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ORGANIZATORI 



2 in 5. september 1666 
velik požar v Londonu 

Pravila za požarno varnost: 
postavijo nadzornike (1667). 
Zahteva se gradnja hiš iz 
opeke in kamna. Strehe se ne 
smejo dotikati,  
strehe morajo imeti parapetni 
zid (1709) in vgrajena lesena 
okna (1774)  



Vsebina 
• Računske metode za določitev toplotnega 

odziva konstrukcij pri požaru 
• Požarna analiza - primeri uporabe v praksi 
• Požarna odpornost jeklenih konstrukcij 
• Požarna odpornost betonskih konstrukcij 
• Požarna odpornost lesenih konstrukcij 
• Računalniški programi za požarno analizo 

 



Evropski odbor za standardizacijo CEN:  
Tehnična skupina TC 250 za požar 

Horizontalna skupina TC250 za Požar 



Računske metode za določitev toplotnega 
odziva konstrukcij v požaru   
 
 
Evrokod 1,  Del za Požar, SIST EN1991-1-2 
 



Definicija požarne odpornosti  
konstrukcije 

• Požarna odpornost je opredeljena kot sposobnost konstrukcije, ki je 
izpostavljena požaru, da ustrezen čas ohranja nosilnost. 

• V skladu z evropskimi standardi, poznamo tri različna merila za 
opredelitev požarne odpornosti: 
R – nosilnost konstrukcije 
E -  celovitost prostorov objekta 

     I -   toplotna izolativnost gradbenih materialov 
Zgornja merila se lahko zahtevajo ločeno ali v 
kombinaciji: 
• E celovitost ločeno ali skupaj z I izolativnostjo, če je ta zahtevana 
• R nosilnost 
• R nosilnost in E celovitiost skupaj ter v kombinaciji z I 
izolativnostjo, če ja ta zahtevana  



R – nosilnost konstrukcije 
• Sposobnost konstrukcije, da med požarom 

ohranja mehansko odpornost 
 



E – celovitost prostorov objekta 
• Sposobnost konstrukcije, da v požaru ohranja 

celovitost prostorov, brez porušitve nenosilnih sten 
z ali brez dodatne 
mehanske obremenitve 

Visoka 
temperatura v 
prostoru 
 
 

(brez omejitve) 



I – toplotna izolativnost 
• Sposobnost konstrukcije da v požaru ohranja 

toplotno izolativnost in omejuje širitev požara 
Z ali brez dodatne 
mehanske 
obremenitve 
 

Visoka 
temperatura v 
prostoru 
 
 Temperatura ostaja pod 

kritično mejo 
 
 
 



Požarna odpornost – potek dogodkov 

  1. Vžig         2. Naraščanje temperature  3. Mehanska obtežba 

  4. Toplotni odziv         5. Mehanski odziv           6. Porušitev 
 



 

Primerjava dveh pristopov: 
Požarna analiza proti predpisanim pravilom 

Predpisana pravila              Požarna analiza 

Razvrstitev - 
klasifikacija 
 

Požarna analiza 
 

Požarna analiza 
 

Požarna analiza 
 

Standardni požar Naravni požar 



Vpivi na konstrukcijo v požaru –  
Predpisana pravila 

Računske metode 

Predpisana pravila, 
temeljijo na  

predpisanem požaru 
(Temperatura predpisana s 

nominalno požarno krivuljo) 

Požarna analiza, 
temelji na realnem požaru 

(Temperatura določena na podlagi 
naravnega požara) 



 

Nominalna požarna krivulja 
(standardna požarna krivulja, ogljikovodikova požarna 
krivulja) 

Poenostavljeni požarni modeli 
Lokaliziran požar     Polno razširjen požar 
- Haskestadt             - Parametrični požar 
- Hasemi                    θ(t) je konstanten 
     θ(x,y,z, t)                  po celotnem prostoru 

Napredni požarni modeli 
Dvo-conski model                  Eno-conski model 
       Kombinacija eno in dvo-conskih modelov 

Hitrost sproščanja 
toplote 
 
Površina 
izpostavljena požaru 
 
Lastnosti obodnih 
sten, tal in stropa 
 
Velikost odprtin 
 
Višina stropa 
               + 
Točna geometrija 

Ne potrebujem  
nobenih podatkov 



Predpisana pravila zahtevajo uporabo  
standardne ISO požarne krivulje 

 

- Temperatura je konstantna po celotnem 
prostoru, tudi če je ta velik 

- Temperatura ves čas narašča 
- Ne upošteva časa pred izbruhom požara 
- Ne upošteva požarne obremenitve in odvoda 
plinov ter dima iz prostora 

ISO – 834 krivulja (SIST EN1364-1) 



Razvoj temperature pri  
naravnem in pri standardnem požaru 

Pred izbruhom 

Izbruh požara 

Po izbruhom požara 
1000-1200 C 

Naravna požarna krivulja 

ISO standardna požarna krivulja 

        Vžig in tlenje                Segrevanje      Ohlajanje    
Čas 

Temperatura 



Vpivi na konstrukcijo v požaru –  
Požarna analiza 

 
Računske metode 

Požarna analiza, 
temelji na realnem požaru 

(Temperatura določena na podlagi 
naravnega požara) 

Predpisana pravila 
 
(Temperatura predpisana s 
nominalno požarno krivuljo) 



Koncept požarne varnosti z  
naravnim požarom 

 

Predpisano v: 
- SIST EN1991-1-2 
- Nekateri nacionalni predpisi vključujejo 
alternativne zahteve, ki temeljijo na naravnem 
požaru 

 
ISO krivulja 

Čas [min] 



 

Nominalna požarna krivulja 
(standardna požarna krivulja, ogljikovodikova požarna krivulja) 
 

Poenostavljeni požarni modeli 
Lokaliziran požar     Polno razširjen požar 
- Haskestadt             - Parametrični požar 
- Hasemi                    θ(t) je konstanten 
     θ(x,y,z, t)                  po celotnem prostoru 

Napredni požarni modeli 
Dvo-conski model                  Eno-conski model 
       Kombinacija eno in dvo-conskih modelov 

Hitrost sproščanja 
toplote 
 
Površina 
izpostavljena požaru 
 
Lastnosti obodnih 
sten, tal in stropa 
 
Velikost odprtin 
 
Višina stropa 
               + 
Točna geometrija 

Ne potrebujem  
nobenih podatkov 



Seznam fizikalnih parametrov, ki jih  
potrebujemo za model z naravnim požarom 

• Lastnosti obodnih sten, tal in stropa 
• Višina stropa 
• Velikost odprtin 
 
• Površina izpostavljena požaru 
• Hitrost sproščanja toplote 

 
 

POŽAR 

GEOMETRIJA 



Lastnosti požarnega sektorja 

 

Materialne lastnosti ovoja:  
c, ρ, λ 

           Določitev odprtin 

Požarni sektor določen v skladu z 
nacionalnimi pravili 
 



Lastnosti požara za različne stavbe 

Vrsta stavbe, 
Namembnost 
prostora 

Hitrost širjenja 
požara 

Hitrost 
sproščanja 
toplote RHRf 

[kW/m2] 

Požarna 
obremenitev 
80 % fraktila 
[MJ/m2] 

Stanovanje Srednje 250 948 
Bolnica (soba) Srednje 250 280 
Hotel (soba) Srednje 250 377 
Knjžnica Hitro  250 1824 
Pisarna Srednje 500 511 
Šola Srednje  250 347 
Trgovski center Hitro 250 730 
Gledališče (kino) Hitro 500 365 
Transport (javni 
prostor) 

Počasi 250 122 



Gostota požarne obremenitve 



Krivulja hitrosti sproščanja toplote 
faza naraščanja, mirovanja in faza upadanja 

 

t upadanja t naraščanja t mirovanja 
ČAS [minute] 

Faza naraščanja 
  



 

Nominalna požarna krivulja 
(standardna požarna krivulja, ogljikovodikova požarna krivulja) 
 

Poenostavljeni požarni modeli 
Lokaliziran požar     Polno razširjen požar 
- Haskestadt             - Parametrični požar 
- Hasemi                    θ(t) je konstanten 
     θ(x,y,z, t)                  po celotnem prostoru 

Napredni požarni modeli 
Dvo-conski model                  Eno-conski model 
       Kombinacija eno in dvo-conskih modelov 

Hitrost sproščanja 
toplote 
 
Površina 
izpostavljena požaru 
 
Lastnosti obodnih 
sten, tal in stropa 
Velikost odprtin 
Višina stropa 
 
 
               + 
Točna geometrija 

Ne potrebujem  
nobenih podatkov 

Naravni poenostavljeni model 



Poenostavljeni požarni model – 
lokaliziran požar 

 

LOKALIZIRAN POŽAR 
 

POŽAR ZAJEMA CELOTEN 
PROSTOR  
 
Θ(t) je enaka po celotnem 
prostoru 



Realen lokaliziran požarni test 

 



Lokaliziran požar: METODA HASKESTAD 

 

Višina plamena je določena z 
izrazom: 

Annex C, SIST EN1991-1-2: 
 
-Plamen ne sega do stropa 
-Ogenj na odprtem 

Q … hitrost sproščanja toplote 
Qc … konvekcijski del Q 



Lokaliziran požar: METODA HASEMI 

Annex C, SIST EN1991-1-2: 
 
-Plamen sega do stropa 

BETONSKA PLOŠČA 
NOSILEC 



Poenostavljeni požarni model – 
požar zajema celoten prostor 

LOKALIZIRAN POŽAR 
 

POŽAR ZAJEMA CELOTEN 
PROSTOR  
Θ(t) je enaka po celotnem 
prostoru 



Realni požarni test v pisarni 

 

Pred začetkom požara in polno 
razviti požar 



Postavitev za požarni test, pred požarom 

Požarna obremenitev z dejanskim 
pisarniškim pohištvom 

Okna na fasdadi z običajno 
zasteklitvijo 

Realni požarni test v pisarni 

Jekleni stropni nosilec 
 
 



Zgodnja faza požara 

Polno razviti požar 

Realni požarni test v pisarni 



 

Realni požarni test v pisarni – rezultati  
Deformacija stropnega jeklenega nosilca 
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Največji vertiklani 
upogibki 
 

Temperatura v 
jeklenem nosilcu 
 



 

Nominalna požarna krivulja 
(standardna požarna krivulja, ogljikovodikova požarna krivulja) 
 

Poenostavljeni požarni modeli 
Lokaliziran požar     Polno razširjen požar 
- Haskestadt             - Parametrični požar 
- Hasemi                    θ(t) je konstanten 
     θ(x,y,z, t)                  po celotnem prostoru 

Napredni požarni modeli 
Dvo-conski model                  Eno-conski model 
       Kombinacija eno in dvo-conskih modelov 

Hitrost sproščanja 
toplote 
 
Površina 
izpostavljena požaru 
 
Lastnosti obodnih 
sten, tal in stropa 
Velikost odprtin 
Višina stropa 
 
 
               + 
Točna geometrija 

Ne potrebujem  
nobenih podatkov 

Naravni poenostavljeni model 



Napredni požarni modeli 

Začetna faza požara 
Lokaliziran požar 

Požar ostane lokaliziran 
 

Požar se razvije po 
celotnem prostoru  

Polno razviti požar 
 

Lokaliziran požar 



Napredni požarni modeli 
- dejanska požarna obremenitev 



Vžig  



Lokaliziran požar 



 

Širjenje požara 



 

Teorija o dvo-conskem modelu 

Računski model OZone Lokaliziran požar 
 

Q … hitrost sproščanja toplote 
Qc … konvekcijski del 
QR …. radiacijski del 
m …    požarna obtežba 



• Prehod iz dvo v eno conski model, 
če je izpolnjen eden od spodnjih kriterijev: 

– T_zraka > 500 0C 
– Gorljivi material v dimu in T_dima > 3000C 
– Lokalizirani požar > 25 % površine prostora 
– Višina dima > 80 % višine prostora 

 

Teorija o dvo-conskem modelu 



 

Teorija o dvo-conskem modelu 

   Razširjeni požar 
 
 

      Računski model OZone 
 
 



Požarni test v velikem prostoru 
- pred vžigom, požarna obremenitev pisarne 

 



 

Požarni test v velikem prostoru 
- širjenje požara skozi okna med testom 



 

Požarni test v velikem prostoru 
- po končanem požaru 



 

Kalibracija testa 
Dvo-conski računski model OZone 



 

Vhodni podatki o požarnem sektorju 



 

Vhodni podatki o lastnosti tal,  
sten in stropa 



 

Vhodni podatki o požaru 



 

Kriteriji za prehod iz  
dvo v eno-conski model 



 

Izračunan krivulja RHR  
– hitrost sproščanja toplote 



 

Izračunan razvoj temperature zraka 



 

Izračunana debelina dimne zavese 









 

Primerjava rezultatov testov s 
programom OZone 



 

Primerjava rezultatov testov s 
programom OZone, Ulster test 



Požarna obremenitev 700 MJ/m2. 
Potrebno je bilo 45 palet drv velikosti 1 m x 1m in višine 0.5 metra. 
Palete so bile porazdeljene po celotnem prostoru 9 m x 15 m 

 

Primerjava rezultatov testov s 
programom Ozone, Ulster test 



 

Primerjava rezultatov testov s 
programom Ozone, Ulster test 

Izmerjena temperatura v 
prostoru 

Temperatura na sredini 
prostora 



Dinamika tekočin: program SOFIE 

Definicija mreže  
računskega 
modela 



Rezultati analize: temperatura plinov 

 



Dinamika tekočin: 
brezplačni program FDS 

 



 

Dinamika tekočin: 
brezplačni program FDS 



Požarna odpornost – potek dogodkov 

  1. Vžig      2. Naraščanje temperature   3. Mehanska obtežba 

  4. Toplotni odziv         5. Mehanski odziv           6. Porušitev 
 



Osnove projektiranja in  
vplivi na konstrukcijo 

Vplivi na konstrukcijo  

Požarna analiza  
Temperatura 
Požar 

Mehanska analiza 
Obtežbe 
Lastna in stalna G 
Koristna obtežba Q 
Sneg S 
Veter W  



Obtežne kombinacije v skladu s  
SIST EN1990 

Obtežna kombinacija pri sobni temperaturi 

Za pisarne je vodilna koristna obtežbo Q in 
zgornja enačba se glasi 



Obtežne kombinacije v skladu s  
SIST EN1990 

Požarna kombinacija = nezgodna situacija 

Za pisarne je vodilna koristna obtežbo Q in 
zgornja enačba se glasi 

0,5 



Parcialni obtežni faktorji ψ za stavbe 

 



Računski primer  
v skladu s SIST EN1991-1-2 
• Del za požar v Evrokodu 1 



Stavba (P+5) 



Kaj potrebujemo za izračun? 

• Velikost požarnega sektorja 
• Lastnosti obodnih sten, tal in stropa 
• Višina stropa 
• Velikost odprtin 
 
• Površina izpostavljena požaru 
• Hitrost sproščanja toplote 

 
 

POŽAR 

GEOMETRIJA 



 

Velikost požarnega sektorja 



Višina etaže: 3.05 m 

 



 

Za izračun bomo uporabili računalniški program 
OZone, ki je bil razvit na Univerzi Liege in je 
brezplačno dostopen na: 



OZone računalniški program 



OZone računalniški program 



Lastnosti sten, tal in stropa 
• Zunanje stene: 20 cm betonska stena 
• Tla: 15 cm betonska plošča 
• Strop: 15 cm betonska plošča 

 



Podatki o lastnosti tal 



Vpliv odprtin 

• Kritična odločitev za izračun 
• Evrokod ne predpisuje nobenega scenarija za 

upoštevanje velikosti odprtin v požaru (razbitja 
stekel pri povišani temperaturi) 

• Odprtine so mišljena vrata, okna in tudi 
splošna poroznost stavbe 

• Če odprtin ne upoštevamo, se požar zaradi 
pomankanja kisika ne bo razvil. 
 



Vpilv odprtin  

• Nekaj informacij za izbiro ustreznega scenarija za 
razbitje stekla okna: 

• V literaturi najdemo podatek: 
 

• Normalno steklo začne pokati pri ∆T 400 
• Kaljeno steklo začne pokati pri ∆T 1200  
• Kaljeno steklo z ojačitvami bo začelo pokati pri ∆T 

1200 stopinj (ojačitve se bodo začele topiti pri 3000) 
 
 



Vpliv odprtin 

• V Luxemburgu bodo v kratkem sprejeli scenarij: 
• Prvi scenarij: 90 % steklenih površin je odprtih od 

začetka požara 
• Drugi scenarij: 
• Enojna zasteklitev pri 100 oC: 50% in pri 250 oC:90% 
• Dvojna zasteklitev pri 200 oC: 50% in pri 400 oC:90% 
• Trojna zasteklitev pri 300 oC: 50% in pri 500 oC:90% 
 



Podatki za okna na fasadi 

• Stena 1: višina parapeta 1.2 m, višina okna po 
celotni dolžini stene 0.8 m  

• Stena 2: višina parapeta 1.5 m, višina okna po 
celotni dolžini stene 0.8 m  

• Stena 3: vsa v steklu 
 
 
 



Definicija odprtin v steni 



Scenarij za razbitje stekla 



Podatki o požaru 

 

Vrsta stavbe, 
Namembnost 
prostora 

Hitrost širjenja 
požara 

Hitrost 
sproščanja 
toplote RHRf 

[kN/m2] 

Požarna 
obremenitev 
80 % fraktila 
[MJ/m2] 

Stanovanje Srednje 250 948 
Bolnica (soba) Srednje 250 280 
Hotel (soba) Srednje 250 377 
Knjžnica Hitro  250 1824 
Pisarna Srednje 500 511 
Šola Srednje  250 347 
Trgovski center Hitro 250 730 
Gledališče (kino) Hitro 500 365 
Transport (javni 
prostor) 

Počasi 250 122 



Podatki o požaru, pasivni in  
aktivni ukrepi 



Rezultati,  
temperatura zraka  

 



Masa kisika v kg 

 



Razvoj temperature  
v jeklenem nosilcu IPE450 

 

Temperatura v jeklenem nosilcu Temperatura plinov 



 
PROLJETNO SAVJETOVANJE IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA  
Računski primjeri 
požarne analize 
  
Primjeri korištenja u praksi 

Izračun požarne otpornosti po konceptu požarno 
sigurnog projektiranja s realnim požarom 

ORGANIZATORI 

ZAGREB 
27.03.2013. 
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