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POŢÁRNÍ ODOLNOST SPŘAŢENÝCH OCELOBETONOVÝCH SLOUPŮ 

Abstract 

Determination of the final fire resistance of composite columns made of concrete filled hollow 

sections. Calculation is based on achievement of critical temperature on steel tube. Final resistance is 

determined respect to influence of concrete filling. In the end the article demonstrates application of 

the probabilistic method SBRA (Simulation Based Reliability Assessment) in fire resistant calculati-

on. 
 

 1 ÚVOD  

Spřaţené ocelobetonové skelety patří v současné době mezi velice často pouţívané konstrukč-

ní systémy. Přinášejí výhody jak statické, tak i  konstrukční. Jednou z nevýhod těchto systémů však 

bývá sníţená poţární odolnost vyplývající z případných nechráněných ocelových částí průřezů, které 

by mohly být vystaveny účinkům poţáru. Průřezy pak musí být dodatečně chráněny, coţ je provádě-

no např. obezděním, protipoţárními obklady či nástřiky nebo přidáním dodatkové, tzv. poţární, vý-

ztuţe do samotných průřezů. Provedení ochrany podhledů stropů a dolních pásů průvlaků zpravidla 

nezpůsobuje závaţnější problémy. Na druhé straně poměrně štíhlé ocelobetonové sloupy vyţadují 

pečlivé zváţení způsobu zajištění poţadované poţární odolnosti. Mezi nejštíhlejší ocelobetonové 

sloupy patří sloupy vyrobené z dutých ocelových průřezů vyplněných betonem. Tyto sloupy se vy-

značují vysokou únosností, vnější ocelový povrch však primárně zůstává bez ochrany. Při návrhu 

konstrukce je však pro projektanta poměrně obtíţné se správně orientovat a zhodnotit poţární odol-

nost navrţeného sloupu. Předběţné vyhodnocení poţární odolnosti se pak zpravidla provádí na zá-

kladě součinitele průřezu: 
VAm /  pro nechráněný (příp. dodatečně chráněný) ocelový povrch, tepel-

ná kapacita výplňového betonu se postihuje jen výjimečně.  

V následujících kapitolách je naznačen způsob, jak lze zjednodušeným způsobem určit před-

pokládanou dobu poţární odolnosti sloupů z ocelových kruhových trub vyplněných betonem se zapo-

čítáním tepelné kapacity výplňového betonu. U těchto štíhlých sloupů by pak mělo být provedeno 

také podrobné stabilitní posouzení za zvýšených teplot, praktické zkoušky však ukazují, ţe vybočení 

(ztráta stability) přichází náhle, a  to v  oblastech „kritických teplot“ oceli. 
 

1.1 Mechanické a tepelně technické vlastnosti oceli a betonu 

Mechanické a tepelně technické vlastnosti materiálů za zvýšených teplot lze převzít např. 

z bývalých norem ČSN nebo z příslušných Eurokódů, kterými byly po roce 2000 normy ČSN po-

stupně nahrazovány. Zde je však moţno podotknout, ţe např. uvaţovaný průběh meze kluzu oceli za 

teploty dle [6] - (viz Obr. 1) se jeví jako příliš optimistický a neodpovídá reálnému průběhu. Pro 

sloupy s vysokým stupněm vyuţití průřezu můţe být tento předpoklad na straně nebezpečné, proto by 

v těchto případech měla vţdy následovat podrobná stabilitní analýza.  

Pro ilustraci je na Obr. 2 zaznamenán rozptyl výsledků meze kluzu za teploty v rozsahu do 

500°C ze 13-ti taveb oceli 19 Mn6 (DIN 17 155). Z naměřených hodnot při jednotlivých teplotách 

byl vyčíslen aritm. průměr a tento výsledek vynesen do grafu. Je patrná výborná shoda exp. výsledků 

oceli 19 Mn6 s údaji dle ČSN 41 1523. O něco niţší výchozí průměrné hodnoty oceli 19 Mn6 byly 

způsobeny většinovým podílem vzorků o tl. > 12 mm, které byly při tahových zkouškách pouţity, 

coţ mohlo způsobit sníţení meze kluzu aţ o 10 MPa. I přes omezený počet taveb, které byly na vy-
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hodnocení k dispozici, se v oblasti teplot 400 – 500°C podařilo zachytit vliv vázání volného dusíku 

v nitridy, coţ v této oblasti zmírnilo pokles meze kluzu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Redukční součinitelé pro vztah napětí-deformace oceli při zvýšených teplotách dle   

                ČSN P ENV 1993-1-2. 

1.2 Výpočet vedení tepla 

 Prostup tepla při tepelném namáhání ve zkušební peci závisí nejen na teplotě ve zkušební 

peci, ale také na součinitelích přestupu tepla mezi hořícím prostorem a povrchem konstrukce. Te-

pelný tok konstrukcí z povrchu dále závisí na tepelně technických vlastnostech materiálů, které jsou 

tepelně proměnné. Základní vztah vychází z třírozměrného modelu Fourierova zákona vedení tepla, 

který je vyjádřen: 

 

( ) ( ) ( )x y z

T T T T
Q c

x x y y z z t
   

      
    

      
    (1) 

 

kde , ,x y z    jsou tepelné vodivosti 

ρ objemová hmotnost 

c měrné teplo 

t čas 

Q
 vnitřní vývin tepla. 

 

Pro jednorozměrné a dvourozměrné vedení tepla můţe být rovnice (1) zjednodušena vynechá-

ním příslušných parciálních derivací. 
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Obr.2 Experimentálně získané hodnoty meze kluzu oceli 11 523. 

Okrajové podmínky musí být definovány jednak průběhem teplotního namáhání od poţáru, 

jednak přestupem tepla. Hlavní sloţky přestupu tepla jsou konvekce a radiace, přičemţ radiace je 

rozhodující a teplotně závislá. Součinitel přestupu tepla na straně ohřívaného povrchu je: 

k r              (2) 

pro nechráněnou ocelovou konstrukci přivrácenou k poţáru (poţár ze čtyř stran) lze přibliţně 

uvaţovat:  

15 0,07 NT       kde     (3) 

0 345log(8 1)NT T t       (4) 

je teplota poţáru v čase t (°C), tzv. normová teplotní křivka, uvaţovaná pro 

0 20T        (5)

     

Pro konkrétní tepelné namáhání je však teplota poţáru limitována minimálním (TN´) a  maxi-

málním (TN“) průběhem dle [5]. 
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1.3 Teplota oceli nechráněných dutých ocelových profilů vyplněných betonem 

 Růst teploty nechráněných dutých ocelových profilů je ovlivněn jednak tvarovým faktorem, 

jednak tepelnou kapacitou výplňového betonu, který navíc plní i funkci statickou. Tímto způsobem se 

zvyšuje statická únosnost profilu, současně je jádrovou výplní odnímáno teplo záhřáté oceli.  

Mnoţství dodaného tepla Q do ocelového průřezu za interval Δt moţno vyjádřit: 

 

1
( )

1 i N S tQ O T T



          (6) 

 

Mnoţství přijatého tepla Q, které zvyšuje teplotu ocelového průřezu TS je moţno zapsat: 

 

( )a a a c c c SQ c F c F T           , kde    (7) 

 

ca je měrné teplo oceli 

cc měrné teplo výplňového betonu 

ρa objemová hmotnost oceli 

ρc objemová hmotnost výplňového betonu 

Fa průřezová plocha oceli 

Fc náhradní průřezová plocha betonu určená z předpokládaného 

 teplotního spádu dle Obr. 3. 

Oi obvod ocelové části vystavené poţáru 

TS teplota oceli. 

Dosazením rovnice (6) do rovnice (7) lze získat rovnici pro přírůstek teploty ΔTS  v časovém 

intervalu Δt: 

tTT
FcFc

O
T SN

cccaaa

i

S 
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   (8) 

 

 Iteračním způsobem výpočtu lze pak vypočítat celkový čas t, za který bude dosaţeno kri-

tické teploty oceli Ts,krit , která je dle [5]: 

 

   
4608,0

02, )/1(5,723  skritsT           ,      (9) 

 

nebo podle [6], pokud se neuvaţují deformační kritéria: 

   4821
9674,0

1
ln19,39

833,3

0

, 













 cra               (10) 

 Pokud nejsou k dispozici přesnější poznatky o stupni vyuţití průřezu v čase t = 0, je moţno 

předpokládat: 

   μ0  =  σs / σ02 = 0,6 

Mf  


1
                (11) 
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1.4 Náhradní průřezová plocha betonu  

Náhradní průřezová plocha betonu můţe být zjed-

nodušeně  určená z předpokládaného teplotního spádu 

v betonovém jádru. Na vnitřním povrchu trubky se 

v betonu předpokládá teplota rovná přibliţně teplotě oceli 

Ts. Odtud pak teplota klesá ve tvaru paraboly (rotačního 

paraboloidu) k neprohřátému středu trubky na hodnotu 

To.  

Pro parabolu  Tar 2 ,  kde  

            

  

ST

tlD
a

2)2/( 
  

 

 

 

 

      (12) 

 

 

Obr.3 Idealizovaný teplotní spád v betonovém jádru. 

1.5 Porovnání vypočítaných hodnot požární odolnosti s výsledky experimentál-

ních zkoušek 

Výpočet poţární odolnosti byl proveden uvedeným postupem pro ocelobetonové sloupy délky 

3 m vyrobené z kruhových trub mat. 11 353 a vyplněných betonem B15. Ve výpočtu se předpokládá 

nechráněný ocelový povrch, který je poţárně namáhán ze čtyř stran. Zjednodušeně je zde sledováno 

pouze dosaţení kritické teploty oceli dle [5], výpočtem je zahrnuta tepelná kapacita výplňového beto-

nu. Výsledky výpočtu jsou v Tab. 1 a 2 konfrontovány s výsledky poţárních zkoušek provedených ve 

zkušebně PAVÚS ve Veselí nad Luţnicí. V tabulkách uváděné experimentální hodnoty jsou ale 

extrapolovány ze zatíţení sloupů při zkouškách, pro  σs / σ02  ≈  0,9. 

Tab.1 Porovnání poţární odolnosti pro TR Φ 219 x 6. 

TR Φ 219 x 6, ocel 11 353, bet. B15 

σs / σ02 0,7 0,65 0,5 

Zkoušky poţární 

odolnosti 
19 min 21 min 28 min 

Zjednodušený  

výpočet 
20,6 min 22,3 min 27,6 min  

Tab.2 Porovnání poţární odolnosti pro TR Φ 219 x 10. 

TR Φ 219 x 10, ocel 11 353, bet. B15 

σs / σ02 0,7 0,65 0,5 

Zkoušky poţární 

odolnosti 
21,5 min 23,5 min 30,5 min 

Zjednodušený  

výpočet 
22,5 min  24,5 min 30,3 min 
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2. PLNĚ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ POSOUZENÍ 

Při výpočtech poţární odolnosti jsou definovány okrajové podmínky a vstupní veličiny, které 

mají do značné míry náhodný charakter. Obzvláště to pak platí pro mechanické a tepelně technické 

vlastnosti pouţitých materiálů, které jsou navíc závislé na teplotě.  

Pro ilustraci bude dále provedeno posouzení poţární odolnosti ocelobetonového sloupu 

pomocí metody SBRA [1], která umoţňuje postihnout variabilitu vstupních veličin. Posouzení bude 

provedeno pro sloup z TR Φ 219 x 10, ocel 11 353, bet. B15, pro σs / σ02  =  0,65, viz Tab. 2.  

Pro výpočet poţární odolnosti zaloţený na dosaţení kritické teploty oceli je moţno definovat 

funkci spolehlivosti: 

FS  =  R – S , kde               (13) 

  

R  je odolnost konstrukce, která je reprezentovaná kritickou teplotou 
,s kritT , 

S  účinek zatíţení určený teplotou ocelového pláště sT . 

Na Obr. 4 je uveden histogram výsledné funkce spolehlivosti FS, která dokumentuje situaci 

výpočtu v i-tém iteračním kroku v čase  t = 22,9 min. Tomuto času pak odpovídá zjištěná 

pravděpodobnost dosaţení kritické teploty oceli  Pf = 0,071. 

                 Obr.4 Histogram funkce spolehlivosti.           Obr.5 Vývoj teploty při poţáru             

      podle normové křivky TN. 

3. ZÁVĚR 

 Zjištěné hodnoty poţární odolnosti ocelobetonových sloupů potvrzují skutečnost, ţe výplň 

uzavřených ocelových průřezů zvyšuje jejich poţární odolnost. Vyplněním dutiny dochází 

k odnímání tepla nosného ocelového pláště, sniţování jeho teploty a tím k zvyšování poţární odol-

nosti prvku. Je však důleţité, aby vhodným systémem otvorů v plášti byl umoţněn odvod 

přetlakových vodních par, které při poţáru v dutině vznikají. 

 Lze konstatovat, ţe hodnoty poţární odolnosti ocelobetonových sloupů, které byly získány 

prezentovaným zjednodušeným výpočtem, vykazují poměrně dobrou shodu s výsledky experi-

mentálními. Pokud by byly k dispozici dostatečné soubory statistických dat pro jednotlivé vstupní 

veličiny náhodného charakteru, bylo by velice výhodné vyuţívat i plně pravděpodobnostní postupy. 
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