
 

 

Technický list: RIBtec BEST požární odolnost 
 

  

 

BEST brandschutz obj.č.: 11.11.207 

 

• požární odolnost železobetonových 

sloupů rozšířenou zónovou metodou 

• neztužené, štíhlé sloupy bez omezení výšky a štíhlosti 

• teplotní analýza průřezů, skladba rohové výztuže 

• zohlednění termických přetvoření, oslabení průřezu 

vlivem teploty (NTK)  

• teplotně závislé pracovní diagramy 

napětí – přetvoření pro beton a výztuž 

• geometricky a materiálově nelineární mechanická 

analýza s vlivem vysokých teplot 

RIBtec – rozšíření BEST o požární odolnost zónovou metodou 
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Požární odolnost zónovou metodou 

Norma EN 1992-1-2 vyžaduje pro návrh požární odolnosti 
železobetonových sloupů s vysokou štíhlostí, excentricitou 
zatížení nebo bez horizontálního ztužení, alespoň některou 
z tzv. zjednodušených výpočetních metod, přičemž 
z těchto doporučuje tzv. zónovou metodu. 

Výpočty tohoto typu nebyly ve stavební praxi doposud ob-
vyklé. Vůbec poprvé umožňují termickou analýzu průřezu na 
základě teplotních profilů. Základem pro stanovení účinků 
teploty je tzv. normová teplotní křivka (NTK) stanovená 
v závislosti na délce trvání požáru. Při tom se zpravidla 
používají časy účinku odpovídající třídám požární odolnosti 
R30 – R240. 

 

Rozšířená zónová metoda 

Základem výpočtu a návrhu na požární odolnost v programu 
BEST je normativní postup, dále rozšířený autory Zilch, 
Müller, Reitmeyer, Cyllok a Achenbach. 

Zónová metoda vychází z redukovaných parametrů železo-
betonového průřezu vlivem jeho poškození požárem a tep-
lotně závislých pracovních diagramů napětí-přetvoření pro 
beton a betonářskou výztuž. Do celkové únosnosti se neza-
počítává degradovaná vrstva a uvažuje se tak se zmenše-
ním plochy betonového průřezu. V závislosti na zjištěné 
teplotě se aplikují korespondující efektivní návrhové para-

metry betonu a výztuže. Vlastní posouzení únosnosti, resp. 
návrh pak již v dalším probíhá pro takto upravené parametry 
stejným způsobem jako za běžné teploty. 

Návrh na požární odolnost se tak skládá ze tří iterativních, 
pracovních kroků: 

• termická analýza 

• termická přetvoření 

• vlastní mechanická analýza 

Termická analýza 

Termická analýza se zabývá přenosem tepla při normovém 
požáru z ohořeného povrchu na a do dílce. Vý-sledkem je 
teplotní pole průřezu závislé na místě a čase. Aplikovaná 
teorie vychází z termodynamiky. Pro zjištění časového a 
prostorového průběhu teploty se řeší dvojdimenzionální 
Fourierova diferenciální rovnice vedení tepla. Z termického 
pohledu se beton považuje za homogenní látku. Vliv výztu-
že se zanedbává. Vzhledem k tomu, že se teplotní vodivost  

λ, specifická teplotní kapacita  a hustota  mění poměrně 

výrazně s teplotou, uvažují se při řešení této diferenciální 
rovnice metodou explictní časové integrace malé časové 
kroky s podkritickou délkou. Výsledkem je konkrétní teplota 
každého jednotlivého profilu výztuže dle jeho polohy, resp,. 
schématu rozmístění v průřezu (4x1, 4x3 nebo 4x5 roho-
vých prutů se zadanou roztečí). Pro teplotu betonu je dosta-
čující jeho průměrná teplota v celé ploše průřezu, min. však 
73,3°C. 

Tento postup umožňuje návrh požární odolnosti až do třídy 
R240, popř. přímé zadání požadované doby v minutách.  
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Termická přetvoření 

V důsledku teplotního pole a gradientu v průřezu a vlivem 
vysokých teplot dochází k různému přetvoření betonu a 
betonářské výztuže, ze kterého v dílci vznikají vynucená 
přetvoření, která v závislosti na okrajových podmínkách 
statického systému zpravidla vedou na přídavná normálová 
napětí ve sloupu. Teplotní protažení se v programu BEST 
zohledňují automaticky; případný vliv teplotních natočení je 
nutné zadat zvlášť. 

Mechanická analýza 

U zónové metody se únosnost sloupu a průřezů analyzuje a 
navrhuje geometricky a materiálově nelineárním, iterativním 
výpočtem na redukovaném průřezu v závislosti na průběhu 
teploty v dílci a typu ohoření (jedno- až čtyřstranné). 

Na rozdíl od návrhu za běžných teplot se při mimořádné 
požární návrhové situaci pracuje pouze s jedním pracov-
ním diagramem napětí – přetvoření. Současně přitom závisí 
na stávající teplotě nejen hodnoty pevnosti, ale celé tvary 
průběhů pracovních diagramů. 

 

Mechanické návrhové účinky při požáru 

V případě požáru se jedná ve smyslu normy EN 1990 o 
mimořádnou návrhovou situaci Ed,fi, z čehož vyplývají hod-
noty součinitelů spolehlivosti 1,0 na straně materiálů. 

Vnější účinky se při normovém požáru uvažují pro čas t=0, 
tedy bez časových vlivů dotvarování, smršťování a relaxace. 
Rozhodující hodnotou proměnných zatížení je zpravidla 
jejich kvazistálá hodnota ψ2,1 Q1, resp. u halových objektů 
dle českého čl. NA.2.10 pro sníh a vítr jejich častá hodnota 
ψ1,1 Q1. 

 

Veškeré možné návrhové kombinace, vč. mimořádné po-
žární, jsou v programu BEST vygenerovány automaticky a 
následně nabídnuty k užšímu výběru pro vlastní výpočet, 
návrhy a posouzení. 

V případě potřeby lze navíc vygenerované návrhové kombi-
nace konvertovat na vlastní, tzv. uživatelské a tyto dále 
modifikovat úpravou hodnot kombinačních součinitelů a 
výběrem zúčastněných zatěžovacích stavů. 

 

Omezená platnost tabelárních metod  

Přes snadnou aplikovatelnost tabelárních metod ověření 
požární bezpečnosti sloupů (tabulka 5.2a, 5.2b, resp. rovni-
ce 5.7 normy EN 1992-1-2) spočívá jejich omezení nejen v 
silně konzervativních výsledcích, ale zejména v jejich ome-
zeném rozsahu platnosti, které je limitován.  

Tabulka 5.2a je platná pouze pro: 

• ztužené sloupy, tj. pro sloupy budov se ztužujícím sys-
témem nosných stěn, 

• do max. efektivní výšky podlaží 3.0 m v případě čtverco-
vého průřezu; pro kruhové sloupy do max. efektivní výš-
ky podlaží cca 2.6 m, 

• do max. excentricity svislých zatížení 0.15 h a 

• do max. stupně vyztužení 4.0%. 

Tabulka 5.2b je platná pouze pro: 

• ztužené sloupy, tj. pro sloupy budov se ztužujícím sys-
témem nosných stěn, 

• do max. štíhlosti v okamžiku požáru λ,fi ≤ 30 a 

• do max. excentricity svislých zatížení 0.25 h, 
resp. max. 100 mm. 

 
Proto pro mnohé konstrukce, např. průmyslové haly 
s posuvnými styčníky, je třeba použít jiné přesnější výpočto-
vé metody návrhu požární odolnosti, jako např. zde uvede-
nou, rozšířenou zónovou metodu. 

 


