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Збереження несучої здатності зварними будівельними конструкціями, зокрема 
фермами, при дії високої температури в умовах пожежі визначає надійність і 
довговічність будівель та споруд в цілому. Проектні розміри для таких конструкцій ви-
значають з врахуванням різних факторів впливу (робочі навантаження, власна вага,  
сніг, вітер, кліматичні температурні зміни, сейсмічні впливи тощо).  

Метою дослідження є виявлення впливу підвищених температур, характерних для 
пожежної ситуації, на деформування, пошкодження та руйнування зварних трубчас-
тих ферм.  

Дослідження виконано з використанням прикладного програмного комплекс 
ANSYS, який алгоритмічно базується на методі скінченних елементів (МСЕ). Визна-
чальними параметрами, які формують несучу здатність досліджуваної ферми, 
механізми її деформування і руйнування при незмінній величині і схемі навантаження, 
є показники міцності конструкційного матеріалу ферми. 

Відомо, що при підвищенні температури відчутно знижуються показники 
міцності сталей, з яких виготовляють фермові конструкції. Так класична діаграма роз-
тягу при різних температурах для сталі ВСт3пс подана на рис. 1 [1]. 

 
Рисунок 1. Діаграма деформування сталі ВСт3пс при різних температурах 

За результатами дослідження виявлено, що підвищення температури конструкції 
при пожежі до 500ОС знижує її несучу здатність на 34% для ферм з кутникового 
профілю [2] і на 36% для трубчастих ферм, що зазвичай, вище, ніж закладений при 
проектуванні запас міцності ферми.  

Результати досліджень доцільно застосувати при проектуванні зварних ферм.  
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