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литературе и полученными посредством сплайн-аппроксимации [3, 4]. 
Исследован эффект граничных условий на краях выреза и внешнем контуре 
на динамические характеристики многослойных оболочек. 
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APPENDIX OF THE METHOD OF R-FUNCTIONS TO THE SOLUTION 
OF THE PROBLEMS ON GEOMETRICALLY NONLINEAR 

OSCILLATIONS OF MULTI-LAYER SHELLS OF THE COMPLEX 
FORM IN THE PLAN 

 
In this paper, a research method of the free geometrically nonlinear vibration of laminated shallow 

shells with cutouts is proposed. The mathematical statement of the problem is carried out in the 
framework of refined shallow shell theory of the first order. This theory allows taking shear 
deformation in account. The proposed method is based on R-functions theory and variational methods. 
Backbone curves are presented for shells with holes. To prove reliability of obtained results their 
comparison with already known ones is carried out along with two types of approximation: polynomial 
and spline-approximation. New results are obtained and effect of boundary conditions on internal and 
external contours are investigated. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОСТРУКЦІЙ ПРИ 
ЕКСПЕРТИЗІ ПОЖЕЖ 

 
Отрош Ю.А., к.т.н., доц., Островерх О.О., к.пед.н, доц., 

НУЦЗ України, м. Харків 
 

Точне встановлення причин пожеж та їхній поглиблений аналіз мають 
важливе значення в організації роботи з попередження пожеж та у вирішенні 
питань про наявність чи відсутність складу злочину. Достовірне визначення 
причини пожежі можливо тільки при встановленні осередку її виникнення, 
що являє собою складну задачу. Аналіз літературних даних показав, що в 
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даний час для експертного дослідження будівельних конструкцій після 
пожежі застосовуються, в основному, лабораторні методи: ІЧ - 
спектроскопія, рентгенівський аналіз, термічний аналіз. Ці методи мають 
високу інформативність, але, поряд з цим, і досить істотні недоліки, які 
пов'язані з високою вартістю устаткування, тривалістю і трудомісткістю 
підготування проб в лабораторних умовах [1, 2, 3]. На сьогодні для 
визначення осередкових ознак пожеж та встановлення причин їхнього 
виникнення широкого застосування набули фізико-хімічні методи 
досліджень [1, 2]. 

Виходячи з вищевикладеного, актуальним завданням залишається 
розробка простих і відносно дешевих експрес-методів аналізу термічних 
пошкоджень матеріалів конструкцій, що дозволяють виконувати оперативні 
дослідження на місці пожежі для встановлення осередку займання, 
дослідженнях залізобетонних конструкцій, встановлення відповідного 
технічного стану та можливості подальшої експлуатації. 

В роботі запропоновано методику визначення технічного стану 
конструкцій, будівель та споруд після пожежі. Методика дозволяє врахувати 
специфіку впливу високих температур на зміну фізико-механічних і фізико-
хімічних властивостей матеріалів конструкцій.  

Залізобетонні конструкції зберігаються після пожежі на місці події і, 
таким чином, є можливими потенційними об'єктами дослідження при 
експертизі пожеж та, зокрема, при встановленні причини та осередку пожежі. 

Зазначені процеси протікають не тільки на поверхні будівельних 
конструкцій, але і в глибині них по мірі поступового прогріву протягом 
пожежі. Дана обставина обумовлює, зокрема, втрату вогнестійкості 
зазначених конструкцій, однак ця ж обставина є дуже цінною з експертної 
точки зору, бо дозволяє вирішувати завдання визначення тривалості нагріву 
конструкції в тих чи інших зонах пожежі та отримання, таким чином, якісно 
нової інформації. 
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