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Novinka RIBtec BEST 17.0, Build 19072017 

Zadání krytí skládané výztuže k povrchu průřezu pro účely návrhu na požární odolnost 

Program RIBtec BEST mj. řeší posouzení, resp. návrh na požadovanou požární odolnost (PO) be-
tonových sloupů dle smyslu EN 1992-1-2 tabelární metodou (rovnice 5.7) nebo s volitelným licen-
čním rozšířením tzv. rozšířenou zónovou metodou pro neztužené a velmi štíhlé sloupy. V obou pří-
padech jsou velmi významné vstupní parametry určující polohu výztuže v betonovém průřezu. 
V PO program BEST doposud počítal zjednodušeně s hodnotou osového krytí d1, zadávanou 
spolu s betonovým průřezem pro účely statického návrhu výztuže za studena. 
V programu BEST lze nyní od verze 17.0, Build 19072017, nově zadat pro účely návrhu na požární 

odolnost osové krytí skládané výztuže k povrchu průřezu. Tento newsletter rekapituluje důsledky a 

současné možnosti tohoto funkční rozšíření. 

Zadání polohy výztuže pro účely jejího statického návrhu 

Základním parametrem pro definici polohy výztuže v betonovém průřezu, a to jak pro statický ná-
vrh nutné výztuže za studena, tak i při požáru, je její „Osové krytí d1“, které se zadává ve vlast-

nostech průřezu: 
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Zadání polohy výztuže pro zjištění její teploty při požáru 

V případech reálného provedení rohové výztuže skladnou z více rohových prutů má význam para-
metr „Osové krytí výztuže k povrchu“, který se zadává na panelu Vlastností sloupu při aktivaci po-
souzení návrhu na požární odolnost, a to jak tabelární, tak i zónovou metodou: 

 

Pokud není parametr „Osové krytí výztuže k povrchu“ zadán, resp. je nulový, pak se auto-
maticky do výpočtu teploty výztuže přebírá hodnota „Osového krytí d1“, zadaná ve vlast-
nostech průřezu. 
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Příklad 

Obdélníkový průřez se skladbou rohové výztuže 4 x 3 profily Ø28 mm a vzájemnou roztečí 30 mm 
a osovým krytím výztuže k povrchu průřezu 54 mm odpovídá poloze těžiště skladby této výztuže, 
tj. osovému krytí d1 = 74 mm: 

 

Důsledky v posudku požární odolnosti tabelární metodou 

Rovnice 5.7 na tabelární výpočet požární odolnosti R [min] dle EN 1992-1-2 je následující: 

8,1)120/)((120 nbIafi RRRRRR   , 

Přičemž polohu výztuže zde reprezentuje parametr Ra definovaný jako: 

)30(60,1  aRa , 

Parametr a je osové krytí podélné výztuže v [mm]; 25 mm ≤ a ≤ 80 mm. 
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Důsledky v posudku požární odolnosti zónovou metodou 

Při použití rozšířené zónové metody v programu RIBtec BEST se stanovuje teplota každého pro-
filu rohové výztuže zvlášť a zjištěná teplota se použije pro odpovídající změnu pracovního dia-
gramu napětí – přetvoření při požáru. Z průběhů izoterm v betonovém průřezu plyne, že maximální 
prohřátí průřezu je v jeho rohových bodech, což má při skládané rohové výztuži další důsledky. 
 
Při skladbě rohové výztuže 4 x 1 profil s Osovým krytím d1 = Osové krytí výztuže k povrchu = 5,4 
cm dosahuje zjištěná teplota výztuže 477 °C: 

 

 
 
Z výším zjištěným teplotám výztuže odpovídají nižší hodnoty její pevnosti při požáru, viz další část 
protokolu termické analýzy: 
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Při zohlednění reálné skladby rohové výztuže 4 x 3 profily se vzájemnou roztečí 30 mm, Oso-
vým krytím d1 = 7,4 cm a Osovým krytí výztuže k povrchu = 5,4 cm je zjištěná teplota obou kraj-

ních profilů nižší než u rohového profilu, což se pozitivně projeví rovněž na nižší průměrné teplotě 
výztuže 412°C. Ve statickém návrhu nutné výztuže při požáru tak lze uvažovat s její vyšší pev-
ností. Výsledkem je hospodárnější návrh výztuže. 

 

 

V případech skládané rohové výztuže a návrhu na požární odolnost vede přesnější zadání 
polohy jednotlivých profilů na příznivější výsledky, neboť je výsledná průměrná teplota vý-
ztuže nižší, čemuž pak v návrhu nutné výztuže za dané teploty odpovídá její vyšší pevnost. 
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Důležité upozornění na možnou chybu v zadání 

Pokud se současně s volbou skladby výztuže 4 
x 3 nebo 4 x 5 v nastaveních návrhu na požární 
odolnost ponechá nulová hodnota parametru 
Osového krytí výztuže k povrchu, pak výpočet 
teploty výztuže automaticky přebírá hodnotu pa-
rametru Osového krytí d1, zadanou ve vlastnos-

tech průřezu, což však neodpovídá skutečné po-
loze jednotlivých profilů. Tyto pak „výpočetně“ 
leží v průřezu hlouběji, jejich spočtená teplota je 
tak nižší a výsledek návrhu na PO je na straně 
NEbezpečnosti. 
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