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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι υψηλές θερµοκρασίες µιας πυρκαγιάς προκαλούν αύξηση της θερµοκρασίας των
δοµικών στοιχείων µε αντίστοιχη µείωση της αντοχής και της δυσκαµψίας τους, µε τελικό
αποτέλεσµα τη διαστολή τους και τον κίνδυνο κατάρρευσης των κατασκευών. Πολλές
φορές τα δοµικά χαλύβδινα στοιχεία, για να ικανοποιήσουν ορισµένες απαιτήσεις
πυραντίστασης των Κανονισµών, είναι ανάγκη να προστατευτούν µε µονωτικά υλικά µε
τρόπο, που ο χάλυβας να µην εκτίθεται άµεσα στη φωτιά.
Η επιφάνεια που καλύπτεται µε ένα µονωτικό υλικό µε µικρή αγωγιµότητα, επιφέρει µια
σηµαντική µείωση του ρυθµού θέρµανσης της χαλύβδινης διατοµής. Το µονωτικό στρώµα
έχει την ικανότητα να αποθηκεύει µια καθορισµένη ποσότητα θερµότητας.
Στην παρούσα εργασία αναφέρεται η επίδραση διαφόρων παραµέτρων των
πυροπροστατευτικών υλικών (µονωτικών) µε προκαθορισµένες ιδιότητες στη µείωση της
θερµοκρασίας συναρτήσει του χρόνου των χαλύβδινων διατοµών, ώστε να διερευνηθεί η
αύξηση της πυραντίστασης των χαλύβδινων δοµικών στοιχείων των κατασκευών. Έχουν
συνταχθεί και χρησιµοποιηθεί δύο προγράµµατα σε γλώσσα Fortran.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ [1]
Ο χάλυβας χάνει την ευστάθειά του στους 550 οC µε 620 οC. Ένα χαλύβδινο δοµικό
στοιχείο καθυστερεί να φθάσει τη θερµοκρασία αστοχίας του, όταν πυροπροστατευθεί µε
κάποιο τρόπο.
Παραδοσιακές µέθοδοι πυροπροστασίας χαλύβδινων κατασκευών είναι η βαφή των
δοµικών στοιχείων µε µονωτικά υλικά ή η επένδυση. Έτσι, ο ψεκασµός στην επιφάνεια
της διατοµής δοµικών στοιχείων µε επιχρίσµατα από διάφορα κονιάµατα, γύψο, ορυκτή
ίνα, περλίτη και βερµικουλίτη δηµιουργεί µία µονωτική στρώση. Χρησιµοποιούνται
επίσης διογκούµενα επιχρίσµατα. Ως επενδύσεις χρησιµοποιούνται συνήθως γυψοσανίδες
ή σανίδες επιχρισµάτων ή πιο εξειδικευµένα συστήµατα βασισµένα σε ορυκτές ίνες ή
µικρού βάρους υλικά, όπως είναι περλίτης, βερµικουλίτης.
Στην εργασία αυτή γίνεται µελέτη µονωµένων δοµικών στοιχείων µε διάφορα
πυροπροστατευτικά υλικά, που βασίζεται σε αριθµητικές προσοµοιώσεις των υλικών και
σύγκριση µε µη µονωµένα δοµικά στοιχεία.
Συντάχθηκαν δύο σύντοµα ειδικά προγράµµατα, σε γλώσσα Fortran, υπολογισµού της
θερµοκρασίας µονωµένου και µη µονωµένου χαλύβδινου δοµικού στοιχείου. Σε σύγκριση
έγινε σύγκριση µε άλλα ερευνητικά αποτελέσµατα [Kruppa J.] παρατηρήθηκε
ικανοποιητική προσέγγιση.

3. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ∆ΟΜΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ [1], [2], [3], [4]
Η ικανότητα µιας κατασκευής να αντέξει στη φωτιά εξαρτάται κυρίως από την
πυραντίσταση των δοµικών στοιχείων της. Η πυραντίσταση που αναφέρεται σε δοµικά
στοιχεία και όχι σε υλικά εκφράζεται µε τη διάρκεια χρόνου κατά τον οποίο
ικανοποιούνται η ευστάθεια, η ακεραιότητα και η θερµοµονωτική ικανότητα. Για τον
υπολογισµό της πυραντίστασης του δοµικού στοιχείου απαιτείται η γνώση των
µηχανισµών διάδοσης της θερµότητας. Η πυραντίσταση δοµικών στοιχείων γυµνού
χάλυβα µπορεί να αυξηθεί µε έναν κατάλληλο πυροπροστατευτικό σχεδιασµό. Ο πιο
συνηθισµένος τρόπος προστασίας των χαλύβδινων κατασκευών έναντι φωτιάς είναι η
µόνωση.
Ο υπολογισµός της αύξησης θερµοκρασίας στο χάλυβα ∆θαt µονωµένου δοµικού στοιχείου
σε χρονικό διάστηµα ∆t προκύπτει από το ισοζύγιο της αγωγής στην εκτεθειµένη
επιφάνεια, µε αποθήκευση της θερµότητας στο µονωτικό στρώµα και τη χαλύβδινη
διατοµή.
Η αύξηση της θερµοκρασίας ενός χαλύβδινου µονωµένου (πυροπροστατευµένου) δοµικού
στοιχείου, στο χρόνο ∆t, σε απλά υπολογιστικά προσοµοιώµατα, µε οµοιόµορφη διανοµή
της θερµοκρασίας στην εγκάρσια διατοµή, δίνεται από τη σχέση:
∆θα,t =

λ p .Α

p

/ V (θ

g .t

− θ a .t )

d p .c a . ρ a (1 + φ / 3 )

∆t- (e φ /10- 1)∆θg,t

µε ∆θ α,t ≥ 0 αν ∆θ g,t > 0 και
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(1)

φ=

cpρ p

d p Ap / V
(1a)
ca ρ a
όπου :
∆θα,t : αύξηση θερµοκρασίας του χάλυβα [Κ]
Ap/V: συντελεστής διατοµής για µονωµένη χαλύβδινη διατοµή µε πυροπροστατευτικό
υλικό [m-1], που δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 10[m-1]
Ap : εµβαδόν της εσωτερικής επιφάνειας του µονωτικού υλικού ανά µονάδα
µήκους του στοιχείου (περίµετρος της εγκάρσιας διατοµής)
V : όγκος της διατοµής ανά µονάδα µήκους (επιφάνεια της εγκάρσιας διατοµής)
ρp : πυκνότητα του πυροπροστατευτικού υλικού [kg/m3]
λp : θερµική αγωγιµότητα του πυροπροστατευτικού υλικού [W/(m K)]
cp : ειδική θερµότητα του πυροπροστατευτικού υλικού [J/(kg K)]
dp : πάχος του πυροπροστατευτικού υλικού [m]
ρα : πυκνότητα του χάλυβα [kg/m3]
cα : ειδική θερµότητα του χάλυβα [J/(kg K)]
∆ t : χρονικό βήµα [sec]
θ α,t : θερµοκρασία του χάλυβα τη χρονική στιγµή t[οC]
θ g,t : θερµοκρασία του περιβάλλοντος αέρα τη χρονική στιγµή t [οC]
∆ θg,t : αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος αέρα κατά τη διάρκεια του χρονικού
διαστήµατος ∆t [K].

3.1. ΘΕΡΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ [5].
Επιλέχθηκαν τέσσερα πυροπροστατευτικά υλικά µε τα θερµικά χαρακτηριστικά τους,
ώστε να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών. Για όλα τα πυροπροστατευτικά υλικά η
πυκνότητα είναι: ρp=0,32.
Περίπτωση 1η:
Η θερµική αγωγιµότητα είναι σταθερή σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία: λp=0,12 W m K.
Η ειδική θερµότητα είναι σταθερή σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία: cp=950 J/kg K.
Περίπτωση 2η:
Η θερµική αγωγιµότητα µεταβάλλεται γραµµικά σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία και
είναι λp=0,055 W m K στους 100 οC και λp=0,22 W m K στους 900ο C και είναι σταθερή
πριν και µετά από αυτό το εύρος των θερµοκρασιών.
Η ειδική θερµότητα είναι σταθερή σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία: cp=950 J/kg K.
Περίπτωση 3η:
Η θερµική αγωγιµότητα µεταβάλλεται γραµµικά σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία και
είναι λp=0,055 W m K στους 100 οC και λp=0,22 W m K στους 900 οC en;v είναι σταθερή
πρίν και µετά από αυτό το εύρος των θερµοκρασιών (Περίπτωση 2).
Η ειδική θερµότητα µεταβάλλεται γραµµικά σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία και είναι
cp=800 J/kg K στους 100 οC και cp=1100 J/kg K στους 900 οC.
Περίπτωση 4η:
Η θερµική αγωγιµότητα µεταβάλλεται παραβολικά σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία και
είναι λp=0,055 W m K στους 100 οC και λp=0,22 W m K στους 900 οC µε ενδιάµεσες τιµές
0,08 στους 500 οC, 0,09 στους 700 οC, 0,13 στους 800 οC ενώ είναι σταθερή πριν τους
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100 οC και µετά τους 900 οC.
Η ειδική θερµότητα µεταβάλλεται γραµµικά σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία και είναι
cp=800 J/kg K στους 100 οC και cp=1100 J/kg K στους 900 οC (Περίπτωση 3).

3.2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ-ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΟΜΩΝ
Επιλέχθηκαν διαφορετικές διατοµές, IPE 300, HEΑ300, HEΒ300, HEM300, που
µονώθηκαν µε διάφορα πάχη πυροπροστατευτικών υλικών da=20mm (ελάχιστο πάχος),
db=40mm (µεσαίο πάχος) και dc=60mm (µέγιστο πάχος).
Υπολογίστηκαν οι καµπύλες θερµοκρασίας-χρόνου των επιλεγµένων διατοµών σύµφωνα
µε τις θερµικές τους ιδιότητες.
Στα σχήµατα 1a και 1b φαίνονται τα διαγράµµατα θερµοκρασίας-χρόνου για πάχος
πυροπροστατευτικού υλικού da=20mm για όλες τις διατοµές για την 1η 4η περίπτωση
αντίστοιχα.

a

b

Σχήµα 1: ∆ιαγράµµατα θερµοκρασίας-χρόνου για διάφορες διατοµές µε πάχος πυροπροστατευτικού
η
η
υλικού da=20mm για την α) 1 περίπτωση, β) 4 περίπτωση

Στο σχήµα 2 φαίνεται η σύγκριση της 1ης και 4ης περίπτωσης για IPE 300 και HEM300 για
πάχος πυροπροστατευτικού υλικού da=20mm.

ης

Σχ. 2: ∆ιαγράµµατα θερµοκρασίας-χρόνου 1
πάχος πυροπροστατευτικού υλικού da=20mm

ης

και 4

περίπτωσης για IPE 300 και HEM300 µε

Στο σχήµα 3 φαίνονται τα διαγράµµατα θερµοκρασίας-χρόνου για όλες τις διατοµές για
την 1η περίπτωση για τα τρία πάχη του πυροπροστατευτικού υλικού da=20mm, db=40mm,
dc=60mm.
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η

Σχ. 3: ∆ιαγράµµατα θερµοκρασίας-χρόνου για όλες τις διατοµές για την 1 περίπτωση για τα τρία
πάχη του πυροπροστατευτικού υλικού da=20mm, d b=40mm, dc=60mm

Στο σχήµα 4 φαίνονται τα διαγράµµατα θερµοκρασίας-χρόνου για όλες τις διατοµές για
την 4η περίπτωση για τα τρία πάχη του πυροπροστατευτικού υλικού da=20mm, db=40mm,
dc=60mm.

η

Σχ. 4: ∆ιαγράµµατα θερµοκρασίας-χρόνου για όλες τις διατοµές για την 4 περίπτωση για τα τρία
πάχη του πυροπροστατευτικού υλικού da=20mm, db=40mm, dc=60mm

4. ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΟΥ ΜΗ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ
∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ [3], [4]
Η αύξηση της θερµοκρασίας ∆θα,t ενός χαλύβδινου µη µονωµένου δοµικού στοιχείου, στο
χρόνο ∆t, σε απλά υπολογιστικά προσοµοιώµατα µε οµοιόµορφη διανοµή της
θερµοκρασίας στην εγκάρσια διατοµή δίδεται από τη σχέση:
∆θα,t =

Am / V &
hnet ,d . ∆t
c a .ρ a

(2)

όπου :
Am/V : συντελεστής διατοµής για µη µονωµένη χαλύβδινη διατοµή
Am : εκτεθειµένη επιφάνεια της διατοµής ανά µονάδα µήκους (ελεύθερη
περίµετρος της εγκάρσιας διατοµής)
V : όγκος της διατοµής ανά µονάδα µήκους (επιφάνεια της εγκάρσιας διατοµής)
h&net ,d : τιµή σχεδιασµού για τη θερµορροή ανά µονάδα επιφάνειας [W/m2]
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∆t : χρονικό βήµα [sec]
ρα : πυκνότητα του χάλυβα [kg/m3]
cα : ειδική θερµότητα του χάλυβα [J/(kg K}].

4.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΜΗ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥ
∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις (1) και (2) υπολογίστηκε η διάδοση της
θερµοκρασίας στις δύο διατοµές IPE 300 και ΗΕΒ 300 για µη µόνωση (d0) και για
µόνωση µε τα τρία πάχη da=20mm, db=40mm, dc=60mm για την 1η και 4η περίπτωση του
πυροπροστατευτικού υλικού.
Στα σχήµατα 5a και 5b φαίνεται η σύγκριση των καµπύλων διάδοσης της θερµοκρασίας
στη διατοµή IPE 300 για τη µη µονωµένη διατοµή (d0) και αντίστοιχα για την 1η και 4η
περίπτωση πυροπροστατευτικού υλικού για τα τρία πάχη da=20mm, db=40mm,
dc=60mm.

a

b

Σχ.5: Καµπύλες θερµοκρασίας-χρόνου διατοµής IPE 300 χωρίς µόνωση (d0) και µε µόνωση µε
η
η
πάχη da=20mm, db=40mm, dc=60mm για την α) 1 περίπτωση και b) 2 περίπτωση

Στα σχήµατα 6a και 6b φαίνεται η σύγκριση των καµπύλων διάδοσης της θερµοκρασίας
στη διατοµή ΗEΒ 300 για τη µη µονωµένη διατοµή (d0) και για την 1η και 4η περίπτωση
πυροπροστατευτικού υλικού για τα τρία πάχη da=20mm, db=40mm, dc=60mm.

a

b

Σχ.6: Καµπύλες θερµοκρασίας-χρόνου διατοµής IPE 300 χωρίς µόνωση (d0) και µε µόνωση µε
η
η
πάχη da=20mm, db=40mm, dc=60mm για την α) 1 περίπτωση και b) 2 περίπτωση
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Στον πίνακα 1 φαίνεται ο χρόνος σε min που απαιτείται για φθάσει η θερµοκρασία στους
550 οC και 620 οC στις δύο διατοµές IPE 300 και ΗEΒ 300 µε πάχος πυροπροστατευτικού
υλικού da=20mm για την 1η και 4η περίπτωση.
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Πίν. 1. Απαιτούµενος χρόνος για φθάσει η θερµοκρασία των IPE 300 και ΗEΒ 300 στους 550 C και
ο
η
η
620 C για πάχος πυροπροστατευτικού υλικού da=20mm για την 1 και 4 περίπτωση

5. Συµπεράσµατα
• ∆εν επηρεάζεται η µεταβολή της θερµοκρασίας σε συνάρτηση µε το χρόνο στη διατοµή,
όταν η ειδική θερµότητα cp δεν είναι σταθερή, αλλά µεταβάλλεται γραµµικά.
• Η παραβολική µεταβολή της θερµικής αγωγιµότητας λp του πυροπροστατευτικού υλικού
βελτιώνει σηµαντικά τη µεταβολή της θερµοκρασίας σε συνάρτηση µε το χρόνο.
• Η επίδραση του πυροπροστατευτικού υλικού εξαρτάται εκτός των άλλων και από το
πάχος d και το συντελεστή διατοµής του (Αp/V).
• Η πυραντίσταση ενός χαλύβδινου δοµικού στοιχείου αυξάνεται αναλογικά µε την
αύξηση της διατοµής του, για το ίδιο πυροπροστατευτικό υλικό.
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ABSTRACT
The high temperatures of a fire cause increases in temperature of structural elements with a
corresponding decrease of their strength and stiffness which has as a result their expansion
and the danger of the collapse of the structure. Quite frequently to satisfy fire resistance
Codes, it is necessary for steel structural elements to be protected by an insulation layer in
such a way that the steel is not exposed directly to fire.
The surface covered by insulated material with a small conductivity produces a significant
reduction of the heating rate of the steel section. The insulation layer has the ability to store
a determined quantity of heat.
This paper refers to the influence of various parameters of fire protection materials with
predetermined properties on temperature increase with respect to time in steel sections, so
that the increase of fire resistance of steel structural elements can be investigated. Two
computer programs have been developed in Fortran language.
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