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Abstrakt 

Požárem zatížené konstrukce, u kterých je vazbami v podporách zabráněno teplotním 
dilatacím, je třeba počítat podle základních zásad mechaniky při respektování vlivu rostoucí teploty 
na konstrukci a také jejího vlivu na proměnné hodnoty materiálových vlastností v čase požáru. V 
příspěvku jsou vyhodnoceny a porovnány výsledky experimentu zaměřeného na ověření chování 
staticky neurčité ocelové rámové konstrukce vystavené vysoké teplotě s výsledky numerické 
simulace metodou konečných prvků v programu ANSYS. 
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Abstract 

Structures exposed to fire loading, where supports prevent thermal expansions, must be 
calculated according to the basic principles of mechanics while respecting the effect of rising 
temperature on the structure and its effect on the value of variable material properties at the time 
of fire. The paper analyzed and compared results of the experiment aimed to verify the behavior 
of statically indeterminate steel frame exposed to high temperature and numerical modelling using 
finite element method in the ANSYS software.  
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 1 ÚVOD 
Staticky neurčité konstrukce zatížené požárem je třeba řešit podle základních zásad mechaniky 

při respektování vlivu rostoucí teploty na konstrukci a také jejího vlivu na proměnné hodnoty 
materiálových vlastností oceli v čase požáru. Je-li u staticky neurčitých konstrukcí vazbami v 
podporách zabráněno teplotní dilataci, vznikají vlivem teplotního zatížení v konstrukci vnitřní síly 
a napětí. V těchto případech nelze použít zjednodušené výpočetní postupy podle současně platné 
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normy EN1993-1-2 pro navrhování ocelových konstrukcí na účinky požáru [1, 2, 3, 4]. Nelze také 
zanedbat nerovnoměrné rozložení teploty po výšce průřezu jako u prvků, neboť nerovnoměrná 
teplota způsobí přídavné ohybové momenty na konstrukci [2, 3, 4, 5] a ovlivní napěťově-deformační 
stav celé konstrukce. 

 2 EXPERIMENT 
V tepelně technické komoře na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Ostrava proběhla 

v roce 2012 teplotní měření a také měření poměrných deformací staticky neurčité nechráněné ocelové 
rámové konstrukce zatížené požárem [6], jejíž schéma je zobrazeno na Obr. 1. 

 
Obr. 1: Schéma ocelové rámové konstrukce 

 Cílem experimentu bylo: 

 na základě výsledků měření průběhů teplot a poměrných deformací vyhodnocení 
napěťově-deformačního stavu konstrukce zatížené rostoucí teplotou, 

 porovnání výsledků experimentu s výsledky numerické simulace metodou konečných 
prvků v programovém systému ANSYS. 

 Ocelová rámová konstrukce čtvercového uzavřeného průřezu 50/4 a materiálu FE360/S235 
byla vetknutá do betonového pásu. Vedle teplotního zatížení působilo na konstrukci také mechanické 
zatížení o hodnotě q = 0,6 kNm-1, které bylo vyvozeno shora betonovým nosníkem (Obr. 2). Tento 
typ zatížení byl zvolen z důvodu vyvození nerovnoměrného oteplení po výšce průřezu příčle. 

  
Obr. 2: Příprava rámové konstrukce pro experiment 

Teplotní zatížení může velmi ovlivnit deformační a napjatostní stav konstrukce a proto je 
velmi důležité pro statický výpočet znát přesné rozložení teploty v průřezu. Z tohoto důvodu bylo 
součástí experimentálního pokusu také sledování průběhů teplot ve stropní konstrukci nad rámovou 
příčlí, jejíž skladba je vidět na Obr. 3 (vpravo). Získané hodnoty z teplotního a tenzometrického 
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měření jsou graficky porovnány s výsledky numerického modelování stavební konstrukce 
na obrázcích 4 a 5. 

 2.1 Teplotní měření 
V průběhu experimentu byly teploty snímány plášťovými termočlánky typu K průměru 1 mm 

umístěnými na konstrukci i v prostoru komory. Průměrná teplota plynu prostředí a teploty 
z vybraných míst na rámu jsou zobrazeny v grafu na Obr. 3. Z grafu je zřejmé, že teplota v horních 
vláknech příčle (místo T2-horní vlákna) byla nižší než teplota v ostatních měřených místech 
na konstrukci (T1-T4 spodní/vnitřní ohřívaná strana rámu), což bylo způsobeno tepelnou ztrátou na 
horním povrchu konstrukce do relativně studenější betonové desky. Naměřená teplota na spodní 
hraně příčle je ve srovnání s teplotou na sloupech nižší, což je způsobeno ochlazováním příčle stropní 
konstrukcí. Tento rozdíl teplot však není tak výrazný jako je rozdíl mezi teplotou v horní a spodní 
části příčle. V [4] je uvedeno, že rozdíl mezi horní a spodní pásnicí může činit až 120 °C, v tomto 
případě rozdíl činil v prvních pěti minutách experimentu až 140 °C, což způsobilo velký nárůst 
ohybových momentů a normálového napětí v rámových rozích testovaného rámu. 

Kromě teploty plynu v technické komoře a teplot na ocelové konstrukci byla měřena také 
teplota ve dvou řezech stropní konstrukce nad betonovým nosníkem, jejíž skladba je zobrazena na 
obrázku 3 (vpravo). Horní část se skládala ze dvou kusů protipožárních sádrokartonových desek GKF 
tl. 2 x 12,5 mm, minerálně vláknité desky (tepelná izolace Rockwool) tl. 50 mm, která byla položena 
na betonovou PZD desku tl. 90 mm uloženou na horní pásnici ocelového rámu. Teplotní čidla byla 
umístěna ve dvou profilech stropní konstrukce - v místě ocelového rámu (řez 1) a v místě mimo 
ocelový rám (řez 2) viz Obr. 3 (vpravo). 

  
Obr. 3: Naměřené teploty na rámu (vlevo), detail řezu stropní konstrukce (vpravo) 

 2.2 Měření poměrných deformací 
Poměrné deformace byly snímány ve dvou místech čtyřmi speciálními tenzometry LZE-NC-

W250G-120/2M, které jsou určeny pro měření poměrných deformací až do 1200 °C. Snímače byly 
umístěny v místech T2 a T4 podle Obr. 1: 

 měřící místo T2 - rámový roh, měřeno na spodní hraně příčle, 

 měřící místo T4 - vnitřní strana sloupu v místě uložení rámu do základu. 

 3 NUMERICKÉ ŘEŠENÍ 
Experimentem získané teploty v příčných řezech 1 a 2 a získané hodnoty poměrných 

deformací  z experimentu jsou porovnány numerickým modelováním metodou konečných prvků 
ve výpočetním prostředí ANSYS, rám je vyhodnocen do teploty 700 °C na základě fyzikálně 
a geometricky nelineárního řešení. 
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 V případě návaznosti statické a teplotní úlohy se jedná o tzv. sdruženou úlohu, kdy je třeba 
nejprve určit teplotní pole v dané oblasti a poté odpovídající napjatost, vzniklou omezenými 
teplotními dilatacemi. V obou případech se s výhodou používá stejná síť konečných prvků pro řešení 
obou navazujících problémů. 

Model rámu je vytvořen pomocí objemových konečných prvků typu SOLID45 
a skořepinových konečných prvků SHELL63, kterým v teplotní analýze odpovídají prvky SOLID70 
a SHELL57. 

 Potřebné tepelné i mechanické charakteristiky materiálů oceli a stropní konstrukce 
(součinitelé tepelné vodivosti, měrná tepelná kapacita, modul pružnosti oceli, součinitel teplotní 
roztažnosti oceli) jsou do výpočtů zaváděny jako funkce teploty.  

 3.1 Určení teploty v konstrukci numerickým modelováním 
Počáteční okrajové podmínky jsou uvažovány ve výpočtu hodnotou 21 °C (naměřená 

počáteční teplota celé konstrukce). Povrchové teploty konstrukce jsou zadány přímo na uzly 
a odpovídají naměřeným hodnotám podle Obr. 3 (vlevo) (Dirichletovy okrajové podmínky [7,8]). 

  
Obr. 4: Teplotní pole ve 33. minutě experimentu (vlevo),  

teplota v řezu 1 v čase 33 minut trvání experimentu (vpravo) 

Na Obr. 4 (vlevo) je zobrazeno rozložení teplotního pole ve 33. minutě trvání experimentu, 
které je výsledkem numerické simulace v ANSYSu. Na Obr. 4 (vpravo) je uveden průběh teplot 
v příčném řezu 1 získaný měřením a numerickým výpočtem, z obrázku je patrná shoda v naměřených 
a vypočtených teplotách. Vyšší naměřené teploty vychází v místě napojení betonové desky a tepelné 
izolace, což může být způsobeno netěsnostmi mezi vrstvami, které umožnily přístup horkého plynu 
do konstrukce, nebo mezerou mezi deformovanou příčlí rámu a stropní konstrukcí. 

 3.2 Výpočet poměrných deformací 
Pro případ zatížení konstrukce nerovnoměrnou změnou teploty je úloha řešena jako sdružená 

v termální a statické analýze v ANSYSu. V termální analýze je dosaženo rozložení teploty v průřezu 
a ve statické analýze je vyřešen deformačně-napjatostní stav konstrukce. 

 V prvním kroku výpočtu je zadáno mechanické zatížení vlastní tíhou a betonovou deskou, 
stejně jako je tomu ve skutečnosti. Poté je konstrukce v teplotní analýze zatížena teplotou z prvního 
časového kroku. Po určení rozložení teploty v průřezu je tímto teplotním polem konstrukce zatížena 
a řešena ve statické analýze. Následují další kroky teplotní a následně statické analýzy. V teplotní 
analýze je konstrukce vždy zatížena celkovou teplotou v daném čase, neboť je zapotřebí počítat 
s redukcemi materiálu pro danou teplotu. Ve statické analýze je konstrukce zatížena teplotním 
přírůstkem v dílčím kroku. Tím je dosaženo požadovaného výsledku fyzikálně a geometricky 
nelineárního chování konstrukce, neboť teplotní zatížení jsou v krocích zadávána na deformovanou 
konstrukci z předchozího kroku za současné změny všech potřebných tepelných i mechanických 
vlastností materiálu vlivem celkové teploty v průřezu. 
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 3.3 Výsledky 
Výsledkem řešení této sdružené úlohy numerickým modelováním v ANSYSu jsou hodnoty 

poměrných deformací, normálových napětí a uzlových posunutí a pootočení na modelu konstrukce 
od teplotního a silového zatížení v čase experimentu v místech T2 a T4.  

Vyhodnocení experimentu spočívá v porovnání naměřených poměrných deformací 
s deformacemi získanými numerickou simulací v ANSYSu. Srovnání naměřených poměrných 
deformací s numerickým modelem v místech T2 a T4 je zobrazeno na obrázku 5. Výsledky 
z numerického modelování vykazují dobrou shodu s naměřenými hodnotami. Z počátku experimentu 
byly naměřeny v rámovém rohu T2 záporné poměrné deformace (Obr. 5 vlevo), které se okolo 
4. minuty změnily na kladné. Tento průběh odpovídá poměrným deformacím a jim odpovídajícím 
normálovým napětím napětím v rámových rozích, jak je zřejmé také z obrázku 7. 

 
Obr. 5: Poměrné deformace v místě T2 (vlevo) a T4 (vpravo)  

Vývoj průběhu poměrných deformací v T2 je pravděpodobně způsoben velmi rychlým 
ohřevem rámu během prvních pěti minut experimentu a také velkým rozdílem teplot mezi horními 
a spodními vlákny v průřezu příčle při současně nízké hodnotě rovnoměrné teploty. Měření 
i numerický model potvrzují toto chování ocelové konstrukce. Podle [3] právě v raných stádiích 
požáru může dojít ke vzniku plastických kloubů. 

Ve druhém měřícím místě T4 v místě vetknutí poměrné deformace narůstaly během 
experimentu pozvolna viz Obr. 5 (vpravo), pro dosažení pomalého nárůstu deformací byla použita 
termální analýza pro určení rozložení teploty v průřezu v místě izolovaného betonového základu. 
Deformovaný stav konstrukce a normálová napětí z průběhu experimentu jsou zobrazeny 
na obrázcích 6 a 7. 

  
Obr. 6: Svislé deformace od zatížení stálého (vlevo) a ve 33. minutě experimentu (vpravo) 

  
Obr. 7: Normálová napětí ve 4. minutě experimentu (vlevo) a v 7. minutě experimentu (vpravo) 
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 4 ZÁVĚR 
Analýzou ocelové staticky neurčité rámové konstrukce zatížené vysokou teplotou se prokázal 

vliv nerovnoměrného teplotního zatížení na napěťově-deformační stav ocelové konstrukce zejména 
v počátcích požáru. Vliv nerovnoměrného oteplení průřezu při současně relativně nízké celkové 
teplotě může rozhodnout o dalším průběhu deformací (resp. napětí). V dalších minutách požáru se 
tento vliv už nemusí projevit, jelikož při rostoucí teplotě podíl nerovnoměrného rozdělení teploty 
ztrácí na významu, a také vlivem rostoucí teploty klesá modul pružnosti v tahu a tím také klesají 
normálová napětí. Srovnáním experimentálních výsledků a výsledků z programu ANSYS bylo 
ověřeno, že numerické modelování metodou konečných prvků je vhodný nástroj pro analýzu 
nestacionárního teplotního pole a statickou analýzu konstrukcí zatížených požárem. Pro validaci 
výsledků numerické analýzy by bylo vhodné provést ověření průběhů deformací měřením i v jiných 
místech zkoumané rámové konstrukce případně na konstrukci jiného statického systému.  
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