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ANOTACE 

Předmětem bakalářské práce je výpočet požární odolnosti prvků ocelových konstrukcí 

a analýza vlivu vysoké teploty na chování staticky neurčitých ocelových konstrukcí, které 

při zatížení požárem nelze řešit zjednodušenými normovými postupy podobně jako prvky. 

V práci je provedena studie staticky neurčité ocelové rámové konstrukce uzavřeného 

průřezu zatížené rovnoměrnou a nerovnoměrnou změnou teploty. Úloha je řešena 

fyzikálně lineárně obecnou deformační metodou a numerickým modelováním v softwaru 

Scia Engineer při respektování vlivu proměnných mechanických vlastností materiálu 

v závislosti na dosažené teplotě v průřezu.  

Klíčová slova: 

nerovnoměrná teplota, rovnoměrná teplota, požární odolnost, prutový model, skořepinový 

model, SCIA ENGINEER 

 

ANNOTATION 

The subject of this bachelor thesis is to determine the fire resistance of steel structure 

elements and analysis of influence of high temperature on the behavior of statically 

indeterminate structures, which can’t be solved by simplified standard methods. The work 

includes a study of statically indeterminate steel frame structure of box cross section, 

which is loaded equal and unequal temperature. The problem is solved by general 

deformation method and numerical modeling in software Scia Engineer in physically 

linearity. Changes in the mechanical properties of materials depending on the temperature 

are respected.  

Keywords: 

unequal temperature, equal temperature, fire resistance, beam model, shell model, SCIA 

ENGINEER 
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Seznam použitého značení  

A  Plocha průřezu              [m
2
] 

Am/V   Součinitel průřezu nechráněných ocelových prvků         [m
-1

] 

Ap/V   Součinitel průřezu požárně chráněných ocelových prvků        [m
-1

] 

ca  Měrné teplo oceli             [J kg
-1

 K
-1

] 

cp  Měrné teplo požárně ochranného materiálu           [J kg
-1

 K
-1

] 

dp  Tloušťka požárně ochranného materiálu          [m] 

Ed  Návrhová hodnota účinku zatížení pro pokojovou teplotu        [N] 

Efi,d  Návrhová hodnota účinku zatížení za požáru nezávislého         [N] 

  na čase  

F  Zatížení, osamělé břemeno            [N] 

fy  Mez kluzu              [Pa] 

fy,θ  Mez kluzu oceli za požáru            [Pa] 

ℎ𝑛e𝑡,𝑐   Čistý tepelný tok na jednotku plochy povrchu vlivem         [W m
-2

] 

proudění  

ℎ𝑛e𝑡,𝑑   Celkový tepelný tok na jednotku plochy povrchu          [W m
-2

] 

ℎ𝑛e𝑡,𝑟   Čistý tepelný tok na jednotku plochy povrchu vlivem         [W m
-2

] 

sálání  

𝑘𝑦,𝜃   Redukční součinitel meze kluzu oceli pro teplotu oceli         [-] 

𝑙   Délka nosníku, prutu              [m] 

𝑀   Ohybový moment              [Nm] 

𝑁   Normálová síla              [N]  

𝑞   Intenzita rovnoměrného spojitého zatížení           [N m
-1

] 

𝑅𝑓 𝑖,𝑑,𝑡   Návrhová hodnota únosnosti za požáru v čase 𝑡          [Nm] 

𝑡   Čas v minutách, doba vystavení požáru, tloušťka          [m] 

𝛼𝑐   Součinitel přestupu tepla prouděním           [W m
-2

K
-1

] 

휀𝑓   Emisivita plamenů              [-] 

휀m   Emisivita povrchu              [-] 

𝛾𝐺   Dílčí součinitel stálého zatížení            [-] 

𝛾𝑄   Dílčí součinitel proměnného zatížení            [-] 

𝛾𝑀,𝑓 𝑖   Dílčí součinitel materiálu za požáru            [-] 

𝜅1  Součinitel podmínek působení pro nerovnoměrné                     [-] 

rozdělení teploty po průřezu  
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𝜅2  Součinitel podmínek působení pro nerovnoměrné          [-] 

rozdělení teploty po délce nosníku  

𝜆   Tepelná vodivost              [W m
-1

K
-1

] 

𝜆𝑎   Tepelná vodivost oceli             [W m
-1

K
-1

] 

𝜆𝑝   Tepelná vodivost požárně ochranného materiálu           [W m
-1

K
-1

]  

Φ   Polohový faktor              [-] 

𝜌   Objemová hmotnost              [kg m
-3

] 

𝜎   Normálové napětí, Stephan-Boltzmanova konstanta         [W m
-2

 k
-4

] 

𝜃   Teplota               [-] 

𝜃𝑎   Teplota konstrukční oceli, teplota prvku dosažená v čase 𝑡         [-] 

𝜃𝑔   Teplota plynů v příslušném požárním úseku          [-] 

𝜃𝑎,𝑐𝑟   Kritická teplota ocelového prvku           [-] 
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 Úvod 1

 

Předmětem bakalářské práce je analýza vlivu teploty na ocelovou konstrukci. Z důvodů 

zvyšujících se požadavků na bezpečnost staveb, patří v současné době výzkum v oblasti 

konstrukcí zatížených teplotou při požáru mezi aktuální vědní obory. Dalším důvodem 

výzkumu je finanční hledisko. S narůstající teplotou dochází ke snížení pevnosti a tuhosti 

oceli. Zpomalení nárůstu teploty v průřezu lze dosáhnout použitím protipožární ochrany. 

Současný stav řešení při návrhu a posouzení ocelových konstrukcí vychází z předběžné 

evropské normy (ČSN P ENV 1993-1-2: 1996), která byla roku 1996 převzata do české 

soustavy norem. Přezkoumaná verze byla roku 2004 schválena jako evropská norma 

(EN 1993-1-2: 2004). Podle této normy dochází ke stanovení požární odolnosti ocelové 

konstrukce podle posouzení prvku z hlediska únosnosti a z hlediska času. Jednoduché 

konstrukce se obvykle navrhují po částech nebo po jednotlivých prvcích. Při posouzení 

konstrukce za požáru se užívá grafů (pro nejjednodušší výpočty) a analytických výpočtů 

(pro pokročilejších výpočty). Chování složitějších konstrukcí za vysokých teplot se 

zjišťuje např. numerickým modelováním.  

V úvodu bakalářské práce jsou popsány změny materiálových vlastností oceli 

v závislosti na teplotě, dále je popsán přestup tepla do konstrukce podle [6] přírůstkovou 

metodou pro nechráněný a chráněný prvek. V práci je řešeno posouzení nechráněného 

prvku exponovaného ze všech stran a exponovaného ze 3 stran podle času a únosnosti. 

V závěru práce je řešen staticky neurčitý rám zatížen rovnoměrnou a nerovnoměrnou 

teplotou.      

  

a) Noční požár v Táboře 2010 [14] b) Následky požáru [14] 

Obr. 1.1 Požár v Táboře 2010   
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Cíle bakalářské práce 

Bakalářská práce navazuje na disertační práci školitele [9], v rámci které byl vyhodnocen 

experiment ocelové rámové staticky neurčité konstrukce uzavřeného průřezu zatížené 

požárem v tepelně-technické komoře. Hlavním úkolem bylo provést studii staticky neurčité 

rámové konstrukce zatížené rovnoměrnou a nerovnoměrnou teplotou, pro vyhodnocení 

sloužily teploty naměřené v rámci experimentu. Posouzení konstrukce je řešeno obecnou 

deformační metodou a pomocí komerčního softwaru Scia Engineer na prutovém 

a skořepinovém modelu. 

  
 

 

   

Obr. 1.2 Rámová konstrukce v požární komoře [9] 

Dalším cílem této bakalářské práce bylo provést rozbor nosníku uzavřeného průřezu 

zatíženého rovnoměrnou a nerovnoměrnou změnou teploty po výšce průřezu a provést 

porovnání normového výpočtu podle [6] a numerického modelu. 

 

 Materiálové vlastnosti oceli za vysokých teplot 2

 

2.1 Mechanické vlastnosti oceli 

Obecně se závislost napětí na poměrném protažení se zobrazuje pracovním diagramem. Na 

obr. 2.1 je znázorněn pracovní diagram oceli pro normální teplotu, který je výsledkem 

tahové zkoušky. 
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Obr. 2.1 Pracovní diagram oceli za pokojové teploty [7] 

Mechanické vlastnosti oceli (modul pružnosti, mez kluzu, mez úměrnosti, mez 

pevnosti, tažnost) jsou závislé na teplotě. Mez kluzu s rostoucí teplotou klesá. Pracovní 

diagram oceli v závislosti na teplotě lze vidět na obr. 2.2. Při dosažení teploty 400 °C mez 

kluzu přestává být patrná. Pro návrh se používá tzv. účinná mez kluzu (je to mez úměrnosti 

při poměrném protažení 0,02 = 2 %). [10] 

 

Obr. 2.2 Pracovní diagram oceli v závislosti na teplotě [9] 

Pro zjednodušené výpočty jsou hodnoty mechanických vlastností oceli za zvýšené 

teploty redukovány tzv. redukčními součiniteli. V tabulce 2.1 jsou zobrazeny hodnoty 

redukčních součinitelů pro účinnou mez kluzu, pro mez úměrnosti a modul pružnosti podle 

normy [6]. Z těchto hodnot je zřejmé, že účinná mez kluzu je redukována od 400 °C  

a modul pružnosti od 100 °C. Hodnotám z tabulky odpovídá graf na obr. 2.3a). 
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Tab. 2.1 Redukční součinitele pro mez kluzu, mez úměrnosti a modul pružnosti v závislosti 

na teplotě [6] 

 

  
 a) redukční součinitele meze kluzu, meze 

úměrnosti a modulu pružnosti [9] 

b) teplotní roztažnost oceli [9] 

Obr. 2.3 Mechanické vlastnosti oceli v závislosti na teplotě 

Velmi důležitou vlastností oceli, která se výrazně mění při zvýšených teplotách je 

teplotní roztažnost Δl/l (např. 10 m dlouhý nosník se při ohřevu o 400 °C protáhne  

o 50 mm) [10] viz graf na obr. 2.3b). U prvků, kde není zabráněno deformaci, se uvažuje 

ve výpočtech pouze se závislostí deformace na napětí. V případě staticky neurčitých 

konstrukcí, kde je vazbami zabráněno délkovému protažení prutů, je nutné tento vliv 

zohlednit. 



Bakalářská práce  Michal Mikulík 

 

17 

 

2.2 Tepelné vlastnosti oceli 

Tepelné vlastnosti, jako jsou měrné teplo a tepelná vodivost, jsou také závislé na teplotě. 

Změna krystalické mřížky při teplotě 735 °C způsobí výrazný vzestup měrného tepla viz 

graf na obr. 2.4a). S rostoucí teplotou klesá tepelná vodivost oceli, od 800 °C je konstantní, 

jak je znázorněno v grafu na obr. 2.4b). Hustota se nemění výrazně a ve výpočtech se 

uvažuje konstantní hodnotou ρa = 7850kg/m
3
. 

 
 

 a) měrné teplo [9] b) tepelná vodivost [9] 

Obr. 2.4 Tepelné vlastnosti oceli v závislosti na teplotě 

Změna tepelných vlastností oceli se projeví při výpočtu teploty v průřezu ocelové 

konstrukce přestupem tepla z teploty plynu v požárním úseku. Změna mechanických 

vlastností oceli se projeví při návrhu a posouzení konstrukce na požár.  Na obr. 2.5 lze 

vidět deformaci stropní konstrukce při požárních zkouškách na experimentální budově ve 

Veselí nad Lužnicí v roce 2011 [14]. 

 

Obr. 2.5 Deformace stropní konstrukce při požární zkoušce [15] 
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 Přestup tepla do konstrukce 3

 

3.1 Vedení tepla 

Základem požárních výpočtů je neustálené vedení tepla z požárního úseku do stavební 

konstrukce. Teploty jsou závislé na čase. Vedení tepla je popsáno Fourierovou parciální 

diferenciální rovnicí neustáleného vedení tepla 

 
𝛿

𝛿𝑥
(𝜆(𝜃)

𝛿𝜃

𝛿𝑥
) +

𝛿

𝛿𝑦
(𝜆(𝜃)

𝛿𝜃

𝛿𝑦
) +

𝛿

𝛿𝑧
(𝜆(𝜃)

𝛿𝜃

𝛿𝑧
) + ℎ̇𝑛𝑒𝑡 = 𝜌 𝑐(𝜃)

𝑑𝜃

𝑑𝑡
  , (3.1) 

 

kde λ(θ) je tepelná vodivost měnící se v čase závislá na teplotě, ρ objemová hmotnost, c(θ) 

měrné teplo, x, y, z jsou pravoúhlé souřadnice, θ teplota a ℎ̇𝑛𝑒𝑡 tepelný tok. Řešení rovnice 

se provádí diferenční metodou, metodou konečných prvků, přímo analyticky nebo 

přírůstkovou metodou. 

Pro posuzování konstrukcí zatížených požárem jsou vypracovány modely pro určení 

časového průběhu teploty plynu v požárním úseku. Nárůst teploty plynu se podle normy 

[4] řídí podle různých křivek. Nominální teplotní křivky jsou závislé pouze na čase 

probíhajícího požáru (obr. 3.1), u parametrické teplotní křivky je zohledněna také fáze 

ochlazování, velikost požárního úseku apod.  

U příkladů řešených v rámci bakalářské práce je použit výpočet teploty plynu podle 

normové teplotní křivky, který je dostačující pro teoretické srovnávací výpočty. 

  

a) Porovnání normové křivky s 50ti experimenty 

[18] 

b) nominální teplotní křivky [8] 

Obr. 3.1 Nominální teplotní křivky 
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Nárůst teploty plynu podle nominální normové teplotní křivky se řídí logaritmickou 

funkcí podle vztahu 

𝜃𝑔 = 20 + 345 log(8𝑡 + 1)  , (3.2) 

kde θg je teplota plynu ve °C a t je čas probíhajícího požáru v minutách. 

Z teploty θg plynu se přestupem tepla určí teplota ve stavební konstrukci a. 

Nejjednodušší způsob určení teploty v průřezu ocelové konstrukce je výpočet podle normy 

[6]. Lze rozlišit výpočet pro požárně nechráněné a chráněné prvky. Obecně lze říci, že 

ocelové konstrukce bez žádné dodatečné požární ochrany mají velmi nízkou požární 

odolnost.  

3.2 Výpočet teploty v průřezu ocelové konstrukce podle ČSN EN 1993-1-2 

Výpočet teploty v průřezu ocelové konstrukce se liší podle toho, zda se jedná o průřez 

nechráněný (obr. 3.1a)) nebo s protipožární ochranou (obr. 3.1b)). Jako protipožární 

ochrana slouží např. obetonování, zpěnitelný nátěr, nástřik, obklad. Požární ochrana slouží 

ke zpomalení nárůstu teploty v průřezu [9]. Existuje spousta typů a různých technologií pro 

vytvoření protipožární ochrany průřezu, u některých typů ochran však může být poměrně 

problematická jejich kontrola. 

 

 

 

 

 

 

a) Nechráněná ocelová konstrukce [16] b) chráněná ocelová konstrukce nástřikem 

polyuretanové pěny ITPUR S48 [17] 

Obr. 3.2 Nechráněná a chráněná ocelová konstrukce 
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Nechráněná konstrukce 

Přírůstek teploty v průřezu nechráněné ocelové konstrukce lze zapsat ve tvaru 

 Δ𝜃𝑎 = 𝑘𝑠ℎ ∙
𝐴𝑚/𝑉

𝑐𝑎 ∙ ρ𝑎
∙ ℎ̇𝑛𝑒𝑡 ∙ Δ𝑡  , (3.3) 

kde Am/V je součinitel průřezu [m
-1

], ksh je opravný součinitel zastínění [-], ℎ̇𝑛𝑒𝑡 je čistý 

tepelný tok podle (5.4), ca [J/kg/K] a ρa [kg/m
3
] jsou měrné teplo a hustota oceli, Δ𝑡 je 

časový interval v sekundách. Na součiniteli průřezu závisí vzrůst teploty v oceli v čase. 

Platí tedy přímá úměra mezi součinitelem průřezu a přestupem tepla do konstrukce. 

Součinitel průřezu je určen výpočtem podle vztahu (tab. 5.1) nebo je určen využitím 

tabelizovaných hodnot. 

Čistý tepelný tok ℎ̇𝑛𝑒𝑡 ve Wm
-2 

dopadají na jednotku plochy, je dán vztahem  

 ℎ̇𝑛𝑒𝑡 = ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑐 + ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑟  , (3.4) 

kde ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑐 je tepelný tok prouděním a ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑟 je tepelný tok sáláním ve Wm
-2

. 

Tepelný tok prouděním ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑐 ve Wm
-2  

je dán vztahem 

 ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑐 = 𝛼𝑐 ∙ (𝜃𝑔−𝜃𝑚)  , (3.5) 

kde 𝛼𝑐 je součinitel přestupu tepla prouděním ve Wm
-2

K
-1

, který je určen pro jednotlivé 

teplotní křivky. Pro nominální teplotní křivku 𝛼𝑐= 25 Wm
-2

K
-1

, 𝜃𝑔 teplota plynů v blízkosti 

prvku vystaveného účinkům požáru ve °C a  𝜃𝑚 povrchová teplota prvku ve °C. 

Tepelný tok sáláním ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑟 ve Wm
-2  

je dán vztahem 

 ℎ̇𝑛𝑒𝑡,𝑟 = Φ ∙ 휀𝑚 ∙ 휀𝑓 ∙ 𝜎 ∙ [(𝜃𝑟 + 273)4 − (𝜃𝑚 + 273)4]  , (3.6) 

kde Φ je polohový faktor, 𝜎 je Stefan-Boltzmannova konstanta (𝜎 = 5,67 ∙ 10
-8

 Wm
-2

K
-4

). 

휀𝑓 je emisivita požáru, obecně uvažována jako 휀𝑓 = 1,00 [-], 휀𝑚 je emisivita povrchu, pro 

uhlíkovou ocel uvažujeme 휀𝑚 = 0,7 [-]. 𝜃𝑟 je teplota sálání ve °C, při vystavení prvku 

požáru ze všech stran ji lze přibližně nahradit teplotou plynů 𝜃𝑔 okolo tohoto prvku.   

Nechráněné prvky jsou při požáru exponovány ze čtyř nebo ze tří stran. Prvek 

exponovaný ze tří stran je např. nosník spřažený s  betonovou deskou. Rozdíl mezi prvkem 

exponovaným ze tří nebo ze čtyř stran je ve výpočtu součinitele průřezu Am/V v m
-1

. 
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 Vztahy pro stanovení součinitele Am/V jsou uvedeny v tab. 3.1. 

Tab. 3.1 Výpočet součinitele průřezu Am/V nechráněných ocelových prvků [10] 

 

 

Chráněná konstrukce 

Vlivem protipožární ochrany a zastíněním konstrukce dochází ke zpomalení nárůstu 

teploty v průřezu. Teplotu v průřezu lze určit pomocí Nomogramu nebo také pomocí 

přírůstkové metody. Z rovnováhy tepla přicházejícího z požárně ochranné vrstvy s teplem 

kumulovaným v požárně izolačním materiálu a v ocelovém prvku se vypočte přírůstek 

teploty Δ𝜃𝑎,𝑡 za časový úsek Δ𝑡.  
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Přírůstek teploty Δ𝜃𝑎,𝑡 ve °C je dán vztahem  

 Δ𝜃𝑎,𝑡 =
𝜆𝑝 ∙ 𝐴𝑝/𝑉 ∙ (𝜃𝑔,𝑡 − 𝜃𝑎,𝑡)

𝑑𝑝 ∙ 𝑐𝑎 ∙ 𝜌𝑎 ∙ (1 + 𝜙/3)
∙ ∆t − (𝑒

𝜙
10 − 1) ∙ ∆𝜃𝑔,𝑡  , (3.7) 

kde 𝜙 je určen rovnicí 

 𝜙 =
𝑐𝑝 ∙ 𝜌𝑝

𝑐𝑎 ∙ 𝜌𝑎
∙ 𝑑𝑝 ∙

𝐴𝑝

𝑉
  , (3.8) 

kde 𝜆𝑝 je tepelná vodivost požárně ochranného materiálu v Wm
-1

K
-1

, Ap/V součinitel 

průřezu pro prvky s požárně ochranným materiálem v m
-1

, dp tloušťka požárně ochranného 

materiálu v m, 𝜌𝑝 hustota požárně ochranného materiálu v kg/m
3
, 𝜌𝑎 hustota oceli v kg/m

3
, 

cp měrné teplo požárně ochranného materiálu v Jkg
-1

K
-1

, ca měrné teplo oceli v Jkg
-1

K
-1

, 

∆t časový interval v sekundách, ∆𝜃𝑔,𝑡 přírůstek okolní teploty, 𝜃𝑔,𝑡 teplota plynu, 𝜃𝑎,𝑡 

teplota oceli. 

Vztahy pro určení hodnot součinitele průřezu Ap/V pro chráněné prvky jsou zobrazeny 

v tab. 3.2. 

Tab. 3.2 Výpočet součinitele průřezu Ap/V ocelových prvků chráněných požárně 

ochranným materiálem [10] 
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 Návrh a posudek prvků ocelových konstrukcí z hlediska požární 4

odolnosti   

 

Požární odolnost stavebních konstrukcí 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je schopnost konstrukcí odolávat účinkům požáru. 

Vyjadřuje se dobou, po kterou mohou být stavební konstrukce vystaveny teplotám 

vznikajícím při požáru, aniž by došlo k porušení jejich funkce [10]. V rámci bakalářské 

práce je prokazována požární odolnost prvků ocelových konstrukcí z hlediska únosnosti. 

Požadavek na požární odolnost se značí velkým písmenem a číslovkou, např. R15 znamená 

požární odolnost konstrukce z hlediska únosnosti po dobu 15 minut.  

4.1 Výpočet mechanického zatížení za požáru 

Mechanické zatížení při požáru lze určit podle pravidla pro mimořádné návrhové situace 

podle normy [3]  

𝐸𝑑 = 𝐸{𝐺𝑘,𝑗; 𝑃; 𝐴𝑑; (𝜓1,1 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝜓2,𝑖)𝑄𝑘,1; 𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖} , (4.1) 

kde Gk,j jsou zatížení stálá, P je předpětí, Ad mimořádné zatížení Qk,1 hlavní proměnné 

zatížení Qk,j vedlejší proměnná zatížení, součinitele 1,i a 2,i pro častou a kvazistálou 

hodnotu proměnných zatížení. Zpřesnění a doporučení výpočtu mechanického zatížení za 

požáru lze najít v normě [4]. 

Kombinaci zatížení v  závorkách v (4.1) lze vyjádřit výrazem  

𝛴𝐺𝑘,𝑗 + 𝐴𝑑 + (𝜓1,1 𝑛𝑒𝑏𝑜 𝜓1,2)𝑄𝑘,1 + 𝛴𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖  . (4.2) 

 

Účinky zatížení jsou závislé na čase od vzniku požáru. Lze užít zjednodušení a účinky 

zatížení pro požární návrhovou situaci odvodit z účinků při normální teplotě za použití 

redukčního součinitele ηfi, např. podle následující rovnice pro jedno stálé a jedno proměnné 

zatížení 

𝜂𝑓𝑖 =
𝐸𝑓𝑖,𝑑

𝐸𝑑
=

𝐺𝑘 + 𝜓2,1 ∙ 𝑄𝑘,1

𝛾𝐺 ∙ 𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1
=

1 + 𝜓2,1 ∙ 𝑄𝑘,1/𝐺𝑘

𝛾𝐺 + 𝛾𝑄,1 ∙ 𝑄𝑘,1/𝐺𝑘
   . (4.3) 

 

V rovnici 4.3 jsou Efi,d účinky zatížení od požáru v čase t0 (pokojová teplota) 

a Ed návrhová hodnota zatížení, 𝛾𝐺 a 𝛾𝑄 dílčí součinitele pro zatížení stálá a proměnná 
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podle normy [4]. Podle Eurokódů lze pro zjednodušení výpočtů uvažovat přibližné 

konzervativní hodnoty součinitele účinků zatížení, např. pro ocelové konstrukce ηfi =0,65 

([10]).  

 

4.2 Řešení posudku ohýbaných prvků dle normy ČSN EN 1993-1-2 

Výpočet požární odolnosti prvků ocelových konstrukcí lze provést zjednodušeně podle 

tzv. kritické teploty nebo přírůstkovou metodou podle únosnosti, případně pomocí 

výpočetních programů. 

Výpočet návrhových únosností ocelových prvků za požáru se provede redukcí 

návrhových únosností pro pokojovou teplotu. V normě [6] jsou uvedeny vztahy pro 

výpočet únosnosti pro požární návrhovou situaci pro prvky tažené, tlačené nebo ohýbané.  

V bakalářské práci je použit výpočet návrhové momentové únosnosti pro zatížení 

rovnoměrnou teplotou 𝑀𝑓𝑖,𝜃,𝑅𝑑 nebo pro nerovnoměrné rozdělení teploty 𝑀𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 podle 

vztahů  

𝑀𝑓𝑖,𝜃,𝑅𝑑 = 𝑘𝑦,𝜃 ∙ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 ∙
𝛾𝑀,0 

𝛾𝑀,𝑓𝑖 
         𝑎 (4.4) 

 

𝑀𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 =
𝑀𝑓𝑖,𝜃,𝑅𝑑

𝜅1 ∙ 𝜅2 
 . (4.5) 

  

V rovnici (4.4) je 𝑘𝑦,𝜃 redukční součinitel meze kluzu (tab. 2.1). V (4.4) se součinitel 

spolehlivosti za pokojové teploty přepočte na spolehlivost za mimořádné situace, ve vztahu 

(4.5) 𝜅1 a 𝜅2 jsou součinitele nerovnoměrného rozdělení teploty po výšce průřezu a délce 

prutu. 

Pomocí přírůstkové metody je možné získat průběh klesající únosnosti prvku vlivem 

rostoucí teploty v závislosti na čase probíhajícího požáru. Lze tedy srovnávat jednotlivé 

typy ocelových průřezů (uzavřené, otevřené) a také jednotlivé typy požární ochrany. 

4.3 Kritická teplota 

Pro konstrukční prvek, u kterého nerozhoduje stabilita, a kde tedy požární odolnost závisí 

přímo na úrovni namáhání, lze použít pro posouzení požární odolnosti konstrukce 

tzv. kritickou teplotu. Je to nejvyšší možná teplota, kterou může prvek při daném zatížení 

dosáhnout, aniž by došlo ke zhroucení. 
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Hodnotu této teploty lze určit početně podle vztahu 

𝜃𝑎,𝑐𝑟 = 39,19 𝑙𝑛 (
1

0,9674 ∙ 𝜇0
3,833

− 1) + 482 (4.6) 

nebo lze použít nomogram podle normy [6] viz obr. 4.2. 

Kritická teplota oceli záleží na stupni využití průřezu při požáru, který je dán vztahem 

𝜇0 =
𝐸𝑓𝑖,𝑑

𝑅𝑓𝑖,𝑑,0
 (4.7) 

 

Pro posouzení prvku lze použít výše zmíněný nomogram, kde pro stupeň využití 

průřezu a součinitel průřezu lze přímo odečíst hodnotu a čas dosažení kritické teploty 

a tento čas porovnat s požadovanou požární odolností. V Nomogramu je zohledněn také 

vliv nerovnoměrného rozdělení teploty po délce nosníku a výšce průřezu a zda se jedná 

o průřez chráněný či nechráněný. 

V následujících příkladech 4.1 a 4.2 je určena požární odolnost ohýbaného prvku 

podle času dosažení kritické teploty a podle únosnosti a výsledky jsou porovnány 

programem Scia Engineer. 

4.4 Příklady 

Příklad 4.1. V příkladu je posouzen ohýbaný nosník na požární odolnost R15 podle 

kritické teploty. V příkladu je porovnán nosník uzavřeného průřezu, který je nechráněný 

exponovaný ze čtyř stran. Zatížení je voleno pouze pro názornost výpočtu. Reakce 

a vnitřní síly jsou počítány pro mimořádnou kombinaci zatížení (4.1) (součinitel 

kombinace 𝜓1,1= 0,5 pro zatížení kategorie A a B podle normy [3]). Nosník splňuje 

podmínku spolehlivosti podle obou mezních stavů za běžné teploty. 

Nosník je posouzen podle kritické teploty dosažené pomocí nomogramu, přírůstkové 

metody a pomocí výpočetního softwaru Scia Engineer. 
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Vstupní údaje:  

     Nosník:  Rozpětí l:     3 m 

    Materiál:    S 235 

    Profil:     CFRHS50X50X4 

    Zatřídění průřezu:   1 

    Mez kluzu fyk:  235 MPa   

    Průřezový modul Wpl:   1,173 ∙ 10
-5

 m
-3

 

     

 Zatížení:  Stálé zatížení FG,k:   0,4 kN 

    Stálé zatížení gk:   0,055 kNm
-1

 

    Proměnné zatížení FQ,k:  0,6 kN 

 

 

Obr. 4.1 Schéma nosníku 

 

Nejprve je proveden výpočet kritické teploty podle rovnice (4.6), pro který je 

zapotřebí znát hodnotu součinitele stupně využití průřezu za požáru.  

Výpočet součinitele průřezu Am/V: (při výpočtu není uvažováno že t<<b 

a uvažováno se změnou délky obvodu, kvůli zaoblení rohů (obr. 4.1))  

 𝐴𝑚 = 34 ∙ 4 + 12,5 ∙ 4 = 186 ∙ 10−3 [ 𝑚2𝑚−1 ] (4.8) 

𝑉 = 6,95 ∙ 10−4 [ 𝑚2]                                           

 𝐴𝑚 /𝑉 = 186 ∙ 10−3/6,95 ∙ 10−4  = 267,6 [ 𝑚−1] (4.9)  

Svislá reakce v podpoře a: 

 
𝑅𝑎𝑧,𝑓𝑖,𝑑 = 1 ∙ 𝐹𝐺,𝑘 + 1 ∙ 𝐹𝑄,𝑘 + 1,5 ∙ 𝑔𝑘 =                                   

             = 1 ∙ 0,4 + 1 ∙ 0,5 ∙ 0,6 + 1,5 ∙ 0,055 = 0,7825 𝑘𝑁 
(4.10)  
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Návrhový ohybový moment pro požární návrhovou situaci 

 

𝑀𝑓𝑖,𝐸𝑑 = 𝑅𝑎𝑧,𝑓𝑖,𝑑 ∙ 1,5 − 𝐹𝐺,𝑘 ∙ 0,5 − 𝐹𝑄,𝑘 ∙ 0,5 − 𝑔𝑘

𝑥2

2
= 

= 0,7825 ∙ 1,5 − 0,4 ∗ 0,5 − 0,6 ∗ 0,5 ∗ 0,5 − 0,055
12

2
= 0,762 𝑘𝑁𝑚 

(4.11) 

Momentová únosnost pro požární návrhovou situaci v čase t = 0  

 
𝑀𝑓𝑖,𝑅𝑑,0 = 𝑊𝑝𝑙 ∙ 𝑓𝑦,𝑘 ∙

𝛾𝑀0

𝛾𝑓𝑖
= 1,173 ∙ 10−5 ∙ 235 ∙ 103 ∙

1,00

1,00

= 2,757 𝑘𝑁𝑚    

(4.12) 

Stupeň využití průřezu při požáru 𝜇0 [-] 

 𝜇0 =
𝑀𝑓𝑖,𝐸𝑑

𝑀𝑓𝑖,𝑅𝑑,0
=

0,762

2,757
= 0,276 [−] (4.13) 

Kritická teplota je určena podle vztahu (4.6) 

 𝜃𝑎,𝑐𝑟 = 39,19 𝑙𝑛 (
1

0,9674 ∙ 0,2763,833
− 1) + 482 = 676,4 °𝐶  (4.14) 

Tato vypočtená kritická teplota je porovnána s kritickou teplotou podle nomogramu, 

vypočtenou přírůstkovou metodou v softwaru Microsoft Excel a s výpočtem v softwaru 

Scia Engineer. 

 

Posouzení podle kritické teploty 

1 Kritická teplota podle nomogramu.  

Pro zjištění kritické teploty podle nomogramu je potřeba znát stupeň využití průřezu při 

požáru 𝜇0=0,276 (4.13), součinitele nerovnoměrného rozdělení teploty 𝜅1 a 𝜅2 (pro prvek 

exponovaný ze všech stran jsou součinitele 𝜅1 a 𝜅2 rovny 1,0 (4.17))  a součinitel průřezu 

Am/V = 267,6 m
-1

 (4.9). Pro určení času dosažení kritické teploty byla uvažována křivka 

pro Am/V = 250 m
-1

.  Na obr. 4.2 je znázorněna zjištěná kritická teplota 675 °C a čas 

13. minut ve kterém bylo kritické teploty podle nomogramu dosaženo. 
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2 Přírůstková metoda. 

 

2 Přírůstková metoda. 

Výpočet přírůstovou metodou je řešen v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Ukázka 

výstupu ze softwaru Microsoft Excel je zobrazena v tab. 4.1. Z výsledků vyplývá, že 

v 15. minutě požáru bude v daném průřezu podle přírůstkové metody teplota 704,02 °C, to 

je vyšší teplota nežli vypočtená kritická teplota, jejíž hodnota je 676,4 °C. Z toho plyne, že 

daný průřez nesplňuje požadavek z hlediska požární odolnosti na R15. Kritické teploty 

676,4 °C bylo dosaženo v čase 13,15. minut. Čas byl získán interpolací z tab. 4.1 

(interpolace z hodnot vyznačených žlutou barvou).  

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Graf pro přibližné stanovení požární odolnosti                                           

(nechráněný nosník exponovaný ze všech stran) 
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Tab. 4.1 Výstup ze softwaru Microsoft Excel – průřez exponovaný ze všech stran (př. 4.1) 

normová teplotní křivka - ohýbaný nosník CFRHS50X50X4 nechráněný průřez 

exponovaný ze všech stran 

čas čas t ∆Өg hnet,r hnet,c hnet,d ca ∆Өa,t Өa,t 

[min:s]  [min] [°C] [Wm
-2

] [Wm
-2

] [Wm
-2

] [J/kg/K] [°C] [°C] 
00:00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 20 

00:05 0,08 96,54 447,63 1913,45 2361,07 440,00 0,00 20 

00:10 0,17 146,95 941,95 3173,80 4115,75 440,00 1,59 21,59 

00:15 0,25 184,61 1441,47 4075,31 5516,78 440,93 2,13 23,73 

00:20 0,33 214,67 1937,22 4773,66 6710,88 442,42 2,59 26,31 
    

      
  

                  

13:00 13,00 717,31 6481,44 1125,31 7606,76 863,89 1,50 673,80 

13:05 13,08 718,26 6426,12 1111,50 7537,62 868,52 1,48 675,28 

13:10 13,17 719,20 6372,26 1098,08 7470,34 873,30 1,46 676,74 

13:15 13,25 720,14 6319,84 1085,04 7404,88 878,23 1,44 678,17 

13:20 13,33 721,07 6268,87 1072,38 7341,25 883,33 1,42 679,59 

13:25 13,42 721,99 6219,35 1060,08 7279,43 888,60 1,40 680,99 

13:30 13,50 722,91 6171,26 1048,16 7219,42 894,05 1,38 682,36 

13:35 13,58 723,83 6124,61 1036,59 7161,20 899,69 1,36 683,72 

13:40 13,67 724,73 6079,39 1025,37 7104,76 905,53 1,34 685,06 

13:45 13,75 725,64 6035,60 1014,51 7050,10 911,58 1,32 686,37 

13:50 13,83 726,53 5993,23 1003,98 6997,21 917,85 1,30 687,67 
    

      

  

                  

14:45 14,75 736,06 5620,82 909,49 6530,31 1005,34 1,11 700,79 

14:50 14,83 736,90 5595,48 902,73 6498,21 1015,44 1,09 701,88 

14:55 14,92 737,73 5571,57 896,27 6467,84 1025,99 1,07 702,96 

15:00 15,00 738,56 5549,10 890,10 6439,20 1037,03 1,06 704,02 

15:05 15,08 739,38 5528,09 884,22 6412,31 1048,58 1,04 705,06 

15:10 15,17 740,20 5508,54 878,63 6387,16 1060,69 1,03 706,08 

15:15 15,25 741,02 5490,45 873,32 6363,78 1073,39 1,01 707,09 

15:20 15,33 741,83 5473,85 868,31 6342,16 1086,71 0,99 708,09 

15:25 15,42 742,63 5458,75 863,57 6322,32 1100,70 0,98 709,07 

 

 

3 Výpočet ze softwaru Scia Engineer 

V programu byl namodelován prostě podepřený nosník viz obr. 4.3 se zatížením dle 

zadání. Poté byly vypočteny reakce a vnitřní síly pro mimořádnou kombinaci zatížení 

(4.1).  

 
  

a) Stálé zatížení FG,k b) Stálé zatížení gk c) Proměnné zatížení FQ,k 

 

 

 

Obr. 4.3 Zatížení modelované v programu v programu Scia Engineer 
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Samotný posudek požární odolnosti byl proveden pro nominální normovou teplotní 

křivku ISO 834 a požadovanou požární odolnost R15.  Výstup ze softwaru Scia Engineer 

je zobrazen v tab. 4.2. Kritická teplota prvku je 676,3 °C a bylo jí dosaženo v čase 

13,23. minut. Na obr. 4.4 je znázorněn graf přestupu tepla do posuzovaného prvku v čase 

a zároveň klesající mez kluzu v závislosti na čase.  

 

Tab. 4.2 Výstup ze softwaru Scia Engineer – průřez exponovaný ze všech stran (př. 4.1) 

 

 

Obr. 4.4 Přestup tepla a mez kluzu v závislosti na čase požáru z př. 4.1 (nechráněný průřez 

exponovaný ze všech stran  ) 
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Příklad 4.2. V příkladu je provedeno posouzení stejného nosníku jako je nosník v příkladu 

4.1, v tomto případě se jedná o uzavřený průřezu exponovaný ze 3 stran. Nosník je opět 

posouzen podle kritické teploty dosažené pomocí nomogramu, přírůstkové metody 

a pomocí výpočetního softwaru Scia Engineer 

 

Obr. 4.5 Schéma nosníku 

 

Výpočet plochy vystaveného povrchu na jednotku délky Am [m
2
/m] je řešen podle 

[10]. Uvažovaný obvod řezu prvku exponovaného ze 3 stran je znázorněn na obr. 4.5 

v řezu červenou barvou a to jako 3krát rovinná část vnějšího obvodu prvku (34 mm), 2krát 

zaoblení vnějšího obvodu prvku (12,5 mm) a 2krát polovina zaoblení vnějšího obvodu 

prvku. 

Výpočet součinitele průřezu Am/V:   

 
        𝐴𝑚 = 34 ∙ 3 + 12,5 ∙ 2 + 6,25 ∙ 2 = 139,5 ∙ 10−3 [ 𝑚2𝑚−1 ] 

         𝑉 = 6,95 ∙ 10−4 [ 𝑚2]                                                                   

(4.15) 

    𝐴𝑚 /𝑉 = 139,5 ∙ 10−3/6,95 ∙ 10−4  =  200,7  [ 𝑚−1]         (4.16) 

 

Z důvodu změny součinitele průřezu dochází ke zpomalení nárůstu teploty v průřezu 

podle (3.3). Svislá reakce v podpoře a, 𝑅𝑎𝑧,𝑓𝑖,𝑑 stejná jako (4.10), návrhový ohybový 

moment pro požární návrhovou situaci 𝑀𝑓𝑖,𝐸𝑑 stejný jako (4.11) a momentová únosnost 

pro požární návrhovou situaci v čase t = 0 , 𝑀𝑓𝑖,𝑅𝑑,0 stejná jako (4.12).  

Momentová únosnost pro nerovnoměrné rozdělení teploty pro požární návrhovou 

situaci v čase t = 0 

 𝑀𝑓𝑖,𝑡,𝑅𝑑 =
𝑀𝑓𝑖,𝑅𝑑,0

𝜅1 ∙ 𝜅2
=

2,757

0,7 ∙ 1,0
= 3,938 𝑘𝑁𝑚  , (4.17) 
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kde 𝜅1 je součinitel nerovnoměrného rozdělení teploty po průřezu a 𝜅2 je nerovnoměrné 

rozdělení teploty po délce nosníku. Součinitele slouží k navýšení momentové únosnosti 

a nabývají hodnot pro nosník exponovaný ze všech čtyř stran 𝜅1= 1,0, pro nosník 

exponovaný ze tří stran 𝜅1= 0,7, v podporách staticky neurčitého nosníku 𝜅2= 0,85, ve 

všech ostatních případech 𝜅2= 1,0.  

 

Stupeň využití průřezu při požáru 𝜇0 [-] 

 

 
𝜇0 =

𝑀𝑓𝑖,𝐸𝑑

𝑀𝑓𝑖,𝑅𝑑,0
=

0,762

3,938
= 0,193 [−]  . 

 

(4.18) 

Kritická teplota je určena podle vztahu (4.6) 

 𝜃𝑎,𝑐𝑟 = 39,19 𝑙𝑛 (
1

0,9674 ∙ 0,1923,833
− 1) + 482 = 730,0 °𝐶  (4.19) 

 

Vypočtená kritická teplota je porovnána s kritickou teplotou podle monogramu,  

vypočtenou přírůstkovou metodou v softwaru Microsoft Excel a s výpočtem v softwaru 

Scia Engineer. 

 

1 Kritická teplota podle nomogramu.  

Pro zjištění kritické teploty podle nomogramu je potřeba znát stupeň využití průřezu při 

požáru 𝜇0=0,276 (4.18), součinitele nerovnoměrného rozdělení teploty 𝜅1 a 𝜅2 (pro prvek 

exponovaný ze 3 stran jsou součinitele 𝜅1= 0,7 a 𝜅2= 1,0 (4.17))  a součinitel průřezu 

Am/V = 200,7 m
-1

 (4.16). 

Stupeň využití průřezu je brán podle (4.13) a je počítán z momentové únosnosti pro 

požární návrhovou situaci v čase t = 0 (𝑀𝑓𝑖,𝑅𝑑,0). Pro zvýšenou momentovou únosnost 

z důvodu nerovnoměrného oteplování po průřezu je zvolena na nomogramu křivka 

s označením 0,7, která je dána součinem součinitelů nerovnoměrného rozdělení teploty 𝜅1 

a 𝜅2.  

  Na obr. 4.6 je znázorněna zjištěná kritická teplota 730 °C a čas 19. minut, ve kterém 

bylo kritické teploty podle nomogramu dosaženo. 
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Obr. 4.6 Graf pro přibližné stanovení požární odolnosti                                         

(nechráněný nosník exponovaný ze 3 stran)  

 

2 Přírůstková metoda. 

Výpočet přírůstovou metodou je řešen v tabulkovém procesoru Microsoft Excel podle 

vztahů uvedených v kapitole 3. Výstup ze softwaru Microsoft Excel je vyobrazen 

v tab. 4.3. Z výsledků vyplývá, že v 15 minutě požáru bude v daném průřezu podle 

přírůstkové metody teplota 683,93 °C, to je nižší teplota nežli vypočtená kritická teplota, 

jejíž hodnota je 730,0 °C. Z toho plyne, že daný průřez splňuje požadavek z hlediska 

požární odolnosti na R15. Kritické teploty 730,0 °C bylo dosaženo přibližně v čase 

19,08. minut (hodnoty zvýrazněny žlutou barvou).  

 

3. Výstup ze softwaru Scia Engineer. 

V programu byl namodelován prostě podepřený nosník se zatížením viz obr. 4.3 dle 

zadání. Poté byly vypočteny reakce a vnitřní síly pro mimořádnou kombinaci zatížení. 

Samotný posudek požární odolnosti byl proveden pro nominální normovou teplotní křivku 

ISO 834 a požadovanou požární odolnost R15. Dále bylo nastaveno působení ohně pouze 
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na 3 strany posuzovaného prvku s krytím na horní straně prvku. Opravný součinitel pro 

průřez 𝜅1 byl změněn na hodnotu 𝜅1 = 0,7. Výstup ze softwaru Scia Engineer je zobrazen 

v tab. 4.4. Kritická teplota prvku je 730,09 °C a bylo jí dosaženo v čase 19,32. minut. 

Tab. 4.3 Výstup ze softwaru Microsoft Excel – průřez exponovaný ze 3 stran (př. 4.2) 

normová teplotní křivka - ohýbaný nosník CFRHS50X50X4 nechráněný průřez 

exponovány 3 strany 

čas čas t ∆Өg hnet,r hnet,c hnet,d ca ∆Өa,t Өa,t 

[min:s]  [min] [°C] [Wm
-2

] [Wm
-2

] [Wm
-2

] [J/kg/K] [°C] [°C] 
00:00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 440,00 0,00 20 

00:05 0,08 96,54 447,63 1913,45 2361,07 440,00 0,00 20 

00:10 0,17 146,95 941,95 3173,80 4115,75 440,00 1,20 21,20 

00:15 0,25 184,61 1443,09 4085,28 5528,36 440,65 1,60 22,80 

00:20 0,33 214,67 1941,05 4796,85 6737,90 441,77 1,95 24,75 
    

      
  

                  

14:40 14,67 735,22 8721,95 1462,57 10184,51 878,17 1,48 678,20 

14:45 14,75 736,06 8656,98 1446,55 10103,53 883,43 1,46 679,66 

14:50 14,83 736,90 8593,47 1430,92 10024,39 888,88 1,44 681,11 

14:55 14,92 737,73 8531,42 1415,69 9947,11 894,53 1,42 682,53 

15:00 15,00 738,56 8470,83 1400,85 9871,68 900,38 1,40 683,93 

15:05 15,08 739,38 8411,73 1386,39 9798,12 906,46 1,38 685,31 

15:10 15,17 740,20 8354,12 1372,32 9726,44 912,77 1,36 686,67 

15:15 15,25 741,02 8298,02 1358,62 9656,64 919,31 1,34 688,02 

15:20 15,33 741,83 8243,43 1345,30 9588,72 926,12 1,32 689,34 
    

      

  

                  

19:00 19,00 773,72 7610,47 1114,17 8724,64 2135,44 0,52 729,67 

19:05 19,08 774,37 7645,67 1117,40 8763,07 2227,61 0,50 730,18 

19:10 19,17 775,02 7683,55 1121,04 8804,60 2328,00 0,48 730,66 

19:15 19,25 775,66 7724,14 1125,10 8849,24 2437,48 0,46 731,12 

19:20 19,33 776,31 7767,43 1129,58 8897,01 2557,05 0,44 731,57 

19:25 19,42 776,95 7813,45 1134,46 8947,91 2687,85 0,43 731,99 

19:30 19,50 777,59 7862,18 1139,76 9001,94 2831,13 0,41 732,40 

19:35 19,58 778,22 7913,62 1145,47 9059,09 2988,32 0,39 732,79 

19:40 19,67 778,85 7967,76 1151,59 9119,35 3161,01 0,37 733,16 

19:45 19,75 779,48 8024,57 1158,11 9182,68 3351,03 0,35 733,51 

19:50 19,83 780,11 8084,03 1165,03 9249,06 3560,42 0,33 733,84 

 

V tab. 4.4 je také znázorněn součinitel průřezu Am/V = 195,68 m
-1

. Součinitel průřezu 

pro výpočet kritické teploty pomocí nomogramu a přírůstkové metody byl počítán podle 

[10], jelikož se zde nenachází přesné vyjádření výpočtu součinitele průřezu pro nechráněný 

dutý průřez (nebo svařovaný truhlíkový průřez konstantní tloušťky) exponovaný ze 3 stran, 

byl součinitel průřezu počítán podle (4.15). Součinitel průřezu potom vychází 

Am/V = 200,7 m
-1

. Odchylka mezi oběma součiniteli průřezu vstupujícími do výpočtů je 

přibližně 5 m
-1

 což je rozdíl 2,5 % a tudíž se nepředpokládá, že dojde k velkým odchylkám 

při výpočtu kritické teploty podle [6] a softwarem Scia Engineer. 
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Tab. 4.4 Výstup ze softwaru Scia Engineer – průřez exponovaný ze 3 stran (př. 4.2) 

 

 

Na obr. 4.7 je znázorněn graf přestupu tepla do posuzovaného prvku v čase a zároveň 

klesající mez kluzu v závislosti na čase.  

 

Obr. 4.7 Přestup tepla a mez kluzu v závislosti na čase požáru z př. 4.2 (nechráněný průřez 

exponovaný ze 3 stran ) 
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4.5 Porovnání výsledků z příkladů 4.1 a 4.2: 

V tab. 4.5 jsou vypsány kritické teploty nechráněného nosníku exponovaného ze všech 

stran a exponovaného ze 3 stran, které byly vypočteny podle [6] a v softwaru Scia 

Engineer. Jsou v ní také uvedeny časy, ve kterých bylo kritické teploty dosaženo. Výsledky 

získané pomocí nomogramu, přírůstkové metody a softwaru Scia Engineer se liší hlavně 

v čase dosažení kritické teploty, rozdíl v kritických teplotách je maximálně 1,4 °C. 

Určování požární odolnosti pomocí nomogramu je velmi rychlá přibližná metoda. 

Výsledky získané přírůstkovou metodou a softwarem Scia Engineer se téměř shodují 

v kritických teplotách, rozdíl je pouze 0,1 °C zanedbatelný. Časy dosažení kritických teplot 

se u nechráněného nosníku exponovaného ze všech stran liší o pouhé 0,08 minuty (4,8 s) 

a u nechráněného nosníku exponovaného ze 3 stran o 0,24 minuty (14,4 s). Větší odchylka 

času dosažení kritické teploty u nechráněného nosníku exponovaného ze 3 stran je dána 

mírně rozdílným součinitelem průřezu Am/V, který ovlivňuje přírůstek teploty podle (3.3) 

za daný časový úsek. Z dosažených výsledků vyplývá, že nechráněný prvek exponovaný ze 

všech stran nevyhoví na požadovanou požární odolnost R15 a nechráněný prvek 

exponovaný ze 3 stran na požadovanou požární odolnost R15 vyhoví. 

 

Tab. 4.5 Porovnání časů dosažení kritických teplot (př. 4.1 a 4.2) 

Metoda  

nechráněný průřez 

exponovaný ze všech stran exponovaný ze 3 stran 

Өa,cr tcr Өa,cr tcr 

[°C] [min] [°C] [min] 

Nomogram 675 13 730 19 

Přírůstková metoda 676,40 13,15 730,00 19,08 

Scia Engineer 676,30 13,23 730,09 19,32 

 

Na obr. 4.8 je zobrazena teplota v průřezu v závislosti na čase požáru v nechráněném  

nosníku exponovaném ze všech stran a nosníku exponovaném ze 3 stran. Graf je tvořen 

z hodnot získaných z tabulkového procesoru Microsoft Excel z příkladů 4.1 a 4.2.  
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Obr. 4.8 Teplota v průřezu v závislosti na čase požáru 

 

Posouzení podle únosnosti 

Na obr. 4.9  je znázorněna momentová únosnost v závislosti na čase požáru pro 

nechráněný nosník exponovaný ze všech stran a exponovaný ze 3 stran. Graf je tvořen 

z hodnot získaných z tabulkového procesoru Microsoft Excel z příkladu 4.1 a 4.2. Výstup 

ze softwaru Microsoft Excel je vyobrazen v tab. 4.6 a 4.7. V grafu je znázorněn návrhový 

ohybový moment pro požární návrhovou situaci a vyznačeny časy, ve kterých dojde 

k vyčerpání momentové únosnosti nosníku. Pro nechráněný nosník je to čas 

t = 13,42 minut (13:25) a pro nosník exponovaný ze 3 stran čas t = 19,17 minut (19:10). 

 

 

Obr. 4.9 Momentová únosnost nosníku v závislosti na čase požáru 
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Tab. 4.6 Momentová únosnost z tabulkového procesoru Microsoft Excel (př. 4.1)   

čas t ∆Өg 

ohýbaný nosník CFRHS50X50X4 nechráněný průřez - exponovaný ze 

všech stran Mfi,Ed 

hnet,r hnet,c hnet,d ca ∆Өa,t Өa,t ky,θ Mfi,t,Rd 

[min:s] [°C] [Wm
-2

] [Wm
-2

] [Wm
-2

] [J/kg/K] [°C] [°C] [-] [kNm] [kNm] 

13:10 719,2 6369,2 1097,5 7466,7 873,4 1,46 676,8 0,29 0,788 0,762 

13:15 720,1 6316,9 1084,5 7401,4 878,3 1,44 678,2 0,28 0,778 0,762 

13:20 721,1 6266,0 1071,8 7337,8 883,4 1,42 679,6 0,28 0,769 0,762 

13:25 722,0 6216,5 1059,6 7276,1 888,7 1,40 681,0 0,28 0,760 0,762 

13:30 722,9 6168,5 1047,7 7216,2 894,1 1,38 682,4 0,27 0,751 0,762 

13:35 723,8 6121,9 1036,1 7158,0 899,8 1,36 683,7 0,27 0,742 0,762 

13:40 724,7 6076,8 1024,9 7101,7 905,6 1,34 685,1 0,27 0,733 0,762 
      

      
    

                      

14:50 736,9 5594,6 902,6 6497,2 1015,5 1,09 701,9 0,23 0,628 0,762 

14:55 737,7 5570,8 896,1 6466,9 1026,0 1,07 703,0 0,23 0,624 0,762 

15:00 738,6 5548,3 890,0 6438,3 1037,1 1,06 704,0 0,23 0,621 0,762 

15:05 739,4 5527,3 884,1 6411,4 1048,6 1,04 705,1 0,22 0,617 0,762 

15:10 740,2 5507,8 878,5 6386,3 1060,8 1,03 706,1 0,22 0,614 0,762 

 

Tab. 4.7 Momentová únosnost z tabulkového procesoru Microsoft Excel (př. 4.2)   

čas t ∆Өg 

ohýbaný nosník CFRHS50X50X4 nechráněný průřez - exponovaný ze 

3 stran Mfi,Ed 

hnet,r hnet,c hnet,d ca ∆Өa,t Өa,t ky,θ Mfi,t,Rd 

[min:s] [°C] [Wm
-2

] [Wm
-2

] [Wm
-2

] [J/kg/K] [°C] [°C] [-] [kNm] [kNm] 

14:50 736,9 8593,5 1430,9 10024,4 888,9 1,44 681,1 0,28 1,084 0,762 

14:55 737,7 8531,4 1415,7 9947,1 894,5 1,42 682,5 0,27 1,071 0,762 

15:00 738,6 8470,8 1400,8 9871,7 900,4 1,40 683,9 0,27 1,058 0,762 

15:05 739,4 8411,7 1386,4 9798,1 906,5 1,38 685,3 0,27 1,045 0,762 

15:10 740,2 8354,1 1372,3 9726,4 912,8 1,36 686,7 0,26 1,032 0,762 
      

      
    

                      

18:55 773,1 7577,9 1111,4 8689,3 2050,7 0,54 729,2 0,20 0,768 0,762 

19:00 773,7 7610,5 1114,2 8724,6 2135,4 0,52 729,7 0,19 0,765 0,762 

19:05 774,4 7645,7 1117,4 8763,1 2227,6 0,50 730,2 0,19 0,763 0,762 

19:10 775,0 7683,6 1121,0 8804,6 2328,0 0,48 730,7 0,19 0,761 0,762 

19:15 775,7 7724,1 1125,1 8849,2 2437,5 0,46 731,1 0,19 0,759 0,762 

19:20 776,3 7767,4 1129,6 8897,0 2557,1 0,44 731,6 0,19 0,757 0,762 

19:25 776,9 7813,4 1134,5 8947,9 2687,8 0,43 732,0 0,19 0,755 0,762 
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 Staticky neurčité konstrukce 5

Při zatížení staticky neurčitých konstrukcí teplotou, pokud je vazbami zabráněno teplotní 

dilataci dochází ke vzniku vnitřních sil. U staticky neurčitých konstrukcí je změna 

vnitřních sil ovlivněna také mechanickými vlastnostmi oceli (délková roztažnost, mez 

kluzu, modul pružnosti v tahu a tlaku podle obr. 2.3 ), které se mění spolu s teplotou 

nelineárně v čase požáru. Jednotlivé prvky v konstrukci tedy nelze posuzovat samostatně, 

jelikož stav konstrukce závisí na napěťově-deformačním stavu jednotlivých prvků. Při 

zatížení nerovnoměrnou teplotou po výšce průřezu vznikají přídavné ohybové momenty, 

ovlivňující také napěťově-deformační stav celé konstrukce. Staticky neurčité konstrukce 

lze řešit analyticky nebo numerickým modelováním za podmínky uvážení všech vlivů 

způsobených teplotním zatížením.  

5.1 Popis řešené konstrukce 

Bakalářská práce navazuje na výsledky experimentu uskutečněného v roce 2012 v rámci 

disertační práce [9]. V tepelně-technické komoře na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

Vysoké školy báňské byly vystaveny teplotnímu zatížení dvě ocelové staticky neurčité 

rámové konstrukce. Obě konstrukce měly shodnou geometrii, jedna z nich byla zatížena 

pouze rovnoměrnou teplotou a druhá byla shora chráněna stropní konstrukcí, takže příčel 

rámu byla zatížena nerovnoměrnou změnou teploty po výšce průřezu. Obě konstrukce byly 

uzavřeného nechráněného průřezu 50x4. Na obr. 5.1 je zobrazena řešená konstrukce, její 

statické schéma, rozměry a zatížění. Rám je zatížen stálým zatížením q = 0,6 kN/m. 

 

 

Obr. 5.1 Řešená rámová konstrukce 
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V prvním případě je rámová konstrukce zatížena rovnoměrnou teplotou (př. 5.1). Na 

konstrukci jsou zjišťována normálová napětí a reakce v místě a. Výpočet je proveden na 

numerickém skořepinovém modelu v softwaru Scia Engineer, na prutovém modelu 

v softwaru Scia Engineer a pomocí obecné deformační metody.  

V druhém případě je konstrukce oteplena nerovnoměrně po výšce průřezu příčle (př. 

5.2) a výpočet je proveden na skořepinovém modelu a prutovém modelu v softwaru Scia 

Engineer. 

Jedná se o fyzikálně lineární úlohy, řešeny podle teorie I. řádu a je počítáno 

s elastickým průřezovým modulem Wy,el. V rámci výpočtu je určen čas kdy dochází 

k překročení meze kluzu, poté v místě překročení meze kluzu přestává platit Hookův zákon 

a výpočet by se musel řešit fyzikálně nelineárně.  

5.2 Výpočetní metody řešených rámů 

Skořepinový model ve Scia Engineer 

Model byl vytvořen v softwaru AutoCAD Architecture 2014 (obr. 5.2a)) a importován do 

softwaru Scia Engineer. Jednotlivé strany průřezu byly importovány jako plochy typu 

skořepina a poté jim byla zadána tloušťka 4 mm. Skořepina je tvořena z 2D prvků. Síť 

konečných prvků je na konstrukci pravidelná. Velikost konečného prvku je 5x5 mm. 

Ukázka modelu je na obr. 5.2b). 

 
 

a) 3D model v softwaru AutoCAD Architecture 2014 b) skořepinový model se sítí konečných prvků 

v softwaru Scia Engineer 

Obr. 5.2 Skořepinový model 
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U skořepinového modelu musel být dále vyřešen problém se způsobem vetknutí 

konstrukce. S různými typy uložení vychází také odlišné výslednice reakcí (obr. 5.3, 

obr. 5.4, obr. 5.5). Příklady výpočtu výslednic reakcí pro různé typy vazeb byly na modelu 

provedeny pro kombinaci stálého zatížení qk a teplotního zatížení podle (4.1). Teplotní 

zatížení ∆Өa,t = 123,5°C ve 2. minutě požáru podle tab. 5.2, této teplotě odpovídají 

změněné mechanické vlastnosti oceli podle tab. 5.2.    

 

Obr. 5.3 Pevná podpora v rozích průřezu   

Na obr. 5.3 je počítáno s vazbou, kde je vazba namodelovaná jako tuhá podpora 

umístěna v rozích průřezu. Podpora je tuhá ve všech směrech x, y, z a v Rx, Ry, Rz. 

 

Obr. 5.4 Tuhá liniová podpora na hraně ploch průřezu 

Na obr. 5.4 je počítáno s vazbou, kde je vazba namodelována jako tuhá liniová 

podpora na hraně plochy. Podpora je tuhá ve všech směrech x, y, z a v Rx, Ry, Rz. 
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a) Vazba namodelována jako kombinace tuhé podpory v rozích průřezu a liniové podpory tuhé pouze ve 

směru osy z na hraně plochy průřezu 

 

  
b) Liniová podpora na hraně plochy průřezu tuhá ve 

směru osy z 

c) Tuhá podpora v rozích průřezu tuhá ve všech 

směrech x, y, z 

Obr. 5.5 Kombinace tuhé podpory v rozích a liniové podpory na hraně průřezu 

Na obr. 5.5a) je počítáno s vazbou, která je dána kombinací tuhé podpory (obr. 5.5b)) 

a liniové podpory (obr. 5.5c)).  

Z předpokladu, že by při rovnoměrném oteplení konstrukce měly být reakce na 

skořepinovém modelu stejné jako vypočtené reakce pomocí prutového modelu a ODM, 

byla zvolena vazba pro skořepinový model jako kombinace tuhé podpory v rozích průřezu 

a liniové podpory na hranách průřezu tuhé ve směru osy z. Porovnání vypočtených reakcí 

na skořepinovém modelu, prutovém modelu a pomocí ODM ve 2. minutě požáru lze vidět 

v tab. 5.1.  

Tab. 5.1 Reakce ve 2. minutě požáru (př. 5.1) 

  

Rx Rz Ma 

[kN] [kN] [kNm] 

skořepinový model Scia  -2,7 0,45 0,97 

prutový model Scia  -2,66 0,45 0,95 

prutový model ODM -2,71 0,45 0,97 
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Prutový model ve Scia Engineer  

Systém ESA nepracuje přímo s konečnými prvky, ale využívá konstrukčních prvků 

(prutů), na kterých je před výpočtem automaticky generována síť konečných prvků. 

Systém ESA lze použít na výpočty a posouzení konstrukcí sestávajících z prutů 

(modelovaných lineárními konečnými prvky) podle [11]. 

Prutový model je vytvořen v obecné soustavě x, y, z. Tato varianta zvolena kvůli 

možnosti zatížení prvku rozdílnou teplotou ze všech stran (obr. 5.27). Při modelování 

v soustavě x, z lze prvek zatížit rozdílnou teplotou pouze v jedné ose prutu.     

Obecná deformační metoda (ODM)  

Jedná se o metodu nepřímou. Neznámé veličiny jsou deformace a sestavují se pro ně silové 

podmínky rovnováhy. Jako základní soustava se volí přetvárně určitá soustava, tvořená 

přidáním fiktivních vazeb. Podstata deformační metody je v tom, že pro každý uvolněný 

uzel a podporový bod se sestavují příslušné globální statické podmínky rovnováhy, které 

se poté vyjádří pomocí globálních parametrů deformace u, w, φ jednotlivých uzlů. Síly 

působící na styčníky vyšetřujeme jako koncové síly prutu, nejvýhodněji v lokální 

souřadnicové soustavě prutu pomocí lokálních parametrů deformace. Vazbu mezi 

lokálními a globálními veličinami zprostředkují transformační vztahy. 

Stupeň přetvárné neurčitosti představuje celkový počet stupňů volnosti rovinné 

prutové soustavy. Udává celkový počet neznámých přemístění (u, w, φ) na konstrukci 

a zároveň udává počet rovnic potřebných k vyřešení prutové soustavy. Určí se podle 

vztahu   

 𝑛𝑝 = 3𝑡 + 2𝑘 + 𝑝 − 𝑝𝑣  , (5.1) 

kde t je počet monolitických styčníků, k je počet kloubových styčníků, p počet 

jednoduchých posuvných podepření a pv počet vnějších vazeb umístěných u styčníků 

[1,12]. 

Pomocí výše popsaných výpočetních modelů je konstrukce řešena v příkladech 5.1 

a 5.2 
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5.3 Příklady 

Příklad 5.1 V příkladu je řešen nechráněný ocelový symetrický rám vetknutý v místě a a b 

podle obr. 5.6. Rozměry jsou dány rozpětím L = 1,5 m a výškou H = 0,475 m, rám je 

tvořen uzavřeným čtvercovým profilem 50x4 mm. Zatížení rámu je stálé o hodnotě 

q = 0,6 kN/m. Rámová konstrukce je zatížena rovnoměrnou teplotou, podle hodnot, které 

byly získány při experimentu [9]. 

 

 

b) Schéma rámu b) Uzavřený průřez 50x4 

Obr. 5.6 Schéma rámu (př. 5.1) 

 Vstupní údaje: 

Profil:      uzavřený profil 50x4 

Průřezový elastický modul Wy,el:  1,0461 ∙ 10
-5

 m
3
 

Moment setrvačnosti Iy:   2,6153 ∙ 10
-7

 m
4
 

Plocha průřezu A:    7,36 ∙ 10
-4

 m
2
 

Výška rámu H:     0,475 m 

Rozpětí rámu L:    1,5 m 

Materiál:     S 235 

Modul pružnosti E:    210 GPa 

Mez kluzu fyk:     235 MPa 

Stálé zatížení qk:    0,6 kNm
-1

 

Zatřídění průřezu:     1 

Ve výpočtu počítáme s charakteristickou hodnotou stálého zatížení qk s tím, že dílčí 

součinitel spolehlivosti je roven 1,0  podle vztahu (4.1).  

V tab. 5.2 jsou uvedeny teploty, kterými je konstrukce zatěžována (Өa,t). Dále jsou 

zde uvedeny hlavní mechanické vlastnosti oceli jako je modul pružnosti, součinitel teplotní 

roztažnosti a redukční součinitel meze kluzu, které se mění podle teploty v průřezu 

(podle obr. 2.3, kapitola 2). Změny v mechanických charakteristikách materiálu jsou ve 

výpočetních programech zadávány ručně.  
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Tab. 5.2 Proměnné vstupující do výpočtu (př. 5.1) 

čas t Өa,t ∆Өa,t ca kp ky,θ kE,θ E ∆l/l αt 

[min] [°C] [°C] [J/kg/K] [-] [-] [-] [kPa] [-] [-] 

0 21 0 440,0 1,00 1,0000 1,0000 210000 1,22E-05 1,22E-05 

1 79,6 58,6 440,5 0,84 1,0000 1,0000 210000 7,39E-04 1,24E-05 

2 144,5 123,5 476,9 0,83 1,0000 0,9555 200655 1,58E-03 1,27E-05 

3 187,1 166,1 508,1 0,67 1,0000 0,9129 191709 2,14E-03 1,28E-05 

4 272,1 251,1 525,0 0,64 1,0000 0,8279 173859 3,32E-03 1,32E-05 

5 283,9 262,9 554,9 0,61 1,0000 0,8161 171381 3,49E-03 1,32E-05 

6 304 283 559,0 0,56 1,0000 0,7960 167160 3,78E-03 1,33E-05 

7 329,1 308,1 566,2 0,44 1,0000 0,7709 161889 4,14E-03 1,34E-05 

10 388,4 367,4 575,5 0,41 1,0000 0,7116 149436 5,02E-03 1,36E-05 

15 421,7 400,7 600,4 0,39 0,9523 0,6783 142443 5,53E-03 1,38E-05 

20 455,7 434,7 616,9 0,25 0,8775 0,6443 135303 6,06E-03 1,39E-05 

 

Výsledky 

Hodnoty normálových napětí Ϭx byly u prutového modelu a ODM  odečteny u sloupu ve 

vetknutí a v rámovém rohu i na příčli v rámovém rohu a v polovině rozpětí příčle. 

U skořepinového modelu byly hodnoty normálových napětí Ϭx odečteny v místech řezů 

T1, T2, T3 a T4 vyznačených na obr. 5.7. Řez T1 je umístěn v polovině rozpětí příčle, řez 

T2 je na příčli umístěn 45 mm od osy sloupu, řez T3 je umístěn na sloupu 35 mm od osy 

příčle a řez T4 je umístěn 35 mm od vetknutí. Tato místa pro odečtení napětí jsou vybrána 

z důvodu koncentrace napětí.     

 

Obr. 5.7 Schéma s vyznačenými řezy T1, T2, T3 a T4 

V tab. 5.3 jsou zobrazena normálová napětí, reakce ve vetknutí a (jedná se o 

symetrický rám, reakce jsou stejné jak ve vetknutí a tak i ve vetknutí b) a posun v polovině 

příčle ve směru osy z. Souřadný systém podle obr. 5.7. Pro normálová napětí Ϭx je užíván 

lokální souřadný systém (osa x je osa prutu).     
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Tab. 5.3 Vypočtené hodnoty (př. 5.1) 

  

Rovnoměrná teplota -  prutový model SCIA 

měřící místo 

  

Reakce, průhyb Příčel Sloup 

střed příčle rámový roh rámový roh vetknutí 

čas t Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Mfi,Rd,el Ma Raz Rax uz 

[min] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [mm] 

0 6,5 -7,3 -9,6 8,8 -9,8 8,6 3,7 -4,9 2,46 0,04 0,45 -0,30 -0,23 

1 -5,1 1,2 -21,2 17,3 -19,9 18,7 45,6 -46,8 2,46 0,48 0,45 -1,44 0,65 

2 -17,5 10,3 -33,6 26,4 -30,6 29,4 90,2 -91,4 2,46 0,95 0,45 -2,66 1,67 

3 -24,6 15,5 -40,7 31,6 -36,8 35,6 115,8 -117,0 2,46 1,22 0,45 -3,36 2,34 

4 -37,6 25,0 -53,7 41,1 -48,0 46,8 162,5 -163,8 2,46 1,74 0,45 -4,64 3,77 

5 -39,0 26,0 -55,1 42,1 -49,2 48,0 167,6 -168,9 2,46 1,76 0,45 -4,78 3,95 

6 -41,7 28,0 -57,8 44,1 -51,6 50,3 177,2 -178,5 2,46 1,86 0,45 -5,04 4,31 

7 -44,7 30,2 -60,8 46,3 -54,2 52,9 188,1 -189,3 2,46 1,97 0,45 -5,34 4,74 

10 -50,7 34,6 -66,9 50,7 -59,4 58,2 209,9 -211,2 2,46 2,20 0,45 -5,93 5,78 

15 -53,9 36,9 -70,0 53,1 -62,2 61,0 221,4 -222,6 2,34 2,32 0,45 -6,25 6,42 

20 -56,3 38,7 -72,4 54,8 -64,2 63,0 229,9 -231,1 2,16 2,41 0,45 -6,48 7,04 

  

Rovnoměrná teplota - prutový model ODM 

měřící místo 

  

Reakce, průhyb Příčel Sloup 

střed příčle rámový roh rámový roh vetknutí 

čas t Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Mfi,Rd,el Ma Raz Rax uz 

[min] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [mm] 

0 6,5 -7,3 -9,7 8,8 -9,9 8,6 3,9 -5,1 2,46 0,05 0,45 -0,30 -0,23 

1 -5,4 1,4 -21,5 17,5 -20,2 18,9 46,7 -47,9 2,46 0,50 0,45 -1,47 0,67 

2 -18,0 10,7 -34,2 26,8 -31,1 29,9 92,2 -93,4 2,46 0,97 0,45 -2,71 1,70 

3 -25,3 16,0 -41,4 32,1 -37,4 36,1 118,2 -119,4 2,46 1,24 0,45 -3,43 2,35 

4 -38,4 25,6 -54,5 41,7 -48,7 47,5 165,5 -166,7 2,46 1,74 0,45 -4,72 3,82 

5 -39,8 26,6 -56,0 42,8 -50,0 48,8 170,7 -171,9 2,46 1,79 0,45 -4,86 4,01 

6 -42,5 28,6 -58,7 44,7 -52,3 51,1 180,4 -181,6 2,46 1,89 0,45 -5,12 4,36 

7 -45,6 30,8 -61,7 47,0 -54,9 53,7 191,4 -192,6 2,46 2,01 0,45 -5,42 4,80 

10 -51,7 35,3 -67,8 51,4 -60,2 59,0 213,3 -214,5 2,46 2,24 0,45 -6,02 5,85 

15 -54,9 37,6 -71,1 53,9 -63,1 61,9 224,7 -225,9 2,34 2,36 0,45 -6,34 6,47 

20 -57,2 39,3 -73,3 55,5 -65,0 63,8 233,2 -234,4 2,16 2,45 0,45 -6,57 7,10 

  

Rovnoměrná teplota - skořepinový model SCIA 

měřící místo 

  

Reakce, průhyb 
T1 T2 T3 T4 

čas t Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Mfi,Rd,el Ma Raz Rax uz 

[min] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [mm] 

0 6,4 -7,2 -9,4 8,0 -10,2 8,7 3,3 -5,1 2,46 0,04 0,45 -0,27 -0,24 

1 -3,9 0,8 -17,8 16,6 -19,8 17,9 44,6 -40,1 2,46 0,49 0,45 -1,45 0,63 

2 -13,6 9,0 -38,2 26,6 -29,4 27,3 90,0 -80,1 2,46 0,97 0,45 -2,70 1,61 

3 -19,2 13,7 -46,6 32,3 -34,8 32,7 133,7 -108,3 2,46 1,25 0,45 -3,42 2,26 

4 -29,3 22,1 -62,1 42,8 -44,8 42,4 163,1 -144,6 2,46 1,74 0,45 -4,72 3,64 

5 -30,4 23,1 -63,8 43,9 -45,8 43,5 168,2 -149,1 2,46 1,80 0,45 -4,86 3,82 

6 -32,5 24,8 -66,9 46,0 -47,9 45,5 177,9 -157,6 2,46 1,90 0,45 -5,13 4,16 

7 -34,8 26,8 -70,5 48,4 -50,2 47,8 188,8 -167,3 2,46 2,02 0,45 -5,43 4,58 

10 -39,5 30,7 -77,6 53,3 -54,5 52,3 210,6 -186,5 2,46 2,25 0,45 -6,03 5,59 

15 -41,9 32,7 -81,4 55,8 -57,2 54,6 222,1 -196,6 2,34 2,37 0,45 -6,35 6,20 

20 -43,7 34,2 -84,1 57,6 -59,0 56,4 230,5 -204,0 2,16 2,46 0,45 -6,58 6,79 
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Na obrázcích 5.8 až 5.11 jsou znázorněny detaily normálových napětí Ϭx na 

skořepinovém modelu, na kterých je vyznačeno místo řezu (T1, T2, T3, T4). Dále jsou na 

obrázcích zobrazeny hodnoty normálových napětí, které byly brány pro srovnání 

s výpočtem normálových napětí pomocí prutového modelu ve Scia Engineer a ODM. 

Vyobrazená normálová napětí pro 4. minutu požáru, tzn. pro teplotu na konstrukci Өa,t = 

272,1 °C podle tab. 5.2. 

Na obrázcích 5.12 až 5.14 jsou znázorněna normálová napětí na prutovém modelu. 

Zobrazená normálová napětí pro 4. minutu požáru, tzn. pro teplotu na konstrukci 

Өa,t = 272,1 °C podle tab. 5.2. 

 

  

Obr. 5.8 Normálové napětí v místě T1 pro 4. minutu požáru 

skořepinový model Scia (př. 5.1)  

 

 

 

Obr. 5.9 Normálové napětí v místě T2 pro 4. minutu požáru 

skořepinový model Scia (př. 5.1) 
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Obr. 5.10 Normálové napětí v místě T3 pro 4. minutu požáru 

skořepinový model Scia (př. 5.1) 

Na obr. 5.9 a 5.10 jsou zobrazena normálová napětí Ϭx v rámovém rohu. Rozdíl je 

v tom, že pro obr. 5.9 je v programu zvolen směr osy x podle osy v podélném směru příčle 

a pro obr. 5.10 je zvolen směr osy x podle osy v podélném směru sloupu.    

 

 

 

Obr. 5.11 Normálové napětí v místě T4 pro 4. minutu požáru 

skořepinový model Scia (př. 5.1) 
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Obr. 5.12 Normálové napětí pro 4. minutu požáru - prutový model Scia (př. 5.1) 

 

Obr. 5.13 Normálové napětí na vnitřních vláknech – prutový model Scia (př. 5.1)  

 

 
Obr. 5.14 Normálové napětí na vnějších vláknech – prutový model Scia (př. 5.1) 

Na obr. 5.15 je vidět deformovaná konstrukce skořepinového modelu (5.15a)) 

a prutového modelu (5.15b)). Na obr. 5.16 je znázorněn průhyb (nadvýšení) příčle uz a na 

obr. 5.17 je znázorněn posun ux. Zobrazené deformace na obrázcích 5.15 až 5.17 jsou pro 

4. minutu požáru, tzn. pro teplotu na konstrukci Өa,t = 272,1°C podle tab. 5.2.    

  
a) Deformovaná konstrukce – skořepinový model b) Deformovaná konstrukce –  prutový model 

Obr. 5.15 Deformovaná konstrukce (př. 5.1) 
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a) Průhyb (nadvýšení) příčle – skořepinový model b) Průhyb (nadvýšení) příčle – prutový model 

Obr. 5.16 Průhyb (nadvýšení) příčle uz (př. 5.1) 

 
 

a) Posun ux  – skořepinový model b) Posun ux  –  prutový model 

Obr. 5.17 Posun ux (př. 5.1) 

Porovnání výsledků 

Porovnání výsledků je provedeno pomocí grafů. Na obr. 5.18 je srovnání normálového 

napětí v polovině příčle (T1). Na obr. 5.19 je srovnání normálového napětí v rámovém 

rohu na příčli (T2). Na obr. 5.20 je srovnání normálového napětí v rámovém rohu na 

sloupu (T3). Na obr. 5.21 je srovnání normálového napětí ve vetknutí (T4). 

 

Obr. 5.18 Normálového napětí v polovině příčle (T1) př. 5.1 
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Obr. 5.19 Normálové napětí v rámovém rohu příčle (T2) př. 5.1 

 
Obr. 5.20 normálové napětí v rámovém rohu sloupu (T3) př. 5.1 

 
Obr. 5.21 Normálové napětí ve vetknutí (T4) př. 5.1 
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Na obr. 5.21 je také znázorněna mez kluzu fy v závislosti na čase požáru. Z průběhu 

meze kluzu a vypočtených normálových napětí lze říci, že normálové napětí ve vetknutí 

dosáhne meze kluzu přibližně v 15. minutě požáru. Z grafu tedy teoreticky vyplývá, že 

průřez v 15. minutě požáru v místě vetknutí přechází do pružno-plastického stavu a úloha 

již nemůže být řešena fyzikálně lineárně.  

Na obr. 5.22 je znázorněn průběh momentu Ma v závislosti na čase požáru. Dále je 

naznačen průběh momentu únosnosti Mel,Rd v závislosti na čase požáru. Z průběhů 

momentů vyplývá, že k překročení momentové únosnosti Mel,Rd dochází přibližně 

v 15. minutě požáru pro všechny způsoby výpočtu.      

 
Obr. 5.22 Průběh momentu ve vetknutí (př. 5.1) 

Na obr. 5.23 je znázorněno porovnání vypočtených reakcí Rax a na obr. 5.24 je 

znázorněn průběh průhybu (nadvýšení) uz v polovině příčle. 

 
Obr. 5.23 Průběh reakce Rax (př. 5.1) 
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Obr. 5.24 Průběh průhybu uz (př. 5.1) 

Z porovnání výsledků v příkladu 5.1 vyplývá, že bylo dosaženo stejných nebo hodně 

podobných hodnot normálových napětí výpočtem na skořepinovém modelu ve Scia 

Engineer, na prutovém modelu ve Scia Engineeer a pomocí ODM. Výsledky u prutového 

modelu a ODM se liší přibližně o 1,5%. V porovnání výsledků prutových modelů se 

skořepinovým modelem dochází k větším odchylkám ve výsledcích normálových papětí 

hlavně u tlačených vláken. U prutových modelů vychází větší hodnoty záporných 

normálových napětí. Rozdíl může být způsoben zjednodušeným výpočtem prutových 

konstrukcí ve srovnání se skořepinovým modelem.   

Příklad 5.2 V tomto příkladu je řešen rám se stropní konstrukcí (obr. 5.25). Vstupní údaje 

u př. 5.2 jsou stejné jako pro př. 5.1. Jedná se o nechráněný ocelový rám podle obr. 5.26, 

rozpětí L=1,5 m, výška H=0,475 m, uzavřeného čtvercového profilu 50x4 mm. Rám je 

zatížen stálým zatížením q=0,6 kN/m. Na rozdíl od předchozího příkladu je rámová příčel 

zatížena nerovnoměrnou teplotou po výšce průřezu, sloupy rámu rovnoměrnou změnou 

teploty.  

 

 

Obr. 5.25 Rám se stropní konstrukcí (př. 5.2) [9]  
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U skořepinového modelu je sloup zatěžován rovnoměrnou teplotou (Өa,t) podle tab. 

5.4, jsou zde uvedeny i hlavní mechanické vlastnosti pro sloup, jako je modul pružnosti 

a součinitel teplotní roztažnosti, které se mění v čase požáru. Příčel je zatěžována 

nerovnoměrnou teplotou po průřezu a to tak, že spodní strana a obě boční strany jsou 

zatěžovány teplotou (Өa,t)  podle tab. 5.5, v tabulce jsou uvedeny i hlavní mechanické 

vlastnosti pro spodní stranu a obě boční strany. Horní strana příčle je zatěžována teplotou 

(Өa,t) podle tab. 5.6, v tabulce jsou uvedeny i hlavní mechanické vlastnosti pro horní 

stranu. Zatěžování skořepinového modelu teplotou je znázorněno na obr. 5.26.  

Teploty pro výpočet jsou převzaty z experimentu (Rám 2) podle [9].    

  
Obr. 5.26 Schéma rámu zatíženého nerovnoměrnou teplotou (př. 5.2) 

Tsloup – teplotní zatížení konstantní po celé délce sloupu (Өa,t) podle tab. 5.4. 

Tdolní,boční – teplotní zatížení na spodní straně a bočních stranách příčle (Өa,t) podle tab. 5.5. 

Thorní – teplotní zatížení na horní straně příčle (Өa,t) podle tab. 5.6. 

U prutového modelu je sloup zatěžován rovnoměrnou teplotou (Өa,t) podle tab. 5.4, jsou 

zde uvedeny i hlavní mechanické vlastnosti pro sloup, jako je modul pružnosti 

a součinitel teplotní roztažnosti, které se mění v čase požáru. Příčel je zatěžována 

nerovnoměrnou teplotou po průřezu a to tak, že v programu Scia Engineer je nastaveno 

zatížení teplotou na lineární a teploty nastaveny podle obr. 5.27, kde na -z, -y, +y jsou 

zatěžovány teplotou (Өa,t) podle tab. 5.5 a +z je zatěžováno teplotou (∆Өa,t) podle tab. 

5.6.  Mechanické vlastnosti příčle nastaveny podle tab. 5.5. 
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Obr. 5.27 Rozložení teploty na příčli prutovém modelu Scia (př. 5.2) 

 

Tab. 5.4 Proměnné pro sloup vstupující do výpočtu (př. 5.2)  

čas t 
Sloup 

Өa,t ∆Өa,t ca kp ky,θ kE,θ E  ∆l/l αt 

[min] [°C] [°C] [J/kgK]  [-]  [-] [-]  [kPa] [-]  [-]  

0 21 0 440,0 1,00 1,0000 1,0000 210000 1,22E-05 1,22E-05 

1 70,8 49,8 440,5 0,93 1,0000 1,0000 210000 6,28E-04 1,24E-05 

2 134,4 113,4 472,0 0,84 1,0000 0,9656 202776 1,44E-03 1,26E-05 

3 184,05 163,05 503,8 0,67 1,0000 0,9160 192350 2,10E-03 1,28E-05 

4 272,75 251,75 523,9 0,63 1,0000 0,8273 173723 3,33E-03 1,32E-05 

5 292,55 271,55 555,2 0,56 1,0000 0,8075 169565 3,61E-03 1,33E-05 

6 328,5 307,5 562,1 0,50 1,0000 0,7715 162015 4,13E-03 1,34E-05 

7 357,55 336,55 575,3 0,40 1,0000 0,7425 155915 4,56E-03 1,35E-05 

10 441,3 420,3 586,8 0,37 0,9091 0,6587 138327 5,83E-03 1,38E-05 

15 482,2 461,2 627,8 0,35 0,8192 0,6178 129738 6,47E-03 1,40E-05 

20 505,75 484,75 653,7 0,18 0,7622 0,5833 122498 6,85E-03 1,41E-05 

Tab. 5.5 Proměnné pro dolní stranu a boční strany příčle vstupující do výpočtu (př. 5.2) 

čas t 
Příčel - dolní strana a boční strany 

Өa,t ∆Өa,t ca kp ky,θ kE,θ E  ∆l/l αt 

[min] [°C] [°C] [J/kgK] [-] [-] [-] [kPa] [-] [-] 

0 21 0 440,0 1,00 1,0000 1,0000 210000 1,22E-05 1,22E-05 

1 79,6 58,6 440,5 0,91 1,0000 1,0000 210000 7,39E-04 1,24E-05 

2 144,5 123,5 476,9 0,83 1,0000 0,9555 200655 1,58E-03 1,27E-05 

3 187,1 166,1 508,1 0,67 1,0000 0,9129 191709 2,14E-03 1,28E-05 

4 272,1 251,1 525,0 0,64 1,0000 0,8279 173859 3,32E-03 1,32E-05 

5 283,9 262,9 554,9 0,61 1,0000 0,8161 171381 3,49E-03 1,32E-05 

6 304 283 559,0 0,56 1,0000 0,7960 167160 3,78E-03 1,33E-05 

7 329,1 308,1 566,2 0,44 1,0000 0,7709 161889 4,14E-03 1,34E-05 

10 388,4 367,4 575,5 0,41 1,0000 0,7116 149436 5,02E-03 1,36E-05 

15 421,7 400,7 600,4 0,39 0,9523 0,6783 142443 5,53E-03 1,38E-05 

20 455,7 434,7 616,9 0,25 0,8775 0,6443 135303 6,06E-03 1,39E-05 
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Tab. 5.6 Proměnné pro horní stranu příčle vstupující do výpočtu (př. 5.2) 

čas t 
Příčel - horní strana 

Өa,t ∆Өa,t ca kp ky,θ kE,θ E  ∆l/l αt 

[min] [°C] [°C] [J/kgK] [-] [-] [-] [MPa] [-] [-] 

0 21 0 440,0 1,00 1,0000 1,0000 210000 1,22E-05 1,22E-05 

1 32,4 11,4 440,5 1,00 1,0000 1,0000 210000 1,51E-04 1,22E-05 

2 58,8 37,8 448,3 1,00 1,0000 1,0000 210000 4,78E-04 1,23E-05 

3 73,8 52,8 465,1 0,95 1,0000 1,0000 210000 6,66E-04 1,24E-05 

4 127,5 106,5 473,7 0,92 1,0000 0,9725 204225 1,35E-03 1,26E-05 

5 140 119 500,7 0,88 1,0000 0,9600 201600 1,52E-03 1,26E-05 

6 163,2 142,2 506,2 0,84 1,0000 0,9368 196728 1,82E-03 1,27E-05 

7 185,4 164,4 515,8 0,70 1,0000 0,9146 192066 2,12E-03 1,28E-05 

10 256 235 524,4 0,58 1,0000 0,8440 177240 3,09E-03 1,31E-05 

15 315,9 294,9 549,4 0,50 1,0000 0,7841 164661 3,95E-03 1,33E-05 

20 357 336 570,5 0,42 1,0000 0,7430 156030 4,55E-03 1,35E-05 

 

 

Výsledky 

Hodnoty normálových napětí Ϭx jsou u prutového modelu Scia i skořepinového modelu 

odečteny na stejných místech jako v příkladu 5.1, to znamená v místě vetknutí, v rámových 

rozích na sloupu i na příčli a uprostřed příčle.     

V tab. 5.7 jsou zobrazena normálová napětí, reakce ve vetknutí a (jedná se 

o symetrický rám, reakce jsou stejné v obou podporách) a posun v polovině příčle ve 

směru osy z.  

Na obrázcích 5.28 až 5.31 jsou znázorněny detaily normálových napětí Ϭx na 

skořepinovém modelu, na kterých je vyznačeno místo řezu (T1, T2, T3, T4). Dále jsou na 

obrázcích zobrazeny hodnoty normálových napětí, které byly brány pro srovnání 

s výpočtem normálových napětí pomocí prutového modelu a ODM. Vyobrazená 

normálová napětí platí pro 4. minutu požáru. 

Na obrázcích 5.32 až 5.34 jsou znázorněna normálová napětí na prutovém modelu. 

Zobrazená normálová napětí opět platí pro 4. minutu požáru.    
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Tab. 5.7 Vypočtené hodnoty (př. 5.2) 

  

Nerovnoměrná teplota - skořepinový model SCIA 

měřící místo 

  

Reakce, průhyb 
T1 T2 T3 T4 

čas t Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Mfi,Rd,el Ma Raz Rax uz 

[min] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [mm] 

0 6,4 -7,2 -9,4 8 -10,2 8,7 3,3 -5,1 2,46 0,04 0,45 -0,27 -0,23 

1 -28,3 78,9 -61 98,3 -59,1 57,5 49,6 -46,6 2,46 0,61 0,45 -2,61 -0,02 

2 -59 153,8 -110 178,3 -102,4 102,3 101,8 -94,6 2,46 1,55 0,45 -6,36 0,51 

3 -78,6 203,8 -144,7 231,8 -130,5 132,9 133,3 -123,8 2,46 1,54 0,45 -6,27 0,65 

4 -104,9 264,8 -188,6 298,1 -166,8 170,6 186,7 -173,1 2,46 2,12 0,45 -8,35 1,41 

5 -104,8 262,3 -191,4 295,2 -165,4 170,6 192,3 -178,5 2,46 2,16 0,45 -8,42 1,64 

6 -104,1 256,5 -195,1 288,7 -162,5 169,6 201,5 -187,1 2,46 2,22 0,45 -8,51 2,06 

7 -106,9 260,2 -200,5 292,8 -165,4 172,7 212,4 -197,2 2,46 2,33 0,45 -8,81 2,41 

10 -101,7 234,9 -198,8 265,7 -153,4 162,6 229,5 -212,9 2,23 2,45 0,45 -8,82 3,64 

15 -90,6 193,7 -181,7 222 -133 141,7 235,4 -218,3 2,01 2,47 0,45 -8,42 4,69 

  

Nerovnoměrná teplota -  prutový model SCIA 

měřící místo 

  

Reakce, průhyb Příčel Sloup 

střed příčle rámový roh rámový roh vetknutí 

čas t Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Ϭdol Ϭhor Mfi,Rd,el Ma Raz Rax uz 

[min] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [kNm] [kNm] [kN] [kN] [mm] 

0 6,5 -7,3 -9,6 8,8 -9,8 8,6 3,7 -4,9 2,46 0,05 0,45 -0,3 -0,231 

1 -60,1 51,6 -76,3 67,7 -72,6 71,4 70,6 -71,8 2,46 0,74 0,45 -3,15 0,125 

2 -116,6 101 -132,8 117,1 -125,5 124,3 136 -137,2 2,46 1,43 0,45 -5,76 0,728 

3 -152,2 132,3 -168,3 148,4 -159 157,7 174 -175,2 2,46 1,83 0,45 -7,33 1,13 

4 -193 167,3 -209,1 183,4 -196,9 195,6 232,7 -233,9 2,46 2,44 0,45 -9,46 2,164 

5 -191,2 165,4 -207,3 181,6 -195 193,8 235 -236,2 2,46 2,46 0,45 -9,47 2,404 

6 -187,5 161,8 -203,6 177,9 -191,4 190,1 238,5 -239,7 2,46 2,5 0,45 -9,47 2,84 

7 -188,6 162,3 -204,7 178,5 -192,2 191 246,1 -247,3 2,46 2,58 0,45 -9,65 3,23 

10 -172,5 147 -188,6 163,2 -176,5 175,3 249,1 -250,3 2,23 2,61 0,45 -9,37 4,452 

15 -146,6 123 -162,8 139,1 -151,6 150,3 243,6 -244,9 2,01 2,56 0,45 -8,7 5,415 

 

 

 
 

Obr. 5.28 Normálové napětí v místě T1 pro 4. minutu požáru 

skořepinový model Scia (př. 5.2)  
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Obr. 5.29 Normálové napětí v místě T2 pro 4. minutu požáru 

skořepinový model Scia (př. 5.2) 

   

Obr. 5.30 Normálové napětí v místě T3 pro 4. minutu požáru 

skořepinový model Scia (př. 5.2) 

Na obr. 5.29 a 5.30 jsou zobrazena normálová napětí Ϭx v rámovém rohu. Rozdíl je 

v tom, že pro obr. 5.29 je v programu zvolen směr osy x podle osy v podélném směru 

příčle a pro obr. 5.30 je zvolen směr osy x podle osy sloupu v podélném směru.    

  
 

Obr. 5.31 Normálové napětí v místě T4 pro 4. minutu požáru 

skořepinový model Scia (př. 5.2) 
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Obr. 5.32 Normálové napětí pro 4. minutu požáru – prutový model Scia (př. 5.2)  

 
Obr. 5.33 Normálové napětí na vnitřních vláknech – prutový model Scia (př. 5.2) 

 

 

Obr. 5.34 Normálové napětí na vnějších vláknech – prutový model Scia (př. 5.2) 
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Na obr. 5.35 je vidět deformovaná konstrukce skořepinového modelu (5.35a)) 

a prutového modelu (5.35b)). Na obr. 5.36 je znázorněn průhyb (nadvýšení) příčle uz a na 

obr. 5.37 je znázorněn posun ux. Zobrazené deformace na obrázcích 5.35 až 5.36 jsou pro 

4. minutu požáru. 

 
 

a) Deformovaná konstrukce – skořepinový model b) Deformovaná konstrukce – prutový model 

Obr. 5.35 Deformovaná konstrukce (př. 5.2) 

 

  
 

a) Deformovaná konstrukce – skořepinový model 

 

b) Deformovaná konstrukce – prutový model 

Obr. 5.36 Průhyb (nadvýšení) příčle uz (př.5.2)  

 

  
 

a) Deformovaná konstrukce – skořepinový  model 

 

b) Deformovaná konstrukce – prutový model 

Obr. 5.37 Posun ux (př. 5.2) 

 

Porovnání výsledků 

Porovnání výsledků je provedeno pomocí grafů. Na obr. 5.38 je srovnání normálového 

napětí v polovině příčle (T1). Na obr. 5.39 je srovnání normálového napětí v rámovém 
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rohu na příčli (T2). Na obr. 5.40 je srovnání normálového napětí v rámovém rohu na 

sloupu (T3). Na obr. 5.41 je srovnání normálového napětí ve vetknutí (T4). 

 

Obr. 5.38 Normálového napětí v polovině příčle (T1) př. 5.2 

 

Obr. 5.39 Normálové napětí v rámovém rohu příčle (T2) př. 5.2 
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Obr. 5.40 Normálové napětí v rámovém rohu sloupu (T3) př. 5.2 

 

Obr. 5.41 Normálové napětí ve vetknutí (T4) př. 5.2 

Na obrázcích 5.38 až 5.41 je znázorněna mez kluzu fy v závislosti na čase požáru. 

Z průběhu meze kluzu a vypočtených normálových napětí na skořepinovém modelu lze 

říci, že normálové napětí na horní straně příčle v místě rámového rohu (T2) dosáhne meze 

kluzu už ve 3. minutě požáru (obr. 5.39). Z grafu tedy teoreticky vyplývá, že horní strana 

příčle ve 3. minutě požáru v místě rámového rohu (T2) přechází do pružno-plastického 

stavu a úloha již nemůže být řešena fyzikálně lineárně. Normálová napětí na příčli 

vypočtena na prutovém modelu mez kluzu nepřekročí (obr. 5.38 a 5.39). Podle výsledků 

normálových napětí získaných na prutovém modelu dojde k překročení meze kluzu 

ve vetknutí ve 4. minutě požáru (obr. 5.41). Průběh normálových napětí po překročení 

meze kluzu je teoretický (tedy bez vzniku plastických kloubů, na nezměněném statickém 

systému konstrukce). 
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Obr. 5.42 Průběh momentu ve vetknutí (př. 5.2) 

Na obr. 5.42 je znázorněn průběh momentu Ma v závislosti na čase požáru. Dále je 

naznačen průběh momentu únosnosti Mel,Rd v závislosti na čase požáru. Z průběhů 

momentů vyplývá, že k překročení momentové únosnosti Mel,Rd dochází přibližně 

ve 4. minutě požáru pro výpočet na prutovém modelu. K překročení momentové únosnosti 

Mel,Rd ve vetknutí na skořepinovém modelu by podle fyzikálně lineárního výpočtu došlo 

přibližně v 10. minutě požáru.  

 

Obr. 5.43 průběh reakce Rax (př. 5.2) 

Na obr. 5.43 je znázorněno porovnání vypočtených reakcí Rax. Můžeme vidět prudký 

nárůst reakce do 4. minuty požáru, poté reakce mezi 4. až 7. minutou dosahují téměř 

stejných hodnot a poté dochází k poklesu velikosti reakce. Tento jev může být dán 

rozdílem teplot (označeno žlutě) na horních a spodních vláknech příčle (tab. 5.8).    
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Tab. 5.8 Rozdíl teplot na příčli (př. 5.2) 

  čas t [min] 0 1 2 3 4 5 6 7 10 15 

Příčel  

Өa,t,hor [ ° ] 0 11,4 37,8 52,8 106,5 119 142,2 164,4 235 294,9 

Өa,t,dol [ ° ] 0 58,6 123,5 166,1 251,1 262,9 283 308,1 367,4 400,7 

∆Өa,t [ ° ] 0 47,2 85,7 113,3 144,6 143,9 140,8 143,7 132,4 105,8 

 

Na obr. 5.44 je znázorněn průběh průhybu (nadvýšení) uz v polovině příčle. 

 

Obr. 5.44 Průběh průhybu uz (př. 5.2) 

Z porovnání výsledků v příkladu 5.2 vyplývá, že při zatížení nerovnoměrnou teplotou 

dochází k velkým odchylkám mezi výsledky skořepinového a prutového modelu. Tyto 

odchylky mohou být dány odlišným zadáváním teplotního zatížení u prutového modelu, 

kdy nelze nastavit přesné hodnoty teplotního zatížení po průřezu. Z toho důvodu by se 

výsledky dosažené na skořepinovém modelu měly více blížit skutečným hodnotám napětí. 

Tento závěr je však nutné porovnat s dalšími experimentálními výsledky nebo s dalšími 

výsledky podrobné numerické analýzy. 
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 Závěr 6

 

Bakalářská práce byla věnována výpočtu požární odolnosti prvků ocelových konstrukcí 

a vlivu vysoké teploty na chování staticky neurčitých konstrukcí.  

V práci byl ukázán postup výpočtu prvků ocelových konstrukcí uzavřeného průřezu 

zatíženého požárem ze tří stran a ze všech stran. Požární odolnost prostého nosníku byla 

prokázána z hlediska času dosažení kritické teploty a také z hlediska ztráty únosnosti. 

Posouzení podle kritické teploty bylo řešeno naprogramovaným výpočetním postupem 

v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, kde byla v závislosti na čase požáru vypočtena 

teplota plynu podle normové teplotní křivky, z ní odvozena teplota v průřezu na základě 

přestupu tepla do průřezu při současně proměnných tepelných vlastnostech oceli 

v závislosti na dosažené teplotě. Výsledky této přírůstkové metody byly ověřeny 

zjednodušeným normový postupem podle Nomogramu a oba typy průřezů byly porovnány 

posudkem, který nabízí komerční software Scia Engineer.  

Vedle posouzení nosníku z hlediska času dosažení kritické teploty bylo provedeno 

také porovnání výpočtu požární odolnosti z hlediska únosnosti, kde v tabulkovém 

procesoru Microsoft Excel byla v závislosti na dosažené teplotě v průřezu konstrukce 

redukována mez kluzu a ta byla porovnána s návrhovou hodnotou ohybového momentu. 

Posudkem požární odolnosti z hlediska času dosažení kritické teploty a z hlediska ztráty 

únosnosti bylo dosaženo stejných výsledků. 

Hlavním úkolem bakalářské práce bylo provést studii staticky neurčité rámové 

konstrukce uzavřeného průřezu zatížené rovnoměrnou a nerovnoměrnou změnou teploty 

po výšce průřezu a to numerickým modelováním v komerčním softwaru Scia Engineer. 

V práci byl řešen rám tvořený čtvercovým uzavřeným dutým průřezem 50x4 mm. U 

teplotního zatížení na konstrukci se vycházelo z naměřených experimentálních výsledků. 

Úloha byla řešena fyzikálně lineárně, na rámu bylo zjišťováno, kdy dojde k překročení 

meze kluzu v některém z vybraných průřezů. 

V bakalářské práci byly řešeny dvě rámové konstrukce. V prvním případě byl rám 

zatěžován rovnoměrnou teplotou a normálová napětí byla zjišťována na prutové konstrukci 

pomocí obecné deformační metody, na prutovém modelu a na skořepinovém modelu 

tvořeném z 2D prvků v softwaru Scia Engineer. Všemi řešenými způsoby bylo dosaženo 

srovnatelných výsledků, při zatížení rámu rovnoměrnou teplotou došlo k překročení meze 

kluzu v místě vetknutí přibližně v 15. minutě požáru. Na základě srovnání numerického 
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modelu prutové konstrukce a numerického modelu řešeného skořepinovými prvky ve Scia 

Engineer s řešením obecnou deformační metodou bylo ověřeno, že modely v programu 

byly správně vytvořeny a lze je použít pro řešení rámu zatíženého nerovnoměrnou změnou 

teploty. 

V druhém případě byl rám zatěžován nerovnoměrnou teplotou po výšce průřezu příčle 

a normálová napětí byla zjišťována na ověřeném prutovém modelu a na skořepinovém 

modelu v softwaru Scia Engineer. Při zatížení rámu nerovnoměrnou teplotou bylo 

dosaženo rozdílných výsledků. U prutového modelu došlo k překročení meze kluzu ve 

vetknutí přibližně ve 4. minutě požáru. U skořepinového modelu došlo k překročení meze 

kluzu v rámovém rohu na horní straně příčle přibližně ve 3. minutě požáru. Podle 

předpokladu se velký nárůst napětí v konstrukci projevil na začátku požáru, kdy velký 

rozdíl teplot na horních a spodních vláknech příčle ovlivnil napěťově-deformační stav celé 

konstrukce více než v pozdější fázi požáru. Řešením, jak zamezit velkým rozdílů 

v teplotách na horních a spodních vláknech může být použití protipožární ochrany. 

Závěrem lze říci, že analytický způsob řešení staticky neurčité konstrukce zatížené 

rovnoměrnou teplotou v tomto případě bylo dostatečně přesné. U konstrukce zatížené 

nerovnoměrnou teplotou se projevil velký význam analýzy na základě numerického 

modelování metodou konečných prvků pomocí skořepinového modelu v prostoru. 

Z rozdílných výsledků získaných řešením prutového a skořepinového modelu ve Scia 

Engineer je zřejmé, že bude zapotřebí provést jejich porovnání s experimentálními 

výsledky, případně s dalšími výsledky podrobné numerické analýzy např. v softwaru 

Ansys. 
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