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ANOTACE

ŠENK, R.: Protipožární ochrana ocelových konstrukcí. Bakalá ská práce. Ostrava:

VŠB-TU, 2008, 52 s.

Klí ová slova:  ocel, teplotní a mechanické vlastnosti oceli, fyzikální vlastnosti oceli,

protipožární nást iky, protipožární nát ry, protipožární obklady.

Bakalá ská práce se zam uje na p ehled možností požární ochrany ocelových

konstrukcí s podrobn jším zam ením na dnes používané typy ochrany. U každého typu,

práce popisuje podrobn ji n kolik konkrétních produkt . Všemu p edchází popis oceli, zm ny

vlastností oceli za zvýšených teplot p i požáru a faktory ovliv ující požární odolnost

ocelových konstrukcí. Záv rem je porovnání a zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých

druh  a systém  protipožární ochrany ocelových konstrukcí ve zvolených kritériích, které

že sloužit pro ur ení sm ru p i výb ru vhodného systému.

.

ABSTRACT

ŠENK, R.: Fireproof Protection of Steel Structures. Diploma thesis. Ostrava: VŠB-TU,  2008,

52 pp.

Key words:  steel, thermal and mechanical properties of steel, physical properties of steel,

fire-proof sprays, fire-proof paints, fire-proof cladding.

The thesis concentrates on view of fireproof protection of steel structures with a view to

types use in nowadays. It describes several concrete products of each types in details. First of

all, there is a characterization of steel, changes in characteristics, due to increased

temperatures during the fire, and factors influencing fire resistance of steel structures. It

results  in  the  comparison  and  evaluation  of   advantage  and  disadvantage  of  individual  sorts

and systems of fireproof  protection of steel structures in specific criterias. It can help to

choose available fireproof system.



1

Obsah

1 Úvod ..............................................................................................................................3

2 Ocel a ocelové konstrukce.............................................................................................5

2.1 Ocel – stavební materiál ...........................................................................................5

2.2 Výroba a spot eba oceli v íslech .............................................................................6

3 Vlastnosti oceli ..............................................................................................................7

3.1 Teplotní a mechanické vlastnosti ocele .....................................................................7

3.1.1 Zm ny mechanických vlastností stavebních ocelí .....................................................7

3.2 Fyzikální vlastnosti ..................................................................................................9

3.2.1 Zm ny fyzikálních vlastností....................................................................................9

4 Ochrana ocelových konstrukcí ................................................................................... 12

4.1 Zvyšování požární odolnosti .................................................................................. 12

5 Zp soby protipožární ochrany ocelových konstrukcí ............................................... 13

5.1 Nové materiály, úprava vlastností materiál  ........................................................... 13

5.2 Volba ocelových prvk  a jejich pr ez  ................................................................. 14

5.3 Tradi ní ochrana obezd ním nebo s použitím betonu ............................................. 14

5.3.1 Obetonování a vylití betonem................................................................................. 14

5.3.2 Obezd ní ................................................................................................................ 15

5.4 Protipožární omítky a nást iky ............................................................................... 15

5.4.1 Protipožární omítky – Omítkoviny z klasických malt ............................................. 16

5.4.2 Speciální omítkoviny – protipožární nást iky ......................................................... 17

5.5 Protipožární nát ry a nát rové systémy .................................................................. 26

5.5.1 Zábranové nát ry ................................................................................................... 26

5.5.2 Sublimující nát ry .................................................................................................. 26

5.5.3 Intumescentní nát ry .............................................................................................. 27

5.6 Protipožární obklady .............................................................................................. 33

5.6.1 Druhy protipožárních desek ................................................................................... 33



2

5.6.2 Rozlišení desek použitelných v protipožární ochran  staveb ................................... 33

5.6.3 Vlastnosti protipožárních desek .............................................................................. 35

6 Posouzení výhod a nevýhod protipožárních ochran ocelových konstrukcí

podle n kolika kritérií ........................................................................................................ 42

6.1 Požární odolnost .................................................................................................... 42

6.2 Cena ...................................................................................................................... 42

6.3 Aplikace................................................................................................................. 43

6.4 Plošná hmotnost ..................................................................................................... 43

6.5 Použitelnost ........................................................................................................... 43

6.6 Životnost ................................................................................................................ 44

6.7 Povrchová úprava................................................................................................... 44

6.8 Víceú elovost ........................................................................................................ 44

7 Záv r ........................................................................................................................... 46

Literatura............................................................................................................................ 48

Seznam p íloh ..................................................................................................................... 51



3

1 Úvod

Ocelové prvky mají ve stavebnictví nezastupitelné místo z mnoha d vod . Díky vlast-

nostem jako je nap íklad vysoká pevnost umož ující snižování hmotnosti staveb, p enesení

výroby ze staveništ  a její automatizaci, zvýšení p esnosti, snížení pracnosti, zkrácení staveb-

ních lh t, rychlé montáži konstrukcí na staveništi samotném a adaptabilnosti p i zm  pro-

vozních podmínek, je jejich efektivnost, oproti konstrukcím zd ným nebo železobetonovým,

nadevší pochybnost z ejmá. Nespornou výhodou je také možnost jejího znovuzpracování

v p ípad , že její funkce kon í, a  už z hlediska životnosti, i v p ípad  zm n stavebního cha-

rakteru daného objektu. [6]

es adu nesporných výhod ocelových prvk  jsou tyto konstrukce charakteristické i

adou negativních vlastností. Jde p edevším o náro nost na údržbu, jež vyplývá z náchylnosti

ke korozi a z pohledu požárního se jedná o menší odolnost proti ohni. P esto, že je ocel neho -

lavý stavební materiál, lze její chování v podmínkách požáru ozna it za nep íznivé. Mezi

zdroje nebezpe í p i nár stu teploty pat í pokles pevnostních vlastností, nár st tažnosti, plas-

ticity a teplotní roztažnosti. [6]

Je zde tedy mnoho d vod , pro  je pot eba ocelové konstrukce chránit, neboli zvyšo-

vat jejich požární odolnost. [6]

Protipožární ochrana ocelových konstrukcí se stala diskutovaným tématem a problé-

mem, který je nutno stále ešit a p icházet s novými a novými možnostmi jejího zlepšení.

K tématu p ispívá i rostoucí nebezpe í teroristických útok  a zkušenosti s požárem a násled-

ným z ícením budov, které obrátily pozornost nejen odborník , ale také laické ve ejnosti

k této problematice. A v neposlední ad  p ispívá i stavba vysokých mrakodrap  a výškových

budov, zejména v Asii, která celé problematice dodává aktuálních rozm . [24]

Cílem této bakalá ské práce je seznámení se s možnostmi a druhy dnes používaných

protipožárních ochran ocelových konstrukcí. P edstavíme si také ochranné metody, které se

dnes využívají jen velmi omezen  a podrobný popis n kolika konkrétních produkt  v každé

kategorii.  Nakonec provedeme srovnání vybraných produkt  z n kolika hledisek. Než se

ovšem dostaneme k samotným možnostem zvyšování odolnosti ocelových konstrukcí, které

dnešní trh nabízí, je pot eba se blíže seznámit s ocelí a jejím chováním p i zvýšených teplo-

tách. Z t chto údaj  pak vychází samotná podstata a d vod její ochrany.
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Téma „Protipožární ochrana ocelových konstrukcí“ bylo zpracováváno již nes etn -

krát. Dokladem toho je množství knih, ada lánk , monografií a diplomových prací, jež mi

pomohly blíže popsat danou problematiku. Dalším významným zdrojem informací pro mne

byly internetové stránky odborných firem zabývajících se aplikací nebo dokonce samotnou

výrobou materiál  pro protipožární ochranu ocelových konstrukcí.

Obecný pohled na danou problematiku uvádí ada knižních publikací renomovaných

autor , jež jsou z ásti, zam eny tímto sm rem.

Neopomenutelný význam zaujímají také eské státní normy, zákony a vyhlášky.
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2 Ocel a ocelové konstrukce

Stavební konstrukce musí p i požáru obecn  plnit t i kritéria:

- Nosné (R) – konstrukce musí bezpe  p enášet vn jší zatížení i po ur itou dobu

požáru.

- Izola ní (I) – konstrukce musí zamezit nadm rnému vzr stu teploty (zpravidla nad

150 °C) na povrchu p ímo nevystaveném požáru.

- Odd lovací (E) – konstrukcí nesmí pronikat plameny. [14]

Zpravidla se požaduje, aby tato kritéria, a  už všechna i jen n která z nich, byla spln -

na po ur itou dobu, která se nazývá doba požární odolnosti. Doba požární odolnosti je as,

po který je daný konstruk ní prvek schopný odolávat teplotám vznikajícím p i požáru, aniž by

došlo k porušení jeho funkce neboli nespln ní výše jmenovaných kritérií. P edpokládá se vol-

ný rozvoj požáru bez vn jších zásah . [1,14]

2.1 Ocel – stavební materiál

Ocel je slitina železa, uhlíku, legujících prvk  a doprovodných prvk , která obsahuje

mén  než 2,14% uhlíku. Legující prvky jsou na rozdíl od doprovodných p idávány zám rn

s cílem úpravy a zlepšení vlastností. Doprovodné prvky jsou p ítomny vždy a souvisí

s použitými surovinami a výrobní technologií. Snahou výroby je snížení obsahu t chto ne is-

tot na minimum. [11] Základní surovinou pro výrobu oceli je vedle surového železa také oce-

lový odpad. [12]

Obsah uhlíku v ocelích používaných na stavební konstrukce je velmi malý (do 0,4%)

[14]. V praxi jsou jako ocele ozna ovány slitiny, které obsahují p evážn  železo a které je

možno tvá et. [25]

Existuje mnoho r zných druh  ocelí jejichž vlastnosti se získávají kombinací obsahu

uhlíku, legujících prvk  a kombinací tepelného a tepeln -mechanického zpracování, a tak je

možno je p izp sobit zamýšlenému použití. [28] eské normy registrují zhruba 500 druh

ocelí. [11]
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2.2 Výroba a spot eba oceli v íslech

Ocel jako stavební materiál odolává v sou asné dob  (hlavn  na evropské trhu) konku-

renci a zna né oblib  železobetonu. Navíc specifikem eského stavebnictví je jednozna ná

ednost konstrukcí betonových a železobetonových p ed ocelovými. Tento stav z stává ne-

nný i p es prokazatelné technické, ekonomické, estetické a také ekologické p ednosti oce-

lových konstrukcí. [26]

Spot eba oceli ve stavebnictví byla do roku 2003 sledována eským statistickým ú a-

dem. Díky mimo ádn  velké poptávce po stavební oceli v roce 2004 zadal odbor stavebnictví

a investi ního rozvoje Ministerstva pr myslu a obchodu R na toto téma studii, jejímž zpra-

covatelem bylo Hutnictví železa. Z této studie vyplývá následující spot eba stavební oceli

uvedená v tab.1. [26,27]

2003 2004 2005

Betoná ská ocel (t) 206 100 316 200 231 000

Profily (nosníky) (t) 106 200 122 800 112 000

Tab. 1: Spot eba stavební oceli v letech 2003 – 2005 [26,27]

Vysoký nár st spot eby oceli v roce 2004 zp sobila velká poptávka ve 2. tvrtletí to-

hoto roku, vyvolaná obavami z cenového r stu na základ  celosv tov  vysoké poptávky,

a proto se jednalo spíše o p edzásobení.

Výše zmín ná studie se zabývá také odhadem p edpokládaného vývoje pouze

z hlediska sortimentu ocelá ských výrobk  ve spot eb  stavební oceli. Bylo zjišt no, že podíl

betoná ské oceli se postupn  zvyšuje z 29 % v roce 2001 na 34 % v roce 2007. Stejná situace

je také u profilované oceli, kde z 16 % v roce 2001 by podíl v roce 2007 m l být 18 %. [26]

Spot eba stavební oceli je odhadována pouze na základ  odhadu vývoje objemu sta-

vebních prací a jejich struktu e. [26]
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3 Vlastnosti oceli

3.1 Teplotní a mechanické vlastnosti ocele

Mechanické vlastnosti všech typ  ocelí jsou zna  ovliv ovány teplotou. P i zah ívá-

ní oceli p ibližn  k teplot  350°C klesají mechanické vlastnosti do té míry, že neohrožují bez-

pe nost objekt . Jestliže ovšem dojde k zah átí na vyšší teploty, pak se velmi nep íznivým

jevem ocelových prvk  stává jejich nar stající deformace. P i proh átí na teplotu kolem

500°C se v d sledku ztráty pevnosti z ítí a zpravidla s sebou strhnou t žké konstrukce, se kte-

rými jsou spojeny nebo do kterých jsou zakotveny. [11]

Tato skute nost je zp sobena zm nou vazebních sil ve struktu e kov  s rostoucí teplo-

tou, která zap uje v tší rozkmity atom  v uzlových bodech m ížky. Obecn  platí, že

s rostoucí teplotou klesají pevnostní vlastnosti, ale tažnost a plastické vlastnosti rostou. Nao-

pak klesající teplota zvyšuje pevnost  a snižuje tažnost, kontrakce i vrubovou houževnatost.

které zákonitosti zm n vlastností monokrystal  s teplotou se projevují i u polykrystalic-

kých materiál . [11]

I p esto, že je ocel stavebním materiálem neho lavým, její chování p i požáru je možné

považovat za velmi nebezpe né v d sledku ztráty zlepšených mechanických vlastností. [7]

3.1.1 Zm ny mechanických vlastností stavebních ocelí

Mez kluzu – vlivem vyšších teplot klesá, viz. obrázek 3.1. [11]

Mez pevnosti – pevnost oceli roste p ibližn  do teploty 350 °C až 400 °C. Jednotlivé druhy

ocelí mají rozdílné pevnostní vlastnosti a s obsahem uhlíku r st pevnosti klesá. U jakostn j-

ších ocelí dochází k maximálnímu zvýšení pevnosti p i teplot  350 °C. Od teploty 350 °C

pevnost rychle klesá a p i 650 °C iní pouhých 20 – 25 % p vodní pevnosti, sou asn  se však

zmenšují rozdíly mezi jednotlivými druhy stavebních ocelí, viz obrázek 3.1. [11]

Tažnost – klesá do 250 °C a od této teploty nastává prudký vzestup. [11]

Modul pružnosti – je konstantní pouze do meze úm rnosti. V p ípad , že dojde ke zvýšení

nap tí, modul pružnosti klesá. Díky nár stu teploty p i požáru klesá mez úm rnosti a nap tí se
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stává vyšší než tato mez a dostává se do plastické oblasti. Hodnota modulu pružnosti v plas-

tické oblasti je závislá na nap tí a prudce klesá, viz. obrázek 3.1. [11]

Te ení oceli – te ení kov  za vyšších teplot (creep) je jejich d ležitou vlastností na rozdíl od

te ení kov , které vzniká p i dosažení meze kluzu za normálních teplot. [11]

Obr. 3.1: Hodnoty meze kluzu pevnosti v tahu, modul pružnosti a tažnosti oceli

v závislosti na teplot  [7]:

pmax – mez pevnosti v tahu bez vlivu te ení oceli

p5 – mez pevnosti v tahu po p ti hodinové p estávce

02 – maximální mez kluzu bez vlivu te ení oceli

02,5 – mez kluzu po p ti hodinové p estávce

E – modul pružnosti v tahu

Z hlediska požární bezpe nosti staveb nás zajímá p edevším zjišt ní velikosti r stu de-

formací, zejména plastických. Pokud užijeme stavební konstrukce, u kterých je skute né na-

tí 50 – 70 % meze kluzu p i 20 °C, nem žeme u t chto konstrukcí po ítat se stabilitou za
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vyšších teplot po delší dobu. To neplatí o konstrukcích strojírenských, které jsou vesm s di-

menzovány na tepelné namáhání a jsou proto stabilní pro zna né asové limity. [11]

3.2 Fyzikální vlastnosti

Fyzikální vlastnosti oceli se nem ní p i zm nách chemického složení ani p i tepelném

zpracování. Lze je charakterizovat veli inami: [14]

- Modul pružnosti

- Modul pružnosti ve smyku

- Sou initel p né roztažnosti

- Objemová hmotnost

- Sou initel délkové roztažnosti

3.2.1 Zm ny fyzikálních vlastností

Teplotní roztažnost – Délkové zm ny kovových materiál , ke kterým dochází vlivem zvy-

šování teploty se vyjad ují pomocí teplotního sou initele délkové roztažnosti . Ten se sta-

noví experimentáln  z délkových zm n v ur itém rozsahu teplot. U istých kov  se p ibližn

ur uje po etn  (3.1) nebo se odvozuje s využitím termodynamiky a stavové rovnice tuhých

látek. M že být velkým zdrojem nebezpe í ocelových konstrukcí. Nap . p i zah átí ocelového

nosníku délky 10 m na 400°C nastane jeho prodloužení o 50 mm. Pokud bychom hovo ili o

dokonale vetknutých konstrukcích, tedy konstrukcích, které nemají možnost prodloužení, pak

u nich dosahuje namáhání již p i teplotách nad 100°C blízko mezi pr tažnosti. Abychom za-

bránili vybo ení samotné ocelové konstrukce nebo poškození okolních konstrukcí, je nutno

dbát na dostate nou a ú innou dilataci. [11]

Rovnice p ibližného vyjád ení pom rného teplotního protažení oceli v širokém teplot-

ním interval: [11]

201014/ 6
all pro 20°C a  1200°C (3.1)

l délka p i teplot  20°C [mm]

l teplotní protažení [mm]

a teplota oceli [°C]
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V praxi je d ležitý vztah mezi teplotou tání kov  a délkovou roztažností. Délková roz-

tažnost je nep ímo úm rná modulu pružnosti a atomovému objemu, je tedy funkcí atomového

ísla. P i fázových p em nách dochází ke zm nám délkové roztažnosti. Posuzování vlivu roz-

tažnosti u ocelových konstrukcí by se m lo provád t s ohledem na m nící se hodnoty sou ini-

tele , nebo  p i vyšších teplotách jsou až 20% rozdíly oproti b žné hodnot , kdy 12 . 10-6

K-1. Oceli, které mají vyšší obsah uhlíku se vyzna ují nižší tepelnou roztažností. [11]

rné teplo – ca [J.kg-1.K-1] koliv je m rné teplo ovliv ováno teplotními ú inky, jak vi-

díme na obrázku 3.2, m že být v jednoduchých výpo etních metodách uvažováno jako nezá-

vislé na teplot  oceli.

Obr. 3.2: M rné teplo oceli v závislosti na teplot  [7]

Tepelná vodivost – Vyjad uje se pomocí sou initele a [W.m-1.K-1]. Její pokles se vzr stající

teplotou zobrazuje obrázek 3.3 a vyjad ují následující rovnice: [11]

a = 54 – 3,33.10-2
a pro 20°C a  800°C (3.2)

a = 27,3 pro 800°C a  1200°C (3.3)

Pro zjednodušené po etní metody lze uplatnit hodnotu:

a = 45 [W.m-1.K-1] pro 20°C a  1200°C (3.4)
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Obr. 3.3: Tepelná vodivost oceli v závislosti na teplot  [7]

Objemová hmotnost – M že se uvažovat jako nezávislá na teplotním intervalu a její hodnota

pro ocel je a = 7850 kg.m-3. [11]
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4 Ochrana ocelových konstrukcí

U ocelových konstrukcí, u nichž dochází vlivem vysokých teplot vznikajících p i po-

žáru k poklesu meze kluzu, pevnosti, modulu pružnosti a ke zvyšování teplotní roztažnosti

oceli se lze setkat s požadavkem zvýšení požární odolnosti. [1,11] Pot eba ochrany ocelových

konstrukcí vychází ze spln ní podmínek daných platnými p edpisy ur enými pro posuzova-

nou stavební konstrukci. Požární odolnost stavebních konstrukcí je v platných projektových

normách SN 73 0802 a SN 73 0804 definována jako doba, po kterou je konstrukce schop-

na odolávat ú ink m požáru, aniž by došlo k porušení její funkce, specifikované mezními

stavy požární odolnosti. Tyto mezní stavy jsou pak stanoveny v platné norm SN P ENV

1363-3 jako  [20]

R - ztráta stability a únosnosti

      E - porušení celistvosti

      I - p ekro ení mezních teplot na neoh ívaném povrchu

Pro staticky namáhané ocelové prvky je rozhodující p edevším parametr R, tedy ztráta

únosnosti a stability, protože ostatní dva parametry u t chto aplikací nelze hodnotit. Požární

odolnost je limitována asem, ve kterém nebude p ekro ena kritická teplota oceli. P ekro ení

této teploty vede ke ztrát  únosnosti a stability  a p edpokládá destrukci ocelové konstrukce.

[11,20]

4.1 Zvyšování požární odolnosti
Základním principem zvýšení odolnosti ocelových konstrukcí v i požáru je tedy za-

mezení jejich proh átí na kritickou teplotu  500°C (p ibližná) a vyšší. [11]

Toho je možné docílit n kolika zp soby:

- navrhnutí konstrukce a použití konstruk ních prvk  se zvýšenou požární odol-

ností tak, aby byly vystaveny ú ink m požáru pouze áste ,

- použití v tších nosných pr ez  konstruk ních prvk ,

- použití ocelí se zvýšenou pevností za vysokých teplot ve srovnání s klasickými

konstruk ními ocelemi. [20]

V následující kapitole si probereme jednotlivé možnosti podrobn ji. Zam íme se p e-

vážn  na první bod, který je v sou asné dob  nejefektivn jším a nejpoužívan jším.
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5 Zp soby protipožární ochrany ocelových konstrukcí

5.1 Nové materiály, úprava vlastností materiál

Díky prohlubování poznatk  z p írodn dních obor  je možno rozší it požární ochra-

nu ocelových konstrukcí také na zlepšování vlastností ocele jako takové. Na rozdíl od snahy

zabrán ní nár stu teploty konstrukce ke kritickým hodnotám je cílem vývoje zlepšení vlast-

ností daného stavebního prvku a tedy posunutí kritické teploty k vyšším hodnotám. Dosažení

ur ité hranice by pak pat ným zp sobem zajiš ovalo delší udržení celkové stability celého

objektu. [24]

Tyto materiály se zvýšenou odolností proti tepelným ú ink m požáru p edstavují

v sou asné dob  perspektivní skupinu ocelí, jejichž rozši ování se dá celosv tov  o ekávat.

Cesta vývoje nového typu ocelí se dle dosavadních výsledk  ukazuje jako velmi nad jná. Na-

vrhované složení oceli má všechny p edpoklady splnit požadavky, které jsou na tuto skupinu

ocelí kladeny. Nevýhodou m že být vyšší cena daná obsahem molybdenu. Další sm r vývoje

chto ocelí povede k optimalizaci chemického složení a tedy snížení jeho obsahu. V p ípad ,

že se poda í nalézt rovnováha mezi cenou oceli a její zvýšenou odolností proti požáru, dá se

ekávat široké uplatn ní na domácím i zahrani ním trhu. [24]

Na tyto nové typy konstruk ních ocelí jsou kladeny ur ité základní požadavky:

Minimální cena oceli.

Optimalizované chemické složení.

Výrobky se musí dodávat ve stavu po ízeném válcování nebo normaliza ním žíhání.

Musí být zaru ena sva itelnost, nejlépe bez p edeh evu a tepelného zpracování po sva-

ování, dostupnými technologiemi a p ídavnými materiály.

Musí být garantována zvýšená odolnost proti deformaci za zvýšených teplot, resp.

Ztrát  tvarové stability konstrukce. [24]

Po spln ní t chto požadavk  nebude nic bránit tomu, aby se protipožární ochrana vydala

naplno tímto sm rem a využila tak svého zna ného potenciálu.
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5.2 Volba ocelových prvk  a jejich pr ez

Pom r O/A (obvod pr ezu k jeho ploše) je rozhodujícím ukazatelem požární odolnos-

ti ocelových prvk . S nár stem tohoto pom ru klesá požární odolnost a roste tepelná jímavost

prvku. Otev ené ocelové profily mají tento pom r nevýhodný a proto je snahou tyto profily

uzavírat nap . sva ováním a vytvá et profily len né (nap . navrhovat u p íhradových vazník

místo otev ených úhelník  uzav ené trubky). [9]

Tlustost nné profily vykazují vyšší požární odolnost než tenkost nné. Proto jsou vál-

cované profily I vhodn jší než subtiln jší HEB profily. Plnost nné konstrukce odolávají lépe

požáru než p íhradové. Požární odolnost nechrán ných ocelových sloup  nebo stropních nos-

ník iní p i pom ru: [9]

100 < O/A  150 [m-1] 15 minut

150 < O/A  300  [m-1] 10 minut

300 < O/A       [m-1] 7   minut

Podíváme-li se na tuto problematiku ist  z finan ního hlediska, jeví se dimenzování

ocelových prvk  z pohledu požární ochrany jako ekonomicky nevýhodné. P edimenzovat

ur itý konstruk ní prvek je výhodné pouze v tehdy, pokud nelze ostatními zp soby dosáhnout

požadovaných hodnot požární odolnosti levn ji.

5.3 Tradi ní ochrana obezd ním nebo s použitím betonu

Tato skupina pat í k dnes již málo používaným zp sob m ochrany vzhledem k jejich

hmotnosti, tlouš ce a mokré technologii provád ní. [7] P esto tyto typy ochrany uvedu ve své

práci, p edevším z d vodu úplného p ehledu. Ovšem nebudeme se jimi zabývat nijak podrob-

.

5.3.1 Obetonování a vylití betonem

Starší zp sob ochrany, který se dnes již prakticky nevyužívá. Hlavní nevýhodou je

velká objemová hmotnost. Tímto druhem ochrany lze dosáhnout požární odolnosti až 180

minut. [1,11]
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Aplikuje se také vnit ní výpl  betonem, ale jen u uzav ených a p edevším kruhových

ocelových pr ez . Betonová sm s je do dutin t chto sloup erpána technologicky. [11]

Postup p i vypl ování ocelových sloup :

Do ocelového sloupu se v horní a dolní ásti podlaží (nejvýše však ve vzdálenosti

10 m) navrtají otvory. Ke spodnímu otvoru se p iloží hubice erpadla a sm s se protla í až do

výše horního otvoru. Horní otvor musí v p ípad  požáru umož ovat odvod vodní páry. V tši-

na pr ez  ocelových sloup  (cca do pr ru 600 mm) nevyžaduje velké množství betonové

sm si, a proto je vhodné použít erpadel, která vyžadují sv tlý pr ez otvoru pro nasazení

hubice erpadlové hadice do st ny ocelového sloupu 30 mm. [7]

5.3.2 Obezd ní

Tradi ní technologie používaná p edevším v minulosti na ochranu svislých konstrukcí.

Je ovliv ována použitým materiálem, tlouš kou ochranné obezdívky a možností provedení

povrchové omítky. Uvážíme-li v tší tepelnou vodivost klasických materiál , tedy tradi ních

cihel, musí mít ochranná vrstva v tší tlouš ku, ímž se zvyšuje hmotnost obkladu. Proto je

tedy výhodn jší používat leh ených tvárnic pórobetonových, k emelinových a dalších, které

mají nižší objemovou hmotnost a lepší tepeln  izola ní schopnosti. Je zde ovšem také jistá

nevýhoda a tou je k ehkost, nutnost p izp sobování vn jším rozm m sloupu a zna ný po et

spár dovolujících vznik tepelných most . To vyžaduje odbornost vyspárování a vhodnou vol-

bu použitých materiál . [7]

5.4 Protipožární omítky a nást iky

O prvních moderních typech tepeln -izola ních omítek a protipožárních nást ikových

hmotách m žeme hovo it již od konce 19. a za átku 20. století. Nezachovaly se ovšem žádné

bližší údaje. [23]

Tento zp sob ochrany pat í krom  deskových silikátových obklad  k nejstarším

ochranným systém m. Funkci protipožární ochrany plnily p vodn  hlin né omítky a jíl, které

primárn  sloužily jako ochrana d ev ných a rákosových st n proti pov trnosti. Celá staletí se

pak používaly nejr zn jší typy vápenných i cementových omítek, a  již vyztužených nebo bez

výztuže. [7] Všechny tyto materiály však mají své limity. Parametry odpovídaly v tšinou

dnešním omítkám skupiny III a jejich tepeln  izola ní vlastnosti byly pom rn  nízké. Konec-
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konc  i dnes má smysl používání omítek v protipožární ochran  (bez ohledu na zat íd ní) až

od tlouš ky 10 mm a více. [23]

5.4.1 Protipožární omítky – omítkoviny z klasických malt

Protipožární omítky se d lí podle složení malty. V sou asné dob  rozeznáváme tyto

druhy nanášených omítek:

I. sádroperlitové nebo sádrovermikulitové

II. sádrové nebo vápenosádrové

III. vápenné, vápenocementové nebo cementové

Nejú inn jší z hlediska požárn  izola ních schopností jsou malty skupiny I., nejmén

inné jsou pak malty skupiny III. Aplikace by m la být zajišt na minimáln  na tlouš ku

10 mm.

Specifikem vermikulitových omítek jsou krom  dobrých protipožárních vlastností také

dobré vlastnosti akustické, protikondenza ní a tepeln  izola ní. Hmotnost vermikulitové

omítky p i aplikaci se udává 250 – 300 kg/m³. [11]

Omítky na bázi perlitu, obsahující expandovaný perlit o velikosti zrn 0,1 až 1 mm a

pojivo, kterým je cement, sádra nebo vápno (je vhodné p idávat i p ísady anorganických vlá-

ken) mají podobné vlastnosti jako omítky vermikulitové. [7]

íznivou složkou omítek II. skupiny je sádra, p edevším pro sv j vysoký obsah che-

micky vázané vody, která se uvol uje p i teplotách nad 100°C.  Tímto  se  zna ná  ást  tepla

spot ebuje k odpa ení vody, jednak chemicky vázané, jednak volné a to zp sobuje zpož ová-

ní p i vedení tepla sádrou. Negativním jevem sádry p i vysokých teplotách je její smrš ování,

které vede ke vzniku kontrak ních trhlin a následnému odd lování nanášených vrstev p i po-

žáru. Tyto objemové zm ny lze eliminovat p idáním vláknitých hmot (nap . minerálních vlá-

ken) do sádry a do vrstev v tších tloušt k vkládáním jednoho nebo dvou drát ných pletiv. Do

30 mm celkové tlouš ky omítky sta í jedna vrstva pletiva. [11]

Aplikace na ocelové konstruk ní prvky

i nanášení musí být povrch ocelových konstrukcí opat en pletivem. To se p ipev uje

k podkladu, který je nat en základním nát rem, pomocí t men  z pozinkovaného drátu asi ve

vzdálenosti 400 mm tak, aby vn jší krytí pletiva omítkou dosahovalo cca 10 mm. Pletivo lze
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na prvcích s otev enými pr ezy (nap . I, U, T apod.) upevnit bu  p ímo na celém povrchu

(omítnutý prvek kopíruje tvar ocelového prvku) nebo s vynecháním vzduchové dutiny. Nej-

ast ji je omítnutý prvek obdélníkového pr ezu – u profilu I se dv ma dutinami, u profilu U

s jednou dutinou. [7]

Vliv na požární odolnost ocelových sloup  se vzduchovou mezerou má také p erušo-

vání t chto vzduchových dutin. Porovnáním bylo zjišt no, že sloupy s p erušovanou vzdu-

chovou dutinou vykazují vyšší požární odolnost oproti pr žné vzduchové dutin . Ve vzdu-

chové dutin  bez vnit ních p epážek totiž nar stají v horní ásti sloupu teploty rychleji vlivem

vertikáln   vzestupného proud ní oh átého vzduchu. [7]

Pro zabrán ní odpadnutí ochranné vrstvy p i mechanickém úderu a docílení v tší p es-

nosti v dodržení p edepsané tlouš ky se n kdy p i omítání na ocelový ty ový prvek používají

nárožníky. Nárožník se skládá z pr žné ocelové lišty tvaru U, tlouš ky kolem 2 mm, na

kterou jsou bodov  nava eny (cca po 400 mm) distan ní pásky s p edem vyvrtanými otvory,

jejichž tvar ur uje tlouš ku omítky. Ocelový sloup p edem opat ený pletivem se nárožníky

osadí do všech ty  roh  a p ipevní se vázacími pozinkovanými dráty, protaženými otvory

k ocelovému profilu. [7]

V p ípad  provád ní omítek bez nárožník  se v prvé fázi nanese omítka na dv  proti-

lehlé strany profilu mezi dv  prkna, která jsou upevn na tak, že vymezují žádanou tlouš ku

omítky. Zbývající strany se omítnou po zatvrdnutí. [7]

5.4.2 Speciální omítkoviny – protipožární nást iky

Protipožární nást iky se používají mnohem ast ji n ž omítky pro jejich malou hmot-

nost ochranné vrstvy p i vyšší ú innosti požární odolnosti a pom rn  i nižší staveništní prac-

nosti. Pro srovnání, se hmotnost nást ik  pohybuje mezi 7 – 10 kg/m³ na rozdíl od omítek,

kde se hmotnost pohybuje v rozmezí 250 – 300 kg/m³. Nást iky se aplikují analogicky jako

omítky, pouze nanášení ochranné vrstvy se provádí strojn  pod tlakem. [23]

Vývoj nást ikových hmot procházel neustálými zm nami a úpravami složení. D ív jší

nást iky obsahovaly minerály. P íkladem je THERMAX, který obsahoval vermikulit, pozd ji

nahrazený expandovaným perlitem a pat il k nejlepším tehdy dováženým nást ik m. Nást iky

obsahovaly také minerální vlákna, nap . METIZOL P, který je vid t na obrázku 5.1, ale zá-

kaz používání azbestových vláken zpomalil jejich rozší ení. V tšina t chto nást ik  dosáhla

pouze malého rozší ení a od jejich používání se postupn  upoušt lo. Do dnešních dn  se udr-
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želo pouze n kolik systém , které byly dostate  propracovány a které dodnes snesou náro -

ná m ítka pr žn  se zp ís ujících norem a požadavk . [23]

Obr. 5.1 METIZOL na chrán né konstrukci

Složení a zp sob zpracování protipožárních nást ik

Z hlediska složení lze protipožární nást iky rozd lit podle následujícího schémata 5.1:

Schéma 5.1 Složení nást ikových hmot na silikátové bázi [11]

Jak již schéma 5.1 napovídá, jedná se p edevším o silikátové hmoty, které obvykle ob-

sahují leh ené složky s vysokým obsahem vzduchu, dopln né p ípadn  o další plniva pro

zlepšení tepeln  – izola ních vlastností. Více než jasná je jejich funkce, kterou je co nejdéle

odolávat vysokým teplotám a z stávat dlouhodob  stabilními i p i b žných provozních pod-

mínkách. Dobrá adheze k podkladu, odolnost proti agresivnímu prost edí a pr myslovým at-

vápenocementové ostatnísádrové

s experlitem

s vermikulitem

s experlitem

s vermikulitem

vodní sklo

Protipožární nást iky
na silikátové bázi
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mosférám, nízká hmotnost a co nejlepší fyzikáln -mechanické vlastnosti pat í k dalším poža-

davk m. [11]

Technicky nejvýhodn jší protipožární nást iky jsou na bázi vermikulitu s p ídavkem

cementu a vápenného hydrátu. V posledním období jsou do sm sí p idávány i n které druhy

akrylátových disperzí. Vermikulit zp sobuje, že tyto nást iky mají velmi dobré tepeln  izo-

la ní vlastnosti, což se projevuje nižšími požadavky na výslednou tlouš ku ochranné vrstvy.

Nevýhoda spo ívá ve vyšší cen , ale ta m že být áste  kompenzována nižší spot ebou

hmoty a tím nižší pracností. Nást iky s obsahem stejného pojiva a expandovaného perlitu vy-

kazují tém  srovnatelné (z hlediska funkce) jen mírn  horší vlastnosti. A koliv jsou levn jší,

je k zajišt ní stejné požární odolnosti pot eba siln jších vrstev hmoty, která má ve výsledku

horší fyzikáln  mechanické vlastnosti. [7,23]

Pln  srovnatelné s p edchozími jsou také nást iky na bázi hydrátu síranu vápenatého

(tzv. sádrové nást iky) s obsahem vermikulitu nebo experlitu. U t chto sádrových omítek do-

chází, jak již bylo d íve eno, k uvol ování chemicky vázané i volné vody p i teplotách nad

100°C a tato voda na za átku požáru redukuje teplotu plamene a tím zpomaluje oh ívání na-

nesené vrstvy. Tento jev vyvolává vznik trhlin, kterým je možno p edejít vyztužením st íkané

sm si minerálními vlákny. Kvalita nást ik  je závislá na p esném dodržování výrobní techno-

logie. [7,23]

Kvalita nást ik  se i po n kolika letech hodnotí podle jeho celkové pevnosti, soudrž-

nosti, tvrdosti povrchu a adhezi k podkladu. Nesprávný pom r míšení jednotlivých složek

že ovlivnit všechny tyto vlastnosti. Nást iky jsou pak v d sledku toho m kké, snadno se

drolí, jsou ve vrstv  nesoudržné atd. Opa ným p ípadem je p ebytek n kterých složek (nap .

cementu), který zp sobuje velkou tvrdost a pevnost, ale izola ní vlastnosti jsou horší, p ilna-

vost ke konstrukci je nižší, v nást iku se tvo í praskliny a p i dynamickém namáhání m že

nát r i odpadávat. [7,23]

Zvlášt  u nást ik  na bázi síranu vápenatého m že díky nesprávnému dávkování vody

nebo nevhodným rozmícháním, tvrdnutím p i nízkých nebo naopak p i vysokých teplotách

docházet hned od po átku k tvorb  mikrotrhlin ve vrstvách, které se b hem stárnutí postupn

rozši ují a mohou vést až k odpadávání hmoty z konstrukce. [7,23]
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POPIS VYBRANÝCH NÁST IK

PYROTHERM

Charakteristika

Vyvinut na Slovensku v letech 1976 – 1978. Využívá endometrických vlastností hyd-

rátu síranu vápenatého v kombinaci s lehkým plnivem a povrchov  aktivními látkami. Jako

pojivo byla použita sádra. Tento nást ik byl pr kazn  odzkoušen na ocelové konstrukce a je

ur en pro použití v interiérech. Pro prostory se zvýšenou relativní vlhkostí vzduchu nebo trva-

le vystavené pov trnostním vliv m se povrch dodate  upravuje. [29] Vlastnosti jsou uvede-

ny v p íloze . 1 v tabulce 1.

Technologický postup

ed aplikací musí být chrán ná konstrukce ádn  upravena a zbavena všech ne istot.

To provedeme nejlépe oprýskáním a opat íme konstrukci základním antikorozním nát rem.

íprava samotné sm si obnáší rozmíchání s p edepsaným množstvím vody do obdoby

homogenní maltové sm si, která je zpracovatelná po dobu cca 90 minut. Nást ik se provádí

v n kolika vrstvách v závislosti na požadované tlouš ce kone né vrstvy, profilu podkladu a

dosažení struktury povrchu. Nejprve se nanese kotvící vrstva o tl. 3 až 5 mm. Po zatuhnutí za

2 až 8 hodin lze nanášet další vrstvy v tlouš kách 10 – 20 mm. Aplikaci vidíte na obrázku 3.2.

Díky dokonalé p ídržnosti k podkladu, nízké objemové hmotnosti po vyschnutí a do-

state né koheznosti umož uje tento nást ik bez dodate ného armování dosáhnout kone né

tlouš ky ochranných vrstev až 50 mm. Aplikaci by m l provád t dodavatel, kterému výrobce

ud lil autorizaci a jehož pracovníci byli pro práci s touto omítkovou hmotou ádn  proškoleni.

Pokud je p i jeho aplikaci dodržena správná technologie, jedná se o velmi kvalitní a ú inný

systém. [29] Dimenza ní tabulky jsou uvedeny v p íloze . 1, v tabulkách 2 a 3.

Aplikace se provádí za dodržení základních bezpe nostních a hygienických p edpis

pro práci s omítkovými hmotami. [29]

Životnost

Sm s se nanáší na dobu neur itou a pokud nedojde k mechanickému poškození tak

svou ochranou funkci plní. S p ihlédnutím ke složení a charakteru materiálu, garanci život-

nosti výchozích surovin a dosavadní zkušenosti se po dobu životnosti stavby nep edpokládá

obnova. P i venkovních aplikacích je nutno izola ní vrstvu chránit proti p sobení atmosféric-

kých vliv  pomocí hydrofobizace nebo omítkové st rky. [29]
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Obr. 5.2: Aplikace protipožárního nást iku PYROTHERM [29]

PORFIX

Charakteristika

Vývoj probíhal v letech 1972 – 1974 v Praze. Tento protipožární a tepeln  izola ní ná-

st ik na vápenocementové bázi je ur en k p ímému použití v konzistenci husté vláknité pasty

obsahující expandovaný perlit, další inertní minerální plniva, disperzní pojivo, zp ovací p í-

sady, mikrobicidy, zahuš ovadla, anorganická vlákna a modifika ní p ísady. Je nevhodný pro

prost edí s trvalým p sobením atmosférických vliv  a nep ípustné je použití na konstrukce

bez izolace proti zemní vlhkosti. [35] Vlastnosti jsou uvedeny v p íloze . 2, v tabulce 4.

Obr. 5.3: Provedení protipožárního nást iku PORFIX [35]
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Technologický postup

Aplika ní technologie vázla na konstrukci st íkacího za ízení, ale po vy ešení tohoto

problému a dokon ení komplexních zkoušek požární odolnosti se tento nást ik ujal v eské

republice velmi rychle. [35]

Základem je ádn  upravený povrch konstrukce, zbavený všech ne istot, opat ený zá-

kladním antikorozním nát rem. Tento nát r není nutný u hliníkových a pozinkovaných

plech . [35]

Nást ik se provádí ve vrstvách o tlouš ce 5 až 30 mm v závislosti na požadované

tlouš ce kone né vrstvy, profilu podkladu a požadavku na dosažení struktury povrchu. Dopo-

ru uje se cca 5 mm tlouš ka kotvícího nást iku pro dosažení maximální p ídržnosti a život-

nosti. Jestliže je kone ná tlouš ka vrstvy v tší než 40 mm je nutno provést armování pleti-

vem. Dimeza ní tabulky jsou uvedeny v p íloze . 2, v tabulkách 5 a 6. Po nanesení každé

vrstvy musí následovat technologická p estávka, jejíž délka je závislá na teplot  a relativní

vlhkosti vzduchu. Zpravidla se jedná o 2 až 4 dny podle nanesené vrstvy. Hrubozrnný charak-

ter PORFIXU, který je vid t na obrázku 3.3, se dá po áste ném zavadnutí povrchu vyhladit

ocelovými hladítky smá enými vodou. Aby nedocházelo ke zbyte nému stla ování hmoty

provádí se vyhlazování jen lehkým tlakem, ímž se dosáhne struktury vyhovující pr myslo-

vým objekt m. [35]

Pro docílení esteticky dokonalé povrchové úpravy v bytech, kancelá ích apod. se pou-

žívá vyrovnávací hmota ARTOMIX, pop ípad  jiný typ tenkovrstvých st rkových hmot. B ž-

nou malí skou úpravou se docílí barevného povrchu. [35]

Aplikaci by m l provád t dodavatel, kterému výrobce ud lil autorizaci a jehož pra-

covníci byli pro práci s touto omítkovou hmotou ádn  proškoleni a provádí se za dodržení

základních bezpe nostních a hygienických p edpis  pro práci s omítkovými hmotami. [35]

Životnost

Sm s se nanáší na dobu neur itou a pokud nedojde k mechanickému poškození tak

svou ochranou funkci plní. S p ihlédnutím ke složení a charakteru materiálu, garanci život-

nosti výchozích surovin a dosavadní zkušenosti se po dobu životnosti stavby nep edpokládá

obnova. P i venkovních aplikacích je nutno izola ní vrstvu chránit proti p sobení atmosféric-

kých vliv  pomocí hydrofobizace nebo omítkové st rky vhodnými materiály, nap . MONO-

FAS, SUPERFAS, MONOFIX, NOVOFAS. [35]
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TERFIX TCVV 800/400

Charakteristika

Zlepšená varianta PORFIXU. Zajímavostí je, že ob  zlepšené varianty se používají

dodnes vedle sebe. Tato omítková sm s se p ed použitím v p edepsaném pom ru domíchává.

Je ur ena pro použití v interiérech. P i použití v exteriéru musí být provedena hydrofobní

úprava vytvrdlé vrstvy omítkové sm si. Na obrázku je vid t upravený TERFIX použitý ve

venkovním prost edí. [36] Vlastnosti jsou uvedeny v p íloze . 3, v tabulce 7.

Obr. 5.4: Impregnovaný a upravený nást ik TERFIX TCVV 800/400 pro aplikaci ve

venkovním prost edí [23]

Technologický postup

Konstrukce musí být p ed aplikací ádn  upravena, zbavena všech ne istot a opat ena

základním antikorozním nát rem. Tento nát r není nutný u hliníkových a pozinkovaných

plech . Nové podklady se musí penetrovat disperzním penetrátorem.

Pokud je tlouš ka kone né vrstvy v tší než 25 mm musí se provést kotvící nást ik o tlouš ce 3

– 5 mm. Pro lepší p ídržnost a životnost ochrany se kotvící nást ik doporu uje pro všechny

aplikace. Pokud je kone ná tlouš ka nad 40 mm je nutno provést zpevn ní dodate ným armo-

váním pletivem. [36]
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ed použitím se omítková sm s domíchává v pom ru, který udává tabulka 5.1:

TERFIX 45 kg

Cement SPC 250, SPC 325 15 kg

Vápenný hydrát 15 kg

Vapex 65 - 85 l (dle OH)

Voda 0 - 6 l

Tabulka 5.1: Pom ry pro pomíchávání sm si TERFIX TCVV 800/400 [36]

Kontrola vzniklé sm si se provádí odvážením litrové odm rky z každé vyrobené dáv-

ky. Hmota se nahazuje ru  nebo strojov  po vrstvách 10 – 30 mm (dimenza ní tabulka je

uvedena v p íloze . 3, tabulka . 8) v závislosti na požadované tlouš ce kone né vrstvy, pro-

filu podkladu a požadavku na dosažení struktury povrchu. P ed nanesením každé další vrstvy

musí být nejmén  jednodenní technologická p estávka. Hladkého povrchu se dosáhne strže-

ním latí podle omítník  a vrstva se vyhladí ocelovým hladítkem. V interiérech m že z stat

izola ní vrstva bez úprav nebo se m že po vyhlazení upravit struskovou omítkovinou a mal-

tou. [36]

Aplikaci by m l provád t dodavatel, kterému výrobce ud lil autorizaci a jehož pra-

covníci byli pro práci s touto omítkovou hmotou ádn  proškoleni a provádí se za dodržení

základních bezpe nostních a hygienických p edpis  pro práci s omítkovými hmotami. [36]

Životnost

Sm s se nanáší na dobu neur itou a pokud nedojde k mechanickému poškození tak

svou ochranou funkci plní. S p ihlédnutím ke složení a charakteru materiálu, garanci život-

nosti výchozích surovin a dosavadní zkušenosti se po dobu životnosti stavby nep edpokládá

obnova. P i venkovních aplikacích je nutno izola ní vrstvu chránit proti p sobení atmosféric-

kých vliv  pomocí hydrofobizace nebo omítkové st rky vhodnými materiály, nap . MONO-

FAS, SUPERFAS, MONOFIX, NOVOFAS. [36]
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TERFIX/TERMO PS

Charakteristika

Poslední zlepšený stupe  v této vývojové ad . Vyrábí se ve form  suchých sm sí za-

ložených na polymercementové bázi. Je ur ena zejména pro vnit ní aplikace, kde nevyžaduje

žádné další opat ení nebo následnou povrchovou úpravu. Venkovní aplikace jsou rovn ž

možné, ale je pot eba sm s chránit p ed atmosférickými vlivy. [30] Vlastnosti jsou uvedeny

v p íloze . 4, v tabulce 9.

Technologický postup

Podklad musí být ádn  p ipraven, tedy o išt n a zbaven separa  p sobících látek, a

po celou dobu životnosti pevný, soudržný, prostý separa ních látek. Na p ipravený podklad se

nanese kotvící vrstva v dávce cca 1 kg/m2. Kotvící vrstva je d ležitá pro zlepšení adheze na

podklad. [30]

Samotný nást ik se provádí podle celkové tlouš ky v 1 – 3 vrstvách a mezi jednotli-

vými vrstvami je pot eba dodržet technologickou p estávku minimáln  24 hodin. P ed použi-

tím se nást ik p ipravuje pouze p idáním vody k suché sm si. Pokud má nást ik zajistit požár-

ní odolnost 180 minut nebo je tlouš ka vrstvy v tší než 41 mm (dimenza ní tabulka – viz.

íloha . 4, v tabulce 10) musí být použito pletivo. Je možno provést i úpravu na hladký po-

vrch. Na kone né úpravy lze použít pouze atestované disperzní i silikátové materiály.

Všechny kone né materiálové úpravy smí mít tlouš ku maximáln  3 mm. [30]

i venkovních aplikacích se musí provést ochranná vrstva p ed atmosférickými vlivy.

Vhodn  jsou nap íklad omítky a nát ry DEKORA. [30]

Aplikaci by m l provád t dodavatel, kterému výrobce ud lil autorizaci a jehož pra-

covníci byli pro práci s touto omítkovou hmotou ádn  proškoleni a provádí se za dodržení

základních bezpe nostních a hygienických p edpis  pro práci s omítkovými hmotami. [30]

Životnost

Minimální životnost izola ní omítky TERMO je 20 let. P edpokládá se, že konstrukce

je stabilní, byl p esn  dodržen technologický postup a je trvale zabrán no vnikání vody do

izola ní vrstvy. [30,31]
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5.5 Protipožární nát ry a nát rové systémy

koliv za sebou mají nát ry velmi bohatou historii, jedná se spíše o ochranu d ev -

ných konstrukcí. K ochran  ocelových konstrukcí za ínají sloužit až po II. sv tové válce. Do

pop edí zájmu stava  a hasi  se protipožární nát ry dostávají až s rozvojem nosných ocelo-

vých konstrukcí. [7]

Na eském trhu je jich nabízena celá škála. P i jejich výb ru dbáme v první ad  na to,

aby m li Prohlášení o shod  a platný certifikát k výrobku dle zákona 22/97 Sb., ve zn ní poz-

jších p edpis , protože všechny protipožární ochranné systémy pat í na základ  Vládního

na ízení 178/97 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , mezi výrobky „stanovené“, tedy povinn

certifikované. V „klasifika ním osv ení“ vydaném akreditovanou zkušebnou jsou obvykle

uvedeny konkrétní vlastnosti. V tšinou jsou i ve form  dimenza ní tabulky. [37]

Druhy protipožárních nát rových systém : [7]

Zábranové

Intumescentní (zp nitelné)

Sublimující

5.5.1 Zábranové nát ry

Fungují na principu zabrán ní p ístupu plamene k povrchu chrán ného p edm tu, ímž

po ur itou dobu brání jeho vznícení. Ale i potom omezují p ístupu kyslíku, a tím brání ší ení

plamene po povrchu. Uplatn ní nachází p edevším p i ochran  ho lavých materiál  jako je

evo a krom  d eva také plast . Lze k nim za adit i tenkovrstvé systémy odolné v i vysoké

teplot , které odrážejí teplo, ímž snižují povrchovou teplotu plamenem namáhaného po-

vrchu. [11] Z d vodu ur ení jejich použití na d evo a plasty se jimi nebudeme více zabývat.

5.5.2 Sublimující nát ry

Tvo í p echod mezi nát ry a nást iky. První použití bylo p i vesmírných letech v USA,

kde z jedné strany ochlazovaly raketové obaly a z druhé strany chránily ídící systémy a kabe-

ly na raketových rampách p ed vysokými teplotami. Jedná se v podstat  o pom rn  tlustou
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vrstvu, vyztuženou sklen nými vlákny i rohožemi, která se p i vyšších teplotách za íná od-

pa ovat – sublimovat. [21]

Díky své stálosti, odolnosti v i pov trnostním vliv m a mechanickému namáhání

jsou vhodné pro venkovní konstrukce v nep ístupných místech, kde nelze použít b žné úpravy

a kde je t eba vylou it riziko selhání. A koliv jsou velmi perspektivní, nejsou pro svou vyso-

kou cenu p íliš používány. Využívají se p edevším k ochran  ocelových konstrukcí.

Jedná se o kompozit s výztužnými vlákny v polymerním, obvykle epoxidovém pojivu.

Odcházející plyny v d sledku rozkladu pak strhují plamen a ochlazují povrch, na kterém jsou

naneseny. [7,20]

Vzhledem k omezenému používání sublimujících nát  z d vodu cenové náro nosti

se jimi více zabývat nebudeme a naši pozornost budeme v novat hlavn  nát m intu-

mescentním, které se používají v mnohem v tší mí e. [20]

5.5.3 Intumescentní nát ry

Jsou založeny na vzniku neho lavé p ny a jsou v sou asné dob  nejrozší en jší. Tyto

nát ry p sobí na základ  chemické reakce iniciované vyššími teplotami p i požáru. V pr hu

této reakce se vytvá í na povrchu chrán né konstrukce i p edm tu objemný uhlíkatý zbytek,

díky dehydrataci obvykle polyalkohol  v p ítomnosti Lewisových kyselin, ze kterého se vli-

vem p ítomného nadouvadla díky své porézní struktu e vytvá í izola ní vrstva p ny s malou

tepelnou vodivostí. [7]

innost konkrétního nát rového systému limituje struktura, výška nap ní a veli-

kost jednotlivých bun k. Intumescentní nát ry se používají hlavn  k protipožární ochran

ocelových nosných konstrukcí, d ev ných nosných i nenosných konstrukcí a pro ochranu

plastových kabelových rozvod . [7,20].

Složení nát ru

Kyselina:  kyselina fosfore ná, nejznám jší a dosud nejpoužívan jší, do t chto systém  je

obvykle p idávána v podob  amoniumpolyfosfát . Hygroskopi nost d íve pou-

žívaných fosfore ných solí omezovala použitelnost výsledné formulace.

Nadouvadla: látky s vyšším obsahem dusíku – melamin, dikyandiamid, glycin, mo ovina

Polyalkohol: pentaerytritol, rezorcin, škroby, karboxymetylcelulóza, vzácn ji arabinóza,

glukóza, maltóza.

Aditiva: zpev ují p nu a zlepšují její vlastnosti. [7]



28

V sou asné dob  je známa celá ada formulací t chto nát  a tomu odpovídá i velké

množství zna ek a typ  dostupných na trhu. [7]

Vždy se jedná o ucelený systém skládající se ze t í ástí, které musí vzájemn  reagovat

v p esn  vymezeném okamžiku a v ur itém teplotním intervalu:

Základní nát r: zajiš uje dobré zakotvení na podkladu, musí být stálý až do vyp ní

funk ní vrstvy, zajiš uje, že složky funk ní vrstvy nebudou po základu

sjížd t nebo odpadávat

Funk ní vrstva: zajiš uje samotnou protipožární ochranu

Krycí nát r: bývá povinnou sou ástí systému, zajiš uje barevnost a zvyšuje odolnost

proti vlhkosti a agresivním vliv m, prodlužuje životnost celého systé-

mu. Musí odho et d íve, než dojde k vyp ní funk ní vrstvy [7]

Podstatnou roli hraje technologie nanášení a tlouš ka jednotlivých vrstev. Nesprávná

aplikace základové a krycí vrstvy m že zp sobit nefunk nost systému. Proto musí aplikace

provád t výhradn  odborn  zp sobilá firma, která má k dispozici pot ebná m ící za ízení a

inný kontrolní systém jakosti a kvality. Tyto systémy nelze srovnávat s b žnými typy anti-

korozních hmot. [7]

Schéma 5.2 je p ehledem jednotlivých druh  protipožárních nát  a jejich použití:

Schéma 5.2: Rozd lení protipožárních nát  a jejich užití

Protipožární nát ry

zábranové sublimujícíintumescentní

kabely

plasty

ocel. konstrukce

ev. konstrukce

ocel. konstrukce

ev. konstrukce kabely
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A) PODROBNÝ POPIS VYBRANÝCH NÁT ROVÝCH SYSTÉM

DEXAMIN SPECIAL

Charakteristika

Zp ovatelný nát r s požární odolností 15 – 60 minut. Jde o sm s sypkého intu-

mescentního aditiva a chloroprenového kau ukového pojiva v toluenu a lakovém benzínu.

Ur en je výhradn  do interiér  a prost edí s maximální relativní vlhkostí 90%. Nevhodné je

použití v exteriérech a v prost edích s tekoucí nebo kapající vodou. [39]

Technologický postup

Nanáší se st íkáním, výjime  št tcem nebo vále kem na povrch natírané konstrukce,

který je istý, zbavený rzi, mastnoty, mechanických ne istot a je opat en základovým antiko-

rozním nát rem. Základovým nát rem nesmí být olejová nebo dvousložková barva, ani vrchní

email. [39]

Funk ní vrstva se pohybuje od 3 do 8 mm (dimenza ní tabulka je uvedena v p íloze .

5, tabulka 11) v závislosti na požadavku na požární odolnost a zp sobu aplikace. Krycí nát r

je povinný, je zahrnut v cen  a je tedy sou ástí dodávky. Aplikaci smí provád t pouze firma

s písemným souhlasem a proškolením od výrobce. [39]

Životnost

DEXAMIN si zachovává své protipožární vlastnosti i po jednom roce stárnutí. Po de-

seti letech klesne funkceschopnost nát ru o cca 20%, což neohrožuje funkci aplikace. [39]

FLAMIZOL

Charakteristika

Protipožární ochranný nát r na ocelové konstrukce, který poskytuje požární odolnost

15 – 60 minut. Jedná se o intumescentní nát r na syntetické bázi neobsahující azbest ani

chlorkau uk. Je ur en výhradn  do interiéru a suchého prost edí o maximální relativní vlhkos-

ti 80%. Nesmí být aplikován na konstrukce, které se mohou rosit. Nanáší se v tlouš kách 200

až 1000 µm. [34]
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i ho ení vytvá í tento nát r svým rozkladem na povrchu chrán ného materiálu silnou

neho lavou tepeln  izolující vrstvu, která zp sobí ur itou asovou prodlevu chránící materiál

proti p sobení ohn  a sálavého tepla. [34]

Technologický postup

Aplikace se provádí na upravený povrch, který je opat en antikorozním nát rem zaru-

ujícím dokonalou p ilnavost nát rové vrstvy k podkladu. Jednotlivé vrstvy nát ru se nanáší

postupn , p emž p ed nanesením každé další vrstvy se musí nechat proschnout vrstva p ed-

chozí. Zasychání trvá nejmén  8 hodin p i 20°C v suchém prost edí. Aplikace se provádí st í-

káním, št tcem nebo vále kem (dimenza ní tabulka je uvedena v p íloze . 6, tabulka 12) a

maximáln  lze nanášet 250 µm suché vrstvy najednou, což odpovídá 500 µm mokré vrstvy

(0,5 kg/m²). [34]

Povrch lze upravit pomocí vrchního krycího laku s libovolným barevným odstínem.

Tento lak má chránit materiál proti p sobení agresivního prost edí, p emž hlavním poža-

davkem je rychlé a snadné odho ení laku v p ípad  požáru. Výrobce doporu uje základní i

vrchní nát rové hmoty, které byly odzkoušeny jako sou ást nát rového systému. [34]

Životnost nát ru

Životnost nát ru je na dobu neur itou a jeho obnova se provádí jen v p ípad , že dojde

k mechanickému poškození. [34]

PYROSTOP STEEL

Charakteristika

Protipožární nát r na ocelové konstrukce s p edepsanou odolností 15 – 60 minut. Jed-

ná se o vodou editelný nap ovací nát r na bázi polyvinylacetátové disperze obsahující kar-

bonizující látky, nafukovala a jiné funk ní látky. Neobsahuje azbest, toxické pigmenty, ani

chlorované p ísady a je bez zápachu. [40]

i ho ení vytvá í na povrchu chrán né ocelové konstrukce silnou neho lavou tepeln

izola ní vrstvu p ny. Nát r PYROSTOP je ur en pro r zné typy ocelových profil  a jeho

innost je závislá na síle nanesené vrstvy. [40]

PYROSTOP pat í mezi nejnov jší generaci nát . P i výrob , která probíhá v úzké

spolupráci s n meckým partnerem, jehož innost je zam ena na vývoj protipožárních systé-

, se používají nehalogenové p ísady v retardérech ho ení a díky tomu, se jedná o ekologic-
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ký výrobek. Vzhledem k jemnosti nát ru je jeho použití možné i v architektonicky náro ných

objektech. [40] Vlastnosti jsou popsány v p íloze . 7, tabulce 13.

Technologický postup

Povrch ocelové konstrukce musí být upraven. Nejlépe se zbaví všech ne istot

oprýskáním. První vrstvu tohoto t ívrstvého nát rového systému tvo í základní antikorozní

nát r syntetickou barvou, který chrání konstrukci proti korozi a tvo í zárove  kotvící nát r.

Výrobce doporu uje použít následující typy základních barev v síle minimáln  50 µm: S 2123

EKOPRIMER, S 2000, S 2012, S 2035. [40]

Druhou vrstvu tvo í samostatný protipožární nát r o síle vrstvy odpovídající hodnotám

z dimenza ních tabulek (viz. p íloha . 7, tabulka 14). Aplikace lze provád t st íkáním, natí-

ráním i vále kováním postupn  po proschnutí p edchozí vrstvy. Maximální tlouš ka jednotli-

vých suchých vrstev m že být 200µm. Vizuáln  horší kvalitu nát ru lze o ekávat p i použití

natírání nebo vále kování. [40]

etí vrstva je tvo ena krycím uzavíracím nát rem, který je povinnou sou ástí techno-

logie. Tento nát r je d ležitý pro zachování dlouhodobé funkce protipožárního systému. Vý-

robce doporu uje: [40]

pro interiér:

V 2045 nebo V 2062 EKOKRYL v síle minimáln  20 µm,

pro otev ené kryté stavební objekty:

S 2163 EKOINDUSTROL, S 3013, S 2014, S 2121, CHEMOPUR E U-2081, V 2017,

V 2019 ETERNEX v síle minimáln  40 µm.

Krycí nát r je možno provést v jakékoliv barv . P i aplikaci jiných typ  uzavíracích

nát  je pot eba konzultace s výrobcem. [40]

Životnost nát ru

Životnost nát ru je na dobu neur itou a jeho obnova se provádí jen v p ípad , že dojde

k mechanickému poškození. [40]
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PROTHERM STEEL

Charakteristika

Jedná se o intumescentní protipožární nát rovou hmotu na bázi rozpoušt dla, která je

tvo ena akrylátovými polymery a specifickými reaktivními látkami. Ty v p ípad  požáru nebo

i velmi vysokých teplotách vytvá ejí termoizola ní p nu. Neobsahuje azbest a toxické pig-

menty, halogeny nebo chlorovaná aditiva a není hygroskopický. Vhodný je k použití jak

v interiéru, tak v exteriéru. M že být použit v pr myslovém prost edí. Naopak používat se

nesmí tam, kde by byl vystaven p sobení siln  kyselého i alkalického prost edí, v prost edí

organických par a siln  oxida ních inidel. Požární odolnost zvyšuje o 15 – 90 minut. [37]

Vlastnosti jsou popsány v p íloze . 8, v tabulce 15.

Technologický postup

Povrch chrán né konstrukce musí být pe liv  o išt n a zbaven mastnoty. Technologie

nanášení nát ru je stejná jako v p edchozích p ípadech. Funk ní nát r (dimenza ní tabulky

viz. p íloha . 8,  tabulky 16 a 17) m že být dodate  povrchov  upraven krycím syntetic-

kým emailem nebo jinou barvou kompatibilní se systémem. Tato krycí vrstva zvyšuje odol-

nost v i vod  a vlhkosti a zajiš uje požadovaný barevný odstín. P i použití ve venkovním

nebo agresivním prost edí je vrchní krycí nát r povinný. [37]

Aplikaci musí provád t výhradn  firmy zaškolené výrobcem, které k tomu mají pí-

semné zmocn ní. [37]

Životnost

Výrobce uvádí funk ní životnost nát ru nejmén  20 let, jestliže byl dodržen technolo-

gický postup a prost edí pro aplikaci. [37]

B) DALŠÍ PROTIPOŽÁRNÍ INTUMESCENTNÍ NÁT RY

Krom  výše zmín ných a podrobn  popsaných produkt  existuje ješt  celá ada dal-

ších nát , jejichž stru nou charakteristiku uvádím v p íloze . 13, na stran  18. Jmenovit  se

jedná o tyto nát ry: PLAMOSTOP P9; BARRIER 2001; DEXAMIN DV/S; PITTURA IE 20;

PROMAPAINT 30.
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5.6 Protipožární obklady

Protipožární obkladové materiály mohou být ve srovnání s nást iky a nát ry použity ví-

ceú elov . Z garance dlouhodobé funkce a životnosti lze usuzovat, že jejich používání se bu-

de i nadále prohlubovat. [7,11]

5.6.1 Druhy protipožárních desek

Dle složení d líme protipožární desky na anorganické, organické a kombinované [7],

emž desky na anorganické bázi jsou nejvýznamn jší z hlediska požárn  technických

vlastností a využití v protipožární ochran . [11] Proto také uvádím jejich další d lení.

ANORGANICKÉ DESKY

a) cementové

b) sádrové

c) kalciumsilikátové (vápenocementové)

5.6.2 Rozlišení desek použitelných v protipožární ochran  staveb

a) desky homogenní

Mají stejnou strukturu ve všech sm rech, tzn. stejné mechanické a fyzikální vlastnosti,

(viz. obrázek 5.5). Pat í k nim vápenocementové desky (PROMATECT), plné sádrové desky

nebo desky na bázi vermikulitu (nap . THERMAX, GRENAMAT). [7]

Obr. 5.5: Struktura homogenní desky [33]

b) desky sendvi ové

Skládají se z oboustranného plášt  a vnit ního jádra (viz. obrázek 5.6). Mohou mít

funkci estetickou, tepeln  izola ní, vyztužující nebo více funkcí zárove . Pat í sem všechny

sádrokartonové desky, n které sádrovláknité desky (FIREBOARD, RIDURIT), cementové
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desky (NOVATONE), ale i další dílce s ocelovým nebo hliníkovým plášt m a jádrem

z minerální vlny, PUR nebo polystyrenu. [7]

Obr. 5.6: Struktura sendvi ové desky [33]

c) desky s nehomogenní strukturou

Tyto desky mají jádro i pláš  ze stejného materiálu, ale rozvrstvení hmoty je nehomo-

genní (viz. obrázek 5.7). Jádro je obvykle ídké, porézní a sm rem k povrchu je hmota zhut-

na více, kone ný povrch je potom v tšinou hladký a tvrdý. Pat í sem nap . cementot ískové

desky CETRIS a n které typy strukturn  leh ených PUR desek, ur ených pro jádra sendvi .

Obr. 5.7: Struktura nehomogenní desky [33]

d) desky vrstvené

Jedná se v podstat  o lamináty, z nichž se stále více rozši ují desky ze speciálních

epoxidových prysky ic, které nejsou užívány jako konstruk ní materiál (viz. obr. 5.8). Svých

protipožárních vlastností nabývají až po nanesení a vytvrzení p ímo na konstrukci, kdy se

laminováním postupn  vytvo í tvrdá, v závislosti na chrán ném podkladu tvarovaná vrstva

s tlouš kou 10 i více milimetr . Ta se p i požáru rozkládá a svými vzniklými produkty ochla-

zuje podklad, na který je nanesena. Takto vytvarovaná deska má v závislosti na použitém po-

jivu velmi dobré fyzikáln - mechanické vlastnosti a m že p sobit jako dodate ná výztuž celé

konstrukce.[11]

Obr. 5.8: Struktura vrstvené desky [33]
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5.6.3 Vlastnosti protipožárních desek

Základním kritériem všech desek je jejich chování p i požáru. Hlavními vyžadovaný-

mi parametry jsou tepeln  izola ní vlastnosti, schopnost desky aktivn  p sobit proti ú inku

plamene, celistvost desky p i zvýšených teplotách, stupe  ho lavosti, p ípadn  ší ení plamene.

[7] Podíváme se na vlastnosti jednotlivých skupin desek a uvedeme si podrobný popis n kte-

rých vybraných produkt .

1) DESKY NA BÁZI SÁDRY:

A) Sádrokartonové desky

Jedná se o rozší ený typ desek s vyztuženým jádrem, který se dodává bu  v základním

provedení ( ervené ozna ení) nebo se zvýšenou odolností proti vlhkosti (  = 750-800 kg/m³).

Ze sádry se p i zvýšených teplotách uvol uje krystalická voda, která zp sobuje ochlazení

plamene, zárove  ale desky ztrácejí mechanickou pevnost a v d sledku toho po ur ité dob

praskají. P i standardní tlouš ce desky 12,5 mm popraskají p i teplotách cca 680-780°C p i-

bližn  mezi 15. a 20. minutou. P esnou dobu nelze jednozna  stanovit. Znamená to ovšem,

že v tomto intervalu nastává ztráta celistvosti desek. Nejv tším problémem jsou spáry mezi

deskami a jejich kotvení na nosný rošt. [11]

Volba vhodného materiálu na vyrovnání desky v míst  nosného roštu je velmi d leži-

tá. Má se používat speciální tmel nebo páska na bázi kaolinu. P i zám  za ho lavou pásku

dojde ke ztrát  celistvosti až o 15 minut d íve. Páska jednak odho í, ímž se deska profilu

uvolní a dojde také k rychlejšímu proho ení podložené spáry. [7]

Praskliny vznikající p i zvýšených teplotách ješt  nemusí znamenat ztrátu tepeln  izo-

la ní funkce celé konstrukce, jestliže je konstrukce ešena s další tepelnou izolací. Záleží

ovšem na každém detailu, a proto je nutno dodržet všechny výrobcem uvedené montážní

edpisy. [7]

GKF KNAUF

mito sádrokartonovými deskami lze dosáhnout požární odolnosti od 15-ti do 180-ti

minut u ocelových konstrukcí (viz. p íloha . 9, tabulka 18 a 19). Desky mají hladký povrch,

který je možno dodate  upravovat nát ry, tapetami nebo tenkovrstvými omítkami. Jsou

ur eny pro použití do interiéru a nesmí být použity bez další úpravy v siln  agresivním pro-

st edí, zejména alkalickém. Kolem ocelových nosník  se upev ují pomocí ocelové pomocné
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konstrukce z plechových CD profil . Na sloupy se upev ují p ímo. Provádí se bu to jedno-

vrstvé nebo vícevrstvé oplášt ní, p emž spáry všech desek musí být ádn  zatmeleny. Rohy

se doporu uje chránit ochrannými úhelníky.

B) Sádrovláknité desky

Ve srovnání se sádrokartony mají sádrovláknité desky výrazn  lepší fyzikáln -

mechanické parametry, nižší sklon k tvorb  prasklin a vyšší objemovou hmotnost (  = až

cca1200 kg/m³). Lze jimi dokonce realizovat i podlahy s požární odolností 90 minut (shora),

což s použitím sádrokartonu nelze. Nevýhodou však m že být mírn  vyšší cena.

íkladem jsou desky FIREBOARD, RIDURIT nebo FERMACEL. [11]

FIREBOARD

Stavební deska z vytvrzené sádry, s jádrem ze sádry s menším množstvím p ím sí

škrobu, tenzid , skelných vláken a minerálních plniv. Oplášt ní je provedeno ze skelných

vláken s minerální vrstvou. Tyto desky se vyráb jí v tlouš kách 15, 20, 25 a 30 mm o rozm -

rech 1520 x 2400 mm. Zajiš ují vyšší hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí a to až

do 180-ti minut (viz. p íloha . 10, tabulka 20 a 21). Jsou ur eny k ochran  ocelových sloup

a nosník , st n s kostrou z ocelových profil  nebo kabelových kanál . Výhodou je estetický

vzhled, rychlá a suchá montáž. [18,32,45]

C) Plné sádrové desky

Vyráb jí se ze stavební sádry o tlouš kách 60, 80 a 100 mm a p i zah ívání nad 70°C u

nich za íná proces dehydratace doprovázený rozrušením krystalické struktury a tím pokles

pevnosti. Aplikují se technologií p esného zd ní na pero a polodrážku. Fyzikáln -mechanické

vlastnosti jsou minimáln  stejné jako u sádrokartonu, avšak lze jimi bez v tších problém

zajistit vyšší požární odolnost nenosných konstrukcí v rozmezí od 90-ti do 180-ti minut.

V závislosti na tlouš ce jsou samonosné až do výšky 4-6 metr  a to za cenu v p epo tu na

požární odolnost nižší než jiné montované konstrukce. [11]

2) DESKY NA BÁZI VERMIKULITU

Tyto desky (  = 450 až cca 850 kg/m³) vykazují velkou odolnost v i vysokým teplo-

tám, ale mají horší fyzikáln  mechanické vlastnosti. Zpracovatelnost je možná b žnými truh-

lá skými technologiemi. Díky nízké odolnosti proti vlhkosti nemohou být aplikovány ani
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s možnou hydrofobní úpravou v prost edí s relativní vlhkostí vzduchu nad 75 – 80%.  U desek

THERMAX a GRENAMAT A je ve struktu e pouze istý vermikulit, kdežto u GRENAMAT

B je krom  vermikulitu obsaženo i ur ité množství d ev ných t ísek, které p ispívají k jejich

tší pevnosti. Zavedením povrchových úprav je umožn no širší uplatn ní. [7]

GRENAMAT B

Vyrábí se z expandovaného vermikulitu lisováním za tepla s použitím speciálního po-

jiva. Desky se používají jako konstruk ní a obkladový materiál k vnit nímu užití a s pat nou

povrchovou úpravou i k použití vn jšímu. Povrch desek je tvrdý, oboustrann  broušený a m -

že se upravovat pomocí nást ik , nát , omítek nebo tapet. Jsou ur eny k požární ochran

konstrukcí strop  a podhled , st n a obklad  ocelových konstrukcí. Tlouš ka desky se pohy-

buje od 12 do 60 mm. Požární odolnost zvyšují o 15 – 120 minut. [6,17]

3) DESKY NA BÁZI CEMENTU

chto typ  desek je našem trhu málo z d vodu zákazu používání azbestových vláken,

které se nej ast ji používaly na jejich vyztužování. A koliv výrobci nahradili azbest vlákny z

jiných materiál , zatím se užívání t chto typ  desek p íliš nerozší ilo. Ve srovnání se sádro-

vými výrobky mají desky na bázi cementu ur ité výhody, nap . odolnost v i pov trnosti,

vlhkosti a vod , lepší fyzikáln  mechanické vlastnosti, vyšší požární odolnost a v neposlední

ad  také p ijatelnou cenu. Naproti tomu jsou ale podstatn  t žší (  = 1200 až cca 1700 kg/m³)

a h e obrobitelné. [11]

A) Desky  z cementu a plniv

Jako nej ast jší plnivo se používá písek, liapor a keramzit. Tyto desky jsou obvykle

vyztuženy dlouhými a krátkými sklen nými vlákny, a  již oboustrann  pláš ované sklen ný-

mi tkaninami (nap . AQUAPANEL), nebo vyztužené sklen nou sítí ve hmot . V eské re-

publice se sice vyráb jí podobné desky, ale pro požární ú ely se zatím nepoužívají, protože

nejsou odzkoušeny. [11]

B) Cementot ískové desky

Jde o sm s portlandského cementu a r zn  dlouhých d ev ných t ísek, vyráb né liso-

váním za tepla. Tyto desky mají dobré fyzikáln  mechanické vlastnosti. Jediný eský výrobce

CIDEM Hranice a. s. nechal odzkoušet desky pod ozna ením CETRIS pro adu aplikací v et-
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 protipožárních ú el . Díky tomu má dnes dominantní postavení p i aplikaci do venkovního

prost edí. Nevýhodou je v tší hmotnost (  = max. 1350 kg/m³), která p it žuje konstrukce, a

pom rn  vysoký sou initel tepelné vodivosti (  = 0,35 W/m.K) vzhledem k ostatním deskám,

který snižuje tepeln  izola ní schopnost chrán né konstrukce. [11]

CETRIS

Charakteristika

Obkladové a konstruk ní desky vyrobené lisování ze sm si jemných d ev ných t ísek,

portlandského cementu a hydrata ních p ísad. Jsou ur eny pro vn jší i vnit ní povrchy, podla-

hy, stropy a st nové prvky, výhodn  je lze použít i pro venkovní protipožární obklady ocelo-

vých nosných konstrukcí. Neobsahují azbestová ani minerální vlákna i organická pojiva. P i

požáru neuvol ují kou  ani toxické zplodiny, jsou tedy ekologicky nezávadné. [19,41]

Desky jsou sv tle až tmav  šedé, oboustrann  hladké s tvrdým, abrazivzdorným po-

vrchem, který jako v tšina silikátových desek vykazuje alkalickou reakci. Mají pom rn  vy-

sokou nasákavost. Desky lze tapetovat textilními i vinylovými tapetami nebo natírat n kte-

rými nát ry v etn  disperzních, omítat b žnými i zvukoizola ními omítkami. [19,41]

Desky CETRIS jsou ur eny pro zvýšení požární odolnosti ocelových nosných kon-

strukcí v rozsahu 15 – 120 minut, pro montáž požárn  d lících svislých obvodových nosných

i nenosných st n a p ek, šachtových a p edsazených st n a obklad  st n. [19,41]

Vhodnost nát ru je pro pr myslové prost edí, do výrobních prostor se stálou teplotou

prost edí a do všech b žných vytáp ných i nevytáp ných interiér . Jestliže se dodrží montážní

postupy, jsou desky vhodné i pro venkovní obklady. Bez úprav nesmí být desky použity do

siln  agresivního, zejména kyselého prost edí. [19,41] Vlastnosti desek jsou uvedeny v p ílo-

ze . 11, v tabulce 22.

Technologický postup

Stejn  jako v p edchozím p ípad  provádí aplikace pouze firma, která je proškolená a

má p íslušný písemný souhlas. P i aplikaci se musí dodržet správná technologie a postup, jako

u zkoušených a hodnocených vzork  (dimenza ní tabulka je uvedena v p íloze . 11, tabulka

23). [19,41]

Práce se provádí za použití ochranných bezpe nostních pom cek, jako jsou kožené ru-

kavice, ochranné brýle nebo štít, respirátor p i ezání i opracovávání, p ípadn  zást ra a po
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ukon ení práce se musí p ed každým jídlem umýt ruce vodou a ošet it ochranným krémem.

Na obrázcích 5.9 a 5.10 je vid t variantnost ochrany ocelových nosník . [19,41]

Životnost

i b žném užívání ve stavb  v prost edí popsaném v charakteristice produktu a p i

dodržení p edepsaných technologických postup  spl ují obklady ustanovení § 47 odst. 1 sta-

vebního zákona. [19,41]

01 Deska CETRIS 04 CD profil

02 Vrut Cetris – Hobau 4,2x35 (45,55) mm 05 UD profil

03 P íchytka KNAUF

Obr. 5.9: P íklady protipožárního obkladu sloupu deskami CETRIS [19]

01 Deska CETRIS 05 CD profil

02 Vrut Cetris – Hobau 4,2x35 (45,55) mm 06 L (UD) profil

03 Žáruvzdorný tmel DEXAFLAMM-R 07 Ocelová hmoždinka

04 P íchytka KNAUF

Obr. 5.10: P íklad protipožárního obkladu nosníku deskami CETRIS [19]
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4) DESKY NA BÁZI VÁPNA A CEMENTU

Jsou vyráb ny za vysoké teploty a tlaku v r zných tlouš kách a velikostech. Pat í mezi

nejkvalitn jší a nejbezpe jší materiály pro aplikaci v protipožární ochran . Jsou dováženy

ze zahrani í a jediným dovozcem je firma Promat. P i požáru nepraskaj, a proto si zachováva-

jí své velmi dobré tepeln  izola ní vlastnosti (  = 0,175 W/m.K). Díky t mto vlastnostem je

z nich možno vyráb t i jednopláš ové prostorové konstrukce (nap . vzduchotechnická vede-

ní), zejména tam, kde nelze používat plech nebo prvky z jiných materiál . Po impregnaci jsou

tyto desky použitelné i ve vlhkých prostorách. [7]

5) DESKY NA BÁZI MINERÁLNÍCH VLÁKEN

Jde o pon kud specifickou kategorii. Na rozdíl od všech protipožárních desek nejde o

konstruk ní prvky. Jedná se o polyfunk ní lepený protipožární obklad na bázi edi ové plsti

ORDEXAL (  = 200 kg/m³). Požární odolnost všech materiálových skupin zvyšuje v celém

asovém spektru od 15-ti do 180-ti minut.

Krom  zvýšení požární odolnosti konstrukcí, zhotovených z jiných hmot, slouží pro

více ú el . Mezi tyto ú ely pat í p edevším tepelná a zvuková izolace (  = 0,039 W/m.K),

výpl  k ídel požárních uzáv  a t sn ní dilata ních spár [7,11]

ORDEXAL

Charakteristika

Lepené obklady ORDEXAL tvo í v sou asné dob  certifikovaný ucelený systém, jenž

díky stabilním deskám a spolehlivému kotvícímu systému p edstavuje technicky srovnatelnou

alternativu pro dosud užívané materiály pro zvyšování požární odolnosti konstrukcí. [7,11]

Jde o polyfunk ní systém lepených obklad  ocelových nosných konstrukcí na bázi de-

sek z minerální plsti, kotvených trvale pružným, žáruvzdorným tmelem a kovovými spojova-

cími prvky. Základem systému jsou desky ORSIL PYRO, které se vyráb jí rozvlák ováním

taveniny ze sm si edi e, vysokopecní strusky a diabasu a jsou dále upravované. Desky neob-

sahují azbestová vlákna. [46]

Barva obkladu bez dodate ných povrchových úprav je sv tle hn dá až šedozelená, na

povrchu je opat ena pravidelným rastrem. Spáry a spoje jsou viditeln  tmeleny odlišn  zele-

ným tmelem. Bez dodate ného nát ru je povrch desek porézní a hrubý. Povrch m že být ba-



41

revn  sjednocen speciální fasádní barvou, která je primárn  dodávána v barv  bílé. Další bar-

vy se eší dohodou s výrobcem. Další variantou úpravy je krycí omítka vyztužená sítí ze skle-

ných vláken. [46]

Systém ORDEXAL poskytuje zvýšení požární odolnosti v celém rozsahu, tedy od

15-ti do 180-ti minut. Je vhodný pro pr myslová prost edí a do všech b žných vytáp ných i

nevytáp ných interiér . Obklady trvale tepeln  izolují a nahrazují tím i p ípadnou dodate nou

tepelnou izolaci o stejné tlouš ce. Nezat žují konstrukci, nepraskají a dob e snášejí i ot esy a

dynamické rázy. P i povrchové úprav  m že být použit ve venkovním prost edí. [46] Vlast-

nosti jsou popsány v p íloze . 12 v tabulce 24.

Technologický postup

Aplikace systému ORDEXAL je vázána na p esn  daný postup, materiálovou skladbu

a musí probíhat v souladu se zkoušenými vzorky a certifikáty. Z tohoto d vodu mohou apli-

kace provád t jen firmy, které mají písemné zmocn ní a jsou proškolené vlastníkem práv

k této aplikaci. Na obrázku 5.11 je zobrazeno provedení ochrany ocelové konstrukce pomocí

systému ORDEXAL. [46]

Lze jimi opat it jen soudržné povrchy (podkladem m že být i soudržný nát r), p emž

chrán ná konstrukce nemusí být ani souvislá (dimenza ní tabulka viz. p íloha . 12, tabulka

25). Životnost obklad  ur uje p edevším použité lepidlo a povrchové úpravy. [7]

Životnost

Životnost obklad  ur uje p edevším použité lepidlo a povrchové úpravy. Ve venkov-

ním prost edí je povrchová úprava shodná s b žnými úpravami zateplovacích omítek a její

životnost je s t mito omítkami srovnatelná. [46]

Obr. 5.11: Provedení lepeného obkladu ORDEXAL na ocelové konstrukci [38]
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6 Posouzení výhod a nevýhod protipožárních ochran oce-
lových konstrukcí podle n kolika kritérií

U jednotlivých druh  protipožárních ochran jsem zám rn  neuvád l jejich výhody a ne-

výhody. T mi nejpodstatn jšími se budu zabývat v této kapitole. Srovnání všech t í typ  pro-

tipožárních ochran jsem provedl na základ  porovnání hlavních vlastností t í vybraných pro-

dukt  z každé skupiny. Je proto možné, že charakterové vlastnosti ur ité skupiny nebudou

zcela totožné s konkrétním produktem v této skupin .

Kritéria zvolená pro posouzení:

6.1 Požární odolnost
Jedná se o základní a nejd ležit jší funkci každého protipožárního systému. V eských

normách se m žeme setkat s požadavky na požární odolnost R: 15, 30, 45, 60, 90,120 a 180

minut. Ne všechny výše popsané systémy spl ují celou stupnici hodnot. Z pohledu požární

odolnosti jsou na tom nejh e nát ry, u kterých se v závislosti na konkrétním produktu pohy-

bují hodnoty od 15-ti do 45-ti minut, u n kterých typ  až 60 minut. Nást iky i obkladové des-

ky jsou na tom o poznání lépe, protože spl ují všechny hodnoty, které m že norma vyžado-

vat. Konkrétní doba požární odolnosti je závislá na tlouš ce použité vrstvy. Ta se volí podle

konkrétních požadavk  a pom ru O/F chrán ného sloupu i nosníku.

6.2 Cena
Z dnešního pohledu je cena jedním z nejd ležit jších faktor , který ovliv uje volbu

jednotlivých typ  ochran. Jednotlivé ceny jsou siln  provázány s požární odolností, jež mají

dané systémy zajistit. V souvislosti s tímto faktem se jako nejvýhodn jší v oblasti nízkých

hodnot požární odolnosti jeví nát ry a nást iky. Jedinou výjimku tvo í obklady lepené, které

svými cenami v oblasti požární odolnosti R 30 mohou výše jmenovaným skupinám sm le

konkurovat. Volba systému pak nemusí být závislá jen na cen  systému, ale m žeme zapojit

také jiná kritéria.

Ostatní hodnoty požární odolnosti, tedy R 45 až R 180 jsou z pohledu ceny, charakte-

ristické úplnou nadvládou lepených obklad .
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6.3 Aplikace
Aplikaci jednotlivých protipožárních systém  je možno z tohoto hlediska rozlišit na

jednoduché a asov  mén  náro né zp soby, mezi n ž pat í bezesporu použití intumescent-

ních nát , a zp soby složit jší a asov  náro né. Druhou skupinu zastupuje jak použití ob-

kladových materiál , tak nást ik . Z pohledu obklad  jsou pak nejvýhodn jší obklady lepené,

které jsou ke chrán né konstrukci lepeny p ímo. Ušet í se tedy as pot ebný k vytvo ení pod-

konstrukce pot ebné u klasických obklad . Tomuto faktu p ispívá i lepší manipulovatelnost

lepených obklad  díky menší objemové hmotnosti.

Nejmén  výhodným materiálem z pohledu aplikace a její asové náro nosti jsou nást i-

ky. Pot eba vkládání pletiva a technologické p estávky v horizontu i n kolika dní tento fakt

zcela potvrzují.

6.4 Plošná hmotnost
ležitá vlastnost pro výb r vhodného druhu protipožární ochrany ocelových kon-

strukcí. Plošná hmotnost [kg.m-2] vyjad uje velikost zatížení chrán né konstrukce. Toto zatí-

žení je d ležité z hlediska únosnosti konstrukcí, které na n j musí být dimenzovány. Problém

že nastat p i rekonstrukci starších objekt , kdy s tímto zatížením nebylo d íve po ítáno.

Nejmenší zatížení pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí p edstavují lepené ob-

klady. Jejich plošná hmotnost je tém  v každém p ípad  nižší než u ostatních druh  obklad

nebo nást ik .

Zvláštní postavení tohoto kritéria zaujímají nát ry, kterým z hlediska plošné hmotnosti

nemohou ostatní systémy absolutn  konkurovat.

6.5 Použitelnost
ležitým kritériem pro volbu správného systému protipožární ochrany ocelových kon-

strukcí je prost edí, ve kterém bude použit. Nást iky špatn  snášejí p sobení atmosférických

vliv  a jsou proto ur eny primárn  do interiér . Jejich použití ve venkovním prost edí je vá-

záno na dodate nou povrchovou úpravu a hydrofobizaci. Nát ry jsou na rozdíl od nást ik

ur eny výhradn  pro interiéry. Použití v exteriéru je možné pouze v krytých stavebních objek-

tech.

Do venkovního prost edí jsou nejvhodn jší obkladové systémy, zejména pak desky na

bázi cementu. Samoz ejmostí je použití v interiéru. Použitelnosti v pr myslovém prost edí

dominují obkladové desky a pozadu nez stávají ani n které druhy protipožárních nást ik .
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6.6 Životnost
Životnost je p i volb  vhodného systému d ležitý faktor. Nejvyšší d ležitost má v p í-

pad , pokud se jedná o nep ístupná místa konstrukcí nebo v pr myslových závodech, kde není

možné z d vody obnovy protipožární ochrany p erušovat výrobu. Z tohoto hlediska jsou na

tom nejh e nát rové hmoty. U nich se podle dosavadních zkušeností odhaduje životnost na

maximáln  deset let.

Ostatní systémy mají životnost vázanou spíše na mechanické poškození i negativní

vliv prost edí, než na samotný asový interval.

6.7 Povrchová úprava
Vzhledem k faktu, že v tšin  systém  vyhovuje spíše prost edí interiéru je možnost

úpravy povrchu z d vodu použití v odlišném prost edí d ležitá. Protipožární systémy mohou

a jsou používány také v prostorech, kde je pot eba ur itého estetického vzhledu. I z tohoto

vodu je otázka povrchových úprav d ležitá.

Všechny nabízené druhy systém  je možno povrchov  upravovat. S nejv tšími ome-

zeními se setkáme u nát rových hmot, na jejichž úpravu mohou být použity jen ur ité druhy

nát ru. Z d vodu, že svou ochrannou funkci za nou plnit až po nap ní, kterému žádná po-

vrchová úprava nesmí bránit. Ta musí v as odho et. Protipožární nást iky je možno povrcho-

 upravovat omítkami, maltou nebo b žnými nát ry. Obklady nabízí nejv tší variantnost

úprav od tapet, p es omítky po nát ry. U obkladových materiál  a nást ik  mohou povrchové

úpravy, pokud jsou vhodn  zvolené, dále zvyšovat požární odolnost.

6.8 Víceú elovost
Víceú elovostí se rozumí, že daný systém je schopen zajistit ješt  jiné funkce krom

zvýšení požární odolnosti. V této souvislosti je možno hovo it o nást icích, které jsou-li na

bázi vermikulitu nebo expandovaného perlitu, mají dobré tepeln  izola ní schopnosti. Pozadu

nez stávají ani obkladové materiály, a to hlavn  lepené, které krom  zateplení interiéru zlep-

šují také jeho akustické parametry.

ehled zvolených kritérií u jednotlivých protipožárních ochran ocelových konstrukcí

je znázorn n v tabulce 26 v p íloze . 14. U vybraných typ  jsou bodov  ohodnoceny jednot-

livá kritéria a na základ  sou tu bod  je možno zvolit nejvhodn jší protipožární systém. ím

více bod  v sou tu, tím lépe.
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POSOUZENÍ VÝHOD A NEVÝHOD JEDNOTILIVÝCH SYSTÉM  DLE ZVOLENÝCH PRODUKTOVÝCH ZÁSTUPC

HODNOCENÝ
PARAMETR

TYP OCHRANNÉHO SYSTÉMU

NÁST IKY NÁT RY OBKLADOVÉ DESKY LEPENÉ
DESKY

PORFIX
TERFIX
TCVV

800/400
PYROTHERM PROTHERM

STEEL FLAMIZOL PYROSTOP
STEEL CETRIS FIREBOARD GKF

KNAUF ORDEXAL

POŽÁRNÍ

ODOLNOST 3 3 3 1 1 1 3 3 3 3

CENA
R15-60 (R90-180)

3 (2) 3 (3) 3 (2) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (1) 0 (2) 2 (3)

APLIKACE 0 0 1 3 3 3 1 1 1 2
PLOŠNÁ

HMOTNOST 2 3 2 3 3 3 0 1 1 3

POUŽITELNOST 1 1 2 1 1 1 3 2 2 3

ŽIVOTNOST 3 3 3 1 1 1 3 3 3 2
POVRCHOVÁ

ÚPRAVA 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

VÍCEÚ ELNOST 2 2 2 0 0 0 2 2 2 3

SOU ET R15-60 15 16 17 12 11 12 15 16 15 21

SOU ET R 90-180 14 16 16 0 0 0 15 16 17 22

TABULKA 26: Posouzení výhod a nevýhod jednotlivých systém  pomocí bod
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7 Záv r

eský trh nabízí v sou asnosti celou adu odzkoušených a certifikovaných protipožár-

ních systém  ur ených ke zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí. Zahrneme-li do

vý tu i možnosti využívané v dnešní dob  zcela ojedin le, pak tedy lze požadované požární

odolnosti docílit t mito zp soby:

- obetonováním,

- obezd ním,

- omítáním klasickými maltami,

- protipožárními nást ikovými systémy (nap . TERFIX, PYROTHERM),

- nát rovými systémy (nap . PROTHERM STEEL, PYROSTOP STEEL),

- obkladovými systémy (nap . CETRIS, FIREBOARD, ORDEXAL).

Poslední jmenovaná skupina, zvlášt  pak lepené obklady na bázi minerálních vláken

(ORDEXAL), p edstavuje v sou asné dob  jednu z nejkvalitn jších a nejvariantn jších mož-

ných ochran nejen ocelových, ale i dalších konstrukcí. Na základ  porovnání jednotlivých

druh  a zp sob  protipožárních ochran v n kolika kritériích, jsem došel k záv ru, že pro zvý-

šení požární odolnosti ocelových konstrukcí se použití t chto lepených obklad  jeví  jako vý-

hodn jší. Výhodou tohoto systému je p edevším:

- požární odolnost v rozsahu R 15 – R 180 minut – p i zvyšování požární

odolnosti ocelových konstrukcí,

- nízká cena – jako jediný obkladový materiál je cenov  konkurence schopný

v nízkých hodnotách požární odolnosti, ve vyšších hladinách je pak jeho ce-

na nižší oproti ostatním druh m deskových i nást ikových systém ,

- pom rn  jednoduchá a rychlá aplikace – díky faktu, že se p ipev ují p í-

mo na chrán nou konstrukci není pot eba podkonstrukce,

- nízká plošná hmotnost – nezat žuje tolik chrán nou konstrukci a umož uje

použití i u rekonstrukce starších objekt , kdy p i dimenzování nebylo po í-

táno s protipožární ochranou. Navíc umož uje lepší manipulovatelnost

s deskami což zp sobí rychlou aplikaci,
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- použitelnost – je vhodný pro pr myslová prost edí a do všech b žných vy-

táp ných i nevytáp ných interiér . Po pat né úprav  (fasádní omítky)

umož uje použití v exteriéru a v pr myslovém prost edí,

- povrchová úprava – základní povrchová úprava je pom rn  jednoduchá a

umož uje libovolný odstín. Je možná i b žnými fasádními omítkami do ar-

movací sít , ímž obklady dostanou vzhled b žného stavebního prvku,

- víceú elovost – použitím tohoto zp sobu ochrany se docílí také zateplení

konstrukce, ímž se zabrání vzniku tepelných most  a rosení ocelové kon-

strukce. V neposlední ad  také dochází ke zlepšení akustických vlastností,

- odolnost v i vibracím a dynamickým ráz m – díky této vlastnosti nedo-

chází k praskání nebo odlupování systému od chrán né konstrukce,

- flexibilita obkladu – na rozdíl od ostatních deskových obklad  umož uje

libovolné tvarování dle požadavk  chrán né konstrukce.

ehled ohodnocení jednotlivých výhod je uveden v p íloze . 14 v tabulce 26.

I p es dlouhý vý et výhod tohoto systému, p i výb ru vhodného zp sobu ochrany hraje

roli ješt  celá ada faktor  a kritérií. Faktem tedy z stává, že je pot eba ešit každou situaci

individuáln . Odpov dnost za volbu spo ívá vždy na projektantovi, který musí tyto kritéria

zhodnotit a vybrat správný systém.
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I

ÍLOHA . 1

TABULKA 1

Vlastnosti protipožárního nást iku PYROTHERM

Barevný odstín bílý

Objemová hmotnost
i aplikaci 900 - 960 kg/m3

po vysušení 390 - 410 kg/m3

ídržnost k podkladu 0,15 MPa

Koeficient tepelné vodivosti 0,08 Wm-1K-1

Teplota pro aplikaci
minimální 5°C

doporu ená 10°C



II

TABULKA 2

Dimenza ní tabulky nást iku PYROTHERM pro ocelové sloupy

Tabulka pro ocelové sloupy chrán né nást ikem PYROTHERM

Požadovaná

odolnost

[min]

Min. nutná tlouš ka vrstvy nást iku [mm]

Pom r O/F [m-1]

50 100 150 200 250 300 450

15 0 0 0 5 5 6 7

30 5 6 8 10 12 14 17

45 5 10 13 17 19 21 26

60 8 14 19 24 26 28 35

90 13 22 30 35 38 41 49

120 18 32 40 46 50 53 62

180 30 49 59 66 70 73 84

TABULKA 3

Dimenza ní tabulky nást iku PYROTHERM pro ocelové nosníky

Tabulka pro ocelové nosníky chrán né nást ikem PYROTHERM

Požadovaná

odolnost

[min]

Min. nutná tlouš ka vrstvy nást iku [mm]

Pom r O/F [m-1]

50 100 150 200 250 300 450

15 0 0 0 5 5 5 5

30 5 5 7 9 11 13 15

45 5 9 11 15 17 19 24

60 7 12 17 22 24 26 33

90 11 20 27 32 35 38 46

120 16 30 38 43 47 50 59

180 28 47 57 63 67 70 80



III

ÍLOHA . 2

TABULKA 4

Vlastnosti protipožárního nást iku PORFIX [35]

Barevný odstín žlutý

Objemová hmotnost
i aplikaci cca 1000 kg/m3

po vysušení cca 650 kg/m3

ídržnost k podkladu 0,15 MPa

Koeficient tepelné vodivosti 0,17 Wm-1K-1

Stupe  ho lavosti A (neho lavý)

Teplota pro aplikaci
minimální 5°C

doporu ená 10°C



IV

TABULKA 5

Dimenza ní tabulky nást iku PORFIX pro ocelové sloupy

Tabulka pro ocelové sloupy

Požadovaná

odolnost

[min]

Min. nutná síla vrstvy nást iku [mm]

Pom r O/F [m-1]

50 100 150 200 300 450

15 0 0 0 5 5 7

30 5 5 9 11 15 18

45 5 11 16 20 23 27

60 8 17 22 26 31 35

90 16 27 35 40 45 48

120 23 38 46 50 55 58

180 38 55 60 66 72 77

TABULKA 6

Dimenza ní tabulky nást iku PORFIX pro ocelové nosníky

Tabulka pro ocelové nosníky

Požadovaná

odolnost

[min]

Min. nutná síla vrstvy nást iku [mm]

Pom r O/F [m-1]

50 100 150 200 300 450

15 0 0 0 5 5 7

30 5 5 7 9 13 16

45 5 9 14 18 21 24

60 6 15 20 24 29 32

90 13 24 32 37 42 42

120 20 35 43 47 52 55

180 35 52 57 63 69 74



V

ÍLOHA . 3

TABULKA 7

Vlastnosti protipožárního nást iku TERFIX TCVV 800/400 [36]

Barevný odstín šedý

Objemová hmotnost
i aplikaci 770 - 830 kg/m3

po vysušení 380 - 420 kg/m3

ídržnost k podkladu 0,1 MPa

Koeficient tepelné vodivosti 0,07 Wm-1K-1

Stupe  ho lavosti A (neho lavý)

Teplota pro aplikaci
minimální 5°C

doporu ená 10°C

TABULKA 8

Dimenza ní tabulka nást iku TERFIX TCVV 800/400 pro ocelové ty ové prvky

Tabulka pro ocelové ty ové prvky

Požadovaná

odolnost

[min]

Min. nutná síla vrstvy nást iku [mm]

Pom r O/F [m-1]

50 100 150 175 200 250 300 350 400 450 500 550

15 0 0 0 5 5 5 5 6 6 7 8 8

30 5 5 7 9 11 13 15 17 18 20 21 22

45 5 10 15 17 19 22 24 26 28 29 30 31

60 6 15 21 23 25 28 30 32 33 34 35 36

90 14 23 29 32 34 37 39 41 42 43 44 45

120 18 29 35 38 40 43 45 47 48 49 50 51

180 27 38 44 47 49 52 54 56 85 - - -
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ÍLOHA . 4

TABULKA 9

Vlastnosti protipožárního nást iku TERMO PS [30]

Barevný odstín šedý

Objemová hmotnost
i aplikaci 800 - 840 kg/m3

po vysušení 380 - 400 kg/m3

ídržnost k podkladu 0,1 MPa

Koeficient tepelné vodivosti 0,08 Wm-1K-1

Stupe  ho lavosti A (neho lavý)

Teplota pro aplikaci
minimální 5°C

doporu ená 10°C

TABULKA 10

Dimenza ní tabulka nást iku TERFIX/TERMO PS pro ocelové ty ové prvky

Tabulka pro ocelové ty ové prvky

Požadovaná

odolnost

[min]

Min. nutná síla vrstvy nást iku [mm]

Pom r O/F [m-1]

100 150 300 450

15 0 0 5 7

30 5 5 13 18

45 6 12 22 25

60 12 19 29 34

90 23 29 39 43

120 32 39 49 individ.

180 47 55 65 individ.



VII

ÍLOHA . 5

TABULKA 11

Dimenza ní tabulka nát ru DEXAMIN SPECIAL

Požární
odolnost

[min]

Tlouš ka
nát ru
[mm]

Vyhovuje profil s O/F [m-1] menším než
Pro ss/s02 = 0,6

Ts krit. = 470°C
Pro ss/s02 = 0,5

Ts krit. = 527°C
Pro ss/s02 = 0,4

Ts krit. = 572°C
15 3 300 300 300

30 3 217 288 300
5 300 300 300

45 3 87 93 128
5 300 300 300

60
3 65 74 79
5 87 124 151
8 161 300 300
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ÍLOHA . 6

TABULKA 12

Dimenza ní tabulka nát ru FLAMIZOL

Požární odolnost
[min]

Tlouš ka nát ru
[µm]

Vyhovuje profil s O/F [m-1] menším než

Ts= 474°C TS1= 506°C TS2 = 572°C

15 200 510 510 510

30

200 57 261 418
300 172 339 459
400 257 390 482
500 316 424 503
600 359 452 510
700 393 480 510
800 423 508 510
900 452 510 510

1000 480 510 510

45

500 - 106 194
600 75 171 245
700 137 218 285
800 182 257 318
900 220 289 346

1000 251 318 370

60

700 - - 94
800 - 78 131
900 55 114 161
1000 88 143 186



IX

ÍLOHA . 7

TABULKA 13

Vlastnosti protipožárního nát ru PYROSTOP STEEL [40]

Objemová hmotnost erstvého nát ru 1400 kg.m -3

Viskozita 250 dPa.s

Obsah sušiny 70%

Hodnota (chemicky neutrální) 7 - 8 pH

Síla nát ru 200 - 1000µm

ilnavost k podkladu

(m ížková zkouška - stupe )

2

Barevný odstín (RAL 1000) bílý

Mrazuvzdornost nát ru + 20°C, 15 zmraz. cykl

ilnavost k podkladu (stupe ) 3

Tvrdost nát ru podle Buchholza 45

Krycí schopnost (stupe ) 1



X

TABULKA 14
Dimenza ní tabulka nát ru PYROSTOP STEEL
Požární
odolnost

[min]

Tlouš ka
nát ru
[µm]

Nejv tší dovolený pom r O/F [m-1] pro pom r nap tí Ss/SO2,
ípadn  kritickou teplotu uvedenou v závorkách

0,60 (474°C) 0,55 (501°C) 0,50 (526°C) 0,45 (549°C) 0,40 (572°C)

15
200 603 639 672 703 740
250 613 649 681 714 750
300 622 658 690 725 759

30

200 242 273 300 326 353
250 253 284 312 339 366
300 263 295 323 351 378
350 275 307 336 364 390
400 286 318 348 376 402
450 298 331 361 388 414
500 310 343 374 400 425
550 323 356 386 412 437
600 335 369 398 423 448
650 348 382 410 435 459
700 361 394 422 446 470
750 374 406 434 457 480
800 387 418 445 468 490
850 400 430 456 478 498
900 413 442 466 487 506
950 425 453 475 495 513
1000 437 463 484 502 519

45

300 53 82 108 132 155
350 66 96 123 147 171
400 78 109 137 162 186
450 92 124 153 178 203
500 106 139 168 194 219
550 122 156 185 211 236
600 137 172 202 228 253
650 154 189 219 245 270
700 171 206 236 262 287
750 190 225 254 279 304
800 208 243 272 296 320
850 227 261 289 313 335
900 246 279 306 329 350
950 265 297 323 344 364
1000 284 314 339 359 378

60

600 0 32 63 89 114
650 19 53 84 111 136
700 37 74 105 132 157
750 59 96 127 154 178
800 81 118 149 175 199
850 104 141 171 196 220
900 127 163 193 217 240
950 151 186 214 238 259
1000 175 208 235 258 278
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ÍLOHA . 8

TABULKA 15

Vlastnosti protipožárního nát ru PROTHERM STEEL [37]

Fyzikální stav Kapalina

edidlo Rozpoušt dlo

Složky Jednosložková

Odstín Bílá

Specifická hmotnost cca 1300 g/l

Obsah sušiny 68%

Viskozita Tixotropní látka

Zasychání V závislosti na teplot  prost edí, relativní vlhkosti vzduchu a tl.

nát ru p i 20°C s p irozenou ventilací: 6 – 12 hod., povrchov  24 –

48 hod. do hloubky

etíratelný Po 24 hod.

Teplota pro aplikaci 5 až 50°C

Balení 25 kg

Skladování V originálním balení v interiéru na suchém a v traném míst .

Výrobek je použitelný minimáln  1 rok od data výroby.



XII

TABULKA 16 – Otev ené profily
Dimenza ní tabulka nát ru PROTHERM STEEL pro otev ené profily
Požární

odolnost

[min]

Nejv tší ípustná hodnota sou initele O/F [m-1]

i tlouš ce požárn  ochranného materiálu dP m]

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

15 147 258 338 411 474 538

30 89 146 187 220 245 267 286 304 321 334 348 369 373 384 394 402

45 69 111 143 169 191 210 226 242 255 268 279 290 300 309 319 325 333 343

60 57 89 115 137 156 173 188 202 214 225 236 246 255 264 272 280 288

90 15 42 63 83 100 114 128 141 152 163 172 182 190 198 206 213

TABULKA 17
Dimenza ní tabulka nát ru PROTHERM STEEL pro uzav ené kruhové a pravoúhlé profily
Požární

odolnost

[min]

Nejv tší ípustná hodnota sou initele O/F [m-1]

i tlouš ce požárn  ochranného materiálu dP m]

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

15 127 227 301 363 418 475 516

30 80 130 163 192 216 236 255 273 289 303 315 326 337 348 358 368 377 386 394

45 25 61 96 126 150 169 200 208 215 224 236 248 259 269 278 286 294 302 310

60 50 76 101 118 134 150 164 177 189 199 209 219 227 235 243 248 254

90 15 36 56 73 89 101 114 125 135 144 153 162 169 176 182 189



XIII

ÍLOHA . 9

TABULKA 18

Dimenza ní tabulka desek KNAUF – GKF pro ocelové nosníky

O/F m-1 Požární odolnost R min

30 45 60 90 120 180
300 12,5 15 2x12,5 2x15 15+2x12,5 -

TABULKA 19

Dimenza ní tabulka desek KNAUF – GKF pro ocelové sloupy

O/F m-1 Požární odolnost R min

30 45 60 90 120 180

150 12,5 15 2x12,5 2x18 3x15 2x18+2x15

300 12,5 15 2x12,5 3x15 4x15 5x15



XIV
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TABULKA 20

Dimenza ní tabulka desek KNAUF – FIREBOARD pro ocelové nosníky

O/A m-1 Požární odolnost R min

30 45 60 90 120 180

100 15 15 20 20 25 40

150 15 20 20 25 30 45

300 15 20 20 30 35 55

TABULKA 21

Dimenza ní tabulka desek KNAUF – FIREBOARD pro ocelové sloupy

O/A m-1 Požární odolnost R min

30 45 60 90 120 180

100 15 15 20 25 35 50

150 15 20 25 30 40 55

300 20 20 30 40 50 65
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TABULKA 22

Vlastnosti obkladových desek CETRIS [19,48]

Základní vyráb né rozm ry [mm] 3550 x 1250

Tlouštka vyráb ných desek [mm] 8 až 40 po 2 mm

Pevnost v tahu za ohybu p i vlhkosti 9 ± 3 %

do tl. 32 mm [MPa]
min. 9

Pevnost v tahu za ohybu p i vlhkosti 9 ± 3 %

pro tl. 34  až 40 mm[MPa]
min. 7,5

Objemová hmotnost p i vlhkosti 9 ± 3 % [kg. m-3] 1150 - 1450

Nasákavost desek ve vod  za 24 hod [%] max. 32

Min. E modul p i vlhkosti 9 ± 3 %  [MPa] 4 500

Pevnost v tahu kolmo na rovinu desky [MPa] min.0,4

Lineární prodloužení i 20°C, i zm

vlhk.vzduchu z 30 na 85 % [%]
max. 0,2

Ho lavost podle SN 73 0862 [stupe ] A

TABULKA 23

Dimenza ní tabulka obkladových desek CETRIS

O/F [m-1] Požární odolnost [min]
15 30 45 60 90 120 180

50 - 10 10 12 31 48

100 - 10 13 19 30 40 56

150 - 10 13 23 34 44 62

300 8 13 20 27 38 47 65

400 8 15 22 29 40 50 67
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TABULKA 24

Vlastnosti lepeného obkladu ORDEXAL [50]

Délka [mm] 1000, 1500 Stla itelnost p i 5 kPa [%] 4

Ší ka [mm] 500, 1000 Zatížení p i 10 % stla ení [kPa] 162

Tlouš ka [mm] 20 - 120
Pevnost v tahu, kolmo na rov.

(kPa)
49

Jmen. obj, hmotnost [kg. m-3] 200 Nasákavost (hm). dle SN [%] max. 40

Sou initel tepelné vodivosti

[W.m-1K-1]
0,041

Nasákavost dle DIN za 28 dní

[kg.m-2]
4

difúzního odporu ( Faktor ) 1,5
Reakce na ohe  dle SN EN

13501-1
A1

Ší ení plamene dle

SN 730863-PYRO (Is)
0,0

Sou .prostupu tepla* plech k

(Wm-2K-1)
0,75

Ší ení plamene dle

SN 730863-lepidlo(Is)
25

Sou .prostupu tepla zlb** k

(Wm-2K-1)
0,77

Tepelný odpor plech* R

[m2K.V-1]
1,17

Tepelný odpor zlb** R (m2K.V-

1)
1,13
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TABULKA 25

Dimenza ní tabulka lepeného obkladu ORDEXAL

Požární
odolnost

[min]

Tlouš ky desek ORDEXAL [mm]
nejv tší možný pom r O/F [m-1] pro danou kritickou teplotu Ts krit

Ts krit = 474 oC Ts krit = 526 oC Ts krit = 572 oC
20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120 20 40 60 80 100 120

30 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487 487

45 220 487 487 487 487 487 310 370 487 487 487 487 400 487 487 487 487 487

60 130 300 487 487 487 487 160 390 487 487 487 487 200 487 487 487 487 487

90 65 110 310 487 487 487 75 140 400 487 487 487 90 175 487 487 487 487

120 50 90 130 280 487 487 55 100 160 330 487 487 60 115 200 380 487 487

180 - 55 75 105 165 270 - 65 90 130 195 275 - 80 110 155 230 310
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Charakteristika protipožárních nát

PLAMOSTOP P9

Plamostop P9 je vodou editelný protipožární vyp ovací nát r s obsahem disperzí,

retardér  ho ení, žáruvzdorných plnidel a zp ovadel, který zvyšuje požární odolnost o 15 –

60 minut. Nesmí být uskladn n nebo dopravován p i záporných teplotách a p i aplikaci musí

být minimáln  5°C, p emž 24 hod. po aplikaci nesmí nát r promrznout. [42] N které

vlastnosti jsou popsány v tabulce 3.9.

BARRIER 2001

Intumescentní protipožární vodou editelná nát rová hmota neobsahující azbest,

toxické pigmenty, halogeny nebo chlorovaná aditiva. Nát r není hygroskopický. Tento

pr myslový funk ní nát r se nanáší v tlouš kách od 200 do 1400 µm dle dimenza ní tabulky.

Nát r je ur en pro zvýšení požární odolnosti o 15 – 60 minut. Ur en je pro pr myslové

prost edí do stupn  III. a do všech b žných vytáp ných i nevytáp ných interiér . Nezat žuje

konstrukci, nepraská a dob e snáší i ot esy a dynamické rázy. [45]

DEXAMIN DV/S

Protipožární intumescentní nát r na úpravu ocelových dve í a dví ek, který zvyšuje

požární odolnost EI o 15 – 120 minut. Je ur en do dílenských, skladových nebo provozních

prostor, kotelen, garáží, pro revizní dví ka a dví ka elektrických rozvad .

Bez dodate né povrchové úpravy má ernou barvu a zrnitý povlak. Životnost nát ru se

odhaduje na 10 – 15 let podle prost edí, kde bude aplikován. [43]

PITTURA IE 20

Nát rová hmota bez lesku s pojivem na bázi pliolitu (akrylátová prysky ice). Rozsah

použitelnosti je od 15 do 45 minut požární odolnosti. Vhodná je výhradn  do interiér  a do

suchého prost edí s relativní vlhkostí vzduchu 80%. Vzhledem ke svému složení je odolná i

proti agresivnímu prost edí a umož uje libovolné barevné úpravy. [11,32]

PROMAPAINT 30

Požárn  ochranná nát rová hmota na ocelové konstrukce. Rozsah požární odolnosti je od

15 do 30 minut. Je založen na vodní bázi, bez vlivu na vn jší prost edí. [11]
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