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Požarna odpornost jeklenih 
konstrukcij 
• Osnove računskih metod v skladu s SIST 

EN1993-1-2, Del za požar v Evrokodu 3 
• Računski primer 
 



• Računska pravila v EC3 določajo zahteve za 
nosilnost konstrukcije R, ne pa tudi celovitosti 
E in izolativnosti I  

• Nosilnost konstrukcije, ki je izpostavljena 
požaru je ustrezna, če za predpisani čas t 
požara velja 

   Efi,d,t ≤ Rfi,d,t 
Kjer je  
 
Efi,d,t : računska obremenitev konstrukcije 
 
Rfi,d,t  : računska odpornost konstrukcije v času t 
 



Pravila pokrivajo različna jekla  
• Ogljikova konstrukcija jekla: 

– Vse vrste konstrukcijskih elementov 
– Kvalitete materialov S235 do S460 

• Hladno oblikovani profili iz ogljikovega 
konstrukcijskega jekla 
– Elementi v skladu s SIST EN1993-1-3 

• Nerjaveče jeklo: 
– 5 različnih kvalitet jekla, ki se v gradnji največkrat 

uporabljajo 
– Ni enostavnih računskih pravil 

  



Trije različni načini izračuna  
požarne odpornosti 

• Čas tfi,d ≥ tfi,zahtevani   … mogoče samo z uporabo 
naprednih računskih modelov 

 
• Nosilnost Rfi,d,t ≥ Efi,d,t … enostaven izračun 

zmanjšane nosilnosti pri zahtevanem času t 
 
• Temperatura θcr,d ≥ θd   … najbolj enostavna 

metoda. Izračuna se kritična temperatura in se 
primerja z računsko temperaturo 
 

• tfi,d : računski čas nosilnosti 
• tfi,d : zahtevani čas nosilnosti 

 



Osnove požarne analize 

• Obtežba na konstrukcijo izpostavljena požaru 
– Toplotni vpliv – temperaturna obtežba 
– Mehanske obtežbe – G, Q, W, … 
– Obtežne kombinacije za požar  

• Računski pristopi 
– Analiza dela konstrukcije 
– Globalna analiza konstrukcije 
– Analiza posameznega elementa 

• Materialne lastnosti pri povišani temperaturi 
– Termične lastnosti jekla 
– Mehanske lastnosti jekla – redukcijski faktorji za nosilnost in 

za togost 
– Delni varnostni materialni in obtežni faktorji za požarno 

kombinacijo 



Dve vrsti računskih metod za določitev 
mehanskega odziva jeklene konstrukcije  
v požaru 

• Enostavni računski model 
– Izračun kritične temperature 
– Mehanski model posameznih 
konstrukcijskih elementov 

• Napredni računski modeli 
– Za vse vrste jeklenih konstrukcij 
– Numerični modeli na osnovi 

• Metode končnih elementov 
• Metode končnih diferenc 

Običajna požarna analiza 

Kompleksna požarna 
analiza 



Termične  
lastnosti jekla 

 

Prevajanje 
toplote 

sevanje 

konvekcija 

Prevajanje toplote - 
kondukcija Specifična toplota 
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Raztezki jekla pri  
povišani temperaturi 

 
(X 10-3) 



Mehanske lastnosti 
jekla pri povišani temperaturi 

 

Temperatura (oC) Deformacije (%) 

Redukcijski faktorji  
nosilnosti in togosti 

Normalizirane napetosti 

Pri temperaturi 600 oC zmanjšanje napetosti na meji tečenja za 50 % 
in zmanjšanje togosti za 70 %  



Delni varnostni faktorji 
za požarno kombinacijo 

 

POZOR!!! 
Obtežbe pri požaru so manjše kot 
pri sobni temperaturi! 

Dimenzioniranje je pri sobni temperaturi           
Lastna in stalna G                                           
Spremeljiva obtežba, koristna obtežba  Q   

Požarna obtežna kombinacija 
Lastna in stalna                                           
Spremeljiva obtežba, koristna obtežba v pisarnah    



Enostavna računska  
metoda 

• Stopnja izkoriščenosti 
• Razmerje med obremenitvijo pri požarni 

obtežni kombinaciji in med nosilnostjo pri 
sobni temperaturi, vendar z materialnimi 
varnostnimi faktorji za požar 

• Poenostavljen izraz za stopnjo izkoriščenosti 
 



• Izračun kritične temperature za jekleni element 
• Ob predpostavki o konstantnem temperaturnem polju v 

jeklenem elementu 

Enostavna računska  
metoda 

Stopnja izkoriščenosti 

Te
m

pe
rta

ur
a 

o C
 

PORUŠITEV 
ELEMENTA 

 
STABILNA 
KONSTRUKCIJA ČAS 

temperatura 
jekla 

Padanje nosilnosti 
jeklenega elementa 

standardna ISO 
požarna krivulja 



 

Kritična tempertaura oC 

Stopnja izkoriščenosti 

Enostavna računska  
metoda 
Omejitve metode: 
Upošteva standardno požarno krivulja. Velja samo za posamezni nosilni element. 



• Izračun temperature v jeklenem elementu 

Enostavna računska  
metoda 

Nezaščitena konstrukcija 
Protipožarno zaščitena 
konstrukcija 

Sevanje in konvekcija Specifična toplota 

Koeficient senčenja 

gostota jekla 



Faktor prereza – nezaščiten prerez Am/V  

 

Am   … obseg prereza izpostavljen segrevanju 
 
V … površina prereza 

Enostavna računska  
metoda 



Računski primer 
• SIST EN1993-1-2, EC3 - Del za požar 



Jeklena nosilna konstrukcija 

• Stavba s pisarnami, 6 etažna 
• Zahtevana požarna odpornost R60 



Tloris nosilne konstrukcije 
• Kontinuirna sovprežna plošča čez dva polja 
• Sovprežna  betonska plošča debeline 12 cm, profilirana 

pločevina COFRAPLUS60 



Obtežbe  

 



Izračun požarne odpornosti  
posameznih nosilnih elementov 

 



Sekundarni nosilec pod sovprežno  
ploščo 

 



Korak 1: določitev obtežb za požarno obtežno 
kombinacijo 

 



 



Korak 2: klasifikacija prereza  
glede na kompaktnost 

 



Računska nosilnost pri sobni  
temperaturi 

 



Korak 4: Stopnja izkoriščenosti 

 



 

Korak 4: Stopnja izkoriščenosti 



Korak 5: Kritična temperatura 

 



Korak 6: Temperatura v jeklenem nosilcu 

 



Povečanje požarne odpornosti s 
protipožarno zaščito 

 



Korak 7: Temperatura v zaščitenem  
jeklenem nosilcu 

 



Požarna odpornost betonskih 
konstrukcij 
• Osnove računskih metod v skladu s SIST 

EN1992-1-2, Del za požar v Evrokodu 2 
 



Bistvene zahteve 

• Konstrukcija mora biti načrtovana in zgrejena 
tako, da je v primeru požara: 
– zagotovljena požarna odpornost za določen čas 
– razvoj in širjenje požara ter dima je omejen 
– širjenje požara na sosednje objekte je omejeno 
– zagotovljena evakuacija oz. njihovo reševanje 
– upoštevana je varnost reševalcev 



Bistvene zahteve 
• Za dokaz teh zahtev potrebujemo: 

– Eksperimente in razširjeno uporabo rezultatov 
– Izračun in/ali računske metode 
– Kombinacijo testov in izračunov 

Nacionalna pravila: 
Zahtevani razredi ali čas odpornosti 

Parametrični požar: 
Čas odpornost 
 

Nominalni požar: 
REI (M) klasifikacija 
 

CE oznake 
REI (M)                         

Evrokodi, deli za Požar: 
-Tabelirani podatki 
-Enostavne račun. metode 
-Napredni računski modeli 

EN 13501-2 standard  
za klasifikacijo 

EN 1363, EN1365 
Požarni testi 
 



Načini preverjanja odpornosti 

 

Izračun požarne 
odpornosti 

 

Predpisana pravila 
(temperatura podana z 
nominalnim požarom) 

Požarna analiza na podlagi 
obnašanja konstrukcije 

(temperatura se določi na 
fizikalnih osnovah) 



 

Načini preverjanja odpornosti 

Predpisana pravila 
(temperatura podana z nominalnim 

požarom) 

Analiza  
elementov     

 

Analiza  
dela konstrukcije     

 

Globalna analiza  
konstrukcije     

 

Izračun 
mehanskih 
obtežb na 
robovih 

elementov 

Izračun 
mehanskih 
obtežb na 

robovih dela 
konstrukcije 

Izbor merodajnih 
mehanskih 

obtežb 
 

Tabelirani 
podatki 

 

Enostavni 
računski 
modeli 

Napredni 
računski 
modeli 

Napredni 
računski 
modeli 

Enostavni 
računski 
modeli 

Napredni 
računski 
modeli 



 

Načini preverjanja odpornosti 

Požarna analiza na podlagi 
obnašanja konstrukcije 

(temperatura se določi na fizikalnih 
osnovah) 

Analiza  
elementov     

 

Analiza  
dela konstrukcije     

 

Globalna analiza  
konstrukcije     

 

Izračun 
mehanskih 
obtežb na 
robovih 

elementov 

Izračun 
mehanskih 
obtežb na 

robovih dela 
konstrukcije 

Izbor merodajnih 
mehanskih 

obtežb 
 

Enostavni računski 
modeli 

 

Napredni 
računski 
modeli 

Napredni računski 
modeli 

 

Napredni 
računski 
modeli 



Vsebina SIST EN1992-1-2 
• Obseg 

– Račun požarne odpornosti je povezan s standardi 
SIST EN1992-1-1 in SIST EN 1991-1-2 

– Velja za normalno težke betone do C 90/105 in za 
lahke betone do LC 50/60 

• Zahteve požarne odpornosti 
– Zahtevana nosilnost R 
– Zahtevana celovitost in izolativnost (E, I) 

 Konstrukcija izpostavljena nominalnemu požaru 
za zahtevan čas 

 Konstrukcija izpostavljena parametričnemu 
požaru za ves čas trajanja požara (posebne 
zahteve za I v fazi ohlajanja) 
 



Beton: zveza med napetostmi in 
deformacijami 

• Matematični model 



Zmanjšanje nosilnosti betona 
pri povišani temperaturi  

 

1. Silikatni beton 
2. Apnenčasti beton 

 



Tlačna trdnost betona [MPa] 

 

Deformacije 



Zveza napetost – deformacija za 
armaturo in prednapeto jeklo 

 



Zmanjšanje nosilnosti armature 
pri povišani temperaturi 

 



 

Zmanjšanje nosilnosti armature 
pri povišani temperaturi 



 

Zmanjšanje nosilnosti prednapetega  
jekla pri povišani temperaturi 



Termične lastnosti betona 

 



Raztezek betona zaradi povišane 
temperature 

 
1. Silikatni beton 
2. Apnenčasti beton 

 



Računski postopki v SIST EN1992-1-2 
• Napredne računske metode  
za simulacijo obnašanja konstrukcijskih elementov oz. celotne 

konstrukcije, 
standard podaja samo principe,  
ne pa tudi natančnih pravil 

• Poenostavljene računske metode 
so podane za določene vrste elementov 
 

Poenostavljene 
računske metode 

Zmanjšanje nosilnosti 

Temperaturna polja    

Zmanjšanje prerezov 

Annex B 
Isoterma 500 

Conska metoda 
Upogibni in osno obremenjeni 

prerezi 

Annex C 
Tabelirani podatki za stebre 

Annex D 
Računski postopki za strig, 

 torzijo in sidranje 

Annex E 
Računski postopki za  

nosilce in plošče 

Annex A 
Temperaturna polja 

• Strig, torzija in sidranje, luščenje betona 
stikovanja. 



   

• Metoda isoterma 500 oC  
del prereza, kjer je temperatura  
pod 500 oC se upošteva v celoti,  
ostalo je zanemarjeno 

• Conska metoda 
Prerez je razdeljen na cone.  
Upošteva se srednja temperatura 
in pripadajoča nosilnost za vsako  
cono posebej. Ta metoda je 
bolj natančna od metode isoterma 
500 oC zlasti za manjše prereze. 

Nosilnost je 
določena na 
zmanjšanem 
prerezu 

Upoštevana je temperatura 
armaturnih palic 

Poenostavljene računske metode 



 

Poenostavljene računske metode 

   stena                        vogal stene                           plošča 

  debela stena                       steber                        nosilec v plošči 



• Izračun isoterme 500 oC in reducirane širine bfi in 
efektivne višine dfi  

• Izračun temperature v armaturnih palicah in izračun 
zmanjšane nosilnosti 

• Za izračun nosilnosti prereza uporabimo običajne 
postopke 

Poenostavljene računske metode 



Temperaturno polje prereza 

• Temperaturno polje prereza 
lahko izračunamo na podlagi  
termičnih lastnosti 
• Annex A v SIST EN1992-1-2 
podaja temperaturna polja za 
plošče, nosilce in stebre 



Luščenje betona pri povišani  
temperaturi 
– računske metode, kjer se nevarnost luščenja določi v 

odvisnosti od velikosti vlage v betonu 
– Tabelirane podatke. Eksplozijsko luščenje je omejeno z 

minimalnimi zahtevami. 



Odpadanje betona 

 

Razen, če je s testi dokazano, da ne pride do odpadanja 
 



Tabelirani podatki za stebre, 
metoda B, Annex C 

 

Minimalna širina stebra bmin/globina armature a 



Požarna odpornost lesenih 
konstrukcij 
• Osnove računskih metod v skladu s SIST 

EN1995-1-2, Del za požar v Evrokodu 5 
 



 



Vsebina SIST EN1995-1-2 

• Se ukvarja s pasivnimi metodami požarne 
zaščite lesenih konstrukcij 

• Podaja računska pravila za določitev 
– Požarne odpornosti lesenih konstrukcij 
– Ločevanje, razpadanje nenosilnih sten 



Pasivna metoda požarne zaščite 

• Omejevanje širjenja ognja z zagotavljanjem: 
– Zahtevano nosilnostjo R 
– Razpadanje sten (zahteva po celovitosti E in 

izolativnosti I) 

Nosilnost R               Celovitost E              Izolativnost I 



Osnovne zahteve  
požarne odpornosti 

Izpostavljenost 
požaru Stebri / nosilci        Stene     Stropovi  

Iz vseh 
strani 

 

Samo iz 
ene strani 

 

Samo iz 
ene strani 

 

Nosilni 
elementi, z 
dovoljenim 

razpadanjem 

Nenosilni 
elementi,  brez 

razpadanja 
 

Nosilni 
elementi, brez 

razpadanja 
 



 

Obnašanje lesenih 
konstrukcij v požaru 



Obnašanje lesa v požaru 

• Izgorevanje lesa se začne nekje pri 250 oC, ki ga 
spremlja izguba mase in tvorba gorljivih plinov 

• Hitrost pooglenitve β 
– Je definirano kot razmerje 
med globino pooglenitve in 
časom gorenja (v mm/min)  

Debelina 
pooglenitve 



Hitrost pooglenitve β 

• Je odvisna od vrste požar 
– Za ISO-požar 
ima konstantno vrednost 

• Je odvisna od vrste lesa 
– Smreka 0.7 mm/min 

• Majhen vpliv vlage v 
lesu in od gostote lesa 

Globina pooglenitve (mm) 

Čas gorenja (min) 



• Sloj pooglenitve varuje preostali 
del prereza pred visokimi temperaturami 

Obnašanje lesa v požaru 

Preostali prerez 
ostane “hladen“ 

in  
zagotavlja 
nosilnost 

globina x [mm] 

Temperatura [0C]  



Požarna odpornost lesenih 
elementov 

• Osnovne strategije 
– Uporaba masivnih prerezov 
– Povečanje prerezov za 
globino pooglenitve 
–  zaščita lesenih elementov 
z negorljivimi materiali 
 

 



• Pooglenitev 
 
 
 
 
 

• Eno-dimenzionalna pooglenitev  



• Pooglenitev 
 
 
 
 
 

• Nominalna pooglenitev, ekvivalentni preostali 
prerez 



Hitrosti pooglenitve β v skladu  
s SIST EN1995-1-2 

 



  
 

Račun požarne odpornosti lesenih konstrukcij 



Račun požarne odpornosti 

 
•Računska nosilnost v požaru 

modifikacijski faktor 
(povišana temperatura 

In vlažnost) 
parcialni materialni 

faktor 

nosilnost  
z 20% 

fraktilo 
 
 



Računska nosilnost v požaru 

 



Izračun požarne odpornosti 
lesenih konstrukcij 

• Metoda zmanjšanega prereza 

Sloj pooglenitve 
 
 
Sloj brez nosilnosti 
 
 
Efektivni prerez 



Izračun požarne odpornosti 
lesenih konstrukcij 

• Metoda zmanjšanega prereza 
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