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Santrauka. Atliekamas skaitinis eksperimentas, ugnies poveikiui įvertinti, pagal EC2 1-2:2005 nurodytą zonų metodą. Pagal 
gautus rezultatus nustatytas gaisro temperatūrų poveikis gelžbetoninių sijų statmenojo pjūvio stiprumui. 

Reikšminiai žodžiai: atsparumas ugniai, gaisras, gelžbetonis, temperatūra, temperatūrinės zonos. 
 

Įvadas  
Pastatų statybos ir eksploatavimo laiku dėl įvairių 

priežasčių gali įvykti gaisrai arba avarijos, susijusios su 
degimu. Gaisrams būdingas trumpalaikis, bet intensyvus 
ugnies poveikis statybinėms konstrukcijoms. Aukšta 
gaisro temperatūra nulemia statybinių konstrukcijų pažai-
das, dėl kurių gali įvykti dalinis arba visiškas jų suirimas. 
Gaisro metu ir po jo gelžbetoninės konstrukcijos pasiekia 
ribinę būklę, netenka laikančiųjų ir eksploatacinių savy-
bių dėl kompleksinio išorinės apkrovos ir temperatūros 
poveikio, negrįžtamai pakeičiančio fizikines-mechanines 
betono ir armatūros plieno savybes, pažeidžiant elementų 
skerspjūvio formą dėl betono viršutinių sluoksnių įkaiti-
nimo ir pažeidimo (fib bulletin 38; fib bulletin 46). 

Kylantys gaisrai visuomeniniuose, pramonės, gyve-
namuose pastatuose sukelia sunkias pasekmes - patiriami 
materialiniai ir moraliniai nuostoliai. Gaisro paveiktos 
konstrukcijos gali bet kuriuo momentu suirti, o tai galėtų 
sukelti viso ar dalies pastato griūtį, bei apsunkintų gelbė-
jimo ir gaisro gesinimo darbus. Todėl yra svarbu, kad 
gaisro metu nebūtų viršyta konstrukcijų ugniai atsparumo 
reikšmė. 

Gaisro režimo parametrai: gaisro apkrova, gaisro 
temperatūra, gaisro trukmė . Medžiagų ir konstrukcijų 
degimo atveju išsiskiria didelis šilumos kiekis. Gaisro 
atveju išsiskirianti šiluma iš dalies sugeriama pastatų 
konstrukcijų, taip pat pašalinama su gaisro produktais. 
Gelžbetoninės konstrukcijos sugeria 50-70 % šilumos 
gaisro atveju. Gaisro metu gelžbetoninių konstrukcijų 
paviršius įkaista iki 1000 – 1200°C. Esant trumpalaikiam 
ugnies poveikiui ir po jo įvyksta netolygus gelžbetoninių 
elementų skerspjūvio įkaitinimas (fib bulletin 38; fib bul-
letin 46). 

Skirtingų konstrukcijų suirimo priežastys yra skirtin-
gos. Pavyzdžiui, lenkiamos gelžbetoninės konstrukcijos 
kaitinamos dažniausiai iš apačios, tai sumažina tempia-
mos armatūros stiprumo ar takumo įtempius iki darbinių 
įtempių skerspjūvyje. Didėjant armatūros temperatūri-
niam valkšnumui, intensyvėja plyšių atsivėrimas tempia-
moje zonoje. Besiplečiantys plyšiai sumažina 
gniuždomos zonos aukštį iki ribinio, kurį pasiekus suyra 
gniuždoma zona, dėl to suyra visas elementas. Vertikalias 
gelžbetonio konstrukcijas (kolonas, stovus, santvarų ele-
mentus), esančius už degimo židinio ribų, ugnis veikia 
netolygiai priklausomai nuo elemento aukščio. Aukščiau-
sia temperatūra gaisro metu pastebima vertikalių konst-
rukcijų viršuje, žemiausia apačioje (Мосалков et al 
2001). 

Didelę įtaką gelžbetoninių elementų atsparumo kiti-
mui gaisro metu turi elemento gamybos būdas (surenka-
masis ar monolitinis); elemento galų tvirtinimas (laisvas 
atrėmimas ar įtvirtinimas). Lenkiamų ir gniuždomų ele-
mentų galų įtvirtinimo būdas turi didelį poveikį jų atspa-
rumui ugniai. Kolonose, kurių galai yra standžiai 
įtvirtinti, atsiranda papildomi temperatūriniai įtempiai, 
kolonose su lankstiniu galų įtvirtinimu atsiranda tempera-
tūrinis išlinkimas. Jų atsparumui ugniai esminį poveikį 
turi vertikalios apkrovos pridėjimo ekscentricitetas 
(Мосалков et al 2001). 

Statybinių konstrukcijų projektavimo euronormų gais-
rinės saugos dalyse nagrinėjami būdingieji pasyviosios 
apsaugos nuo gaisro aspektai, projektuojant konstrukcijas 
ir jų dalis taip, kad jos būtų pakankamos laikomosios 
galios ir reikiamai ribotų gaisro plitimą. 

Metodai, pateikti euronormose, skirti pastatams, gais-
ro apkrovą siejant su pastatu ir jo naudojimu. Kartu nag-
rinėjami gaisro veikiamų konstrukcijų šiluminiai ir 
mechaniniai poveikiai, numatoma, kad bus atsižvelgta į 



 

 2

gaisrinio projektavimo dalis, kuriose pateiktos taisyklės, 
konstrukcijų gaisro atsparumui projektuoti (Marčiukaitis, 
Jonaitis et al. 2007, Jonaitis ir Papinigis 2006).  

Pradiniai skaičiavimo duomenys 
Skaičiuojama 1,0 m ilgio sija, kurios skerspjūvio 

matmenys 0,3x0,16m. Sijos betonas C20/25, armatūra – 
2Ø16 S400. Sija veikiama standartinio gaisro temperatū-
rų iš trijų pusių (iš šonų ir apačios). Sijos skerspjūvis ir 
armatūros strypų išdėstymas pavaizduotas 1 pav. 

 
 
1 pav. Sijos skerspjūvis 
Fig. 1. The structural scheme of reinforced concrete beam 

 
Zonų metodo skaičiavimo modeliu nustatoma kaiti-

namojo skerspjūvio laikomoji geba. Šis metodas tinka 
konstrukcijoms, paveiktoms standartinio gaisro iki di-
džiausiosios gaisro temperatūros. Metodas taip pat tinka 
skaičiuoti laikomajai gebai pasirinktuoju laiko momentu 
bet kokio kito gaisro atveju, jeigu temperatūrų laukai, 
atitinkantys tą laiko momentą, yra žinomi arba apskai-
čiuoti, o medžiagų savybės yra žinomos (EC2 1-2:2005). 

Iš pradžių nustatomi temperatūrų laukai skerspjūviuo-
se, tada sumažinamas skerspjūvis, betono ir armatūros 
stipris, tamprumo modulis ir galiausiai apskaičiuojama 
laikomoji geba, įvertinant sumažintą skerspjūvį, vadovau-
jantis EC2 1-1:2005 reikalavimais. 

Elementai turi būti sukonstruoti taip, kad neatplyštų 
apsauginis betono sluoksnis, elemento suirimo dėl betono 
sprogimo, armatūros inkaravimo pažeidimo arba nepa-
kankamos gebos sukimo momentui atlaikyti tikimybė 
būtų mažesnė, negu suirimo dėl lenkimo momento, sker-
sinės arba išilginės jėgos veikimo. 

Iš pradžių pagal gelžbetoninių konstrukcijų skaičia-
vimo ir konstravimo reikalavimus (EC2 1-1:2005) ap-
skaičiuojamas pradinis sijos statmenojo pjūvio stipris. 
Pagal izotermes (2 pav.), pateiktas EC2 1-2:2005 B.2 

priede, nustatomos būdingosios temperatūros trims laiko 
tarpams – 30, 60 ir 90 min. Tada sumažinamas skerspjū-
vis, betono ir armatūros stipris. 

 
 

 
 

2 pav. Temperatūros kreivės 
Fig. 2. Temperature profiles 

 
Įvertinant sumažintą skerspjūvį, pagal gelžbetoninių 

konstrukcijų skaičiavimo ir konstravimo reikalavimus, 
apskaičiuojamas sijos statmenojo pjūvio stiprumas (Ba-
činskas et al 2007, Gribniak et al 2006). 

Gaisro metu gelžbetoninių sijų darbas priklauso nuo 
atramų įtvirtinimo būdo, armatūros tipo ir jos kritinės 
temperatūros, betono drėgnio, apsauginio sluoksnio storio 
ir jo technologinių savybių bei kaitinamų elementų 
skerspjūvio parametrų. Sijų priešinimasis ugnies povei-
kiui nustatomas pagal skerspjūvio parametrus ir darbinės 
armatūros gebą greitai įkaisti. 

Betonas, veikiamas aukštų temperatūrų (daugiau kaip 
200°C), patiria didelių sandaros pokyčių, kuriuos lemia 
deformatyvumo savybių praradimas. Kaitinat betoną su 
granitiniu užpildu iki 400°C didėja jo tampriosios ir plas-
tinės deformacijos. Tampriosios betono deformacijos, 
įkaitintame ir atvėsintame būvyje beveik nesiskiria, o 
plastinės įkaitintame būvyje 50 % didesnės nei atvėsin-
tame. 

Skaičiuotinis betono gniuždomasis stipris apskai-
čiuojamas pagal tokią formulę: 

 
 ( ) ( ) ( )20cd c ckf k f CΘ = Θ ⋅ ° .  (1) 
 

Kylant temperatūrai pliene vyksta sudėtingi fizikiniai-
cheminiai procesai. Plieno darbas gaisro sąlygomis apra-
šomas įtempių dydžiu, plastinėmis savybėmis ir sandaros 
stabilumu. Plieno plastiškumas parodo jo deformatyvumo 
savybes veikiant apkrovoms ir aukštoms temperatūroms. 
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Veikiant aukštoms temperatūroms dauguma plienų, nau-
dojamų gelžbetoninių konstrukcijų armatūrai, pasižymi 
pakankamu deformatyvumu. Didėjant temperatūrai me-
chaninės savybės mažėja. Didėjant temperatūrai kečiasi 
armatūrinio plieno stiprumo charakteristikos, mažėja 
tamprumo modulis, didėja temperatūrinės deformacijos, 
takumas ir įtempių relaksacija. Pasiekus aukštas tempera-
tūras sumažėja minkštųjų plienų takumo aikštelė, o esant 
300°C temperatūrai aikštelė išnyksta. 

Armatūrinis plienas charakterizuojamas kritine tem-
peratūra, kurią viršijus, esant išorinei apkrovai, deforma-
cijos nuolatos didėja. Tuo metu plienas pasiekia takumo 
ribą, kai įtempiai daug mažesni už takumo. Plieno defor-
macijos, sukeltos tamprumo modulio sumažėjimo ir tem-
peratūrinio takumo, negrįžtamos (Ильин 1979, 
Милованов 1986). 

Plieno temperatūrinis takumas priklauso nuo kaitini-
mo greičio, pradinių įtempių ir plieno rūšies. Plieno ta-
kumo deformacijų augimui didesnę reikšmė turi 
temperatūros augimas, o ne jos įtempių kitimas. 

 

 
 
3 pav. Koeficientas ( )ck Θ , kuriuo įvertinamas betono charak-
teristinio stiprio sumažėjimas: 1 – įprastas sunkusis betonas su 
silikatiniais užpildais; 2 – įprastas sunkusis betonas su kalki-
niais užpildais 
Fig. 3. Coefficient ( )ck Θ allowing for decrease of character-
istic strength of concrete: 1 – normal weight concrete with sili-
ceous aggregates; 2 – normal weight concrete with calcareous 
aggregates 

 
Skaičiuotinis redukuotas neįtemptosios tempiamos 

armatūros stipris apskaičiuojamas pagal formulę: 
 ( ) ( ) ( )20yd s ykf k f CΘ = Θ ⋅ ° .  (2) 

Koeficientai ( )ck Θ  ir ( )sk Θ , kuriais įvertinamas 
betono ir armatūros charakteristinių stiprių ( ckf  ir ykf ) 
sumažėjimas nustatomas pagal 3 ir 4 pav. pateiktus grafi-
kus. 

Izotermų pagalba nustačius temperatūrą skerspjūvio 
centre, parenkami ( )ck Θ  ir ( )sk Θ  koeficientai trims 
laiko tarpams (1 ir 2 lentelės). 

 
1 lentelė. Koeficiento ( )ck Θ  reikšmės 

Degimo laikas t, min 30 60 90 
Temperatūra Θ , °C 100 200 400 

( )ck Θ  1,0 0,95 0,75 
 
2 lentelė. Koeficiento ( )sk Θ  reikšmės 

Degimo laikas t, min 30 60 90 
Temperatūra Θ , °C 500 700 800 

( )sk Θ  0,78 0,25 0,11 

 
4 pav. Koeficientas ( )sk Θ , kuriuo įvertinamas tempiamosios 
armatūros charakteristinio stiprio sumažėjimas:  
1 – tempiamoji armatūra (karštai valcuota), kai deformacija 

,

2%s fiε ≥ ; 2 – tempiamoji armatūra (šaltai apdorota), kai de-
formacija 

,

2%s fiε ≥ ; 3 – gniuždomoji ir tempiamoji armatūra, 
kai deformacija 

,

2%s fiε <     
Fig. 4. Coefficient ( )sk Θ  allowing for decrease of character-
istic strength of tension and compression reinforcement:  
1 – Tension reinforcement (hot rolled) for strains 

,

2%s fiε ≥ ;  
2 –Tension reinforcement (cold worked) for strains 

,

2%s fiε ≥ ; 
3 – Compression reinforcement and tension reinforcement for 
strains

,

2%s fiε <  



 

 4

Labai aukštose temperatūrose armatūros ir betono su-
kibimas mažėja. 100 °C temperatūroje lygaus paviršiaus 
armatūros sukibimas su sunkiuoju betonu sumažėja 25 %, 
o 450 °C temperatūroje santykinis sukibimo dydis lygus 
nuliui. Lygaus paviršiaus armatūros sukibimą su betonu 
lemia armatūros ir betono paviršių trintis, atsirandanti dėl 
išorinės apkrovos, veikiančios strypą, bei cementinio 
akmens klijingumas, kuris tiesiogiai proporcingas jo stip-
riui. 

Paprastojo sunkiojo betono sukibimas su karštai val-
cuota rumbuotojo paviršiaus armatūra įkaitinus iki 350 
°C temperatūros yra didesnis, palyginti su normalių sąly-
gų bandiniais. Kylant temperatūrai sukibimas mažėja, o 
450 °C temperatūroje sudaro tik ¾ sukibimo dydžio, 
esančio normaliomis sąlygomis. Esant tokiai temperatūrai 
betono struktūra būna stipriai pažeista (Ильин 1979). 
 
Skaičiavimo rezultatai 
Atlikus skaičiavimus, gauti rezultatai: 
• Pradinis sijos statmenojo pjūvio stipris ( 0t = ); 
• Sumažinto skerspjūvio matmenys trimis laiko tarpais 

(30, 60 ir 90 min); 
• Ugnies paveiktos sijos statmenojo pjūvio stipris trimis 

laiko tarpais (30, 60 ir 90 min). 
• Gelžbetonio komponentų (betono ir armatūros) įtaka 

statmenojo pjūvio stipriui. 
 
Skaičiavimo rezultatai apibendrinami 3 lentelėje. 
 

 
 
5 pav. Ugnies paveiktos sijos skerspjūvio pločio kitimas 
Fig. 5. Change in beam width affected by fire 
 

 
 
6 pav. Ugnies paveiktos sijos skerspjūvio aukščio kitimas 
Fig. 6. Change in beam height affected by fire 
 
 

 
 
7 pav. Ugnies paveiktos sijos statmenojo pjūvio stiprio kitimas 
Fig. 7. Change in beam normal section strength affected 
by fire 
 

 
 
8 pav. Gelžbetonio komponentų įtaka bendram statmenojo 
pjūvio stipriui 
Fig. 8. Influence of reinforced concrete components on 
total normal section strength 
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9 pav. Gelžbetonio komponentų įtaka bendram statmenojo 
pjūvio stiprio kitimui 
Fig. 9. Change in influence of reinforced concrete com-
ponents on total normal section strength  
 
3 lentelė. Rezultatai 

 Degimo laikas t, min 
0 30 60 90 

hred, mm 300 282,7 277,0 273,2 
∆h, % - 5,77 7,67 8,93 
bred, mm 160 125,4 114,0 106,4 
∆b, % - 21,63 28,75 33,50 

MRd, kNm 35,3 27,5 9,6 4,3 
∆MRd, % - 21,95 72,74 87,77 
MRd,s, % 85,67 85,74 95,14 97,16 
MRd,c, % 14,33 14,26 4,86 2,84 

 
Išvados 
1. Aukštos temperatūros įtaka atskiriems gelžbetoninio 

skerspjūvio komponentams (betonui ir armatūrai) ne-
vienoda. 

2. Armatūros laikomoji galia staigiai sumažėja prie 
700°C. Tai paaiškinama kritine armatūros temperatū-
ra, kurie S400 klasės armatūrai yra apie 360°C. 

3. Didžiausią įtaką liekamajai gelžbetoninio skerspjūvio 
galiai sudaro armatūros laikomosios galios sumažėji-
mas. 

4. Norint užtikrinti pakankamą gelžbetoninio elemento 
laikomąją galią, būtina užtikrinti tinkama armatūros 
strypų apsaugą nuo ugnies. 
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INFLUENCE OF FIRE ON BENDING ELEMENT 
NORMAL SECTIONS STRENGTH BASED ON EC2 1-
2:2005  

T. Zemnickis 

Abstract 

The article represents the influence of reinforced concrete com-
ponents (concrete and reinforcement) on the normal section 
strength under high temperature. The carried out numerical 
experiment based on EC2 1-2:2005 zone method. The experi-
ment disclosed that the influence of reinforced concrete compo-
nents on total normal section strength is not equal. According to 
the results the decreasing of normal section strength is caused 
by the reinforcement strength loss. 
 
Keywords: fire, strengthening, reinforced concrete, enhance, 
temperature, beam. 


