų at-
sparumo ugniai trukmė būtų tokia kaip ir perdangos plokštės. Bus užtikrinta, kad lūžio linijos atsivers 
ir laikomoji galia dėl tempiamosios membraninės elgsenos padidės, kaip tai įvertinama skaičiavimo 
metodu ir kaip visa tai iš tikro pasireiškia praktiškai.
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6.5 pav. Kita lūžio linijos padėtis, susijusi su plastinių lankstų atsiradimu apybrėžos sijose
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Poslinkis išilgai lūžio linijos 
lygus vienetui

6.6 pav. Kita lūžio linijos padėtis, susijusi su plastinių lankstų atsiradimu apybrėžos sijose
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Žinant reikiamą skaičiuotinę šių sijų lenkiamąją galią, reikia įsitikinti, kad jų atrėmimas yra pakan-
kamas tempiamajai membraninei elgsenai, didinančiai plokštės laikomąją galią, pasireikšti. Tuomet 
gali būti apskaičiuota kritinė sijų temperatūra ir panaudota tam tikro lygio apsauga nuo gaisro povei-
kio, užtikrinančio, kad kritinė temperatūra nebus viršyta per visą reikiamą atsparumo ugniai trukmę.

Skaičiavimo metodais, aptartais 5 skyriuje, numatoma, kad lūžio linijos atsiras plokštėje saugos 
ribinio būvio atveju. Tam, kad tai įvyktų, perdangos skaičiuojamojo ruožo apybrėžos sijų lenkiamoji 
galia turi būti pakankama, kad nesusidarytų plokštės ir sijos mechanizmas esant mažesnei apkrovai. 

Būdingo skaičiuojamojo perdangos ruožo, parodyto 6.7 pav., atveju buvo nagrinėti dvi lūžio linijų 
padėtys, kai formuojasi plastiniai apybrėžos sijų lankstai. Lūžio linijos gali atsirasti plokštės viduryje 
lygiagrečiai su neapsaugotomis sijomis 1-o tarpatramio kryptimi, kai formuojasi A ir C šonų apybrė-
žos sijų plastiniai lankstai, arba statmenai neapsaugotųjų sijų 2-o tarpatramio linkme, kai formuojasi 
B ir D šonų apybrėžos sijų ir neapsaugotųjų sijų plastiniai lankstai.

Atsižvelgiant į lūžio linijų padėtį ir lygybę tarp išorinio ir vidinio darbo mechanizmui atsirasti, 
gali būti nustatyta apybrėžos sijų laikomoji galia, kuri būtų lygi perdangos plokštės laikomajai galiai. 
Atitinkamos išraiškos išvedimas pateiktas toliau.
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6.7 pav. Būdingas skaičiuojamasis perdangos ruožas

6.4.1. Neapsaugotosios sijos su kraštinėmis sijomis abiejuose šonuose 

6.4.1.1. Lūžio linija lygiagrečiai su neapsaugotosiomis sijomis
Šiuo atveju skaičiuojama reikiama perdangos skaičiuojamojo ruožo B ir D šonų apybrėžos sijų lenkia-
moji galia. Šios sijos taip pat laikomos ir kraštinėmis plokštės sijomis. Tariama, kad atsiranda viena 
lūžio linija skersai perdangos skaičiuojamojo ruožo vidurio 1-o tarpatramio linkme, kaip parodyta 
6.8 pav. Laikantis skaičiavimo metodo prielaidų, tariama, kad perdangos skaičiuojamasis ruožas visa 
apybrėža yra laisvai atremtas. 
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6.8 pav. Lūžio linija, lygiagreti su neapsaugotomis sijomis, ir kraštinės B ir D šonų sąlygos

Plastinio lanksto posūkis, atsižvelgiant į vienetinį poslinkį išilgai lūžio linijos, gali būti apskaičiuo-
tas taip:

plastinio lanksto posūkis = 
2

12
2L

 = 
2

4
L

.

Vidinis darbas dėl plastinio lanksto posūkio skaičiuojamas tokia išraiška:

vidinis darbas = ( )1,ef ,1
2

42f bML M
L

+  = 1,eff ,1

2 2

4 8 bM L M
L L

+ ,

čia L1,eff – veiksmingasis lūžio linijos ilgis, mažinantis veiksmingąjį plokštės plotį, laikomą kaip sąvei-
kaujantį su apybrėžos sijomis, skaičiuojamomis kaip kompozitiniai elementai; M – plokštės plastinio 
lanksto ilgio vieneto lenkiamoji galia. 

Tolygiai išskirstyta apkrova p apkrautos plokštės išorinis darbas dėl poslinkio skaičiuojamas tokia 
išraiška:

išorinis darbas = 1 2
1
2

pL L .

Sulyginus vidinio ir išorinio darbo išraiškas gaunama:

( )1,ef ,1
2

42f bML M
L

+ .

 Jei plokštės apkrova atitinka laikomąją galią, apskaičiuotą pagal 5 skyriaus nuorodas, tuomet 
mažiausioji B ir D šonų apybrėžos sijų lenkiamoji galia skaičiuojama taip:

2
1 2 1,eff

b,1
8

16
pL L ML

M
−

= ,

čia p – tolygiai išskirstyta plokštės apkrova, kurią gaisro sąlygomis turi atlaikyti perdangos skaičiuoja-
masis ruožas.

6.4.1.2 Lūžio linija skersai neapsaugotųjų sijų
Šiuo atveju skaičiuojama reikiama perdangos skaičiuojamojo ruožo A ir C šonų apybrėžos sijų lenkia-
moji galia. Tariama, kad atsiranda viena lūžio linija skersai perdangos skaičiuojamojo ruožo vidurio 
2 tarpatarmio linkme, kaip parodyta 6.9 pav. Laikantis skaičiavimo metodo prielaidų tariama, kad 
perdangos skaičiuojamasis ruožas visa apybrėža yra laisvai atremtas.
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o

o

o

oM

M

M

M

HOT

HOT

b,2

b,2

Sukimosi ašis

Sukimosi ašies stačiasis 
poslinkis lygus nuliui

Poslinkis išilgai 
lūžio linijos 
lygus vienetui

6.9 pav. Lūžio linija, lygiagreti su neapsaugotosiomis sijomis, ir kraštinės A bei C šonų sąlygos

Plastinio lanksto posūkis, atsižvelgiant į vienetinį poslinkį išilgai lūžio linijos, gali būti apskaičiuo-
tas taip:

plastinio lanksto posūkis = 
1

12
2L

 = 
1

4
L

.

Vidinis darbas dėl plastinio lanksto posūkio skaičiuojamas tokia išraiška:

vidinis darbas = ( )2,eff ,2 HOT
1

42 bML M nM
L

+ +

    = 2,eff ,2 HOT

1 1 1

4 8 4
L

bM L M nM
L L

+ + ,

čia L2,eff – veiksmingasis lūžio linijos ilgis, mažinantis veiksmingąjį plokštės plotį, laikomą kaip są-
veikaujantį su apybrėžos sijomis, kai jos skaičiuojamos kaip kompozitiniai elementai ir kompozitinės 
neapsaugotosios vidurinės sijos; M – plokštės plastinio lanksto ilgio vieneto lenkiamoji galia. 

Išorinis darbas dėl plokštės įlinkio skaičiuojamas tokia išraiška: 

išorinis darbas = 1 2
1
2

pL L .

Sulyginus vidinio ir išorinio darbo išraiškas gaunama:

 

2,eff b,2 HOT
1 2

1 1 1

8 16 8ML M nM
pL L

L L L
= + + .

 
Jei plokštės apkrova atitinka laikomąją galią, apskaičiuotą pagal 5 skyriaus nuorodas, tuomet ma-

žiausioji A ir D šonų apybrėžos sijų lenkiamoji galia skaičiuojama taip:

 

2
1 2 2,eff HOT

b,2
8 8

16
pL L ML nM

M
− −

= .
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6.4.2. Neapsaugotosios sijos ir vieno šono kraštinė sija

6.4.2.1. Lūžio linija, lygiagreti su neapasaugotosiomis sijomis 
Šiuo atveju nagrinėjama reikiama perdangos skaičiuojamojo ruožo B ir D šonų apybrėžos sijų len-
kiamoji galia. B šono sija nagrinėjamuoju atveju yra vidurinė apybrėžos sija. Nors programinė įran-
ga skirta izoliuotosioms perdangos plokštėms skaičiuoti, atliekant vidurinės apybrėžos laikomosios 
galios skaičiavimus, turi būti tariama, kad skaičiuojamasis perdangos ruožas yra greta tokio paties 
perdangos ploto šonų.

 

o

o

o

o

MM b,1L

1L

2

1L

L2

b,1
Mb,1

Skaičiuojamoji perdangos dalis

Lūžio linija ir 
vienetinis poslinkis 
išilgai jos

Sukimosi ašis

6.10 pav. Lūžio linijos, lygiagrečios su neapsaugotosiomis sijomis, kraštinė sąlyga,  padėtis D šone 

Plastinio lanksto pasisukimas = 
2

12
2L

 = 
2

4
L

.

Vidinis darbas dėl plastinio lanksto pasisukimo skaičiuojamas tokia išraiška:

vidinis darbas = ( )1,ef ,1
2

42 3f bML M
L

+  = 1,eff ,1

2 2

8 12
L

bM L M
L

+ .

Išorinis darbas dėl plokštės poslinkio skaičiuojamas taip:

išorinis darbas = 1 2
1 2
2

p L L .

Sulyginus vidinio ir išorinio darbo išraiškas, gaunama:

 

1,eff b,1
1 2

2 2

8 12ML M
pL L

L L
= + .
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Jei plokštės apkrova atitinka laikomąją galią, nustatytą pagal 5 skyriaus nuostatas, reikiamos ma-
žiausios apybrėžos sijų, esančių B ir D šonuose, lenkiamosios galios reikšmės skaičiuojamos tokia 
išraiška:

 

2
1 2 1,eff

b,1
8

12
pL L ML

M
−

= ,
 

čia L1,eff  – veiksmingasis lūžio linijos ilgis, mažinantis veiksmingąjį plokštės plotį, laikomą kaip są-
veikaujantį su apybrėžos sijomis, kai jos skaičiuojamos kaip kompozitiniai elementai; M – plokštės 
plastinio lanksto ilgio vieneto lenkiamoji galia; p – tolygiai išskirstyta plokštės apkrova, kurią gaisro 
sąlygomis turi atlaikyti skaičiuojamasis perdangos ruožas.

6.4.2.2. Lūžio linija, statmena neapsaugotosioms sijoms
Tariama, kad viena lūžio linija atsiranda plokštės skaičiuojamojo ruožo viduryje dviem tarpatramio 
kryptimi, kaip parodyta 6.11 pav.

o

o

o

o

Mb,2

M

M

HOT

HOT

Mb,2

M

M

HOT

HOT

Mb,2

Skaičiuojamoji perdangos dalis

6.11 pav. Lūžio linijos, statmenos A šono neapsaugotosioms sijoms, padėtis

Plastinio lanksto posūkis = 
1

12
2L

 = 
1

4
L

.

Vidinis darbas dėl plastinio lanksto posūkio skaičiuojamas tokia išraiška:

vidinis darbas  = ( )2,eff ,2 HOT
1

42 3 2bML M nM
L

+ + ,

    = 2,eff ,2 HOT

1 1 1

8 12 8
L

bM L M nM
L L

+ + .
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Išorinis darbas dėl plokštės poslinkio yra skaičiuojamas taip:

išorinis darbas = 1 2
1 2
2

pL L .

Sulyginus vidinio ir išorinio darbo išraiškas gaunama:

 

2,eff b,2 HOT
1 2

1 1 1

8 12 8ML M nM
pL L

L L L
= + + .

 
Jei plokštės apkrova atitinka laikomąją galią, nustatytą pagal 5 skyriaus nuostatas, reikiamos ma-

žiausios apybrėžos sijų, esančių A ir C šonuose, lenkiamosios galios reikšmės skaičiuojamos tokia 
išraiška:

 

2
1 2 2,eff HOT

b,2
8 8

12
pL L ML nM

M
− −

= ,
 

čia L2,eff  – veiksmingasis lūžio linijos ilgis, mažinantis veiksmingąjį plokštės plotį, laikomą kaip sąvei-
kaujantį su apybrėžos sijomis, kai jos skaičiuojamos kaip kompozitiniai elementai ir kompozitinės ne-
apsaugotosios vidurinės sijos; M – plokštės plastinio lanksto ilgio vieneto lenkiamoji galia; p – tolygiai 
išskirstyta plokštės apkrova, kurią gaisro sąlygomis turi atlaikyti skaičiuojamasis perdangos ruožas.

6.4.3. Perdangos ruožas be kraštinių sijų
Ruožų, kuriuose nėra apybrėžos sijų, bet yra kraštinės sijos, atsargos labui naudojamos reikšmės ap-
skaičiuotos 6.4.2 skyriuje pateiktomis išraiškomis.

6.4.4. Kraštinių sijų skaičiavimas
Paprastai kraštinės perdangos sijos skaičiuojamos kaip nekompozitinės. Tai yra todėl, kad skersinės 
šlyjamosios armatūros įrengimo kaina, užtikrinant jai keliamus reikalavimus, yra daug didesnė už šiek 
tiek sunkesnės nekompozitinės sijos kainą. Tačiau skaičiuojant gaisro atveju svarbu, kad perdangos 
plokštė būtų tinkamai pritvirtinta prie kraštinės sijos, kai šios sijos bus perdangos plokštės skaičiuo-
jamojo ruožo krašte. Todėl jei kraštinės sijos suprojektuotos kaip nekompozitinės, jos turi būti su 
šlyjamosiomis jungėmis, išdėstytomis ne didesniu kaip 300 mm žingsniu, o kraštinės sijos U pavidalo 
strypais turi būti sujungtos su kompozitine plokšte.

6.5. Šiluminė analizė

Programinė įranga FRACOF, nustatydama kompozitinės plokštės temperatūros pasiskirstymą, taiko 
plokščiąjį (2D) baigtinių skirtumų šilumos perdavos metodą. Šis būdas daug metų buvo taikomas SCI 
(Plieno konstrukcijų instituto) plieninių ir kompozitinių plieninių-betoninių skerspjūvių temperatū-
ros pasiskirstymui nustatyti. SCI  įrodė, kad šiuo būdu galima nustatyti skerspjūvio elgseną atsparumo 
ugniai bandymų metu.

Nagrinėjamasis objektas turi būti sudalytas į stačiakampes gardeles. Šiuo būdu naudojant toliau 
pateiktus pavidalo koeficientus, galima atlikti nuožulnaus trapecinio pavidalo ar kompozitinių plokš-
čių analizę.

FRACOF programinės įrangos naudojamos šiluminės plieno ir betono savybės yra pagrįstos 
reikšmėmis, pateiktomis EN 1994–1–2.

Šilumos poveikiai apskaičiuojami remiantis grynuoju šilumos srautu neth , kuris veikia elemento 
paviršių:

 net net,c net,rh h h= +  

 
(6.4)
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Kitas konvekcinės šilumos grynojo srauto elementas yra nustatomas taip:

 ( )net,c c g mh = α θ −θ ,
 

(6.5)

čia cα  – šilumos perdavos konvekcija koeficientas; gθ – dujų temperatūra; mθ – kai atliekama šilu-
minė elementų, veikiamų temperatūros pagal standartinę laikinę temperatūros sąryšio kreivę analizė, 
veikiamojo paviršiaus šilumos perdavos konvekcija, koeficientas lygus αc = 25 W/m2K.

Tikrojo gaisro modelio šilumos perdavos konvekcija koeficientas yra didesnis ir lygus 
αc = 35 W/m2K.

Neveikiamos plokštės pusės šilumos grynasis srautas paremtas konvekcine šilumos perdava, bet 
šilumos perdavos konvekcija koeficientas imamas lygus αC = 9 W/m2K, atsižvelgiant į spinduliuotinę 
šilumos perdavą, kuri nėra tiksliai įvertinta modelyje.

Spinduliuotinė šilumos srauto perdava apskaičiuojama tokia išraiška:

 
( ) ( )4 4

net,r m f r m273 273h  =Φε ε σ θ + − θ +  
,
 

(6.6)

čia Φ  – pavidalo koeficientas; mε – paviršiaus spinduliavimo koeficientas; fε – ugnies spinduliavi-
mo koeficientas; σ– Stephano Boltzmanno koeficientas (5,67 · 10–8 W/m2K4); rθ – efektyvioji gaisro 
aplinkos spinduliavimo temperatūra; mθ – elemento paviršiaus temperatūra.

Ugnies spinduliavimo koeficientas pagal EN 1994-1-2 rekomendacijas imamas εf = 1,0. Elemento 
spinduliavimo koeficientas gali būti nustatytas iš 6.4 lentelės.

6.5.1. Pavidalo koeficientai
Plieninių lakštinių profiliuočių skerspjūvių pavidalo koeficientai naudojami norint pritaikyti šilumos 
grynąjį srautą kiekvienam paviršiui. Trapecinių lakštinių profiliuočių vietos, kurioms šie koeficientai 
taikomi, parodytos 6.12 pav., o atvirkštinių trapecinių lakštinių profiliuočių – 6.13 pav.

Trapeciniai lakštiniai profiliuočiai
Apatinės trapecinio lakštinio profiliuočio juostos pavidalo koeficientas imamas lygus 1,0. Viršutinės 
juostos pavidalo koeficientas Φ = VIRŠUS skaičiuojamas tokia išraiška:

 

( )
1

1
VIRŠUS

2tan
2

3,14

h
p b

−
 
  − Φ = .

 
Panašios į nuožulniąją trapecinio profiliuočio sienutę pavidalo koeficientas Φ = ŠONAS skaičiuo-

jamas taip:

 
ŠONAS 0,5 L

x y
Φ =

+ .
 

Atvirkštinis trapecinis lakštinis profiliuotis 
Apatinės atvirkštinio trapecinio lakštinio profiliuočio juostos pavidalo koeficientas imamas lygus 1,0. 
Atvirkštinio trapecinio dygio paviršių pavidalo koeficientas skaičiuojamas taip:

 

š 0,3 L
x y

Φ =
+ šonas.
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Φ SIDE

Φ = 1,0
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h

p
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x

Element i
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SIDE

Element i

b1

L

Element i

VIRŠUS

i-tasis elementas 
ŠONAS 

i-tasis elementas 

6.12 pav. Trapecinio lakštinio profiliuočio pavidalo koeficientai

 

INT
= 1,0

Φ
Φ

6.13 pav. Atvirkštinio trapecinio lakštinio profiliuočio pavidalo koeficientai

6.5.2. Medžiagų savybės
Naudoti reikalingos tam tikros plieno ir betono savybės. Šios reikšmės pagrįstos EN 1994-1-2 reko-
mendacijomis. 6.4 lentelėje pateiktos plieno, normalaus svorio ir lengvojo betono paviršių spindulia-
vimo, tankio ir drėgnio reikšmės.

6.4 lentelė. Plieno ir betono savybės

Plienas Normalaus svorio 
betonas Lengvasis betonas

Spinduliavimas, mε
0,7 0,7 0,7

Tankis, ρ 7850 2300 1850

Drėgnis % nuo masės 0 4 4
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Viso statybinio ir armatūrinio plieno būdingoji plieno šiluminė talpa Ca priklauso nuo tempera-
tūros ir skaičiuojama tokiomis išraiškomis:

2 3425 0,773 0,00169 0,00000222aC = + θ− θ + θ (J/kg K) kai 20 600C C° ≤θ≤ °

( )
13002666

738aC = −
θ− (J/kg K) kai 600 735C C° ≤θ≤ °

( )
17820545

731aC = −
θ− (J/kg K) kai 735 900C C° ≤θ≤ °

Ca = 650 (J/kg K) kai 900 1200C C° ≤θ≤ °

Normalaus svorio sausojo betono su silicio turinčiais kalkakmenio užpildais būdingoji šiluminė 
talpa Cc, atsižvelgiant į temperatūrą, yra:

Cc = 900 (J/kg K) kai 20 100C C° ≤θ≤ °

Cc = 900 + (θ – 100) (J/kg K) kai 100 200C C° ≤θ≤ °

Cc = 1000 + (θ – 200)/2 (J/kg K) kai 200 400C C° ≤θ≤ °

Cc = 1100 (J/kg K) kai 400 1200C C° ≤θ≤ °

Kaip rekomenduoja EN 1994-1-2, naudojamos tokios nuo temperatūros nepriklausančios lengvo-
jo betono būdingosios šiluminės talpos reikšmės:  
Cc = 840 (J/kg K) visoms temperatūroms 

Plieno šilumos laidis nustatomas naudojant tokį temperatūrinį sąryšį:

( )54 0,033 20aλ = − θ−
 bet ne mažiau kaip 27,3 (W/mK)

Viršutinė normalaus svorio betono šilumos laidžio riba nustatyta pagal EN1994-1-2 nuostatas:

( ) ( )22 0,2451 100 0,0107 100Cλ = − θ + θ  (W/mK)

Lengvojo betono šilumos laidis taip pat priklauso nuo temperatūros ir skaičiuojamas tokia išraiška:

( )1 1600Cλ = − θ bet ne mažiau kaip 0,5 (W/mK)

6.5.3. Vidinė šilumos perdava dėl laidumo
Naudojant šiluminę analizę apskaičiuota šilumos perdava dėl laidumo tarp vienos ir keturių gardelių, 
esančių aukščiau, žemiau ir iš šonų (6.14 pav.). Jokios kitos gardeles nėra vertinamos.
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6.14 pav. Šilumos perdavos dėl laidumo pagrindai

Šilumos perdava per laiko vienetą priklauso nuo gardelės dydžio, kiekvienos gardelės tempera-
tūros ir jų šilumos laidumo. Kiekviena gardelių pora savo ruožtu yra nagrinėta, ir grynosios šilumos 
perdava iš gardelės ir į gardelę yra skaičiuota. Pagrindinis laidumo modelis parodytas 6.15 pav.

 

d

w1 w2

T1 , λ1 T2 , λ2T ,

6.15 pav. Pagrindinis laidumo modelis

Kiekvienos gardelės temperatūra nustatyta jos viduryje (T1, T2). Gardelių sąlyčio paviršių tem-
peratūra yra T. Šilumos perdava iš 1-os gardelės į sąlyčio paviršių yra tokia pati kaip ir nuo sąlyčio 
paviršiaus į 2-ą gardelę. Kiekvienos gardelės šilumos laidumas yra λ1 ir λ2.

Šilumos perdava per laiko vienetą iš 1-os gardelės vidurio į sąlyčio paviršių yra:

 
( )1

1
1

2D
h T T

w
λ

= − .
 

Tai yra lygu šilumos perdavai per laiko vienetą nuo paviršiaus į 2-os gardelės vidurį:

 
( )2

2
2

2D
h T T

w
λ

= − .
 

Taigi pašalinus sąlyčio paviršiaus temperatūrą T:

 

( )2 1

1 2

1 22 2

T T
h

w w
D D

−
=
 

+ λ λ 
 per laiko vienetą. 
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Ši išraiška naudojama šilumos perdavai tarp gardelių skaičiuoti. Kiekvienos gardelės reikšmė 
Dw 2  yra iš anksto apskaičiuota. Šilumos laidžio reikšmė dažnai kinta kintant temperatūrai ir, norint 

pagreitinti skaičiavimą, apskaičiuota nustatytais tarpsniais (paprastai kas 30 sekundžių).

6.5.4. Skaičiuojamosios neapsaugotųjų sijų temperatūros 
Neapsaugotųjų sijų temperatūros skaičiuotinė temperatūra nustatoma remiantis paprastesniuoju 
būdu, pateiktu EN 1994-1-2 4.3.4.2.2 skyriuje. Plieno temperatūros padidėjimas trumpo laiko tarps-
niu apskaičiuotas tokia išraiška:

 

i
a,t shadow net

a a i

1 A
k h t

c V
  

∆θ = ∆   ρ   
 ,

 
čia shadowk – šešėlio poveikio pataisos koeficientas; aρ – plieno tankis; t∆ – laiko tarpsnis; i iA V –  
i-tosios skerspjūvio dalies masyvumo koeficientas. 

Programinė įranga FRACOF skaičiuoja skerspjūvio apatinės juostos plieno temperatūrą 2,5 se-
kundžių tarpsniais. Šešėlio poveikio pataisos koeficientas imamas lygus 1,0.

Apatinės juostos masyvumo koeficientas išreikštas sąryšių su juostos storiu e1:

 1

2000
i iA V

e
= .

 
Medžiagų savybės pateiktos 6.5.2 skyriuje. Grynasis šilumos srautas yra apskaičiuotas (6.4) išraiška, 

naudojant konvekcijos ir spinduliuotės sandus, kaip matyti atitinkamai iš (6.5) ir (6.6) išraiškų. Kai 
šilumos srautas skaičiuojamas kaip spinduliuotinis pagal (6.6) išraišką, pavidalo koeficientas turi būti 
imamas lygus 1,0.
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7. NATŪRALAUS DYDŽIO KOMPOZITINėS PERDANGOS 
SISTEMOS ATSPARUMO UGNIAI BANDYMAS

7.1. Apimtis

Kaip aprašyta 5 skyriuje, paprastesnis skaičiavimo būdas sukurtas remiantis natūralaus dydžio tikrojo 
gaisro bandymais, kurių metu perdanga buvo veikiama visiškai išsivysčiusių gaisrinių skyrių gaisrų. 
Skaičiavimo principas gali būti taikomas ir elgsenos gaisro metu analizei, naudojant standartinę laikinę 
temperatūros kreivę. Tačiau yra dar keletas klausimų, kuriuos reikia toliau tirti: 

− ilgalaikių gaisrų (iki 120 min. trukmės) poveikį;
− skirtingų konstrukcijų detalių poveikį;
− įrąžas, sukeltas didelių skaičiuojamųjų poveikių.

Šie atvejai nustatyti atliekant gaisro bandymus krosnyje, kurie buvo vykdomi kaip sudėtinė FRA-
COF projekto dalis. Jais buvo siekiama eksperimentiškai nustatyti kompozitinių plieninių-betoninių 
perdangų, veikiamų gaisro pagal standartinę laikinę temperatūros kreivę, elgseną ir praplėsti skaičia-
vimo metodo, paremto membranine konstrukcijų elgsena, taikymą. Be to, siekiant ištirti kraštinių 
kompozitinės perdangos dalių betoninės plokštės ir plieninių elementų jungčių atsparumą ugniai pa-
sireiškus membraniniams poveikiams dėl didelių įlinkių, kiti gaisro bandymai krosnyje buvo atlikti 
vykdant COSSFIRE projektą.

7.2. FRACOF bandymas

7.2.1. Bandinys
Bandinio sąranka parodyta 7.1 pav. Kompozitinė plieninė-betoninė perdanga, sudaryta iš keturių ša-
lutinių ir dviejų pagrindinių sijų, keturių trumpų kolonų bei 155 mm storio perdangos plokštės.

Buvo suprojektuotas bandinys, 120 min atsparus ugniai. Rėminančios sijos, jungiančios kolonas, 
buvo apsaugotos nuo ugnies, o šalutinės sijos, esančios vidurinėje plokštės dalyje, paliktos neapsau-
gotos. Bandinio laikomoji galia buvo skaičiuota paprastesniuoju būdu nagrinėjant bandinį kaip dalį 
skaičiuojamosios perdangos (žr. 6 skyrių). Šis skaičiavimas parodė, kad plieninės armatūros tinklo, 
kurio skerspjūvio plotas abiem kryptimis yra 256 mm2/m, o tinklas yra 50 mm žemiau plokštės pavir-
šiaus, gali užtikrinti reikiamą laikomąją galią. Paprastesniuoju skaičiavimo būdu gauta, kad bandinio 
laikomoji galia yra 7,58 kN/m2, galinti atlaikyti 120 min poveikį pagal standartinę laikiną tempera-
tūros kreivę. Plokštės storis buvo parinktas taip, kad atitiktų nustatytus 120 min atsparumo ugniai 
izoliacinius reikalavimus, vadovaujantis EN 199412 nuostatomis.

Plieninės sijos ir betoninė plokštė buvo sujungtos naudojant galvelines junges. Sijų ir kolonų jung-
tys sukonstruotos naudojant lanksčias galines plokšteles (jungiant prie kolonos juostų) ir dvigubus 
antdėklinius kampuočius (jungiant prie kolonos sienelės). Sijų tarpusavio jungtys buvo pagamintos 
naudojant dvigubus antdėklinius kampuočius (7.2 pav.). Kompozitinė plieninė-betoninė plokštė su-
konstruota iš 0,75 mm storio COFRAPLUS60 trapecinio lakštinio profiliuočio. Šis plieninis paklotas 
dažniausiai naudojamas Prancūzijoje. Šio pakloto klosčių betono tūris yra nedidelis, todėl gaisro metu 
daug greičiau įkaista nei kiti panašių matmenų paklotai.
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 Plieninis rėmas Kompozitinė plokštė 

Kompozitinė perdanga 

7.1 pav. Jungčių pavidalai, kurie buvo tyrinėti gaisriniu bandymu 

Bandinio matmenys:
− šalutinės sijos tarpatramis 8,735 m,
− pagrindinės sijos tarpatramis 6,66 m,
− kompozitinės plokštės tarpatramis 2,22 m,
− bendrasis kiekvienos plieninės kolonos ilgis 2,5 m, 0,8 m žemiau kompozitinės plokštės.

Charakteristinės apkrovų reikšmės, kurios buvo naudotos skaičiuojant konstrukcinius perdangos 
elementus, buvo tokios:

− nuolatinis poveikis: savasis konstrukcijos svoris plius 1,25 kN/m² nekonstrukcinių elementų svoris,
− kintamasis poveikis 5,0 kN/m².

Skaičiuojant normalioje temperatūroje, buvo naudojamas toks poveikių derinys pagal EN 1990:

 G, ,sup k, ,sup Q,1 k,1j jG Qγ + γ∑ , 

čia γG,j,sup – dalinis nuolatinio j poveikio koeficientas (imtas lygus 1,35); Gk,j,sup – nuolatinio j poveikio 
reikšmė; γQ,1 – dalinis vyraujančiojo kintamojo poveikio koeficientas (imtas lygus 1,5); Qk,1 – vyrau-
jančiojo kintamojo poveikio reikšmė.

Naudojant minėtą apkrovų derinį, remiantis kompozitinių konstrukcijų skaičiavimo EN 1994-
1-1 nuostatomis esant normaliai temperatūrai, buvo patikrinti plieninių elementų, kompozitinių sijų 
šlyjamųjų jungių skerspjūviai. Plieninės jungtys buvo suprojektuotos remiantis EN 1993-1-8 nuosta-
tomis. Buvo parinkti tokie pagrindinių konstrukcijos elementų profiliuočiai:

− šalutinių sijų: IPE300, kurių plieno markė S235; 
− pagrindinių sijų: IPE400, kurių plieno markė S355;
− kolonų: HEB260 kurių plieno markė S235.
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        a) b)
7.2 pav. Plieninių elementų jungtys: a – sijos ir kolonos jungtys su lanksčiomis galinėmis 
plokštelėmis ir dvigubais andėkliniais sienelės kampuočiais; b – sijų tarpusavio jungtys su 

dvigubais antdėkliniais sienelės kampuočiais

Tikrosios plieno ir betono savybės buvo nustatytos normalioje temperatūroje. Vardinės ir nusta-
tytosios reikšmės pateiktos 7.1 lentelėje. 

7.1 lentelė. Bandomųjų elementų medžiagų savybės

Medžiagos tipas Mechaniniai rodikliai

Šalutinių sijų  
plieno markė S235

Stipris pagal takumo ribą 
(MPa) Ribinis tempiamasis stipris (MPa)

Išmatuotas 
didžiausiais 
pailgėjimas

vardinis nustatytasis nustatytasis
31,6 %

235 311 446

Pagrindinių sijų  
plieno markė

S355

Stipris pagal takumo ribą 
(MPa) Ribinis tempiamasis stipris (MPa)

Išmatuotas 
didžiausiais 
pailgėjimas

vardinis nustatytasis nustatytasis
29,9 %

355 423 549

Plieninės armatūros 
tinklo klasė B500A

Stipris pagal takumo ribą 
(MPa) Ribinis tempiamasis stipris (MPa)

Išmatuotas 
didžiausiais 
pailgėjimas

Vardinis Nustatytasis
631 15,5 %

500 594

Betonas C30/37
Gniuždomasis stipris (MPa)

charakteristinė reikšmė nustatytoji reikšmė
30 36,7

Šlyjamosios jungės buvo galvelinės, kurių kotelio skersmuo 19 mm, o aukštis 125 mm. Jų padėtys 
parodytos 7.3 pav.
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8705 mm

109 mm 207 mm 207 mm

 
a) 
 

 

6380 mm

40 mm 100 mm 100 mm 100 mm 

 
b) 

7.3 pav. Šlyjamųjų jungių padėtys ant sijų: a – šalutinių sijų; b – pagrindinių sijų

Plieninis armatūros tinklas buvo padėtas 50 mm atstumu nuo plokštės viršaus. Tinkas sudarytas 
iš 7 mm skersmens strypų, kurių plieno markė – S500, strypų žingsnis abiem kryptimis – 150 mm. 
Papildomieji 10 mm skersmens armatūros strypai buvo naudojami kraštinei kompozitinei plieninei-
betoninei jungčiai (7.4 pav.).

 
Additional 
reinforcing 
bars Φ10 

Additional 
reinforcing 
bars Φ10 

 

Papildomieji 
armatūros 
Ø10 mm strypai 

Papildomieji 
armatūros 
Ø10 mm strypai 

 
Additional 
reinforcing 
bars Φ10 

Additional 
reinforcing 
bars Φ10 

 

Papildomieji 
armatūros 
Ø10 mm strypai 

Papildomieji 
armatūros 
Ø10 mm strypai 

7.4 pav. Jungčių pavidalai, tyrinėti gaisriniu bandymu
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7.2.2. Bandymo metodas
Gaisrinio bandymo metu perdangos apkrovą sudarė penkiolika tolygiai paskirstytų visame grindų 
plote smėlio maišų (7.5 pav.). Kiekvieno smėlio maišo svoris – 15,0 kN, atitinkamai tolygioji apkrova 
į ploto vienetą – 3,87 kN/m². Ši reikšmė yra truputį didesnė nei skaičiuotinė, kuri lygi 3,75 kN/m², 
apskaičiuota pagal Eurokode pateiktą biuro pastato poveikių derinį kilus gaisrui, naudojant rekomen-
duojamąją derinio koeficiento ψ1 reikšmę, lygią 0,5.

7.5 pav. Perdanga, apkrauta smėlio maišais

Kaip ir numato tokio tipo perdangų paprastesniojo skaičiavimo metodika, aprašyta 5 skyriuje, 
dvi šalutinės sijos ir kompozitinė plokštė buvo neapsaugotosios. Visos rėminančios sijos, esančios 
ant perdangos skaičiuojamojo ruožo apybrėžos (visos sijos tiesiogiai prijungtos prie kolonų), ir visos 
kolonos buvo apsaugotosios, užtikrinant jų konstrukcinį pastovumą kilus gaisrui. Visi mazgai taip pat 
buvo apsaugoti. Apsaugai nuo gaisro buvo naudoti du mineralinės vatos demblio (25 mm, 128 kg/m3) 
sluoksniai. Plieninis armatūros tinklas iš abiejų plokštės pusių buvo privirintas prie dviejų išilgai 
plokštės krašto esančių plieninių sijų (7.4 pav.). Šios sijos savo ruožtu buvo pritvirtintos prie krosnies 
konstrukcijos, imituojant ištisinės kompozitinės perdangos sąlygas. 

Iš viso 194 vietose buvo registruojama konstrukcijų elgsena. Buvo matuota temperatūra ir per-
dangos įlinkio pavidalas. Apie 170 temperatūros jutiklių buvo naudojama plieninio rėmo temperatū-
rai (7.6 ir 7.7 pav.) ir plokštės temperatūros pasiskirstymui stebėti (7.8 ir 7.9 pav.). Septyni poslinkio 
jutikliai buvo naudojami statiesiems perdangos įlinkiams matuoti (7.10 pav.). Du kiti jutikliai buvo 
naudojami perdangos gulsčiajai slinkčiai matuoti. Norint įrašyti regimąsias plokštės deformacijas bė-
gant laikui, speciali aukštai temperatūrai atspari vaizdo kamera buvo įrengta krosnyje.

7.6 pav. Temperatūros jutiklių padėtys ant plieninio rėmo
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Secondary beams Primary beams

Beam to column joints Beam to beam joints

Šalutinės sijos  Pagrindinės sijos 

Sijos ir kolonos 
mazgas

Sijos ir sijos mazgas  

7.7 pav. Temperatūros jutiklių padėtys ant kiekvieno plieninio rėmo elemento skersiniame pjūvyje

 

7.8 pav. Kompozitinės plokštės temperatūros jutiklių padėtys ir numeriai
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7.9 pav. Būdingasis kompozitinės plokštės skersinis pjūvis su temperatūros jutiklių padėtimis

Vertical 
displacement

Lateral 
displacement

Statieji 
poslinkiai 

Gulstieji 
poslinkiai 

7.10 pav. Poslinkio jutiklių padėtys

7.2.3. Rezultatai
Bandymas truko ilgiau nei 120 min, gaisras buvo sustabdytas dėl perdangos vientisumo pažaidos. 
Tačiau bandinių elgsena buvo įrašoma iki 900 minučių, nustatant perdangos elgseną aušimo metu.

7.2.3.1. Konstrukcijos temperatūros kaita
Bandymo metu krosnies temperatūra buvo kontroliuojama plokšteliniais temperatūros jutikliais, kaip 
rekomenduoja EN1363-1. Šie temperatūros jutikliai buvo išdėstyti truputį žemiau perdangos. Įrašyto-
sios šių matavimo priemonių temperatūros parodė, kad krosnies temperatūra buvo tinkamai valdoma 
neviršijant leidžiamųjų nuokrypų, numatytų gaisrinių bandymų standarte EN1363-1 (7.11 pav.).
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7.11 pav. Krosnies laikiniai temperatūros sąryšiai
 

Buvo matuojama kelių kompozitinės sijos skerspjūvio vietų temperatūra sijos tarpatramio vidury-
je – apatinės juostos, sienelės ir viršutinės juostos. Sijų išmatuotųjų temperatūrų suvestinė pateikta 7.12 
ir 7.13 pav. Neapsaugotųjų plieninių sijų aukščiausia įkaitimo temperatūra buvo 1040 °C. Apsaugotųjų 
plieninių sijų aukščiausia įkaitimo temperatūra – tik 300 °C. Ši temperatūra yra žemesnė, nei buvo ga-
lima tikėtis iš tikrųjų dėl mažesnio poveikio šiems elementams, buvusiems kraštinėse krosnies dalyse.

Kompozitinės plokštės išmatuotų temperatūrų suvestinė pateikta 7.14 pav. Konstrukcijos tempe-
ratūra A ir B taškuose nebuvo nustatoma, nes temperatūros jutikliai, pritvirtinti prie plieninio lakšto, 
sugedo jau bandymo pradžioje, tikriausiai dėl plieninio lakšto ir betono sankibos netekties, tik ką pa-
veikus gaisrui. Plieninio lakšto sankibos netektis buvo pastebėta dideliame kompozitinės plokštės 
apatinio paviršiaus plote. Temperatūra, išmatuota gaisro neveikiamoje kompozitinės plokštės pusėje, 
parodyta 7.15 pav. Gaisro neveikiamos kompozitinės plokštės pusės temperatūra po 120 min gaisro 
poveikio pakilo truputį daugiau kaip 100 °C, tai yra mažiau už viršutinę 140 °C ribą, kurią nurodo 
izoliavimo rodiklis.
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Te
m

pe
ra

tū
ra

, °
C 

Jutiklis 

7.12 pav. Neapsaugotosios plieninės sijos įkaitimas
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7.13 pav. Apsaugotosios plieninės sijos įkaitimas
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7.14 pav. Kompozitinės plokštės įkaitimas
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7.15 pav. Gaisro neveikiamos kompozitinės plokštės pusės temperatūra
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7.2.3.2. Konstrukcijos elementų poslinkių pokyčiai
7.16  pav. parodyti statieji perdangos poslinkiai per visą bandymo trukmę. Įlinkio sumažėjimas po 
maždaug 120 min atitinka laiką, kai krosnies degikliai buvo išjungti. Detaliau šie poslinkiai, daugiau-
sia kaitinimo tarpsnio metu, parodyti 7.17 pav. Iš paveikslo galima nustatyti, kad didžiausias perdan-
gos įlinkis yra apie 450 mm, o išmatuotasis dviejų neapsaugotųjų šalutinių sijų vietose buvo apytikriai 
lygus 420 mm, mažiau nei viena dvidešimtoji jų tarpatramio. Aušimo tarpsniu įlinkis didėjo nedaug 
ir pasiekė didžiausią reikšmę apie 135 minutę. Nors krosnies temperatūra nukrito nuo 1050 °C iki 
600  °C (7.11 pav.), šiluma vis dar smelkėsi gilyn į kompozitinę plokštę, ir tuo metu buvo pasiekta 
aukščiausia armatūros tinklo temperatūra (7.14 pav.).

Nuo gaisro poveikio apsaugotos sijos, buvusios bandinio apybrėžoje, įkaito tik iki 300 °C. Nors 
iki 300  °C temperatūros įkaitusio plieno stipris pagal takumo ribą yra toks pats kaip ir kambario 
temperatūroje, o šių sijų įlinkis mažesnis nei tikėtasi, 100 mm įlinkis išmatuotas šalutinės sijos tarpat-
ramio viduryje. Praktikoje tikslinga būtų taikyti, kad šių sijų kritinė temperatūra galėtų būti 500 °C ar 
600 °C, o įlinkis didesnis kaip 1/30 tarpatramio ilgio. 

Jei atkreiptume dėmesį į perdangos įlinkio vystymąsi, galėtume pastebėti, kad jis labai sparčiai 
padidėjo per pirmąsias 20 gaisro minučių, ir paskui jau didėjo beveik vienodu greičiu. Jei šis įlin-
kis susijęs su neapsaugotųjų sijų įkaitimu, galima taip pat nustatyti, kad sijos buvo tolygiai įkaitu-
sios iki maždaug 700 °C. Akivaizdu, kad įkaitusių iki tokio lygio pavienių jų lenkiamoji galia būtų 
nepakankama atlaikyti uždėtąsias apkrovas. Vadinasi, membraninė perdangos elgsena vis labiau 
aktyvėjo ir užtikrino bendrąjį perdangos pastovumą. Šį tempiamosios membranos poveikį taip pat 
aiškiai parodė išmatuotieji gulstieji perdangos kraštų poslinkiai, parodyti 7.18 pav. Dar kartą galima 
pažymėti, kad po 15 minučių gaisro poveikio kraštinės perdangos dalys pasislinko į vidų, veikiamos 
membraninių poveikių. Staigus šių poslinkių padidėjimas apie 105 minutę gali būti paaiškintas geroku 
vidurinės perdangos dalies plieninio armatūros tinklo susilpnėjimu (detaliau žr. 7.4.3 skyrių).

 

 

Laikas, min

Vidurinė 
perdangos dalis Neapsaugotųjų vidurinių

šalutinių  sijų vidurys  

Apsaugotųjų kraštinių 
šalutinių  sijos vidurys  Apsaugotųjų kraštinių St
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i, 

m
m

 

  pagrindinių sijų vidurys  

7.16 pav. Perdangos įlinkiai per visą bandymo trukmę
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Neapsaugot  
šalutinių sijų vidurys 

Vidurinė 
perdangos 

dalis 

Apsaugotųjų kraštinių 
šalutinių sijos vidurys    

Apsaugotųjų kraštinių 
pagrindinių  sijų vidurys  
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ji 
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ųjų vidurinių

7.17 pav. Perdangos įlinkiai bandymo kaitinimo tarpsniu
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7.18 pav. Gulsčiasis bandytos perdangos vieno krašto poslinkis kaitinimo tarpsniu

7.2.3.3. Bandymu nustatyta kompozitinės plokštės elgsena
Svarbiausieji betoninės plokštės pleišėjimo dalykai buvo:

− Smulkių plyšių betone, ypač ruožuose apie kolonas, atsivėrimas ankstyvuoju gaisrinio bandymo 
tarpsniu, kurie tęsėsi nuo vieno kolonos krašto iki gretimo, kaip parodyta 7.19 pav., a.

− Buvo keletas šių plyšių paplatėjimų bandymo kaitinimo tarpsniu, tačiau tai neturėjo reikšmingo 
poveikio perdangos vientisai elgsenai (7.19 pav., b).

− Daug reikšmingesnių plyšių atsivėrė vidurinėje perdangos dalyje po 105 minučių gaisro povei-
kio, kaip parodyta 7.20 pav.
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a) b)

7.19 pav. Betoninės plokštės ties plienine kolona būklė: a – gaisrinio bandymo pradžioje;   
b – gaisrinio bandymo pabaigoje

a)                           b)

7.20 pav. Plokštės vidurinės dalies būklė bandymo metu ir po jo: a – vidurinės perdangos dalies 
pleišėjimo pobūdis; b – pleišėjimo pobūdis ataušus

          a)                    b)
7.21 pav. Plieninės armatūros tinklo jungtys prieš bandymą ir po jo: a – virintinės armatūros jungtys 

vaizdas prieš užliejant betoną; b – armatūros jungčių būklė plyšio vietoje ataušus
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7.2.4. Bandymo rezultatų aiškinimai
Bandymo rezultatai parodė, kad kompozitinės perdagos elgsena atitinka paprastesniojo skaičiavimo 
būdo prielaidas. Bandymo rezultatų pastabos apie perdangos elgseną kilus gaisrui yra tokios:

− netgi neapsaugotųjų šalutinių sijų, kurių tarpatramis 8,735 m, laikomosios galios rodiklis R buvo 
užtikrintas, kai gaisro trukmė – daugiau kaip 120 minučių;

− vientisumo rodiklis E ir izoliavimo rodiklis I yra užtikrinti 105 min gaisro poveikio trukmei. 
Pažaida prasideda formuojantis plyšiams skersai kompozitinės plokštės dėl ankstyvos plieninės 
armatūros tinklo irties (7.2.3.3 skirsnį);

− visa perdanga konstrukciniu požiūriu išlieka labai tvirta veikiant ilgalaikiam gaisro poveikiui, 
nepaisant betoninės plokštės plieninės armatūros tinklo pažaidų; 

− tam, kad pasireikštų membraninė elgsena ir būtų užtikrintas apkrovos perdavos tolygumas, ypač 
neapsaugotųjų sijų ruožuose ir ties kolonomis, turi būti užtikrinta, kad armatūros tinklas būtų 
tinkamai užleistas; 

− betono pleišėjimas perdangos kraštuose yra labai ribotas ir neturi jokio poveikio perdangos vien-
tisumui ir izoliacinėms savybėms;

− perdangos elgsena aušimo tarpsniu yra patenkinama; 
− plieninių konstrukcijų mazgai buvo atitinkamai apsaugoti ir jų didžiausias įkaitimas buvo ap-

ribotas iki maždaug 500 °C. Visų plieninių elementų mazgų elgsena buvo puiki tiek kaitinimo, 
tiek aušimo tarpsniu. 

7.3. Gaisrinio bandymo COSSFIRE programa

7.3.1. Bandinys
Vykdant COSSFIRE projektą buvo bandyta kitokios konstrukcijos kompozitinė perdanga, kuri paro-
dyta 7.22 pav. Šios perdangos plieninių sijų ir kolonų skerspjūviai atitinkamai buvo IPE270 ir HEB200. 
Visų plieninių elementų plieno markė – S235. Perdangos konstrukcijos buvo skaičiuotos remiantis 
kompozitinių konstrukcijų EN1994-1-1 nuostatomis normaliomis sąlygomis, kai nuolatinė apkrova 
be savojo konstrukcijų svorio lygi 1,25 kN/m², o naudingoji apkrova – 5,0 kN/m². Gaisrinis bandymas 
buvo atliekamas apkrovus konstrukciją 3,93 kN/m² apkrova, kuri apytikriai buvo lygi 100 % nuola-
tinės apkrovos ir 50 % naudingosios apkrovos, kaip nurodyta Eurokode skaičiuojant biuro pastatų 
apkrovų derinį kilus gaisrui. Kaip įprasta, plieniniai mazgai buvo skaičiuoti remiantis EN1993-1-8 

nuostatomis.
Kompozitinė plokštė pagaminta iš normalaus svorio monolitinio C30/37 klasės betono. Bendra-

sis plokštės storis – 135 mm, o trapecinis lakštinis profiliuotis – COFRAPLUS60. Visos šlyjamosios 
jungės galvelinės, kurių kotelio skersmuo – 19 mm, o aukštis – 125 mm. Jos ant plieninių sijų išdės-
tytos atitinkamai: 207 mm žingsniu ant šalutinių sijų ir 300 mm žingsniu ant pagrindinių. Plieninės 
armatūros tinklas padėtas 35 mm žemiau plokštės viršaus, armatūros klasė – 500, o skersmuo – 7 mm. 
Tinklo akutės matmenys – 150×150 mm.
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Neapsaugota 

Lanksčioji ašis 

a) b)
7.22 pav. Gaisrinio bandymo sąranka: a – bendras plieninio rėmo vaizdas;  

b – bendras kompozitinės perdangos vaizdas

Tikrosios šiam bandymui naudojamų medžiagų mechaninės savybės pateiktos 7.2 lentelėje.

7.2 lentelė. COSSFIRE bandymams naudotų elementų medžiagų savybės

Rodiklis Reikšmė
Pagrindinių sijų plieno stipris 320 MPa

Šalutinių sijų plieno stipris 320 MPa
Armatūrinio plieno stipris 590 MPa

Gniuždomasis betono stipris 38,0 MPa

Laikantis paprastesniojo inžinerinio skaičiavimo metodo nuostatų, tokio tipo perdangų mem-
braninei elgsenai dvi tarpinės šalutinės sijos ir kompozitinė plokštė yra neapsaugotosios. Tačiau visos 
kraštinės perdangos sijos apsaugotos nuo gaisro poveikio 120 min. Plieninės kolonos taip pat buvo 
apsaugotos, išskyrus apsaugą aplink mazgus, kuri tikslingai buvo sumažinta, todėl mazgų sudedamųjų 
dalių kaitinimas buvo svarbus kaitinimo tarpsniu, ir tapo įmanoma ištirti tokio kaitinimo poveikį 
mazgų elgsenai aušimo tarpsniu.

Siekiant ištirti kraštinių kompozitinės perdangos dalių plieninių elementų ir betoninės plokštės 
jungčių elgseną kilus gaisrui, buvo panaudoti šeši skirtingi kraštų jungimo sprendiniai (7.23 pav.).

Apkrova gaisro metu buvo pridėta panaudojus dvidešimt smėlio maišų, kurie tolygiai paskirstyti 
visame perdangos plote. Kiekvieno tokio maišo svoris tiksliai lygus 11,0 kN, kartu su mediniu padėklu 
ir lengvojo betono blokais lygiavertė tolygiai paskirstyta apkrova lygi 3,93 kN/m2. Gaisro poveikių 
pagal ISO standartinę gaisro kreivę bandinys buvo veikiamas iki perdangos irties pradžios. Tačiau 
bandymo rezultatai buvo užrašomi ilgiau – ir aušimo tarpsniu, norint sužinoti apie perdangos elgseną 
per visą gaisro trukmę.
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 7.23 pav. Skirtingi plieno ir betono kompozitinės jungties sprendiniai

 

7.24 pav. Gaisro veikiamos kompozitinės perdangos apkrovimo sąlygos

7.3.2. Bandymo rodiklių matavimas
Svarbiausieji bandymo matavimai susiję su temperatūra ir perdangos įlinkiu. Iš viso 203 temperatū-
ros jutikliai buvo skirti aplinkos ir bandinių temperatūrai matuoti. Iš jų 66 skirti plieninių elementų 
temperatūrai matuoti (7.25 pav.), 80 jutiklių – jungčių temperatūrai (7.26 pav.) ir 57 jutikliai – kom-
pozitinės plokštės temperatūrai matuoti (7.27 ir 7.28 pav.). Dar 20 poslinkio jutiklių buvo sumontuota 
perdangos poslinkiams ir įlinkiams matuoti. Iš jų 16 – įlinkiams (7.29 pav.), o 4 likusieji buvo skirti 
gulstiesiems perdangos poslinkiams matuoti. Taip pat specialia vaizdo kamera buvo krosnies viduje 
buvo stebima ir įrašomi perdangos įlinkiai,  susiejant juos su laiku.
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7.25 pav. Temperatūros jutiklių padėtys ant plieninio rėmo
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7.26 pav. Temperatūros jutiklių padėtys ant kiekvieno plieninio rėmo elemento skersinio pjūvio
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7.27 pav. Kompozitinės plokštės temperatūros jutiklių padėtys ir numeriai
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7.28 pav. Būdingasis kompozitinės plokštės skersinis pjūvis su temperatūros jutiklių padėtimis

7.29 pav. Poslinkio jutiklių padėtys
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7.3.3. Svarbiausieji bandymo rezultatai
Bandymo metu kaitinimo tarpsniu buvo laikomasi ISO-834 gaisro kreivės (7.30 pav.), jis truko 120 
minučių iki akivaizdžios, vienos kraštinės šalutinės sijos, prijungtos prie pagrindinės sijos, irties 
(7.36 pav., D6 kreivė). Paskui visi degikliai buvo išjungti ir krosnis aušo natūraliai. Plieninių sijų kai-
timas buvo labai nevienodas dėl apsaugos sąlygų. Iš tikrųjų neapsaugotosios sijos buvo perdangos 
viduryje, kur temperatūra siekė daugiau kaip 1000 °C (7.31 pav.). Apsaugotosios plieninės sijos aps-
kritai įkaito apytikriai iki 550 °C (7.32 pav.), išskyrus vieną kraštinę apsaugotąją šalutinę siją, kuri dėl 
akivaizdžių apsaugos nuo gaisro defektų, atsiradusių bandymo metu (7.33 pav.), buvo labiau įkaitusi 
nei kitos apsaugotosios sijos.
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7.30 pav. Krosnies temperatūros palyginimas su 
standartine ISO gaisro kreive

7.31 pav. Neapsaugotųjų šalutinių sijų kaitimas
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7.32 pav. Vienos apsaugotosios sijos kaitimas 7.33 pav. Suirusios kraštinės sijos kaitimas
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7.34 pav. Sijos ir kolonos jungties kaitimas 7.35 pav. Kompozitinės plokštės kaitimas
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7.36 pav. Statieji perdangos poslinkiai (įlinkiai) bandymo metu

Kadangi plieniniai mazgai šiame bandyme nebuvo visiškai apsaugoti, kai kurie mazgų varžtai įkai-
to iki daugiau kaip 800 °C (7.34 pav.). Iš kompozitinės plokštės temperatūros matavimo bandymo metu 
rezultatų galima nustatyti, kad aukščiausia temperatūra 5 mm gylyje, nuo gaisro veikiamo paviršiaus, 
buvo apie 950 °C (7.35 pav.), o plieninis armatūros tinklas įkaito maždaug iki 500 °C. Be to, gaisro 
neveikiamos kompozitinės plokštės pusės paviršiaus temperatūra buvo didesnė nei 200 °C, po daugiau 
kaip 120 minučių trukusio gaisro poveikio tai jau viršijo izoliavimo rodiklį.
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Bandymo metu kaitinimas buvo nutrauktas, pastebėjus, kad viena kraštinė sija apie 120 minutę 
pradėjo irti (7.36 pav. D6 kreivė). Kalbant apie visuminį perdangos įlinkį, pažymėtina, kad jis labai 
padidėjo pradžioje iki 30 gaisro poveikio minutės, o vėliau didėjo lėtai. Standartinio gaisro pagal ISO 
kreivę 120 poveikio minutę bendrasis perdangos įlinkis galėjo būti didesnis kaip 500 mm. Nors kaiti-
nimas buvo nutrauktas, tačiau perdangos įlinkis, prieš aiškiai ir lėtai mažėdamas, tam tikrą laiką toliau 
didėjo (15 minučių). 

7.3.4. Gaisrinių bandymų stebėjimas
Iš visuminio perdangos įlinkio matavimo nustatyta, kad jis galėjo siekti daugiau kaip 500  mm po 
120 minučių. Tačiau perdangos elgsena buvo puiki ir nebuvo matyti jokių vidurinės plokštės dalies 
irties ženklų. Kaip žinia, gaisras buvo nutrauktas dėl pastebėto per didelio labiausiai kaitintos šalutinės 
kraštinės sijos įlinkio (7.37 pav.). Atidžiau stebint šią kraštinę siją atskleista, kad betonas akivaizdžiai 
sutrupėjo sijos tarpatramio viduryje, o tai reiškia, kad prasidėjo šios sijos irtis. Nepaisant to, ši pa-
žaida nesukėlė visos perdangos irties, nes tikriausiai dėl membraninės elgsenos apkrova persiskirstė 
(7.38 pav.).

Pastebėtoji vietinė neapsaugotosios šalutinės sijos, prijungtos prie vidurinės sijos ties mazgu, apa-
tinės juostos kluptis parodyta 7.39 pav. Nepaisant to, reikšmingiausias šio bandymo dalykas susijęs su 
plieniniais mazgais – per visą bandymo trukmę tiek kaitinimo, tiek aušimo metu mazgų elgsena buvo 
puiki. Be to, neapsaugotųjų šalutinių sijų, prijungtų prie pagrindinių sijų, ties mazgu vietinės klupties 
neaptikta (7.40 pav.). Be to, nepastebėta ir kraštinių jungčių tarp plokštės ir plieninių elementų irties 
pažymių.

7.37 pav. Kraštinės sijos pažaidos

7.38 pav. Perdanga bandymo metu ir po jo



91

7.39 pav. Prie kolonos prijungtos neapsaugotosios šalutinės sijos vietinė kluptis

7.40 pav. Prie pagrindinės sijos prijungta neapsaugotoji šalutinė sija be vietinės klupties požymių

7.41 pav. Perdangos kampinės dalies betono plyšiai

7.42 pav. Betono plyšiai aplink vidurinę koloną
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7.43 pav. Kompozitinės plokštės plieninės armatūros tinklo užlaida

Kitas svarbus dalykas, kurį būtina paminėti, yra kompozitinės plokštės pleišėjimas aplink kolonas, 
galėjęs turėti tiesioginį poveikį perdangos elgsenai gaisro metu. Šiuo atžvilgiu pastebėti tokie pagrin-
diniai rezultatai: 

− atsivėrę perdangos kampinės dalies plyšiai išliko nedideli ir neturėjo neigiamo poveikio vienti-
sumo rodikliui (7.41 pav.);

− kalbant apie plyšius ties vidurine kolona, didelis neapsaugotosios sijos įlinkis sukėlė didelius 
plokštės poslinkius į vidurį ir galėjo sukelti neigiamą poveikį vientisumo rodikliui. Tai galėjo 
nutikti dėl priešais koloną atsivėrusių plyšių (7.42 pav.); 

− vidurinėje betoninės plokštės dalyje reikšmingų plyšių, rodančių, kad plieninės armatūros tin-
klo elgsena atitinka membraninę, nebuvo net kaitinant iki 500 °C. Tokia puiki elgsena, be jokių 
abejonių, buvo dėl tinkamos plieninės armatūros tinklo užlaidos (7.43 pav.);

− konstrukcinis sprendinys užleisti plieninės armatūros tinklą už kraštinių sijų jungių pasirodė 
labai veiksmingas kompozitinės perdangos membraninės elgsenos atveju, tai leido užtikrinti tin-
kamus šoninius perdangos plokštės įtvirčius;

− likutinė perdangos laikomoji galia išlieka pakankama, o tai yra svarbu nepaisant didelių perdan-
gos įlinkių. 

7.4. Visos apimties kompozitinės perdangos plokštės su ilgomis skylėtosiomis 
sijomis gaisriniai bandymai 

7.4.1. Bandinys
Bandytoji perdangos plokštė buvo 9,6 m pločio ir 15,6 m ilgio, atremta ant plieninio rėmo, kurio ma-
tmenys – 9 m ir 15 m, paremto keturiomis kampinėmis kolonomis (7.44 pav.). Skylėtosios sijos buvo 
išdėstytos 1, 4, B, C ir D ašyse kaip pagrindinės ir šalutinės konstrukcijos sijos (7.45 pav.). Sijų matme-
nys parodyti 7.45 ir 7.46 pav. Neapsaugotos šalutinės 4 ir 5 ašies sijos buvo su pailgosiomis skylėmis 
jų tarpatramio viduryje.
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7.44 pav. Bandymo gaisrinis skyrius su neapsaugotosiomis skylėtosiomis sijomis

7.45 pav. Plieninių konstrukcijų sąranka

7.46 pav. Plieninių profiliuočių skerspjūvio matmenys
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Uždaras gaisrinis skyrius buvo 9,2 m pločio ir 15,6 m ilgio, patalpos aukštis nuo grindų iki lubų 
2,88 m. Atitvarinės sienos buvo sumūrytos iš blokelių, kurių stipris – 7 N/mm2, sienose buvo trys angos, 
kurių kiekvienos matmenys 1,5×3 m. Atitvarinės 1, 4 ir D ašių sienos nebuvo pritvirtintos prie kompo-
zitinės perdangos viršaus, ir tai nevaržė laisvų stačiųjų perdangos plokštės poslinkių per visą šių sienų 
ilgį. Priekinis fasadas su angomis buvo pastatytas taip, kad siena buvo pratęsta iki ištisinės A ašies sijos 
apačios, suvaržant sijos įlinkius per visą ašies ilgį. Rėmas gulsčiąja kryptimi buvo suvaržytas taip: kolona 
A1 suvaržyta abiem šoninėmis kryptimis, kolona A4 – šonine kryptimi lygiagrečiai su 4 ašimi, kolona 
D1 – šonine kryptimi lygiagrečiai su D ašimi. Ryšiai buvo numatyti įstrižieji iš apskritų vamzdžių.

Visos kolonos ir ištisinė A ašies sija buvo apsaugotos nuo gaisro poveikio naudojant 20 mm storio 
ugniai atsparią plokštę, kurios atsparumas ugniai – 2 valandos. Skylėtosios 1, 4 ir D ašių sijos visa apy-
brėža buvo apsaugotos keraminiu pluoštu (7.47 pav.), kurio standartinis atsparumas ugniai – 2 valan-
dos. Apsauga nuo gaisro buvo pritvirtinta atestuotų rangovų, laikantis gamintojų instrukcijos. Taip 
pat buvo panaudota 15 mm storio gipso plokštė vidiniam atitvarinių sienų paviršiui uždengti ir taip 
sumažinti šilumos nuostolius per blokelių mūrą.

7.47 pav. Gaisrinio skyriaus vidaus pluoštinė ir gipso plokščių apsauga

Kompozitinės plokštės betono storis – 120 mm. Ją sudarė: 51 mm skerspjūvio aukščio, 1 mm lakš-
to storio „Holorib“ plieninis lakštinis profiliuotis (HR51/150), normalaus svorio betonas ir plieninis 
armatūros tinklas. Atvirkštinio trapecinio plieninio lakštinio profiliuočio nustatytasis tempiamasis 
stipris – 327 N/mm2. Virintinis A393 tipo (pagal BS 4483) armatūros tinklas (7.12 pav.) pagamintas 
iš 10 mm skersmens rumbuotųjų armatūros strypų, kurių žingsnis abiem kryptimis – 200 mm, vardi-
nis armatūrinio plieno stipris pagal takumo ribą – 500 N/mm2, kuris buvo parinktas Bailey metodu 
(Lennon 1996a), pagrįstu skaičiuotine parametrinio gaisro kreive. Armatūros tinklo užlaidos ilgis – 
400 mm, o apsauginio betono sluoksnio storis – 40 mm. Skaičiuotinė betono mišinio sudėtis (1 m³) 
buvo tokia: 320 kg įprastinio portlandcemenčio, 918 kg 10 mm kalkakmenio, 691 kg žvyro, 380 kg 
6 mm kalkakmenio, 30 kg naudoto perdirbto vandens ir 142 kg šalto vandentiekio vandens.

7.48 pav. Armatūros tinklas ir plieninis paklotas prieš liejant betoną
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Visa sąveika tarp plokštės ir sijos buvo pasiekta naudojant šlyjamąsias junges, kurių kotelio 
skersmuo – 19 mm, aukštis – 95 mm, jungių žingsnis tarp jų centrų – 200 mm. Visa plokštės apybrėža 
armuota U pavidalo armatūros strypais (7.48 pav.). Tai ne ypatingas reikalavimas skaičiuojant elgseną 
ugnyje, bet reikėjo užtikrinti tinkamą armavimą normalioje aplinkos temperatūroje. U pavidalo stry-
pų skersmuo – 10 mm, o jų apsauginio betono sluoksnio storis nuo plokštės šono – 30 mm (7.48 pav.).

7.4.2. Skaičiuotinės apkrovos
Skaičiuotinę apkrovą sudarė naudojimo apkrova, kurios charakteristinė reikšmė – 3,5 kN/m2, kartu su 
charakteristinėmis 1,0 kN/m2 pertvarų bei 0,5 kN/m2 komunikacijų ir apdailos apkrovų reikšmėmis. 
Apkrovos dalinių koeficientų reikšmės, naudojamos gaisro ribinio būvio (GRB) atveju, atitinka biuro 
pastatų reikšmes, pateiktas EN1990. Gautoji skaičiuotinės apkrovos reikšmė, kaip parodyta 7.3 pav., 
buvo 3,25 kN/m2.

7.3 lentelė. Skaičiuotinės apkrovos

Apibūdinimas Characteristinė apkrova  
(kN/m2)

Apkrovos dalinis 
koeficientas GRB atveju

Skaičiuotinė apkrova  
GRB atveju kN/m2

Pertvarų 1,0 1,0 1,0
Komunikacijų ir apdailos 0,5 1,0 0,5

Naudojimo apkrovos 3,5 0,5 1,75
Iš viso 3,25

Numatytoji apkrova pasiekta naudojant 44 smėlio maišus, kurių kiekvienas svėrė po 1 toną, toly-
giai išdėstytus visame plokštės plote, kaip parodyta 7.49 pav., a, ir užtikrinus išskirstytąją apkrovą, ly-
gią 3,25 kN/m2. Savasis 120 mm storio plokštės svoris buvo apskaičiuotas ir lygus 2,90 kN/m2, tuomet 
bendroji apkrova sudarė 6,15 kN/m2.

a) b)

7.49 pav. Stačioji statinė apkrova (a); gaisro apkrovai naudotos medienos rietuvės (b)

7.4.3. Gaisro skaičiavimas
Tikrasis gaisras buvo skaičiuotas naudojant parametrinę laikinę temperatūros kreivę, pateiktą EN 
1991-1-2 A priede ir programą „Ozone“. Gaisro apkrovą sudarė 45 standartinės (1×1×0,5 m aukš-
čio) medienos rietuvės, sukrautos iš 50×50×1000 mm medinių tašelių. Rietuvės buvo tolygiai išdėsty-
tos visame gaisriniame skyriuje (7.13 pav., b). Gaisro apkrova buvo lygi 40 kg medienos į kvadratinį 
grindų ploto metrą. Naudojant medienos kaloringumo reikšmę, lygią 17,5 MJ/kg, bandymo gaisrinio 
skyriaus gaisro apkrovos tankis – 700 MJ/m2. Gaisro apkrova buvo truputį didesnė už tiksliai paskai-
čiuotąją 511 MJ/m2 (80 % fraktilio) pagal EN 1991-1-2. Kiekviena rietuvė su greta esančiomis buvo 



96

sujungta įprastiniais plieniniais loviais, kuriuose buvo akytojo pluošto plokštė. Užtikrinant greitą gais-
ro išplitimą gaisriniame skyriuje, likus apie 30 min iki uždegimo, į lovius buvo supilta 20 litrų parafino. 

7.4.4. Matavimai
Daug matavimo prietaisų, skirtų aplinkos temperatūrai, kompozitinės plokštės temperatūros pasis-
kirstymui, apsaugotųjų ir neapsaugotųjų skylėtųjų sijų temperatūrai bei statiesiems ir gulstiesiems 
poslinkiams matuoti, buvo išdėstyta visame gaisriniame skyriuje. Matavimo vietų padėtys parodytos 
7.50 pav. ir 7.51 pav. Laisvai stovinti plieninė konstrukcija buvo sumontuota aplink gaisrinį skyrių 
tam, kad būtų išorinis atskaitinis rėmas norint tiksliai išmatuoti stačiuosius ir gulsčiuosius poslinkius.

 
Poslinkių  
matavimo  
vietos  

Temperatūros  
matavimo  
vietos  

 

Apdailinis plokštės  
lygis 3000  

7.50 pav. Įlinkių ir kompozitinės plokštės temperatūros matavimo vietos
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Skylės 1/ 2, 5/6 ir 16/17 Skylės 10 iki 12 Skylės 20/21 

KAIRĖ VIDURYS DEŠINĖ 

7.51 pav. Temperatūros jutiklių ant neapsaugotos 4 ašies sijos (B ašyje) padėtys

7.4.5. Sijos ir plokštės įlinkiai
Kilus gaisrui neapsaugotosios išilgai ašies nesuvaržytos kompozitinės plieninės sijos (7.51 pav.) įlinkis 
dažniausiai susideda iš dviejų dalių: įlinkio dėl šilumos poveikio ir įlinkio dėl apkrovos poveikio. Įlin-
kis dėl šilumos poveikio pasireiškia dėl netolygaus plieninės sijos temperatūros pasiskirstymo skers-
pjūvyje ir dėl jungties su kompozitine plokšte. Įlinkis dėl apkrovos pasireiškia mažėjant konstrukcijų 
medžiagų tamprumo moduliui ir stipriui, kai kyla temperatūra. Žemoje temperatūroje (iki 400°C) sija 
dažniausiai linksta dėl šilumos poveikio. Aukštesnėje temperatūroje didesnį poveikį turės apkrovos 
sukeltas įlinkis, kuris didės greičiau. 

7.52 pav. Išplitęs gaisrinio skyriaus gaisras
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7.53 pav. Po gaisro įlinkusios plokštės ir neapsaugotosios sijos

Didžiausia plieno temperatūra, lygi 1053  °C, išmatuota 77 minutę 4 ir 5 sijų tarpatramių viduryje 
(7.54  pav.). Labiausiai buvo įkaitusi apatinė sijos juosta po pailgąja skyle. 7.55  pav. parodytas 
neapsaugotosios skylėtosios sijos pavojingiausios dalies temperatūros pasiskirstymas. Verta pažymėti, 
kad sienelės temperatūra nėra tolygi, nepaisant to, kad sija buvo neapsaugotoji ilgalaikio gaisro povei-
kio metu. Viršutinės juostos temperatūra yra žemesnė, nei tikėtasi, dėl šilumos nuostolių per atremtą 
kompozitinę plokštę. Esant didžiausiai 1053 °C temperatūrai, plienas neteko 97 % pradinio stiprio ir 
standžio, todėl jo indėlis į perdangos konstrukcijos laikomąją galią buvo menkas.
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7.54 pav. Tarpatramio viduryje išmatuota neapsaugotosios sijos temperatūra 
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7.55 pav. Didžiausia išmatuota neapsaugotųjų sijų temperatūra

Didėjant neapsaugotosios skylėtosios sijos temperatūrai (7.53 pav.) buvo pastebėta, kad iš pradžių 
išklupo sienelės statramstis. Kompozitinė sąveika tarp skylėtosios sijos ir plokštės neleido visai sijai 
pasisukti. Apatinės juostos šoninis poslinkis kaip visuomet pasireiškė dėl sijos sienelės lenkimo ir jo 
sukeltos visuminės sukamosios klupties (7.53 pav.). Šiuo tarpsniu neapsaugotosios plieninės sijos tem-
peratūra buvo apie 800 °C, ir tik viršutinė juosta galėjo būti vertinama kaip laikanti plokštę, pasireiškus 
lyninei elgsenai (7.53 pav.). Armatūros tinklas virš sijos 95 bandymo minutę, kaip matyti iš 7.56 pav., 
įkaito iki didžiausios 375  °C temperatūros, kuri nepadidėjo ir gaisro aušimo tarpsniais. 7.57  pav. 
parodyta didžiausia išmatuotoji armatūros tinklo tarp sijų temperatūra, kaip matyti, didžiausia tem-
peratūra buvo gaisro aušimo tarpsniu. Išmatuotoji šlyjamųjų jungių temperatūra parodyta 7.57 pav., o 
jų aukščiausia temperatūra – 585 °C. Nors šlyjamųjų jungių temperatūra yra didelė, gulsčiosios šlyties 
svarba sumažėjo, kai kylant neapsaugotosios sijos temperatūrai mažėjo jos stiprumas ir standumas. 
Nebuvo jokių požymių apie sijos kompozitinės sąveikos praradimą, šlyjamųjų jungių elgsena buvo 
tinkama, ir kompozitinės plokštės bei sijos sąveika išliko visą bandymo trukmę.
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7.56 pav. Išmatuotoji tinklo virš sijos temperatūra
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7.57 pav. Išmatuotoji tinklo tarp sijų temperatūra
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7.58 pav. Išmatuotoji šlyjamųjų jungių temperatūra
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Didžiausias išmatuotasis plokštės įlinkis  – 783  mm, kuris buvo pasiektas po 112 minučių 
(7.59 pav.), jis nedidėjo gaisro aušimo tarpsniu. 7.59 pav. parodyti laikiniai 4 ir 5 sijų temperatūros 
sąryšiai, išmatuoti bandymo metu ir praėjus dienai po jo. Šiame paveiksle taip pat parodyti įlinkiai 
praėjus mėnesiui po to, kai smėlio maišai buvo pašalinti.

 Tarpatramis (m) iš kairės į dešinę 

Įli
nk

is,
 m

m
 

4 sijos įlinkiai (poslinkių jutikliai 7-3) 

1diena Nukrauta

 

Įli
nk

is,
 m

m
 

Tarpatramis (m) iš kairės į dešinę 

1diena Nukrauta

5 sijos įlinkiai (poslinkių jutikliai 12-8) 

7.59 pav. Plokštės ir sijų įlinkių pavidalai

Perdangos įlinkio pavidalas susijęs su kompozitine sijos ir plokštės sąveika, dėl kurios pasisuko 
viršutinė plieninės sijos juosta. Tai sukėlė antrinį sijos skerspjūvio lenkiamąjį momentą, kuris kartu 
su stačiąja šlyjamąja jėga tapo skylėtosios sijos sukamosios klupties, nustumiančios apatinį tėjį į šoną 
nuo jo pradinės padėties, priežastimi. Šiuo tarpsniu atlaikant apkrovą vyravo membraninė perdangos 
plokštės elgsena, atitinkanti pagrindinius Bailey skaičiavimo metodo principus.

Galima pastebėti, kad neapsaugotos skylėtosios sijos veiksmingai pereina į lyninę elgseną, kai tik 
viršutinis tėjis atlaiko apkrovas. Sienelės statramsčių kluptis, kuri taip pat pastebėta atliekant pavienius 
nedidelės apimties gaisrinius bandymus, pasireiškia ties pirmąja sijos skyle, kur bendrieji poslinkiai 
yra suvaržyti.
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7.4.6. Membraninė perdangos plokštės elgsena
Plieninis lakštinis profiliuotis įkaito daugiau kaip 900 °C, ir buvo pastebėta, kad daugelyje vietų jis 
prarado sankibą su betonu. Įkaitęs iki 900 °C temperatūros plieninis paklotas prarado 94 % pradinio 
stiprumo, todėl kartu su sankibos netektimi neturėjo didelio poveikio bendrajai perdangos laikomajai 
galiai labiausiai gaisro veikiamoje vietoje. Tai atitinka Beilio skaičiavimo prielaidą, kad plieninio pa-
kloto poveikis nevertinamas skaičiuojant plokštės laikomąją galią. Nepaisant to, verta pažymėti, kad 
plieninis paklotas turi palankų poveikį mažinant skeldėjimo pasekmes, nes užtikrina, kad skeldėjęs ar 
pleišėjęs betonas liks vietoje, jei paklotas nepraras sankibos ir nesusidarys didelio tarpo tarp pakloto 
ir betono. Bandant didžiausias plyšys atsivėrė trumpesniojo perdangos plokštės tarpatramio kryptimi 
(7.60 pav.), ir tai atitinka ankstesnio bandymo metu stebėtą membraninę elgseną.

7.60 pav. Plokštės elgseną rodantis supleišėjimo pobūdis

Atremtoji betoninė plokštė visa apybrėža nebuvo suvaržyta gulsčiąja kryptimi, o laikančiosios 
apsaugotosios apybrėžos sijos išlaikė savo laikomąją galią ir jų statieji poslinkiai buvo nedideli. Tai 
leido pasireikšti membraninei elgsenai veikiant plokštuminėmis tempiamosiomis jėgomis centinia-
me plokštės ruože ir  pusiausvirosiomis gniuždomosiomis jėgomis atsirandančios plokštės apybrėža 
(7.60 pav.). Ši elgsena yra tokia pat kaip dviračio rato – stipinai atitinka tempiamąjį membranos po-
veikį, o ratlankis – gniuždomąjį.

7.4.7. Išvados
Perdangos elgsena buvo nepaprastai gera atlaikant apkrovas per visą bandymo laiką ir parodė būdin-
gą sistemos stiprumą dėl membraninės perdangos plokštės elgsenos. Remiantis matavimo duomeni-
mis buvo parodyta, kad vidurinio plokštės ruožo armatūra, veikiant tempiamosioms jėgoms, sudaro 
elipsinio parabolinio  pavidalo tinklą, inkaruotą gniuždomajame betono žiede, susidariusiame visa 
plokštės apybrėža. Dėl membraninės elgsenos esamos šalutinės sijos naudojamos plokštei atremti ki-
lus gaisrui nėra būtinos, ir jos gali būti paliktos neapsaugotos.

Kalbant apie neapsaugotųjų skylėtųjų sijų elgseną, gali būti padarytos tokios išvados:
1. Dėl bendros kompozitinės laikančiųjų skylėtųjų sijų ir plokštės sąveikos sukamoji skylėtųjų sijų 

kluptis buvo pagrindinis konstrukcijos irties pavidalas, pasireiškęs anksčiau nei sienelės sta-
tramsčio kluptis arba Verendelio mechanizmas, kuris paprastai buvo pastebimas atliekant mažos 
apimties skylėtųjų sijų gaisrinius bandymus. 

2.  Nuo to laiko, kai pasireiškia sukamoji kluptis, tik viršutinis skylėtosios sijos tėjis lynine elgsena 
užtikrina perdangos laikomąją galią.

3.  Skylėtosios sijos neturi poveikio perdangos plokštės membraninei elgsenai. Tai patvirtina klasi-
kinę elgseną, kaip ir nurodyta Beilio skaičiavimo metode, ir bandymo metu atlaikomą apkrovą.

Mūro siena, sudaranti gaisrinio skyriaus atitvaras, išlaikė savo vientisumą nepaisant didelio šilu-
mos gradiento sienos storio linkme ir didelių šoninių deformacijų. Be to, visų jungčių (ir apsaugotųjų) 
elgsena buvo labai gera, ir jos nerodė jokių irties požymių.
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8. PARAMETRINIAI SKAITINIAI TYRIMAI

8.1. Apimtis

Natūriniai standartiniai atsparumo ugniai tyrimai patvirtino puikų kompozitinių perdangų sistemų 
veiksnumą, paremtą plokštės tempiamąja membranine elgsena. Ši elgsena buvo stebėta ir aprašyta Beilio 
ir Muro (Bailey, Moore). Nepaisant to, vis dar būtina tikrinti paprastesniojo skaičiavimo metodo tinka-
mumą visa jo taikymo apimtimi. Remiantis gaisrinės saugos inžinerijos žiniomis tokia patikra gali būti 
atlikta darant parametrinius skaitinius tyrimus pagal sudėtingesnius skaičiavimo modelius. Juos taikant 
gali būti nesunkiai nustatytos ir patikrintos kelios savitos savybės, tokios kaip ribinis perdangos įlinkis ir 
armatūros strypų pailgėjimas. Tačiau, prieš atliekant šio projekto parametrinius tyrimus, sudėtingesnis 
skaitinis modelis turi būti patikrintas, sulyginant su eksperimentiniais gaisro tyrimais. 

8.2. ANSYS skaitinio modelio tikrinimas, lyginant su FRACOF bandymo 
rezultatais

8.2.1. Bendrosios žinios
Siekiant sudaryti pagrįstą kompozitinės perdangos elgsenos modelį, buvo atliktas 7 skyriuje aprašytų 
natūrinių gaisro tyrimų skaitinis modeliavimas naudojant programinę įrangą ANSYS. Skaitinį modelį 
sudarė dvi dalys – šilumos perdavimo analizė ir konstrukcijų analizė. 

8.2.2. Konstrukcijų analizė
Remiantis konstrukcijų analize taikytas hibridinis konstrukcinis modelis, įvertinantis plienines sijas, 
plieninį lakštinį profiliuotį, betoną ir armatūros tinklą (8.1 pav.). Šiame konstrukciniame modelyje 
naudoti tokie baigtinių elementų tipai:

− 3D netiesinis strypinis elementas – BEAM24; 
− 3D netiesinis daugiasluoksnis kevalinis elementas – SHELL91; 
− 3D tiesinis strypinis elementas – PIPE16. 

Kompozitinės perdangos kietojo kūno dalis ir armatūros tinklas buvo aprašomi kevaliniais ele-
mentais. Sijos-kolonos elementai buvo naudojami plieniniams elementams, plieniniam lakštiniam 
profiliuočiui ir kompozitinės plokštės briaunoms aprašyti. Ryšių elementai naudoti šlyjamajai jungčiai 
tarp plieninių sijų ir kompozitinės plokštės aprašyti.

8.1 pav. Konstrukcinio modelio detalė
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8.2.3. Šilumos perdavos analizė
Šilumos perdavimo analizės metu konstrukcinių elementų kaitimas buvo prognozuojamas plokštumi-
nėje (2D) analizėje naudojant tipinius kiekvieno konstrukcinio elemento skerspjūvius. Kadangi skai-
tinio modelio pagrįstumo patikrinimas iš esmės susijęs su konstrukcijų elgsena, apsauginių medžiagų 
šiluminiai rodikliai buvo parinkti taip, kad elementų kaitimas atitiktų apsaugotųjų elementų kaitimą, 
vykusį natūrinių bandymų metu. Plieno ir betono šiluminės savybės pateiktos EN1994-1-2. Atskirų 
konstrukcinių elementų skaičiuotinės ir eksperimentinės temperatūros palygintos 8.2–8.5 pav. 

8.2 pav. Neapsaugotųjų plieninių sijų eksperimentinių ir skaičiuotinių temperatūrų palyginimas

8.3 pav. Neapsaugotųjų plieninių sijų eksperimentinių ir skaičiuotinių temperatūrų palyginimas –  
šalutinės sijos apsaugotosios
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8.4 pav. Neapsaugotųjų plieninių sijų eksperimentinių ir skaičiuotinių temperatūrų palyginimas –  
pagrindinės sijos apsaugotosios

8.5 pav. Neapsaugotųjų plieninių sijų eksperimentinių ir skaičiuotinių temperatūrų palyginimas –  
kompozitinė plokštė

8.2.4. Mechaninė konstrukcinių elementų elgsena
Konstrukcinei perdangos elgsenai analizuoti buvo naudojamos temperatūros, gautos iš šilumos per-
davimo modelio, jas perteikiant 8.1 pav. parodytam modeliui. Šiame paveiksle matyti, kad vidurinė 
perdangos dalis šilumos buvo veikiama labiau nei kraštiniai perdangos elementai. Sumodeliuota per-
dangos konstrukcijos elgsena, rodanti deformuotąjį konstrukcijos modelio vaizdą po 120 minučių 
trukmės standartinę laikinę temperatūros kreivę atitinkančio gaisro, pateikta 8.7 pav. 
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8.6 pav. Visuminis konstrukcijos modelis su 120 minučių ISO gaisrą atitinkančiais temperatūriniais 
laukais

8.7 pav. Perdangos modelio deformuotas vaizdas

Stačiųjų poslinkių, nustatytų pritaikius skaitinį modelį, ir eksperimento metu gautų bandinių 
poslinkių palyginimas pateiktas 8.8 pav. Matome, kad skaitiniu modeliu labai tiksliai prognozuoja-
mi bandymo rezultatai. Tačiau šioks toks įlinkių neatitikimas, pastebimas lyginant neapsaugotųjų 
plieninių sijų rezultatus po 50 minučių trukmės kaitinimo, liudija skaitinio modeliavimo rezultatų 
nukrypimą nuo eksperimentinių duomenų. Šis reiškinys buvo susietas su armatūros tinklo ištįsumo, 
sukėlusio didesnius neapsaugotųjų sijų įlinkius, praradimu bandymų metu. Nepaisant šių nedidelių 
neatitikimų, skaitiniu modeliu parodytos geros jo naudojimo galimybės nustatant konstrukcijų elg-
seną kilus gaisrui. 
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8.8 pav. Bandymo ir skaitinio modeliavimo metu gautų įlinkių palyginimas

8.3. Skaitinio modelio SAFIR ir gaisrinių eksperimentų palyginimas

8.3.1. Bendrosios žinios
Norint gauti tinkamą skaitinį modelį kompozitinių perdangų elgsenai įvertinti, buvo atlikti skaitiniai 
natūrinių gaisro bandymų, aprašytų 7 skyriuje, tyrimai naudojant programinę įrangą SAFIR. Skaitinį 
modelį sudarė dvi skirtingos dalys: viena skirta šilumos perdavimo analizei ir kita – konstrukcinei 
elgsenai įvertinti. 

8.3.2. SAFIR ir FRACOF bandymų palyginimas

8.3.2.1. Gaisro apkrova
FRACOF perdangų bandymai pagal ISO gaisro sąlygas buvo atliekami standartinėje atsparumo ugniai 
bandymų krosnyje. Skirtingose krosnies vietose užregistruoti temperatūros rodmenys rodo, kad nuo 
standartinės temperatūros kreivės buvo nukrypta nedaug (8.9 pav.).

8.9 pav. Gaisriniame skyriuje išmatuotos gaisro temperatūros kreivės ir ISO-834 gaisro kreivė
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8.3.2.2. Šiluminė analizė. Skaitiniai modeliai ir pagrindiniai rezultatai
Plieninių profiliuočių ir plokštės šiluminei analizei panaudota programinė įranga SAFIR. Gelžbeto-
ninės plokštės ir plieninių profiliuočių apybraižoje temperatūrai skaičiuoti buvo taikoma ISO-834 
gaisro kreivė. Plieniniams skerspjūviams, apsaugotiems nuo kaitros, buvo taikomos ant jų paviršiaus 
užregistruotos temperatūros. Tai buvo atlikta norint išvengti apsauginių medžiagų šiluminių savybių 
netikslumų ir galimų konstrukcinių nuokrypių.

Modeliuojant neapsaugotas šalutines sijas buvo vertinamas betoninės plokštės šilumos absorba-
vimas. Betonas, esantis virš viršutinės plieninio profiliuočio lentynos, turėjo poveikį tik šiluminei ana-
lizei, jo mechaninė laikomoji galia nebuvo vertinama (nes jis buvo modeliuotas atskirai kevaliniais 
elementais). Apatinė sijos juosta, abu šoniniai paviršiai ir apatinis plokštės paviršius buvo veikiami 
gaisro pagal ISO kreivę, o viršutinis plokštės paviršius visą skaičiavimų trukmę ribojosi su 20 °C tem-
peratūros aplinkos oru (8.10 pav.). 

8.10 pav. Gaisro poveikis neapsaugotosioms šalutinėms sijoms

Sijų apatinės juostos, sienelės ir viršutinės juostos apskaičiuotų ir išmatuotų temperatūrų palygi-
nimas pateiktas 8.11 pav. Apskaičiuotosios temperatūros gerai atitinka išmatuotąsias. 

8.11 pav. Neapsaugotųjų šalutinių sijų apskaičiuotųjų ir išmatuotųjų temperatūrų palyginimas
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Apsaugotųjų profiliuočių išmatuotosios viršutinės juostos, sienelės ir apatinės juostos temperatū-
ros parodytos 8.12 pav.

8.12 pav. Apsaugotųjų IPE400 ir IPE300 sijų išmatuotos temperatūros

Šiluminei plokštės analizei buvo panaudotas EN1994-1-2 nurodytas veiksmingojo storio modelis. 
58 mm aukščio briaunos ir 97 mm storio betono sluoksnis buvo pakeistas į 120 mm veiksmingojo 
storio lygia plokšte (8.13 pav.). Apatinis plokštės paviršius buvo veikiamas gaisro, o viršutinis paviršius 
ribojosi su 20 °C temperatūros oru.
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8.13 pav. Šiluminės analizės metu naudoto veiksmingojo plokštės storio nustatymas

8.14 pav. palygintos apskaičiuotosios ir virš plokštės briaunos išmatuotosios temperatūros. Taškai 
E ir F atitinka armatūros strypų padėtį plokštės skerspjūvyje (8.14 pav.).

 

Plokštės temperatūrų palyginimas 

Te
m

pe
ra

tū
ra

, °
C 

Bandymo pabaiga 

Standartinė gaisro trukmė [s]

Taškas E - vidutinė išmatuota reikšmė 

Taškas F - vidutinė išmatuota reikšmė 

Strypų vietoje (SAFIR) 

8.14 pav. Apskaičiuotosios ir išmatuotosios temperatūros palyginimas pagal veiksmingąjį storį.  
Taškų, kuriuose nustatyta temperatūra, padėtis (dešinėje)

Armatūros strypų temperatūra yra gerai aproksimuota skaitiniais rezultatais taikant vienodo sto-
rio modelį. 

8.3.2.3. Konstrukcinė analizė
Baigtinių elementų modelis buvo sukurtas taikant programinę įrangą SAFIR. Sijoms modeliuoti pa-
naudoti BEAM elementai, o plokštei – SHELL elementai. Kraštinės sijos buvo atremtos ant kolonų 
(8.15 pav.). Dvi plokštės kraštinės turėjo ašinius suvaržymus, modeliuojančius kompozitinės plokštės 
nekarpytumą. 
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8.15 pav. Konstrukcinės analizės modelis

Kambario temperatūroje pasireiškia lenkiamoji plokštės elgsena, o kilus gaisrui pasireiškia mem-
braninė elgsena. Membranos įrąžos kambario ir aukštų temperatūrų atveju matomos 8.16 pav..

8.16 pav. Lenkiamosios (kairėje) ir membraninės (dešinėje) elgsenos palyginimas: membranos įrąžos

Išmatuotieji ir apskaičiuotieji įlinkiai, taikant BE modelį, palyginti 8.17 pav.  

     Laikas (min)

Ve
rt

ik
al

us
 įl

in
ki

s 

Neapsaugotos šalutinės sijos vidurio įlinkis 

Išmatuota reikšmė

 Hibridinis modelis (SAFIR) 

 Prieš išklumpanti sienelė Sienelei išklupus 

8.17 pav. Eksperimentinių ir skaitinių skaičiavimų rezultatų palyginimas stačiųjų poslinkių požiūriu



112

Pastebėta labai gera baigtinių elementų modelio ir bandymo metu nustatytos elgsenos atitiktis. Tai 
patvirtina panaudotų supaprastinimų, tokių kaip kolonų lenkiamojo standžio ignoravimas ir briauno-
tosios plokštės pakeitimas lygiaverte lygia plokšte, pagrįstumą. Taip pat pažymėtina, kad konstrukcijų 
elgsenai modeliuoti buvo panaudotos išmatuotosios medžiagų savybių reikšmės. 

8.3.3. SAFIR ir CROSSFIRE bandymų palyginimas

8.3.3.1. Gaisrinė apkrova
COSSFIRE bandymai atlikti standartinėje atsparumo gaisrui tyrimų krosnyje ISO gaisro sąlygomis. 
Skirtingose krosnies vietose išmatuotos temperatūros gerai atitinka ISO standartinio gaisro kreivę 
(8.18 pav.). 

 Laikas (min) 

Te
m

pe
ra

tū
ra

 k
ro

sn
yj

e, 
°C

 

8.18 pav. Išmatuotų temperatūrų ir ISO-834 kreivių palyginimas

8.3.3.2.  Šiluminė analizė. Skaitiniai modeliai ir pagrindiniai rezultatai
Programa SAFIR buvo naudota plieninių profiliuočių ir plokštės šiluminei analizei. Skaičiuojant kons-
trukcijos temperatūras plokštės ir neapsaugotojo plieninio profiliuočio paviršiuje buvo imama viduti-
nė gaisro kreivė, o apsaugotiesiems skerspjūviams buvo suteikiama temperatūra, išmatuota bandymo 
metu. Tai buvo daroma norint eliminuoti apsauginių medžiagų šiluminių savybių netikslumus ir ga-
limus konstrukcinius nuokrypius. Modeliuojant neapsaugotąsias šalutines sijas, buvo atsižvelgiama 
į plokštės sugeriamą šilumos kiekį. Betonas, esantis virš viršutinės profiliuočio juostos, buvo verti-
namas atliekant tik šiluminę, o ne mechaninę analizę (nes šis betonas buvo modeliuojamas atskirai 
kevaliniais elementais). Apatinė profiliuočio juosta, abi jo pusės ir apatinis plokštės paviršius buvo 
veikiami vidutinės gaisro temperatūros, o atliekant skaičiavimus viršutinis plokštės paviršius ribojosi 
su 20 °C oro temperatūra (8.19 pav.). 

8.19 pav. Neapsaugotosios šalutinės sijos gaisro poveikis
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8.20 pav. palyginti plieninio profiliuočio juostų ir sienelės temperatūros skaičiavimų ir matavimų 
rezultatai.

8.21 pav. pateiktos apsaugotojo profiliuočio juostų ir sienelės išmatuotos temperatūros.

  

Te
m

pe
ra

tū
ra

, °
C

 

Neapsaugotoji šalutinė sija: temperatūrų palyginimas 

Dujos 

    Laikas (min) 

Viršutinė juosta 
(išmatuota) 

Sienelė (išmatuota) 

Apatinė juosta 
(išmatuota) 

Viršutinė juosta (SAFIR) 

Sienelė (SAFIR) 

Apatinė juosta (SAFIR) 

8.20 pav. Neapsaugotųjų šalutinių sijų apskaičiuotų ir išmatuotų temperatūrų palyginimas 

  

Te
m

pe
ra

tū
ra

, °
C 

Te
m

pe
ra

tū
ra

, °
C 

Laikas (min) Laikas (min)

Viršutinė juosta (išmatuota) 
Viršutinė juosta (išmatuota)

Sienelė (išmatuota) 
Sienelė (išmatuota) 

Apatinė juosta (išmatuota) 

Apatinė juosta (išmatuota) 

Apsaugotoji kraštinė šalutinė sija IPE270 Apsaugotoji pagrindinė sija IPE270

8.21 pav. Apsaugotųjų šalutinės sijos IPE270 ir pagrindinės sijos Ipe270 išmatuotos temperatūros

Šiluminei plokštės analizei buvo panaudotas EN1994-1-2 nurodytas veiksmingojo storio modelis. 
58 mm aukščio briaunos ir 77 mm storio betono sluoksnis buvo pakeistas į 100 mm veiksmingojo 
storio lygią plokštę (8.22 pav.). Apatinis plokštės paviršius buvo veikiamas gaisro, o viršutinis pavir-
šius ribojosi su 20 °C oro temperatūra. Atliekant mechaninius skaičiavimus buvo atsižvelgta į betono 
sluoksnį, esantį virš plieninio pakloto.

 

Konstrukcinis 

Perkaitęs betonas 
(neturintis stiprio)

8.22 pav. Plokštės veiksmingojo storio šiluminei analizei skaičiavimas
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8.23 pav. palygintos plokštės dalies virš briaunos apskaičiuotosios ir išmatuotosios temperatūros. 
Paveiksle parodytos vidutinės išmatuotosios temperatūros reikšmės trijuose pasirinktuose plokštės 
skerspjūvio taškuose, esančiuose virš briaunos (taškai E ir F bei viršutinis plokštės paviršius). Taškai 
E ir F atitinka armatūros padėtį. 

  

Te
m

pe
ra

tū
ra

, °
C 

    Laikas (min) 

    Taškas E – vidutinė  išmatuota reikšmė

    Taškas F – vidutinė  išmatuota reikšmė

    Viršutinis paviršius 

    Strypų vietoje (SAFIR) 

    Viršutinis paviršius (SAFIR) 

8.23 pav. Išmatuotųjų ir apskaičiuotųjų, taikant efektyviojo storio plokštės modelį, temperatūrų  
palyginimas ir temperatūros jutiklių išdėstymo schema

Apskaičiuotosios temperatūros gerai atitinka vidutines išmatuotąsias temperatūras, tik viršutinio 
plokštės paviršiaus temperatūra gauta šiek tiek aukštesnė. Kadangi E ir F taškai atitinka armatūros 
strypų vietas, galima teigti, kad veiksmingojo storio plokštės modelis gerai apibūdina armatūros stry-
pų temperatūras. 

8.3.3.3. Konstrukcinė analizė
Programinėje įrangoje SAFIR yra sudarytas baigtinių elementų modelis. Konstrukcinėje analizėje si-
joms aprašyti panaudoti BEAM elementai, o plokštei  – SHELL tipo elementai. Kraštinės sijos yra 
lanksčiai atremtos ant kolonų (8.24 pav.). Plokštė ir sijos neturi ašinių suvaržymų. 

Esant kambario temperatūrai stebima lenkiamoji elgsena, o gaisro metu pasireiškia membraninė 
elgsena. Membraninės įrąžos normalioje temperatūroje ir aukštoje temperatūroje parodytos 8.25 pav.

8.24 pav. Konstrukcinės analizės modelis
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8.25 pav. Įrąžų esant lenkiamajai (kairėje) ir membraninei (dešinėje) elgsenai palyginimas

Įvairių plokštės vietų (8.26 pav.), išmatuotų ir apskaičiuotų, taikant baigtinių elementų modelį, 
įlinkių palyginimas pateiktas 8.27 pav.

 
8.26 pav. Įlinkiomačių tvirtinimo vietos, kuriose buvo išmatuoti ir apskaičiuoti įlinkiai

 
  Laikas (min)

Ve
rti

ka
lū

s p
os

lin
ki

ai
 (m

m
) 

    Plokštės vidurys (išmatuota) 

    Plokštės vidurys (išmatuota) 

Apsaugota pagrindinė sija    
(išmatuota) 

    Kaitinama sija (išmatuota) 

Apsaugota šalutinė sija    
(išmatuota) 

Apsaugota pagrindinė sija    
(SAFIR) 

Apsaugota šalutinė sija    
(SAFIR) 

    Kaitinama sija (SAFIR) 

    Plokštės vidurys (SAFIR) 

    Plokštės vidurys (SAFIR) 

8.27 pav. Eksperimentinių ir apskaičiuotųjų stačiųjų poslinkių palyginimas

Pastebėta gera baigtinių elementų modelio ir tikrosios elgsenos, stebėtos bandymo metu, atitiktis. 
Tai akivaizdžiai patvirtina naudotų supaprastinimų, tokių kaip kolonų lenkiamojo standžio neverti-
nimas ir briaunotosios plokštės pakeitimas lygiaverte lygia, pagrįstumą. Taip pat būtina paminėti, kad 
modeliuojant konstrukcinę elgseną buvo naudojamos nustatytosios medžiagų savybės.
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8.3.4. SAFIR ir FICEB bandymų palyginimas

8.3.4.1. Gaisrinė apkrova
Šiaurės Airijos bandymams visos šiluminės analizės buvo atliekamos naudojant temperatūras, išma-
tuotas gaisrinio skyriaus viduryje (8.28 pav.). Tai buvo atliekama norint išanalizuoti programos SAFIR 
galimybes modeliuoti plokštės elgseną naudojant tikrąją gaisrinio skyriaus temperatūros kreivę. 

 Laikas (min)

G
ai
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, °

C 

8.28 pav. Gaisrinio skyriaus viduryje išmatuotos temperatūros kreivė 

8.3.4.2. Šiluminė analizė. Skaitinis modelis ir pagrindiniai rezultatai
Programa SAFIR buvo naudojama plieninių sijų ir plokštės šiluminei analizei. Sijos buvo skylėtosios. 
Kadangi buvo atliekama skerspjūvio šiluminė analizė, o vėliau atlikta tokio skerspjūvio baigtinių ele-
mentų konstrukcinė analizė, buvo nagrinėjamas pjūvis per sienelės skylės vidurį (8.29 pav.). Be abejo, 
išilginiai sijos modelio įtempiai nebuvo perteikti sienelės statramsčiams, skiriantiems gretimas siene-
lės skyles. 

Šiuose šiluminiuose plieninių profiliuočių modeliuose betoninė plokštė buvo modeliuojama no-
rint įvertinti jos gebėjimą sugerti šilumą. Virš plieninio skerspjūvio viršutinės juostos esantis betonas 
vertintas tik šiluminiu požiūriu ir neturėjo mechaninio stiprumo. Šis betonas buvo modeliuojamas 
atskirai kevaliniais elementais. Plieniniai profiliuočiai ir apatinis plokštės  paviršius buvo veikiami 
gaisrinio skyriaus viduryje išmatuotos temperatūros, o plokštės paviršius atliekant visus skaičiavimus 
ribojosi su 20 °C oro temperatūra.

Neapsaugotame skerspjūvyje pasiektos temperatūros yra daug didesnės nei tokių perforuotųjų 
sijų kritinė temperatūra. Suprantama, atliekant tokių sijų konstrukcinę analizę, naudojant kevalinius 
elementus, pastovumo netektis (sienelės statramsčių arba sukamoji kluptis) buvo pastebima apie 
600 oC temperatūroje. Todėl konstrukciniu neapsaugotųjų skerspjūvių modeliu turi būti atsižvelgta į 
tai, kad sienelės statramsčių kluptis turi poveikį jų elgsenai. 

Norint tinkamai įvertinti šią elgsenos ypatybę konstrukciniame modelyje iš sijinių elementų, gali-
ma modeliuoti naudojant pakeistą plieno medžiagą apatinei neapsaugotosios sijos juostai. Ši pakeista 
plieno medžiaga turi tas pačias mechanines savybes, pateiktas EN1993-1-2, 500 °C temperatūroje ir 
negrįžtamai praranda mechaninį stiprumą tarp 500 °C ir 600 °C, tuo įvertindama pastovumo prara-
dimo reiškinį. 
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8.29 pav. Gaisro poveikis neapsaugotosios (viršuje) ir apsaugotosios (apačioje)  
šalutinės sijos hibridiniam modeliui

Neapsaugotųjų šalutinių sijų apskaičiuotosios temperatūros palyginamos su temperatūromis, iš-
matuotomis skirtinguose sijos išilginiuose ruožuose (8.30 pav.). Lyginimas rodo žemesnes temperatū-
ras, bandymo metu artėjant prie ekstremalios reikšmės. 

 
    Laikas (min) 

Te
m

pe
ra

tū
ra

, °
C 

    Neapsaugotoji šalutinė perforuota sija: temperatūrų palyginimas 

Zona 1 – Išmatuota reikšmė 
 

Zona 2 – Išmatuota reikšmė 
 

Zona 3 centras – Išmatuota reikšmė 
 

Zona 4 – Išmatuota reikšmė 
 

Zona 5 – Išmatuota reikšmė 
 

Skaitinis modeliavimas (SAFIR) 

8.30 pav. Neapsaugotųjų šalutinių sijų apskaičiuotųjų ir išmatuotųjų temperatūrų palyginimas

Baigtinių elementų modelyje buvo atsižvelgta į apsaugotųjų skerspjūvių šiluminei analizei naudotą 
termoizoliacinę medžiagą. Viena apsaugotojo plieninio skerspjūvio pusė ir apatinė juosta yra veikiami 
gaisro, tuo metu kita pusė, esanti prieš sieną, yra laikoma adiabatiniu (vykstančiu be šilumos mai-
nų su aplinka) apribojimu (8.29 pav., apačia). Šių perforuotųjų sijų temperatūra nepasiekė kritinės 
temperatūros. Atliekant skaičiavimus šių apsaugotųjų profiliuočių apatinės juostos plieno mechaninės 
savybės atitiko pateikiamas normose EN1993-1-2. Skylėtųjų sijų gaisrinė apkrova yra lemiamas veiks-
nys gaisro metu, užtikrinant gerą membraninę kompozitinės perdangos elgseną. 

Atliekant šiluminę plokštės analizę buvo naudojamas veiksmingojo storio plokštės modelis, nu-
sakytas Eurokode EN1994-1-2. Briaunos, kurių storis buvo lygus 51 mm ir 69 mm, viršutinis betono 
sluoksnis buvo pakeistas į 110 mm storio lygią plokštę (8.31 pav.). Veiksminguoju storiu modeliuoja-
ma šiluminė kompozitinės plokštės elgsena. Apatinis plokštės paviršius yra veikiamas gaisro, o viršuti-
nis paviršius ribojasi su 20 °C oru. Aukštis, į kurį atsižvelgiama atliekant mechaninę analizę, yra lygus 
betono sluoksniui, esančiam virš plieninio pakloto. 
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Konstrukcinis 

Perkaitęs betonas 
              (neturintis stiprio) 

8.31 pav. Veiksmingojo storio plokštės šiluminiai skaičiavimai

Plokštės apskaičiuotoji ir išmatuotoji temperatūros virš briaunos lyginamos 8.32 pav. Lyginama 
trijų taškų, esančių virš briaunos, atžvilgiu (A-3, A-4 ir A-5). Keturios šiuos taškus atitinkančios krei-
vės gautos skirtingose plokštės plokštumos vietose. Taškas A-4 atitinka armatūros strypų vietą.

    Laikas (min) 

Te
m

pe
ra

tū
ra

, °
C 

              Plokštės temperatūrų palyginimas (zona A) 

A-3 vieta (SAFIR) 
 
A-4 vieta (SAFIR) 
 
A-5 vieta (SAFIR) 
 
A-3 vieta (išmatuota reikšmė) 
 
A-4 vieta (išmatuota reikšmė) 
 
A-5 vieta (išmatuota reikšmė) 

8.32 pav. Šilumos perdava A-1, A-2, A-3 ir A-4 ruožuose skerspjūvio gylyje A-3, A-4 ir A-5.  
Išmatuotųjų ir apskaičiuotųjų, naudojant veiksmingojo storio plokštės modelį, rezultatų palyginimas

Apskaičiuotosios temperatūros gerai atitinka išmatuotąsias, išskyrus per aukštą viršutinio plokš-
tės paviršiaus temperatūrą (A-5). Kadangi A-4 atitinka armatūros strypų vietą, jų temperatūra tiksliai 
nustatoma pagal veiksmingojo storio plokštės modelį.

8.3.4.3. Konstrukcinė analizė
Programine įranga SAFIR sudarytas baigtinių elementų modelis. Konstrukcinėje analizėje sijoms 
panaudoti BEAM elementai, o plokštei aprašyti SHELL tipo elementai. Kraštinės sijos yra lanksčiai 
atremtos ant kolonų (8.33 pav.). Plokštė ir sijos neturi ašinių suvaržymų. Esant kambario temperatū-
rai stebima lenkiamoji elgsena, o gaisro metu pasireiškia membraninė elgsena. Membranines įrąžos 
normalioje temperatūroje ir esant aukštai temperatūrai parodytos 8.34 pav.
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8.33 pav. Konstrukcijų analizės modelis

8.34 pav. Lenkiamosios ir membraninės elgsenos palyginimas: plokštės membraninės įrąžos 

Kadangi BEAM elementai neleidžia įvertinti nepastovumo po klupimo, modeliuojant apatinei kaiti-
namai neapsaugotosios sijos juostai buvo panaudota specialių savybių medžiaga. Ši pertvarkytoji plieno 
medžiaga (STEELEC3_WPB) leidžia modeliuoti konstrukciją visai bandymo trukmei vienu skaitiniu 
žingsniu. 

Išmatuotų ir baigtinių elementų metodu apskaičiuotų šalutinių sijų vidurinio pjūvio įlinkiai lygi-
nami 8.35 pav. 

     Laikas (min)
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s 

Neapsaugotos šalutinės sijos vidurio įlinkis 

Išmatuota reikšmė 

 Hibridinis modelis (SAFIR) 

 Prieš išklumpanti sienelė Sienelei išklupus 

8.35 pav. Neapsaugotosios sijos vidurinio pjūvio išmatuotų ir apskaičiuotų įlinkių palyginimas
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Po 30 minučių neapsaugotųjų profiliuočių apatinių juostų temperatūra pasiekė 500  °C. Taikant 
hibridinį modelį su pertvarkytąja plieno medžiaga, apatinė juosta greitai praranda mechanines savybes 
ir įlinkiai didėja. Po sijų sienelių klupties pasiekus aukštą temperatūrą, hibridinis modelis gerai aprašo 
tikrąją plokštės, neatgaunančios savo standumo, elgseną, nes įlinkiai lieka svarbūs iki bandymo pabaigos. 

Stebima gera BEM ir tikrosios elgsenos atitiktis. Tai patvirtina pasirinktų supaprastinimų (neapsau-
gotųjų sijų pastovumo netekties, kolonų lenkiamojo standumo nevertinimo ir lygiaverčio storio plokštės) 
pagrįstumą. Konstrukcijų elgsena modeliuota naudojant vardines medžiagų savybių reikšmes. 

SAFIR konstrukciniu modeliu galima tiksliai nuspėti sudėtingą perforuotųjų sijų elgseną esant 
membraninei sąveikai. Pertvarkytųjų savybių plieno medžiagos naudojimas apatinėms neapsaugotųjų 
perforuotųjų sijų juostoms yra supaprastintas, bet veiksmingas būdas tokių sudėtingų modelių pastovu-
mo netekčiai įvertinti, naudojant BEAM elementus. Įmanoma modeliuoti plienines perforuotąsias sijas 
naudojant kevalinius elementus, bet tokius didelius modelius būtų nepatogu taikyti praktikoje.

8.4. Parametriniai skaitiniai tyrimai taikant standartinę laikinę  
temperatūros kreivę 

8.4.1. Pradiniai parametrinių tyrimų duomenys
Parametriniai tyrimai naudoti praplečiant paprastesniojo skaičiavimo metodo taikymo ribas. Tačiau 
išsamūs parametriniai tyrimai pareikalautų daugybės skaitinių modeliavimų ir didelių skaičiavimo 
išlaidų. Kaip pasekmė, parametrinių tyrimų apimtis buvo susiaurinta iki šių esminių veiksnių:

− perdangos tinklo matmenų; 
− išnaudojimo laipsnio;
− gaisro trukmės.

Būtina pažymėti, kad buvo atliekami tik pagal standartinę laikinę temperatūros kreivę gaisro vei-
kiamų kompozitinių plokščių parametriniai tyrimai

Buvo atlikti 18×18 m kompozitinės dviejų tarpatramių, kurių ilgis abiem kryptimis yra 9 m, per-
dangos (8.36 pav., a) preliminarūs skaičiavimai. Pagrindinis pradinių skaičiavimų tikslas – nustatyti 
tinkamas ribines sąlygas, kurios turėtų būti taikomos parametriniams tyrimams išskiriant vieno tar-
patramio plokštę. Kaip parodyta 8.36 pav., b, iš visų keturių plokštės dalių numatomas kampinės dalies 
įlinkis yra ypač svarbus (kitos dalys yra apribotos trimis arba keturiais tęstiniais kraštais). Todėl plokš-
tės nekarpytumą modeliuojant buvo atliekamas kampinės plokštės dalies su dviem gulsčiai suvaržytais 
kraštais visų parametrinių tyrimų modeliavimas. 
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8.36 pav. Keturių perdangos dalių skaičiavimas: a – tikrojo pastato perdangos schema; b – ANSYS modelis
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Atliekant parametrinius tyrimus buvo naudojami septyni skirtingų tarpatramių fragmentai: 6×6 m, 
6×9 m, 6×12 m, 9×9 m, 9×12 m, 9×15 m ir 7,5×15 m (8.37 pav.). Visi šie atvejai buvo modeliuojami imi-
tuojant dviejų plokščių nekarpytumą. Visos kraštinės sijos buvo apsaugotosios, o vidinės šalutinės – ne. 

 

Pagrindinė 

Šalutinė 

Tarpinė 

8.37 pav. Parametrinių tyrimų perdangos

Kaip parodyta 8.1 lentelėje, atliekant tyrimus buvo vertinamos įvairaus intensyvumo kintamosios 
apkrovos. Jos atitinka įprastai taikomas Prancūzijoje, atliekant skaičiavimus normalioje temperatūro-
je. Tačiau jeigu būtų naudotos ir kitokios apkrovos, jos neturėtų poveikio paprastesniojo skaičiavimo 
metodo rezultatams, nes apkrova tėra inžinieriaus projektuotojo numatytas duomuo. Atliekant pa-
rametrinius tyrimus tik 1 ir 3 atvejis buvo ištirti skaitiniais metodais. Daroma prielaida, kad tyrimai 
aprėpia ir 2 atvejį, nes jis yra tarpinis tarp 1 ir 3 atvejo.

8.1 lentelė. Įvertinti nuolatiniai ir kintamieji poveikiai 

Atvejis Nuolatiniai poveikiai G Kintami poveikiai Q
1 Savasis svoris + 1,25 kN/m² 2,5 kN/m²
2 Savasis svoris + 1,25 kN/m² 3,5 kN/m²
3 Savasis svoris + 1,25 kN/m² 5,0 kN/m²

Tirtos keturios standartinės gaisro trukmės 30, 60, 90 ir 120  minučių. Kompozitinės plokštės 
storis kiekvienam atvejui buvo parinktas užtikrinant perkaitimo kriterijų atitinkamai gaisro trukmei. 
Panaudojus 60  mm storio trapecinį paklotą, kompozitinių plokščių storiai buvo šie: 120, 130, 140 
ir 150 mm. Trapecinio pakloto matmenys atitiko plačiausiai naudojamo Prancūzijos rinkoje COF-
RAPLUS 60 pakloto savybes. Šis plieninis paklotas, lyginant su kitais, turi siauresnes briaunas, o tai 
nepalanku tiek temperatūros, tiek laikomosios galios požiūriu. Tačiau jeigu paprastesnis skaičiavimo 
metodas pasirodys veiksmingas šio pakloto atveju, tai būtų galima teigti, jog rezultatai gali būti nau-
dojami ir visų kitų tipų paklotams.

Visų minėtų parametrų deriniams išnagrinėti buvo atlikta 112 skaitinio modeliavimo atvejų. 
Prieš atliekant skirtingų perdangų elgsenos gaisrinę analizę pagal EN 199411, buvo atliktas pre-

liminarus skaičiavimas, parenkant kompozitinių plokščių elementų matmenis. Projektuojant buvo 
numatyta, kad visos plieninės sijos yra prijungtos prie kompozitinės perdangos naudojant galvelines 
junges. Kadangi į medžiagų savybes projektuojant atsižvelgiama, buvo pasirinkta C30/37 betono kla-
sė, kurios gniuždomasis stipris lygus 30 MPa. Armatūros tinklo plieno klasė – B500. Plieninių sijų 
plienas buvo S235 klasės. 

Armatūros tinklo, naudojamo kompozitinėje plokštėje, matmenys yra svarbus veiksnys supapras-
tintu būdu nustatant kompozitinės plokštės elgseną kilus gaisrui. Kadangi parametrinių tyrimų tiks-
las – patikrinti paprastesnįjį skaičiavimo būdą, armatūros tinklas buvo parenkamas paprastesniuoju 
skaičiavimo būdu. Visuose tyrimuose atstumas nuo nekaitinamo plokštės paviršiaus iki išilginės ar-
matūros ašies buvo vienodas ir lygus 45 mm. 

Kaitinamos apsaugotosios apybrėžos sijos ir kolonos turi poveikį perdangos plokštės elgsenai. At-
liekant parametrinius tyrimus gaisrinės apsaugos šiluminės savybės buvo parinktos taip, kad elementų 
temperatūra numatomos kaitinimo trukmės pabaigoje būtų apie 550 °C. 
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Kiekvieno atvejo duomenys apie plienines sijas ir armatūros tinklus pateikti 8.2–8.5 lentelėse. Čia 
pateikti duomenys apie šlyjamąją jungtį ir plieno klasę, jei ji yra kitokia nei S235. B1, B2, S ir DC reiškia 
atitinkamai pagrindines sijas, šalutines sijas, armatūros tinklo skerspjūvio plotą (mm2/m) ir kompozi-
tinių sijų šlyjamosios jungties laipsnį. Span1 nurodo šalutinių sijų tarpatramį, o Span2 – pagrindinių 
sijų tarpatramį. Kiekvienu atveju buvo rengiami du modeliai. Vienas su mechaninėmis jungtimis tarp 
plokštės ir kolonos (pvz., naudojant papildomus armatūros strypus) ir kitas be šių jungčių.  

8.2 lentelė. Perdangų, suprojektuotų 30 min gaisro trukmei, rodikliai

R 30
Storis = 120 mm Span1, m

Span2,
m

Apkrova,  
kN/m² 6 9 12 15

6

2,5+1,25

B1
IPE300

B1
IPE360

B1
IPE450

DC: 0.9 DC: 1.0 DC: 1.0

B2
IPE240

B2
IPE360

B2
IPE450

DC: 0.8 DC: 0.7 DC: 0.7

S 84 S 99 S 142

5,0+1,25

B1
IPE360

B1
IPE450

B1
IPE500

DC: 0.9 DC: 1.0 DC: 1.0

B2
IPE270

B2
IPE400

B2
IPE500

DC: 0.7 DC: 0.6 DC: 0.6

S 99 S 142 S 142

7,5

2,5+1,25 B2
S

DC: 1.0
IPE550
DC: 0.7

142

B1
IPE600

5,0+1,25 B2
S

DC: 1.0
IPE600
DC: 0.7

142

B1
IPE600-S355

9

2,5+1,25 B2
S

B1
DC: 0.6

IPE550 B1
DC: 0.8

IPE600 B1
DC: 1.0

IPE600

IPE360
B2

IPE450
B2

IPE500

DC: 0.7 DC: 0.7 DC: 0.7

99 S 142 S 142

5,0+1,25 B2
S

B1
DC: 0.6

IPE550-S355 B1
DC: 0.8

IPE600-S355 B1
DC: 1.0

IPE600-S355

IPE400
B2

IPE500
B2

IPE600

DC: 0.6 DC: 0.6 DC: 0.7

142 S 142 S 142
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8.3 lentelė. Perdangų, suprojektuotų 60 min gaisro trukmei, rodikliai 

R 60
Storis = 130 mm Span1, m

Span2,
m

Apkrova, 
kN/m² 6 9 12 15

6

2,5+1,25

B1
IPE300

B1
IPE360

B1
IPE450

DC: 0.8 DC: 0.9 DC: 1.0

B2
IPE240

B2
IPE360

B2
IPE450

DC: 0.8 DC: 0.8 DC: 0.7

S 115 S 193 S 284

5,0+1,25

B1
IPE360

B1
IPE450

B1
IPE500

DC: 0.8 DC: 0.9 DC: 1.0

B2
IPE270

B2
IPE400

B2
IPE500

DC: 0.7 DC: 0.6 DC: 0.5

S 151 S 227 S 347

7,5

2,5+1,25 B2
S

DC: 1.0
IPE550
DC: 0.7

347

B1
IPE600

5,0+1,25 B2
S

DC: 1.0
IPE600
DC: 0.6

433

B1
IPE600-S355

9

2,5+1,25 B2
S

B1
DC: 0.5

IPE550 B1
DC: 0.7

IPE600 B1
DC: 0.9

IPE600

IPE360
B2

IPE450
B2

IPE550

DC: 0.8 DC: 0.7 DC: 0.7

166 S 245 S 311

5,0+1,25 B2
S

B1
DC: 0.5

IPE550-S355 B1
DC: 0.7

IPE600-S355 B1
DC: 0.9

IPE750 x 173

IPE400
B2

IPE500
B2

IPE600

DC: 0.6 DC: 0.5 DC: 0.6

210 S 297 S 393
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8.4 lentelė. Perdangų, suprojektuotų 90 min gaisro trukmei, rodikliai 

R 90
Storis = 140 mm Span1, m

Span2,
m

Apkrova, 
kN/m² 6 9 12 15

6

2,5+1,25

B1
IPE300

B1
IPE360

B1
IPE450

DC: 0.7 DC: 1.0 DC: 1.0

B2
IPE240

B2
IPE360

B2
IPE450

DC: 0.7 DC: 0.8 DC: 0.7

S 119 S 187 S 291

5,0+1,25

B1
IPE360

B1
IPE450

B1
IPE500

DC: 0.7 DC: 1.0 DC: 1.0

B2
IPE270

B2
IPE400

B2
IPE500

DC: 0.7 DC: 0.6 DC: 0.6

S 146 S 233 S 355

7,5

2,5+1,25 B2
S

DC: 0.9
IPE550
DC: 0.7

393

B1
IPE600

5,0+1,25 B2
S

DC: 0.9
IPE600
DC: 0.6

473

B1
IPE600-S355

9

2,5+1,25 B2
S

B1
DC: 0.5

IPE550 B1
DC: 0.6

IPE600 B1
DC: 0.7

IPE600-S355

IPE360
B2

IPE450
B2

IPE550

DC: 0.8 DC: 0.7 DC: 0.7

177 S 252 S 340

5,0+1,25 B2
S

B1
DC: 0.5

IPE550-S355 B1
DC: 0.6

IPE600-S355 B1
DC: 0.7

IPE750 x 173

IPE400
B2

IPE500
B2

IPE600

DC: 0.6 DC: 0.6 DC: 0.6

215 S 311 S 433
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8.5 lentelė. Perdangų, suprojektuotų 120 min gaisro trukmei, parametrai 

R 120
Storis = 140 mm Span1, m

Span2,
m

Apkrova, 
kN/m² 6 9 12 15

6

2,5+1,25

B1
IPE300

B1
IPE360

B1
IPE450

DC: 0.6 DC: 1.0 DC: 1.0

B2
IPE240

B2
IPE360

B2
IPE450

DC: 0.7 DC: 0.8 DC: 0.7

S 132 S 204 S 318

5,0+1,25

B1
IPE360

B1
IPE450

B1
IPE500

DC: 0.6 DC: 1.0 DC: 1.0

B2
IPE270

B2
IPE400

B2
IPE500

DC: 0.7 DC: 0.6 DC: 0.6

S 161 S 252 S 393

7,5

2,5+1,25 B2
S

DC: 0.8
IPE550
DC: 0.7

417

B1
IPE600

5,0+1,25 B2
S

DC: 0.8
IPE600
DC: 0.6

503

B1
IPE600-S355

9

2,5+1,25 B2
S

B1
DC: 0.4

IPE550 B1
DC: 0.6

IPE550-S355 B1
DC: 0.7

IPE600-S355

IPE360
B2

IPE450
B2

IPE550

DC: 0.8 DC: 0.7 DC: 0.7

193 S 277 S 377

5,0+1,25 B2
S

B1
DC: 0.4

IPE550-S355 B1
DC: 0.6

IPE600-S355 B1
DC: 0.7

IPE750 x 173

IPE400
B2

IPE500
B2

IPE600

DC: 0.6 DC: 0.6 DC: 0.6

252 S 340 S 457

8.4.2. Pradiniai parametrinių tyrimų duomenys
Parametrinių tyrimų rezultatai buvo panaudoti ištirti dvi savybes, svarbias praktikoje taikant papras-
tesniojo skaičiavimo metodą: 

− didžiausią perdangos įlinkį;
− didžiausią mechaninį armatūros tinklo strypų pailgėjimą. 
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8.4.2.1. Didžiausias perdangos įlinkis
Kaip buvo apibrėžta paprastesniajame skaičiavimo metode (5 skyrius) ir patvirtinta atliekant gais-
rinius tyrimus (7 skyrius), dideli perdangos įlinkiai pasireiškia prieš konstrukcijai pasiekiant irtį. 
Kadangi plokštės laikomoji galia užtikrinama tempiamosios membranos elgsena, dideli įlinkiai yra 
būtini norint aktyvuoti šį laikomosios galios mechanizmą. Tačiau dideli perdangos įlinkiai gali taip 
pat sukelti konstrukcijos vientisumo praradimą dėl betone atsivėrusių plyšių, didelių armatūros defor-
macijų ir galimų apkrovimo sąlygų pasikeitimo plokštei per daug įdubus. Kontroliuojančios organiza-
cijos taip pat abejoja skaičiavimo metodais, dėl to galimi daug didesni įlinkiai nei įprastai pasireiškia 
atliekant tradicinius gaisrinius tyrimus. Tokie dideli įlinkiai nėra būtini taikant čia aptariamą būdą. 
Paprastesnis skaičiavimo būdas pagrįstas tuo, kad kiekvieno perdangos skaičiuojamojo ruožo apybrė-
žos sijos išlieka standžios. Iš tikrųjų apybrėžos sijos įlinksta gaisro metu. Parametrinių tyrimų metu 
daug dėmesio buvo skirta įlinkiams bandant spręsti šią problemą. 

Taikant paprastesnįjį skaičiavimo būdą numatytas didžiausiais leidžiamasis įlinkis (žr. 6.2.1), 
menamas nustatant ribinę perdangos laikomąją galią. Todėl pirmuoju tyrimų žingsniu buvo siekta 
nustatyti, ar leidžiamieji įlinkiai atitinka gautuosius taikant sudėtingesnį skaičiavimo būdą. Įlinkių, 
gautų skaitinės analizės būdu, palyginimas su didžiausiais leidžiamaisiais, gautais taikant paprastes-
nįjį skaičiavimo būdą, pateiktas 8.38 pav. (esant mechaninėms jungtims tarp plokštės ir kolonų) ir 
8.39 pav. (be jungčių tarp plokštės ir kolonų). Taikant paprastesnįjį skaičiavimo būdą daroma prie-
laida, kad plokštės apybrėžos atramų statieji poslinkiai yra suvaržyti, o sudėtingesniu skaičiavimo 
metodu įvertinami apybrėžos sijų įlinkiai. Todėl, lyginant visuminius perdangos įlinkius, apybrėžos 
sijų įlinkiai, pasireiškiantys gaisro metu, buvo atmesti. 
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8.38 pav. Įlinkių, nustatytų taikant sudėtingesnįjį skaičiavimo metodą, palyginimas  
su didžiausiais leidžiamaisiais, taikant paprastesniojo skaičiavimo metodą,  

įlinkiais esant mechaninėms jungtims tarp plokštės ir kolonų

Iš palyginimo matyti, kad didžiausieji leidžiamieji įlinkiai, naudojami taikant paprastesnįjį skai-
čiavimo metodą, yra sistemingai didesni nei didžiausieji įlinkiai, nustatyti skaitinės analizės būdu. Jų 
skirtumai didėja atsižvelgiant į plokštės tarpatramių ilgį. Fizinė šių rezultatų prasmė ta, kad papras-
tesnis skaičiavimo metodas numato žemesnę perdangos laikomąją galią nei sudėtingesnis skaičiavimo 
modelis, esant tam pačiam įlinkio dydžiui. Šiuo požiūriu paprastesnis skaičiavimo būdas gali būti 
laikomas atsargesniu. 
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Tradiciškai nacionaliniai gaisrinės saugos nurodymai numato, kad įlinkis, lygus tarpatramis/30, 
atitinka ribinio būvio kriterijų bandant lenkiamuosius elementus (sijas, plokštes) ISO gaisro sąlygo-
mis. Kompozitinės perdangos atveju galima tarti, kad visuminis ribinis perdangos įlinkis gali būti 
atskirų perdangos konstrukcinių elementų leidžiamųjų įlinkių suma, kaip parodyta 8.40 pav. Pavienių 
konstrukcinių elementų, sudarančių vientisą konstrukcinę sistemą, įlinkius leistina sumuoti. Taigi kad 
ir kokia sijyno konstrukcija būtų, ribinis įlinkis turi būti lygus bent (1 + 2 tarpatramių ilgiai)/30. 1-o 
tarpatramio ilgis yra šalutinės sijos ilgis, o 2-o tarpatramio ilgis – pagrindinės. 

Įdomu patikrinti perdangos atsparumą ugniai taikant šį irties kriterijų. Lyginimą iliustruoja 
8.41 pav., kuriame pateikiamas gaisro trukmių, gautų taikant šį kriterijų ir naudojant sudėtingą skai-
tinį modelį bei gautų taikant paprastesnįjį skaičiavimo metodą, santykis. Kadangi visais atvejais šis 
santykis yra didesnis nei 1,0, galima teigti, kad taikant šį kriterijų, atsparumas ugniai bus didesnis nei 
gautas paprastesniuoju skaičiavimo metodu. Paprastesniojo skaičiavimo metodo taikymas automatiš-
kai užtikrina, kad minėtą įlinkio kriterijų atitiks. 
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8.39 pav. Įlinkių, nustatytų taikant sudėtingesnįjį skaičiavimo metodą, palyginimas  
su didžiausiais leistinaisiais, taikant paprastesniojo skaičiavimo metodą, įlinkiais  

be mechaninių jungčių tarp plokštės ir kolonų

 

Visuminiai perdangos įlinkiai:  
 
L/30+ � /30 = (L+ � )/30 L/30

� /30 

L
�

 

8.40 pav. Visuminių įlinkių apribojimas taikant tarpatramis/30 kriterijų
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8.41 pav. Santykis tarp laiko, per kurį pasiekiamas spėjamas įlinkis tarpatramis/30, taikant 
sudėtingesnįjį skaitinį modelį, ir atsparumo ugniai ribos, nustatytos paprasteniuoju skaičiavimo būdu

Europinis atsparumo ugniai gaisrinių tyrimų standartas (EN 1992-1-2:2004) numato įlinkių ri-
bas, taikomas nustatant elementų atsparumą ugniai pagal laikomosios galios kriterijų. Šiuose ban-
dymuose tariama, kad pasiekta elemento laikomoji galia, jei jo įlinkiai arba įlinkių didėjimo greitis 
pasiekia šias ribines reikšmes:

ribinis įlinkis, 
2

400
LD

d
=  mm,

ribinio įlinkio augimo greitis 
2

9000
dD L
dt d

= mm/min,

čia L – bandinio tarpatramis milimetrais; d – atstumas tarp labiausiai gniuždomo nekaitinamo sluoks-
nio ir labiausiai tempiamo kaitinamo elemento skerspjūvio sluoksnio milimetrais. 

Reikia turėti omenyje, kad įlinkių didėjimo greičio kriterijus taikomas tik pasiekus kriterijų tar-
patramis/30. Dėl šios priežasties šis kriterijus nebuvo vertinamas, nes jis įėjo į pirminį kriterijų tarpat-
ramis/30. Tas pats principas kaip ir kriterijui tarpatramis/30 gali būti taikomas norint gauti didžiausią 
leidžiamąjį perdangos įlinkį. 

8.4.2.2. Armatūros tinklo strypų pailgėjimas
Atliekant parametrinius tyrimus, be perdangos įlinkių, buvo atliekami ir kitų savybių, plieninės ar-
matūros pailgėjimo, tyrimai. Paprastesnis skaičiavimo metodas remiasi plastine laikomosios galios 
analize, padedančia gauti jos padidėjimą dėl tempiamosios membranos elgsenos. Kaip buvo minėta 
6 skyriuje, plokštės irtis gali pasireikšti nutrūkus tinklui statmenai trumpesniajai plokštės kraštinei. Be 
to, ši irtis gali įvykti taip pat ir kraštinėse perdangos dalyse, kuriose pasireiškia plokštės nekarpytumas.

Šie parametriniai tyrimai sudarė galimybę, taikant sudėtingesnįjį skaičiavimo modelį, ištirti ar-
matūros deformacijas laiku, atitinkančiu pasirinktą atsparumo ugniai ribą. Žinant armatūros pailgė-
jimą irties metu, galima daryti išvadas apie saugumo ribas, taikomas armatūros tinklo irčiai papras-
tesniuoju skaičiavimo būdu. Kadangi armatūros tinklas dedamas visame perdangos plote ir paklotas 
per visas, taip pat ir apsaugotas apybrėžos sijas, reikšminga tempimo deformacija pasireiškia virš ap-
saugotųjų sijų ir aplink kolonas. 



129

Jeigu pailgėjimas tampa per didelis, armatūra gali nutrūkti, dėl to perdanga gali netekti vientisu-
mo ir prarasti izoliacines savybes dar nepasiekus laikomosios galios netekties. Tačiau kyla klausimas 
apie armatūros ribinio pailgėjimo kriterijų. EN 199212 teigiama, kad taikant plastinį projektavimą mi-
nimalus pailgėjimas, pasiekus ribinius armatūros plieno įtempius, turi būti bent 5 %. Todėl, atliekant 
parametrinius tyrimus, šis pailgėjimo kriterijus ir buvo taikomas armatūros tinklų plienui. 

Parametrinių tyrimų rezultatai, susiję su didžiausiais perdangų įlinkiais esant visoms pasirink-
toms gaisro trukmėms, ir didžiausi armatūros plieno pailgėjimai dviem statmenomis kryptimis (ati-
tinkamai lygiagrečiomis su pagrindinėmis ir šalutinėmis sijomis) apibendrinti 8.10–8.13 lentelėse. Čia 
SDM reiškia paprastą skaičiavimo metodą, tarpatramiai – (span1+span2). Iš lentelių duomenų matyti, 
kad visais atvejais didžiausi leidžiamieji įlinkiai, naudojami taikant paprastąjį skaičiavimo metodą lai-
komajai galiai nustatyti, visuomet pasiekia reikšmes, gautas naudojant sudėtingą skaičiavimo modelį. 
Kalbant apie didžiausius armatūros plieno pailgėjimus pažymėtina, kad didžiausios reikšmės, gautos 
naudojant sudėtingesnįjį skaitinį modelį visoms tirtoms gaisro trukmėms, buvo mažesni nei 5 %, o tai 
yra sveikintina.

8.10 lentelė. Perdangos įlinkis ir armatūros plieno pailgėjimas esant gaisro trukmei R30  
(esant mechaninėms jungtims tarp plokštės ir kolonos)

Apkrova,
kN/m²

Span1
L,
m

Span2
 ,
m

ANSYS,
mm

SDM 
mm

30

L + 

mm

2

400

L

d
mm

Pailgėjimas
Span1, %

Pailgėjimas
Span2, %

bendras plokšt.

2,5+1,25 6 6 248 239 262 400 500 2,8 % 3,0 %
5,0+1,25 6 6 240 235 262 400 462 2,9 % 2,7 %
2,5+1,25 9 6 359 322 326 500 609 2,8 % 2,4 %
5,0+1,25 9 6 312 282 326 500 563 3,0 % 2,3 %
2,5+1,26 9 9 359 331 495 600 844 3,4 % 2,6 %
5,0+1,25 9 9 389 358 495 600 779 3,0 % 2,4 %
2,5+1,25 12 6 379 326 335 600 789 3,1 % 2,3 %
5,0+1,25 12 6 361 314 335 600 726 3,0 % 2,5 %
2,5+1,25 12 9 443 381 558 700 987 3,2 % 2,3 %
5,0+1,25 12 9 416 361 558 700 907 3,0 % 2,6 %
2,5+1,25 15 7,5 480 410 462 750 1049 3,1 % 3,8 %
5,0+1,25 15 7,5 461 403 462 750 977 3,0 % 4,0 %
2,5+1,25 15 9 539 465 605 800 1234 3,2 % 3,1 %
5,0+1,25 15 9 578 485 605 800 1063 3,5 % 4,4 %
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8.11 lentelė. Perdangos įlinkis ir armatūros plieno pailgėjimas, kai gaisro trukmė – R60 (esant 
mechaninėms jungtims tarp plokštės ir kolonos)

Apkrova,
kN/m²

Span1
L,
m

Span2
 , 
m

ANSYS,
mm

SDM,
mm 30

L + 

mm

2

400
L

d
mm

Pailgėjimas
Span1, %

Pailgėjimas
Span2, %

bendr. plokšt.

2,5+1,25 6 6 288 271 293 400 486 3,6 % 3,1 %

5,0+1,25 6 6 280 266 293 400 450 3,7 % 2,9 %
2,5+1,25 9 6 348 307 356 500 597 3,5 % 2,8 %
5,0+1,25 9 6 334 294 356 500 552 3,4 % 2,6 %
2,5+1,26 9 9 434 385 563 600 827 3,9 % 2,9 %
5,0+1,25 9 9 429 384 563 600 764 3,6 % 2,8 %
2,5+1,25 12 6 409 341 366 600 776 3,3 % 2,4 %
5,0+1,25 12 6 397 335 366 600 714 3,1 % 2,5 %
2,5+1,25 12 9 527 442 627 700 970 3,7 % 2,7 %
5,0+1,25 12 9 499 419 627 700 893 3,4 % 2,7 %
2,5+1,25 15 7,5 524 431 509 750 1034 3,1 % 3,7 %
5,0+1,25 15 7,5 492 413 509 750 963 2,8 % 3,4 %
2,5+1,25 15 9 607 505 673 800 1125 3,6 % 3,4 %
5,0+1,25 15 9 571 474 673 800 1048 3,3 % 3,1 %

8.12 lentelė. Perdangos įlinkis ir armatūros plieno pailgėjimas esant gaisro trukmei R90  
(esant mechaninėms jungtims tarp plokštės ir kolonos)

Apkrova,
kN/m²

Span1
L,
m

Span2
 , 
m

ANSYS,
mm

SDM,
mm 30

L + 

mm

2

400
L

d
mm

Pailgėjimas
Span1, %

Pailgėjimas
Span2, %

bendr. plokšt.

2,5+1,25 6 6 306 282 295 400 474 2,7 % 2,6 %
5,0+1,25 6 6 294 274 295 400 439 2,8 % 2,3 %
2,5+1,25 9 6 379 328 359 500 585 2,7 % 2,5 %
5,0+1,25 9 6 364 314 359 500 542 2,7 % 2,2 %
2,5+1,26 9 9 471 408 569 600 810 3,3 % 2,2 %
5,0+1,25 9 9 468 409 569 600 750 3,1 % 2,2 %
2,5+1,25 12 6 448 365 369 600 763 2,5 % 2,6 %
5,0+1,25 12 6 436 360 369 600 703 2,2 % 2,4 %
2,5+1,25 12 9 579 472 633 700 953 3,0 % 2,4 %
5,0+1,25 12 9 548 447 633 700 879 2,7 % 2,3 %
2,5+1,25 15 7,5 579 458 513 750 1019 2,6 % 3,1 %
5,0+1,25 15 7,5 550 446 513 750 950 1,9 % 2,9 %
2,5+1,25 15 9 670 532 679 800 1109 2,6 % 3,1 %
5,0+1,25 15 9 668 547 679 800 1034 2,3 % 2,5 %
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8.13 lentelė. Perdangos įlinkis ir armatūros plieno pailgėjimas, kai gaisro trukmė – R120 (esant 
mechaninėms jungtims tarp plokštės ir kolonos)

Apkrova,
kN/m²

Span1
L,
m

Span2
 , 
m

ANSYS,
mm

SDM,
mm 30

L + 

mm

2

400
L

d
mm

Pailgėjimas
Span1, %

Pailgėjimas
Span2, %

bendr. plokšt.

2,5+1,25 6 6 360 281 287 400 462 3,1 % 2,6 %
5,0+1,25 6 6 305 281 287 400 429 3,2 % 2,7 %
2,5+1,25 9 6 398 339 351 500 574 3,0 % 2,7 %
5,0+1,25 9 6 386 328 351 500 532 3,0 % 2,6 %
2,5+1,26 9 9 500 426 551 600 794 3,9 % 2,7 %
5,0+1,25 9 9 492 422 551 600 736 3,6 % 2,6 %
2,5+1,25 12 6 476 377 360 600 750 2,8 % 3,1 %
5,0+1,25 12 6 464 374 360 600 692 2,4 % 3,0 %
2,5+1,25 12 9 616 487 614 700 938 3,6 % 2,8 %
5,0+1,25 12 9 626 470 614 700 865 3,4 % 2,8 %
2,5+1,25 15 7,5 625 485 501 750 1004 2,6 % 3,6 %
5,0+1,25 15 7,5 592 473 501 750 938 2,2 % 3,4 %
2,5+1,25 15 9 705 545 661 800 1093 3,2 % 3,3 %
5,0+1,25 15 9 676 530 661 800 1020 2,7 % 3,2 %

Šiose lentelėse pateikti parametrinių tyrimų, naudojant sudėtingesnįjį ANSYS skaičiavimo mo-
delį, rezultatai pagrįsti prielaida, kad kompozitinė plokštė yra sujungta su plieninėmis kolonomis pa-
pildomais armatūros strypais. Žinoma, ši konstrukcinė detalė gali sumažinti plokštės įlinkius, bet iš 
tiesų ne visada ją galima įrengti, ypač kraštinėms sijoms. Taigi svarbu sužinoti šios konstrukcinės 
priemonės poveikį visuminei perdangos elgsenai. Kita tyrimų serija buvo atlikta be šios konstrukci-
nės priemonės, o jų rezultatai pateikti 8.14–8.17 lentelėse. Žinoma, didžiausieji įtempiai yra šiek tiek 
didesni. Tačiau jie beveik visuomet lieka mažesni nei nustatyti pagal tradicinius kriterijus. Didžiausi 
armatūros plieno pailgėjimai visoms perdangoms ir visoms gaisro trukmėms buvo mažesni nei 5 %. 

8.14 lentelė. Perdangos įlinkiai ir armatūros plieno pailgėjimas, kai gaisro trukmė – R30 (be mechaninių 
jungčių tarp plokštės ir kolonų)

Apkrova,
kN/m²

Span1
L,
m

Span2
 , 
m

ANSYS,
mm

SDM,
mm 30

L + 

mm

2

400
L

d
mm

Pailgėjimas
Span1, %

Pailgėjimas
Span2, %

bendr. plokšt.

2,5+1,25 6 6 305 224 262 400 500 2,8 % 2,4 %
5,0+1,25 6 6 285 218 262 400 462 3,0 % 2,2 %
2,5+1,25 9 6 363 274 326 500 609 2,9 % 2,2 %
5,0+1,25 9 6 330 267 326 500 563 3,0 % 2,1 %
2,5+1,26 9 9 406 295 495 600 844 3,2 % 2,2 %
5,0+1,25 9 9 394 330 495 600 779 3,1 % 2,4 %
2,5+1,25 12 6 415 335 335 600 789 3,4 % 2,1 %
5,0+1,25 12 6 392 323 335 600 726 3,0 % 2,2 %
2,5+1,25 12 9 464 364 558 700 987 3,3 % 2,2 %
5,0+1,25 12 9 442 359 558 700 907 3,0 % 2,5 %
2,5+1,25 15 7,5 490 402 462 750 1049 3,2 % 3,0 %
5,0+1,25 15 7,5 463 390 462 750 977 2,8 % 3,1 %
2,5+1,25 15 9 569 472 605 800 1234 3,0 % 3,6 %
5,0+1,25 15 9 578 485 605 800 1063 3,1 % 4,0 %
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8.15 lentelė. Perdangos įlinkiai ir armatūros plieno pailgėjimas, kai gaisro trukmė –  
R60 (be mechaninių jungčių tarp plokštės ir kolonų) 

Apkrova,
kN/m²

Span1
L,
m

Span2
 , 
m

ANSYS,
mm

SDM,
mm 30

L + 

mm

2

400
L

d
mm

Pailgėjimas
Span1, %

Pailgėjimas
Span2, %

bendr. plokšt.

2,5+1,25 6 6 348 264 293 400 486 3,7 % 2,6 %
5,0+1,25 6 6 325 248 293 400 450 3,7 % 2,6 %
2,5+1,25 9 6 400 310 356 500 597 3,5 % 2,5 %
5,0+1,25 9 6 380 298 356 500 552 3,6 % 2,5 %
2,5+1,26 9 9 493 373 563 600 827 3,5 % 2,5 %
5,0+1,25 9 9 481 385 563 600 764 3,2 % 2,5 %
2,5+1,25 12 6 463 359 366 600 776 4,0 % 2,6 %
5,0+1,25 12 6 435 346 366 600 714 3,8 % 2,8 %
2,5+1,25 12 9 587 445 627 700 970 3,8 % 2,6 %
5,0+1,25 12 9 548 423 627 700 893 3,5 % 2,8 %
2,5+1,25 15 7,5 565 444 509 750 1034 3,6 % 3,2 %
5,0+1,25 15 7,5 520 423 509 750 963 3,3 % 3,0 %
2,5+1,25 15 9 660 520 673 800 1125 3,1 % 3,6 %
5,0+1,25 15 9 607 483 673 800 1048 2,8 % 3,4 %

8.16 lentelė. Perdangos įlinkiai ir armatūros plieno pailgėjimas, kai gaisro trukmė –  
R90 (be mechaninių jungčių tarp plokštės ir kolonų) 

Apkrova,
kN/m²

Span1
L,
m

Span2
 , 
m

ANSYS,
mm

SDM,
mm 30

L + 

mm

2

400
L

d
mm

Pailgėjimas
Span1, %

Pailgėjimas
Span2, %

bendr. plokšt.

2,5+1,25 6 6 363 275 295 400 474 4,1 % 3,0 %
5,0+1,25 6 6 338 257 295 400 439 4,3 % 3,1 %
2,5+1,25 9 6 433 331 359 500 585 2,6 % 2,3 %
5,0+1,25 9 6 403 303 359 500 542 3,8 % 3,0 %
2,5+1,26 9 9 531 402 569 600 810 3,3 % 2,0 %
5,0+1,25 9 9 521 408 569 600 750 2,2 % 2,2 %
2,5+1,25 12 6 497 375 369 600 763 2,5 % 2,4 %
5,0+1,25 12 6 475 370 369 600 703 3,2 % 2,2 %
2,5+1,25 12 9 644 477 633 700 953 3,0 % 2,4 %
5,0+1,25 12 9 599 450 633 700 879 2,8 % 2,2 %
2,5+1,25 15 7,5 624 472 513 750 1019 2,2 % 3,0 %
5,0+1,25 15 7,5 582 457 513 750 950 1,9 % 2,8 %
2,5+1,25 15 9 726 548 679 800 1109 2,6 % 2,8 %
5,0+1,25 15 9 670 514 679 800 1034 2,3 % 2,5 %
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8.17 lentelė. Perdangos įlinkiai ir armatūros plieno pailgėjimas kai gaisro trukmė –  
R120 (be mechaninių jungčių tarp plokštės ir kolonų) 

Apkrova,
kN/m²

Span1
L,
m

Span2
 , 
m

ANSYS,
mm

SDM,
mm 30

L + 

mm

2

400
L

d
mm

Pailgėjimas
Span1, %

Pailgėjimas
Span2, %

bendr. plokšt.

2,5+1,25 6 6 393 280 287 400 462 4,9 % 3,8 %
5,0+1,25 6 6 353 270 287 400 429 5,2 % 3,7 %
2,5+1,25 9 6 466 326 351 500 574 4,6 % 4,1 %
5,0+1,25 9 6 434 320 351 500 532 4,5 % 3,9 %
2,5+1,26 9 9 567 423 551 600 794 2,8 % 2,9 %
5,0+1,25 9 9 548 421 551 600 736 3,6 % 4,5 %
2,5+1,25 12 6 537 392 360 600 750 4,1 % 2,6 %
5,0+1,25 12 6 509 372 360 600 692 3,8 % 2,6 %
2,5+1,25 12 9 686 493 614 700 938 3,7 % 2,8 %
5,0+1,25 12 9 663 469 614 700 865 3,5 % 2,7 %
2,5+1,25 15 7,5 677 501 501 750 1004 3,2 % 3,2 %
5,0+1,25 15 7,5 625 485 501 750 938 2,8 % 3,1 %
2,5+1,25 15 9 767 560 661 800 1093 2,7 % 3,5 %
5,0+1,25 15 9 717 539 661 800 1020 2,8 % 3,1 %

8.5. Išvados

Parametrinių tyrimų tikslas – atlikti detalius paprasto projektavimo metodo tyrimus, naudojant sudė-
tingus skaičiavimo modelius, patvirtintus ISO gaisriniais tyrimais. Remiantis atliktais tyrimais galima 
padaryti tokias išvadas:

− laikomosios galios požiūriu taikant paprastesnįjį skaičiavimo metodą ir lyginant jį su sudėtinges-
niais skaičiavimo modeliais, gaunami rezultatai su atsarga;

− lyginant tradicinius įlinkių kriterijus, gautus iš pavienių konstrukcinių elementų lenkiamosios 
elgsenos, su nustatytais paprastesniuoju skaičiavimo metodu, galima teigti, kad jie yra nustatomi 
su atsarga;

− armatūros tinklo strypų pailgėjimas neviršija EN 1992-1-2 numatytos rekomenduojamos 5 % 
ribos visoms plieno klasėms;

− mechaninės jungtys tarp plokštės ir kolonų nėra būtinos. Tačiau šios konstrukcinės priemonės 
gali sumažinti kompozitinės perdangos įlinkius gaisro metu. 

Rezultatai, gauti parametrinių tyrimų metu, patvirtina, kad paprastesnis skaičiavimo metodas yra 
tinkamas saugiam kompozitinės plieninės-betoninės perdangos laikomosios galios įvertinimui ISO 
gaisro sąlygomis. Tai yra įrodymas, kad paprastesnis skaičiavimo metodas gali būti taikomas kons-
trukcijų gaisriniams skaičiavimams. 



134

LITERATŪRA

ARRETE DU 21 AVRIL .1983. Ministère de l’Intérieur Français Détermination des degrés de résistance 
au feu des éléments de construction. 

Bailey, C. G. 2004. Membrane action of slab/beam composite floor systems in fire, Engineering Structures 
26: 1691–1703.

Bailey, C. G.; Toh, W. S. 2007. Behaviour of concrete floor slabs at ambient and elevated temperature, Fire 
Safety Journal 42: 425–436. 

Bailey, C. G.; White, D. S.; Moore, D. B. 2000. The tensile membrane action of unrestrained composite 
slab under fire conditions, Engineering Structures 22(12): 1583–1595. 

Bailey, C. G. 2001. Membrane action of lightly reinforced concrete slabs at large displacements, Engineering 
Structures 23: 470–483.

Bailey, C. G. 2003. Efficient arrangement of Reinforcement for membrane behaviour of composite slabs in fire 
conditions, Journal of Constructional Steel Research 59: 931–949.

Bailey, C. G.; Lennon, T.; Moore, D. B. 1999. The behaviour of full-scale steel framed buildings subjected to 
compartment fires, Struct Eng 77(8): 15–21.

Bailey, C. G.; Moore, D. B. 2000a. The structural behaviour of steel frames with composite floor slabs subjected to 
fire: Part 1: Theory The Structural Engineer.

Bailey, C. G.; Moore, D. B. 2000b. The structural behaviour of steel frames with composite floor slabs subjected 
to fire: Part 2: Design The Structural Engineer.

Bailey, C. G.; Toh, W. S. 2006. Experimental behaviour of concrete floor slabs at ambient and elevated tempera-
tures. SIF06.

Brand Verhalten Von Stahl und Stahlverbund Konstructionen (Fire behaviour of steel and composite construction). 
1986. Verlag TUV Rheinland.

EN 1363-1 - Fire resistance tests – Part 1: General requirements. CEN.
EN 1991-1-2: Eurocode 1 Actions on structures. General actions – Part 1-2: Actions on structures exposed to 

fire. 2002. CEN.
EN 1992-1-1: Eurocode 2 Design of Concrete Structures – Part 1-1: General rules and rules for buildings. CEN
EN 1992-1-2:2004. Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design. 

CEN.
EN 1993-1-8: Eurocode 3 Design of steel structures – Part 1-8: Design of joints. CEN.
EN 1994-1-1: Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules 

for buildings. CEN.
EN 1994-1-2:2005. Eurocode 2: Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules. 

Structural fire design. CEN.
Hayes, B. 1968. Allowing for membrane action in the plastic analysis of rectangular reinforced concrete slabs, 

Magazine of Concrete Research 20(81): 205–212.
Hayes, B.; Taylor, R. 1969. Load-Testing RC slabs, The Consulting Engineer, 46–47. 
Investigation of Broadgate Phase 8 Fire. 1991. SCI. Ascot. 
Johansen, K. W. 1948. The Ultimate strength of Reinforced Concrete Slabs. International Association for Bridge 

and Structural Engineering. Final Report.Third Confress. Liege. September.
Kemp, K. O. 1967. Yield of a square reinforced concrete slab on simple supports allowing for membrane forces, 

The structural Engineer 45(7): 235–240.
Lennon, T. 1996a. Cardington fire tests: instrumentation locations for large compartment fire test, Building 

Research Establishment Report N100/98. June. 



135

Lennon, T. 1996b. Cardington fire tests: instrumentation locations for corner fire test, Building Research Esta-
blishment Report N152/95. June. 

Moy, S. S. J. 1972. Load-deflection characteristics of rectangular reinforced concrete slabs, Magazine of Concrete 
Research 24(81): 209–218.

Newman, G. M.; Robinson. J. T.; Bailey, C. G. 2006. Fire Safe Design: A New Approach to multi-storey steel 
framed buildings. P288. The Steel Construction Institute. 

O’Conner, M. A.; Kirby, B.; Martin, D. M. 2003. Behaviour of a multi-storey composite steel framed building 
in fire, Struct Eng 81(2): 27–36.

Ockleston, A. J. 1955. Load tests on a 3-storey reinforced concrete building in Johannesburg, Struct Eng 33(10): 
304–322.

Park, R. 1964. Ultimate strength of rectangular concrete slabs under short term uniform loading with edges 
restrained against lateral movement, Proceedings Institution of Civil Engineers 28: 125–150.

Proe, D. J.; Bennetts, I. D. 1994. Real Fire Tests in 380 Collins Street Office Enclosure. BHPR/PPA/R/94/051/
SG021A. BHP Research Melbourne Australia.

Sawczuk, A.; Winniki, L. 1965. Plastic behaviour of simply supported reinforced concrete plated are moderately 
large deflections, Int J. Solids Structures 1: 97–111.

Taylor, R. 1965. A note on a possible basis for a new method of ultimate load design of reinforced concrete 
slabs, Magazine of Concrete Research 17(53): 183–186.

Taylor, R.; Maher, D. R. H.; Hayes, B. 1966. Effect of arrangement of reinforcement on the behaviour of the 
reinforce concrete slabs, Magazine of Concrete Research 18(55): 85–94.

The Behaviour of Multi-Storey Steel Framed Buildings in Fire. A European Joint Research Programme. 1999. 
British Steel Swinden Technology Centre. 

Thomas, I. R.; Bennetts, I. D.; Dayawansa, P.; Proe, D. J.; Lewins, R. R. 1992. Fire Tests of the 140 William Street 
Office Building. BHPR/ENG/R/92/043/SG2C. BHP Research. Melbourne Australia. 

Wainman, W.; Kirby, B. 1987. Compendium of UK Standard Fire Test Data on Unprotected Structural Steel. 
British Steel. Swinden Technology Centre. 

Wang, Y. C. 1966. Tensile membrane action in slabs and its application to the Cardington fire tests. Fire. static 
and dynamic tests of building structures, in Proceeding of the second Cardington conference. England, 12-14 
March 1996, 55–67.

Wood, R. H. 1961. Plastic and Elastic Design of Slabs and Plates. with Particular Reference to Reinforced Concrete 
Floor Slabs. Thames and Husdon. London. 



A. K. KVEDARAS, A. ŠAPALAS,  
G. ŠAUČIUVĖNAS, Ž. BLAŽEVIČIUS,  
O. VASSART, B. ZHAO

KOMPOZITINIŲ KONSTRUKCIJŲ 
MEMBRANINĖ ELGSENA 
GAISRO METU. MACS+. 
Inžineriniai pagrindai

Spausdino UAB „Ciklonas“,  
J. Jasinskio g. 15, 01111 Vilnius




