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8:30 > 9:00 Zbiranje in prijave udeležencev

9:00 > 9:30 Pozdravni nagovori predstavnikov organizatorjev in pokroviteljev

 Uvodno predavanje
  Predstavitve trajnostnih vidikov betona in prednosti betona pri 

požarih 
 	dr.	Tomaž	Vuk,	predsednik	organizacijskega	odbora	posveta,	član	

uprave	Salonit	Anhovo	

 9:30 > 11:30 PREDAVANJA

  Zakonodaja v Sloveniji na področju projektiranja 
armiranobetonskih konstrukcij na požarno odpornost  
doc.	dr.	Janja	Kramer	Stajnko,	doc.	dr.	Milan	Kuhta,	UM	FGPA

  Performance of structures in fire – Example of the application of 
Fire Safety Engineering to an eight-storey office concrete building 
/ Izvedba požarnih konstrukcij - uporaba inženiringa požarne 
varnosti na primeru osemnadstropne pisarniške betonske zgradbe  
Heidari	Mohammad,	CERIB,	Fire	Testing	Centre,	Paris,	FRANCIJA

  Predstavitev projekta INTERREG FIREEXPERT - Ustanovitev 
novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije 
požarnega odziva kompozitnih materialov med in po požaru 

	 Prof.	DI	Dr.	Martin	Schneider,	FH	Kärnten,	Celovec,	AVSTRIJA

  Eksperimentalno-podprto določanje požarne odpornosti AB 
konstrukcij

 dr.	Jerneja	Kolšek,	UL	FGG,	Friderik	Knez,	ZAG

 11:30 > 12:00 ODMOR

 PROGRAM  12:00 > 14:00 PREDAVANJA

  Ocena požarne odpornost AB konstrukcije z upoštevanjem 
eksplozivnega luščenja betona 

	 izr.	prof.	dr.	Tomaž	Hozjan,	UL	FGG

  Prikaz uporabe napredne računske metode za oceno požarne 
odpornosti AB konstrukcij

	 izr.	prof.	dr.	Sebastjan	Bratina,	UL	FGG

  Možnost uporabe neporušnih metod za oceno poškodovanosti 
betona po požaru

	 Urška	Dolinar,	izr.	prof.	dr.	Tomaž	Hozjan,	UL	FGG
	 doc.	dr.	Gregor	Trtnik,	IGMAT,	d.d.

  Raznolike uporabe betonov v predorogradnji s poudarkom na 
zagotavljanju požarne odpornosti

	 Marko	Žibert	in	Anton	Levičar,	Elea	iC

  Požarna odpornost konstrukcij predorov glede na različne požarne 
obremenitve

 Leon Pajek, Promat d.o.o. 

 14:00 > 15:30 OKROGLA MIZA

 15:30 >  ZAKLJUČEK IN KOSILO

10. oktober 2019 > 9:00
> Gospodarska zbornica Slovenije / Dimičeva 13 / Ljubljana /
			dvorana	A	/	1.	nadstropje
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ZBS Združenje za beton Slovenije 
 
Beton je material, ki v modernem graditeljstvu najpogosteje zagotavlja zanesljivost, varnost 
ter trajnost konstrukcij in objektov. Združenje za beton Slovenije (ZBS) je bilo ustanovljeno 
leta 2003 in skrbi za razvoj in uveljavljanje uporabe betona v praksi ter razvoj in dvig betonske 
stroke. Skrbi za izboljšanje kakovosti betona in njegove trajnosti, uveljavljanje novih postopkov 
in tehnologij priprave in uporabe betona, zmanjšanje stroškov proizvodnje in vgradnje betona, 
uveljavljanje dobre prakse in izmenjavo izkušenj. Sodeluje pri pripravi predpisov, tehničnih 
smernic, standardov in norm, skrbi za izobraževanje strokovnjakov in širi informacije, znan-
ja in spoznanja na področju betona. Obravnava tudi vplive na okolje in z okoljem povezano 
problematiko	uporabe	betona.	V	 ta	namen	organizira	usposabljanja,	 seminarje,	 konference,	
okrogle mize, izdaja ali sodeluje pri izdajanju priročnikov, smernic, navodil, priporočil, razlag, 
predpisov in standardov. Pri svojem delu sodeluje s priznanimi strokovnjaki, projektanti in 
načrtovalci, izvajalci in proizvajalci, vlado in vladnimi institucijami ter univerzami in inštituti, 
kakor tudi s sorodnimi društvi in organizacijami.
V	letu	2013	je	združenje	svoje	aktivnosti	še	dodatno	usmerilo	v	promocijo	betona	kot	trajnost-
nega materiala v gradbeništvu. Prvi strokovni posvet je bil posvečen temi betonska vozišča, 
nato sta sledila vsaki dve leti še dva, na temi Beton v stavbah in Beton za ekstremne podnebne 
razmere.
V	 letu	 2018	 je	 Združenje	 za	 beton	 postalo	 partner	 v	 projektu	 INTERREG	 FIREEXPERT	
Ustanovitev	novega	čezmejnega	LivingLab	centra	za	raziskave	in	simulacije	požarnega	odziva	
kompozitnih	materialov	med	in	po	požaru,	zato	smo	se	odločili	4.	strokovni	posvet	Beton	in	
trajnostna gradnja posvetiti temi Beton in požarna odpornost.

Zavod TIGR Trajnostno in inovativno gradbeništvo

Zavod TIGR je neprofitni zavod, ki že od leta 2011 povezuje partnerje na področju trajnost-
nega in inovativnega gradbeništva. Kot nosilec vsebin trajnostnega gradbeništva v okviru 
Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva na področju Pametne stavbe in dom z lesno 
verigo PSiDL skupaj s partnerji iz gospodarstva in javnega raziskovalnega sektorja oblikuje 
strateške razvojne strategije, usmerja pa se v razvoj kompetenc na področju razvoja in uporabe 
novih tehnologij za nove konkurenčne proizvode, storitve in procese.

Član stebra, ki ga v SRIPu PSiDL vodi Zavod TIGR, je od letos tudi Združenje za beton, ki se 
je tako pridružilo ostalim več kot sedemdesetim članom SRIPa Pametne stavbe in dom z lesno 
verigo.
Gre za strateška razvojno inovacijska partnerstva, ki naj bi omogočila izpeljavo različnih 
aktivnosti in organizacijo strokovnih dogodkov na področju trajnostnega in inovativnega 
gradbeništva, za katero se zavzemata obe instituciji in tudi ostali člani.

ZDRUŽENJE ZA BETON SLOVENIJE

ZBS  
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*Tomaž Vuk je	od	leta	1995	zaposlen	v	Salonitu	Anhovo.	Trenutno	zaseda	delovno	mesto	člana	
upravnega odbora, odgovoren je za tehnično področje: proizvodnja, vzdrževanje, razvoj, kon-
trolo kakovosti, okolje in varnost in zdravje pri delu.

Študiral	je	kemijo	na	Univerzi	v	Ljubljani,	študij	je	zaključil	v	letu	1995	in	se	isto	leto	zaposlil	
v	Salonitu	kot	razvojni	inženir,	istočasno	pa	začel	podiplomski	študij	na	Fakulteti	za	kemijo	in	
kemijsko	tehnologijo	Univerze	v	Ljubljani.	Doktorski	študij	je	zaključil	v	letu	2001,	v	Salonitu	
pa prevzel vodenje področja razvoja kontrole kakovosti in okolja. Od avgusta 2012 je član up-
rave	podjetja.	V	letu	2012	je	zaključil	tudi	študij	managementa	na	IEDC	Poslovni	šoli	Bled.

Objavil je več pomembnih člankov na področju raziskav cementa in sodeluje z raziskovalnimi 
institucijami	kot	npr.	s	Fakulteto	za	kemijo	in	kemijsko	tehnologijo	Univerze	v	Ljubljani,	Kemi-
jskim	inštitutom	v	Ljubljani	in	drugimi.	Med	leti	2004	in	2009	je	bil	vključen	v	mednarodni	
raziskovalni	projekt	NANOCEM.

Kot strokovnjak se aktivno vključuje v delo Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenskega 
inštituta	za	standardizacijo,	v	CEMBUREAU	Evropskem	združenju	cementne	industrije	je	član	
upravnega odbora. 

V	 letih	od	2014	do	2016	 je	 bil	 predsednik	 SLOCEM	Združenja	 slovenske	 cementne	 indus-
trije,	 od	2006	do	2010	pa	 tudi	 član	upravnega	odbora	Zavoda	 za	gradbeništvo	Slovenije.	V	
Združenju za beton je član upravnega odbora.

PREDSTAVITEV TRAJNOSTNIH VIDIKOV BETONA 
IN PREDNOSTI BETONA PRI POŽARIH

*dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo, d.d. 

Sašo Seljak, Salonit Anhovo, d.d.

PREDSTAVITEV TRAJNOSTNIH VIDIKOV BETONA IN PREDNOSTI BETONA PRI 
POŽARIH 

dr. Tomaž Vuk, Salonit Anhovo, d.d.  

Sašo Seljak, Salonit Anhovo, d.d. 

 

 

 

*Tomaž Vuk je od leta 1995 zaposlen v Salonitu Anhovo. Trenutno zaseda delovno mesto člana 
upravnega odbora, odgovoren je za tehnično področje: proizvodnja, vzdrževanje, razvoj, kontrolo 
kakovosti, okolje in varnost in zdravje pri delu. 

Študiral je kemijo na Univerzi v Ljubljani, študij je zaključil v letu 1995 in se isto leto zaposlil v Salonitu 
kot razvojni inženir, istočasno pa začel podiplomski študij na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo Univerze v Ljubljani. Doktorski študij je zaključil v letu 2001, v Salonitu pa prevzel vodenje 
področja razvoja kontrole kakovosti in okolja. Od avgusta 2012 je član uprave podjetja. V letu 2012 je 
zaključil tudi študij managementa na IEDC Poslovni šoli Bled. 

Objavil je več pomembnih člankov na področju raziskav cementa in sodeluje z raziskovalnimi 
institucijami kot npr. s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, Kemijskim 
inštitutom v Ljubljani in drugimi. Med leti 2004 in 2009 je bil vključen v mednarodni raziskovalni 
projekt NANOCEM. 

Kot strokovnjak se aktivno vključuje v delo Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenskega inštituta za 
standardizacijo, v CEMBUREAU Evropskem združenju cementne industrije je član upravnega odbora.  

V letih od 2014 do 2016 je bil predsednik SLOCEM Združenja slovenske cementne industrije, od 2006 
do 2010 pa tudi član upravnega odbora Zavoda za gradbeništvo Slovenije. V Združenju za beton je 
član upravnega odbora. 

 

 

 

 

 

 

 



12 13BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA - Beton in požarna odpornost Predstavitev trajnostnih vidikov betona in prednosti betona pri požarih

Tokratni,	že	4.	posvet	beton	in	trajnostna	gradnja,	pote-
ka praktično na prehodu v novo, že tretje desetletje 21. 
stoletja in zato predstavlja lepo priložnost za pogled tako 
v prihodnost, kot tudi na preteklo obdobje. Iztekajoče de-
setletje je bilo zaznamovano z gospodarsko krizo, s kat-
ero se je svetovno in evropsko gospodarstvo soočilo na 
samem začetku tega obdobja. Kriza je dodobra pokazala 
in	razkrila	strukturne	pomanjkljivosti	EU	gospodarstva.	
Pa vendar je kljub temu, da je izničila leta gospodarskega 
in	družbenega	napredka,	Evropi	tudi	pokazala,	da	je	nas-
topil čas preobrazbe, čas, v katerem bo potrebno najti 
odgovore tudi na vse intenzivnejše pritiske na okolje in 
njene vire. 

Trajnostni razvoj evropskega 
gospodarstva
Evropa	je	svojo	novo	pot	razvoja	leta	2010	predstavila	v	
strategiji	Evropa	2020	[1],	ki	 jo	 je	osnovala	na	pametni,	
trajnostni in vključujoči rasti. Z njo ni le predstavila 
načrta, kako se izviti iz gospodarske krize, ampak je 
zastavila vizijo svojega razvoja za 21. stoletje. Znotraj 
strategije je bilo predstavljenih sedem vodilnih pobud, 
izmed katerih je eno najpomembnejših predstavljala 
pobuda	»Evropa,	gospodarna	z	viri«.
Na	podlagi	 te	 pobude	 je	 bila	 nato	 leta	 2011	 izdana	EU	
strategija	za	učinkovito	ravnanje	z	viri	[2],	ki	je	usmerila	
EU	 gospodarstvo	 na	 pot	 rasti	 neodvisne	 od	 rabe	 virov,	
podprla zasuk v nizko ogljično družbo, povečano rabo 
obnovljivih virov energije, moderniziran transport in 
učinkovito rabo energije. Strategija je jasno poudarila 
pomembnost učinkovite rabe naravnih virov kot so 
minerali in kovine ter prepoznala stavbni sektor kot en-
ega najpomembnejših sektorjev v boju za dosego ciljev. 
Ocenjeno je bilo, da boljša gradnja in uporaba stavb v 
EU	lahko	vpliva	na	zmanjšanje	42	%	naše	končne	porabe	
energije,	 približno	 35	 %	 emisij	 toplogrednih	 plinov	 in	
več	kot	50	%	vseh	pridobljenih	materialov	ter	nam	lahko	
pomaga	prihraniti	do	30	%	vode.
Tako	 smo	 v	 EU	 stopili	 na	 pot	 intenzivne	 obnove	 in	
gradnje stavb ter infrastrukture s ciljem doseči čimbolj 
racionalno gospodarjenje z razpoložljivimi viri. Zavezali 
smo se, da bomo pri načrtovanju in odločanju strmeli k 
uporabi pristopa življenjskega cikla, da bodo nove stavbe 
skoraj	nič-energijske	in	iz	visoko	učinkovitih	materialov,	
da bodo vzpostavljene politike za obnovo obstoječih 
stavb	ter	da	bomo	pri	gradnji	in	rušenju	reciklirali	70	%	
nenevarnih odpadkov.
Kasneje so bili v sklopu prizadevanj za doseganje zastav-
ljenih ciljev izdani še številni akcijski načrti, med kat-
erimi	velja	izpostaviti	akcijski	načrt	EU	za	krožno	gosp-
odarstvo	 -	 zaprtje	 zanke	 [3]	 in	 Direktivo	 o	 energetski	
učinkovitost	[4].	Trenutno	se	tako	nahajamo	na	točki,	ko	
nas samo še leto in pol loči od prelomnice, po kateri bo 
dovoljena	 samo	 še	 gradnja	 skoraj	 nič-energijskih	 stavb.	
Kot država pa smo zavezani, da moramo letno prenoviti 
vsaj	3	%	stavb	v	lasti	in	uporabi	države.

Trajnostna gradnja in požarna 
odpornost
Pristop k trajnostnemu razvoju temelji na okoljskem, 
družbenem in ekonomskem merilu, ki se med seboj 
enakovredno in dolgoročno dopolnjujejo ter prepletajo. 
Če želimo graditi trajnostno, lahko to dosežemo le s 
kakovostjo, tako procesno kot tehnično, ki sta osnovani 
na vseh treh stebrih trajnostnega pristopa. Končni cilj 
je tako optimizacija stavbe v smeri, ki ima v celotnem 
življenjskem ciklu čim nižje okoljske vplive in čim večje 
družbene in ekonomske koristi. Za dosego trajnostne 
gradnje je tako ključno, da se ne omejimo na posamezne 
faze življenjskega cikla, ampak pristopimo celostno s t.i. 
pristopom od zibelke do groba. Le tako lahko objektivno 
ocenjujemo zasnove različnih stavb in sprejemamo tra-
jnostne odločitve. Poleg uporabe principa življenjskega 
cikla, moramo stremeti še k zapiranju zank s t.i. krožnim 
gospodarstvom. Poskrbeti moramo torej za učinkovito 
razgradnjo, katere cilj je ponovna uporaba vseh materi-
alov. 
Uvajanje	principov	 trajnostne	gradnje	 je	v	 zadnjem	de-
setletju prineslo opazne napredke na področjih ener-
getske učinkovitosti, kvalitete bivanja in zmanjševanja 
vplivov na okolje. Na račun trajnostne gradnje so se po 
poročilih	EU	komisije	pojavile	nove	poslovne	priložnosti	
in	novi	poslovni	modeli	ter	razvili	novi	trgi	-	ustvarjena	
so bila nova delovna mesta. 
Zaradi vsega naštetega se morda zdi logičen sklep, da 
so moderne, bolj energetsko učinkovite stavbe, tudi bolj 
varne	pred	požari,	kot	stavbe	v	preteklosti.	Vendar	temu	
ni	 nujno	 tako.	 Po	 poročanju	 Evropskega	 združenja	 za	
požarno varnost lahko novi konstrukcijski pristopi in 
predvsem novi, moderni materiali povečajo vgrajeno 
požarno obtežbo in bistveno spremenijo razvoj samega 
požara.	 Študije	 namreč	 kažejo,	 da	 požar	 v	 modernih	
stavbah potrebuje vsega 3 minute, da zajame celoten 
prostor. Bistveno manj, kot v primerjavi s preteklostjo, ko 
je ta čas znašal preko 20 minut. Posebej problematične 
z vidika požarne odpornosti so renovacije stavb, posebej 
tiste, ki ne upoštevajo ustrezne požarne varnosti. Požari, 
ki tako izbruhnejo med samo renovacijo ali po renovaciji, 
so še posebej uničujoči.
Presenetljivi so tudi podatki glede škode, ki jo povzročijo 
požari	v	EU	[5].	 	Letno	znaša	škoda	zaradi	požarov	kar	
126	milijard	eurov,	kar	predstavlja	približno	1	%	evrop-
skega bruto domačega proizvoda. Podatki glede števila 
smrti	povzročajo	še	večjo	skrb.	70.000	Evropejcev	 letno	
je hospitaliziranih zaradi posledic požara, v povprečju pa 
jih dnevno 11 izgubi življenje. Od tega več kot polovica 
zaradi vdihovanja strupenih plinov, ki se sproščajo kot 
produkti gorenja požarne obtežbe. 
Dejstvo,	da	v	povprečju	kar	90	%	našega	časa	preživimo	
v	stavbah	zagotovo	ni	v	prid	tem	številkam.	 	Vendar	pa	
Evropsko	 združenje	 za	 požarno	 varnost	 izpostavlja	 še	
eno	problematiko	 in	razlog	za	predstavljene	podatke.	V	
času učinkovite implementacije direktive o energetski 

učinkovitosti stavb in s tem povezanega intenzivnega vla-
ganja	v	doseganje	skoraj	nič-energijskih	stavb,	predvsem	
v primerih sanacij starejših stavb, se je premalo pozor-
nosti posvečalo vgrajenim materialom z vidika požarne 
odpornosti in varnosti. Ti (najpogosteje novi) materiali 
lahko namreč bistveno povečajo požarno obtežbo, poskr-
bijo za hitrejši razvoj požarov in predvsem lahko pri nji-
hovem gorenju nastajajo strupeni plini.
Vpliv	požarov	na	našo	družbo	in	okolje	je	bistveno	večji,	
kot se zdi na prvi pogled. Poleg najhujših posledic, kot je 
izguba človeških življenj, požari prizadenejo tudi okolje, 
onesnažijo zrak in vodo ter imajo vpliv na zdravje ljudi. 
Poškodovanje in izguba lastnine ter dobrin ne predstav-
lja le enkratne materialne izgube, ampak požari pogosto 
povzročijo, da podjetja in skupnosti njihove posledice 
občutijo še dolgo po tem, ko je požar pogašen. Požar ima 
nedvomen vpliv na vse tri vidike trajnostnega razvoja:

•	 Okoljski	 vidik	 (nastajanje	 dima	 in	 strupenih	 pli-
nov	(CO2, SO2) med požarom ima negativen vpliv 
na	našo	okolico	 in	zdravje;	zaradi	gašenja	prihaja	
do	 onesnaževanja	 vod;	 ostanki	 na	 pogoriščih	 so	
problematični z vidika ravnanja z odpadki) 

•	 Družbeni	vidik	(uničenje	javne	infrastrukture	in	s	
tem motenega delovanja javnih storitev)

•	 Ekonomski	 vidik	 (neposredna	 in	posredna	 škoda	
gospodarstvu zaradi izgube infrastrukture in do-
brin)

Požarna odpornost stavb je nedvomno trajnostni param-
eter, ki ga moramo upoštevati tako v fazah načrtovanja 
kot tudi obnove stavb. Stavba, ki ni požarno varna ozi-
roma ima povečano požarno tveganje, nikakor ne more 
biti trajnostna. Obravnavanje problema požarne varnosti 
in trajnostne gradnje mora biti zato celostno. 

Beton in požarna odpornost
Za stavbe je z vidika doseganja požarne varnosti ključno, 
da so projektirane in grajene tako, da njihova nosilna 
konstrukcija ob požaru zadosten čas ohrani potrebno 
nosilnost in da se v največji možni meri omeji hitro 
širjenje požara. Pri tem stremimo k uporabi materialov, 
ki so negorljivi ali vsaj težko vnetljivi, ter pri požaru ne 
oddajo toplote ali strupenega plina in dima. Gradbeni el-
ementi morajo namreč preprečiti prehod in s tem širjenje 
plamena in vročih dimnih plinov ter preprečiti prevelik 
prevod toplote med posameznimi prostori. 

Beton je material, ki lahko vsem naštetim kriterijem 
zadosti	 ali	omogoči	njihovo	 izvedbo.	Uporaba	betona	v	
stavbah namreč ponuja visoko stopnjo požarne zaščite in 
varstva	pred	požarom	[6]:

•	 beton	ne	gori	in	ne	prispeva	k	požarni	obtežbi,	
•	 beton	na	noben	način	ne	prispeva	k	nevarnosti	za	

vžig ali k širjenju požara,
•	 beton	ima	visoko	odpornost	na	požar	in	preprečuje	

širjenje požara,
•	 betonski	 elementi	 izpolnjujejo	 kriterij	 celovito-

sti in izolativnosti gradbenega elementa ter s tem 
omogočajo varno evakuacijo, 

•	 beton	 izpostavljen	ognju	ne	oddaja	dima	 in	 stru-
penih plinov,

•	 beton	je	sam	po	sebi	ognje	odporen	in	ne	potrebuje	
dodatne zaščite,

•	 betonske	 konstrukcije	 je	 po	 požaru	mogoče	 san-
irati in tako ni potrebno rušenje. Prav tako jih voda 
med gašenjem ne dodatno poškoduje. 

Zaradi naštetih lastnosti beton spada med materiale, ki se 
glede na odziv na ogenj uvrščajo v najvišji  razred, razred 
A1.	Za	razred	A1	velja,	da	material	v	nobeni	fazi	požara,	
niti v polno razvitem požaru, ne prispeva k rasti požara 
in	požarni	obtežbi.	Uporaba	betona	v	požarnovarnostne	
namene nam tako omogoča, da zaščitimo življenja ljudi 
in družbo nasploh, varujemo našo lastnino in ščitimo 
naravo	 pred	 posledicami	 požarov.	 Uporaba	 betona	 za	
doseganje požarne odpornosti je trajnostna rešitev. 
Primerjava betona z vidika požarne odpornosti s kon-
strukcijskima materialoma, kot sta les in jeklo, nedvoum-
no pokaže na prednosti betona: v praktično vseh ključnih 
kriterijih zagotavljanja požarne odpornosti.  

Tudi beton ima seveda svoje omejitve v primeru požarov 
– med požarom prihaja do luščenja in poškodbe betonov, 
pa vendar ima v primerjavi z drugima gradbenima ma-
terialoma bistveno boljše karakteristike. Nenazadnje, le 
kdo bi se raje med požarom znašel v leseni kot v betonski 
stavbi?

Beton in trajnostna gradnja
Odpornost betona na požar je le ena v nizu lastnosti, zaradi 
katerih je beton tako najbolj uporaben kot tudi uporabljan 
gradbeni	material	sedanjega	časa.	Ena	najpomembnejših	
prednosti je zagotovo njegova razpoložljivost in dosto-

Nezaščiten 
gradbeni 
material

Odpornost 
na ogenj

Vnetljivost Prispevek 
k požarni 
obtežbi

Dvig tem-
perature po 

prerezu

Lastna 
požarna 
zaščita

Možnost 
sanacije

Zaščita med 
evakuacijo 

in gašenjem 

Les Nizka Visoka Visok Zelo nizek Zelo nizka Nična Nizka

Jeklo Zelo nizka Nična Ničen Zelo visok Nizka Nizka Nizka

Beton Visoka Nična Ničen Nizek Visoka Visoka Visoka

Slika 1: Obnašanje nezaščitenih gradbenih materialov v požaru [6]
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pnost. Surovine za proizvodnjo betona lahko najdemo po 
vsem zemeljskem površju, zaradi česar je beton na razpo-
lago v teoretično neomejenih količinah povsod po svetu. 
To predstavlja eno ključnih prednosti betona v primer-
javi z drugimi materiali, saj je njegova proizvodnja tako 
mogoča povsod, hkrati pa izrazito lokalna. To se odraža 
tudi na ceni, ki je izrazito nizka.
Sam proces strjevanja betona, v katerem prehaja iz 
praktično tekoče faze v strjeno obliko,  je v osnovi zelo 
kompleksen pojav, ki pa ga je z vidika uporabnika rela-
tivno enostavno obvladovati. Potreben pogoj, da se be-
ton prične strjevati, je zgolj to, da ima betonska mešanica 
temperaturo	 nad	 5°C.	 Strjevanje	 nato	 steče	 samo	
brez potrebnega poseganja v sam proces. Zaradi tako 
enostavne uporabe je beton najbolj dostopen in široko 
uporaben gradbeni material.
Zmožnost oblikovanja betona v konstrukcije poljub-
nih oblik na licu mesta, je med vodilnimi gradbenimi 
materiali edinstvena. Beton, ki ga vgrajujemo v naprej 
pripravljene opaže omogoča na eni strani arhitektom svo-
bodo izražanja, na drugi strani pa gradbenim inženirjem 
načrtovanje optimalnih dimenzij in razponov konstruk-
cij. Združitev obojega se odraža v varnih, trajnih in uni-
katnih konstrukcijah, ki delajo svetovna mesta med seboj 
tako različna in posebna. 
Ko se beton enkrat strdi, ni odporen le na ogenj, am-
pak tudi na prisotnost vode in zraka, za kar ne potre-
buje dodatne zaščite. To daje betonu prednost pred os-
talimi	gradbenimi	materiali	-	tako	z	okoljskega	kot	tudi	
finančnega vidika. 
Čeprav je jeklo nesporno bistveno trdnejši mate-
rial, gradnja z lesom in kamnom pa je bila v preteklosti  
prevladujoči način gradnje, je beton dandanes zaradi 
omenjenih lastnosti najbolj uporabljen gradbeni mate-
rial	na	 svetu.	Mostov,	 viaduktov,	podpornih	 in	opornih	
zidov ter jezov si brez betona praktično ni mogoče zamis-
liti. Prav tako predstavlja optimalno izbiro materiala 
pri gradnji stavb, stolpnic, hidroloških objektov in celo 
cest	-	skratka	vse	temeljne	infrastrukture	razvite	družbe	
21. stoletja. Z njegovo pomočjo kar se da obvladujemo 
naravne pojave, kot so erozije, plazovi, poplave, vetrovi 
in potresi. 
Inovativni pristopi pri načrtovanju in gradnji odpirajo 
nove	priložnosti	uporabe	betona.	Vse	bolj	prihaja	v	os-
predje gradnja pasivnih hiš iz betona, ki izkorišča vi-
soko	toplotno	kapaciteto	betona.	Mestna	središča,	ki	so	
vse bolj podvržena visokim poletnim temperaturam, se 
zaradi svetle površine betona vse bolj zatekajo k tlako-
vanjem	iz	betona.	Učinkovita	je	tudi	uporaba	drenažnih	
betonov, ki omogoča lokalno odvodnjavanje vode, ter 
istočasno kroženje le te. Razvoj betonov poteka tudi 
v	 smeri	 mikro-armiranih	 betonov,	 betonov,	 ki	 imajo	
zmožnost absorbiranja smoga ter celo samocelilnih be-
tonov. Skratka beton postaja vse bolj in bolj zmogljiv 
material, kar mu odpira številna nova področja upo-
rabe. In nenazadnje, ne le s konstrukcijskega, ampak 

tudi z arhitekturnega vidika je beton vse bolj priljubljen 
in prepoznan.
Visoke	proizvodne	količine	betona	vedno	znova	odpira-
jo vprašanja glede okoljskega vpliva betona. Ni namreč 
skrivnost, da je cementna industrija odgovorna za 
približno	 7	 %	 izpustov	 toplogrednih	 plinov	 antropo-
genega	 izvora.	Moramo	 zato	 zaradi	 prizadevanj	 po	 tra-
jnostnem razvoju in zmanjševanju okoljskih vpliv inten-
zivno iskati nove alternativne materiale in več uporabljati 
materiale kot je les ali je bolj smiselno vlagati napore v 
zmanjševanje	okoljskega	odtisa	betona?	Študija	Ecorys-a	
o	učinkoviti	rabi	virov	v	gradbenem	sektorju	leta	2014,	je	
bila	ena	v	vrsti	tistih,	ki	je	potrdila	slednje	[7].
Ker	 je	 stavbni	 sektor	 prepoznan	 kot	 eden	 najpomemb-
nejših	 pri	 doseganju	 okoljskih	 ciljev	 EU,	 se	 študija	
osredotoča na rabo virov potrebnih za gradnjo stano-
vanjskih, javnih in gospodarskih stavb. Pri ocenjevanju 
okoljskih vplivov gradbenih materialov so bili upoštevani 
kriteriji toksičnosti, potenciala izčrpavanja in potenciala 
globalnega segrevanja.

Slika 3: Deleži celotnih okoljskih vplivov (od zibelke do 
vrat) materialov uporabljenih v letu 2011 [7]

Kovine nesporno prevladujejo tudi pri deležu vgrajene 
energije.	Od	1,9	TJ	energije,	ki	je	bilo	leta	2011	porabljene	
za pridobivanje, predelavo, proizvodnjo, prevoz in vgrad-
njo gradbenih materialov, znaša skupni delež pri jeklu in 
aluminiju	 51	%	 (slika	 5).	Posebej	 dobro	 se	 tukaj	 izkaže	
beton, ki ima med vsemi gradbenimi materiali najnižjo 
vgrajeno energijo na enoto teže. 

Predstavitev trajnostnih vidikov betona in prednosti betona pri požarih

Slika 2: Letna poraba gradbenih materialov v EU 27 za 
gradnjo stavb v milijonih ton (povprečje 2006-2010) [7]

Podatki	 o	 porabi	materialov	 v	 EU	 kažejo,	 da	 ima	med	
konstrukcijskimi	materiali	 beton	 z	 42	%	 nesporen	 pri-
mat (slika 2). Sledijo mu opeka, jeklo, les, kamen in 
steklo.	Celoten	vpliv	materiala	na	okolje	 je	produkt	de-
janske porabe materiala in njegovega okoljskega vpliva na 
enoto mase. Kljub temu, da se za gradnjo stavb porabi 
kar	15-krat	več	betona	kot	vseh	kovin	skupaj,	so	rezultati	
študije	pokazali,	da	je	80	%	okoljskih	vplivov	povezanih	
s proizvodnjo kovin (ob upoštevanju dejanskih deležev 
recikliranja	 posameznih	 materialov).	 Celoten	 okoljski	
vpliv betona, ki zajema kriterije toksičnosti, potenciala 
izčrpavanja in prispevka k globalnemu segrevanju, znaša 
gledano	od	»zibelke	do	vrat«	12	%	(slika	3).	
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Tudi ob upoštevanju visokih proizvodnih količin betona se izkaže, da je v beton vgrajene zgolj 16,5 % 
celotne porabljene energije.  
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Tudi ob upoštevanju visokih proizvodnih količin betona 
se	izkaže,	da	je	v	beton	vgrajene	zgolj	16,5	%	celotne	po-
rabljene energije. 

Slika 5: Deleži celotna vgrajene energije v gradbenih ma-
terialih 2011 [7]

Zaradi visoke porabe betona je ključno, da z njim 
ravnamo vse bolj učinkovito in trajnostno. Na konk-
retnih ciljih naša panoga veliko dela že nekaj desetletij. 
Moderni	cementi	vsebujejo	vse	manj	klinkerja	na	račun	
vključevanja mineralnih dodatkov, zaradi česar ogljični 
odtis cementov počasi a vztrajno pada. Razvoj kemi-
jskih dodatkov je omogočil, da se za proizvodnjo betona 
uporablja	vse	manj	vode.	Vse	več	betona	se	 reciklira	 in	
uporablja za proizvodnjo novega betona ali za izdelavo 
nevezanih plasti cest. In nenazadnje, beton je trajen mate-
rial, ki lahko, pravilno načrtovan, proizveden in vgrajen 
traja več stoletij ne glede na agresivnost okolja, v katerem 
se nahaja. 
Vsi	razpoložljivi	podatki	tako	kažejo,	da	nam	beton	ne	le	
omogoča pogoje za standard, v katerem živimo, ampak 
je	istočasno	tudi	cena,	ki	jo	za	to	plačujemo,	najnižja.	Je	
material,	ki	združuje	vse	ciljne	usmeritve	EU	gospodarst-
va – je trajnosten, je učinkovit, je krožen in je okoljsko 
prijazen material. 
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Slika 6: Beton in krožno gospodarstvo
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3.	 Sporočilo	komisije	–	Zaprtje	zanke	–	akcijski	načrt	EU	
za	krožno	gospodarstvo	(COM(2015)	614	final).

4.	Direktiva	2010/31/EU	Evropskega	parlamenta	in	Sveta	
z dne 19.  maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb 
(UL	L	153/13	z	dne	18.	6.	2010).

5.	 Fire	safe	Europe.	https://firesafeeurope.eu/	(Pridoblje-
no 5.9.2019)

6.	Comprehensive	 fire	 protection	 and	 safety	 with	 con-
crete.	2007.	European	Concrete	Platform	ASBL:	132	f.

7.	Resource	 efficiency	 in	 the	 building	 sector.	 2014.	
Ecorys:	129	f.
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visokošolskega učitelja v sklopu Katedre za 
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gasilstva.	V	 okviru	 sodelovanja	 s	 prostovolj-
no gasilsko organizacijo je pripravila vrsto 
strokovnih gradiv iz področja gradbeništva 
in preskrbe z gasilno vodo, prav tako je soav-
torica Temeljnega programa usposabljanja 
prostovoljnih gasilcev, sprejetega v letu 2016.
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Mariboru,	Fakulteti	za	gradbeništvo,	promet-

uvod
Zakonodaja s področja požarno varnega projektiranja in 
gradnje	objektov	se	razlikuje	od	države	do	države.	Vsem	
sestavljavcem zakonov pa je skupno, da morajo slediti že 
uveljavljenim pravilom glede koncepta in strukture vs-
ebine zakonov in podzakonskih aktov, ne glede na državo.
Vsi	 veljavni	 zakoni,	 ki	 opredeljujejo	 požarno	 var-
nost vsebujejo kombinacijo bistvenih zahtev, ki se v 
prvi vrsti nanašajo na preventivno področje, kjer se z 
gradbenotehničnimi ukrepi preprečuje sam nastanek 
oziroma širjenje požara po objektu ter na aktivne ukrepe, 
s katerimi se do neke mere zagotovi varna evakuacija up-
orabnikov objekta ter posredovanje gasilcev in jih lahko 
strnemo na:

•	 ukrepe	za	zmanjšanje	možnosti	vžiga,
•	 kontroliranje	širitve	požara	in	dima,
•	 zagotovitev	izhodov	za	prebivalce	objekta	in	dost-

opa za gasilce,
•	 ukrepe	za	preprečitev	porušitve	konstrukcije.	[1]

Z	uveljavitvijo	Gradbenega	zakona	[2],	ki	je	veljaven	od	
17. 11. 2017, uporablja pa se od 1. 6. 2018, so se do neke 
mere spremenili tudi nekateri pripadajoči izvršilni pred-
pisi.	 V	 prispevku	 je	 podan	 pregled	 veljavnih	 predpisov	
oziroma tistih, ki se še uporabljajo dokler ne bodo na os-
novi zakona izdani novi, ki so ključni in obvezujoči pri 
projektiranju požarne varnosti stavb.

Pregled zakonodaje iz področja požarne 
varnosti objektov
Na področju projektiranja požarne varnosti stavb v 
Sloveniji izpostavljamo naslednje predpise, ki so zapisani 
po veljavni hierarhiji:

Zakoni:
•	 Gradbeni	zakon	[2],
•	 Zakon	o	varstvu	pred	požarom	[3].

Pravilniki:
•	 Pravilnik	o	požarni	varnosti	v	stavbah	[4],
•	 Pravilnik	o	zasnovi	in	študiji	požarne	varnosti	[5].

Tehnične smernice:
•	 TSG-1-001:	 2019	 –	 Tehnična	 smernica:	 požarna	

varnost	v	stavbah	[6].

Privzeti evropski standardi (SIST EN):
•	 SIST	EN	1991-1-2,	Evrokod	1:	Vplivi	na	konstruk-

cije	–	Del	1-2:	Splošni	vplivi	–	Vplivi	na	konstruk-
cije,	izpostavljene	požaru	[7],

•	 SIST	EN	1992-1-2:2005,	Evrokod	2:	Projektiranje	
betonskih konstrukcij, Splošna pravila – Projekti-
ranje	požarnovarnih	konstrukcij	[8].

Gradbeni zakon
Področje požarne varnosti je v Gradbenem zakonu nepo-
sredno in posredno opredeljeno v naslednjih členih:

•	 V	15.	členu	je	varnost	pred	požarom	definirana	kot	
ena od bistvenih zahtev za objekte poleg zahtev 

Povzetek:
V	 primerih	 uničujočih	 požarov	 v	 večstanovanjskih	 objektih	 se	 pričnemo	 spraševati	 o	
učinkovitosti požarno varnega projektiranja stavb, kot tudi predpisov, ki narekujejo načine 
požarno varnega projektiranja in naj bi predvsem zagotavljali varnost uporabnikov stavb in 
tako	preprečevali	tragične	dogodke,	ki	smo	jim	prepogosto	priča.	Uničujoči	požari	v	visokih	
stavbah vedno znova pokažejo, da je potrebno o požarni varnosti nujno razmišljati že pri zas-
novi in načrtovanju objekta, sicer v primeru izbruha požara niti najboljša gasilska enota na 
svetu	ne	more	rešiti	uporabnikov	kot	tudi	ne	same	stavbe.	V	prispevku	je	pregled	veljavne	za-
konodaje	iz	področja	požarne	varnosti	v	Sloveniji	ter	na	podlagi	le-te	povzete	ugotovitve	glede	
načina projektiranja armiranobetonskih konstrukcij.

Abstract:
In	cases	of	destructive	fires	 in	high	buildings,	 the	effecinency	of	fire	safety	design	as	well	as	
regulations	are	under	question,	since	they	should	ensure	safety	of	the	users	and	prevent	tragic	
events	which	happen	too	often.	Destroying	fires	in	high	buildings	show	that	it	is	necessary	to	
think	about	the	fire	safety	from	the	beginning,	starting	at	the	designing	and	planning	of	the	
building, otherwise in case of fire, even the best fire fighting unit cannot save users nor the 
building.	In	the	present	paper	the	overview	of	the	valid	legislation	in	the	field	of	fire	safety	in	
Slovenia is presented and based on the main findings in the field of designing of the reinforced 
concrete structures.

po mehanski odpornosti, higienski in zdravstveni 
zaščiti ter zaščiti okolja, varnosti pri uporabi, zaščiti 
pred hrupom, varčevanju z energijo in ohranjanju 
toplote, univerzalni graditvi in rabi objektov ter 
trajnostne rabe naravnih virov.

•	 V	 17.	 členu	 je	 podana	 razširjena	 splošna	 razlaga	
bistvene	 zahteve	 varnosti	 pred	požarom;	bistvena	
zahteva pa je še podrobneje razdelana v Pravilniku 
o	požarni	varnosti	v	stavbah	[4],	ki	hkrati	predstav-
lja	pravni	okvir	delovanja	tehnične	smernice	TSG-
1-001:	2019	–	Tehnična	smernica:	požarna	varnost	
v	stavbah	[5].

•	 Nadalje	 je	 s	 26.	 členom	določeno,	da	 se	 izpolnje-
vanje bistvenih zahtev za projektiranje, gradnjo 
in vzdrževanje objektov ter izbrane ravni oziroma 
razrede gradbenih proizvodov in materialov, ki se 
smejo vgrajevati in način njihove vgradnje, opre-
deli s tehničnimi smernicami za graditev objektov 
za določene vrste objektov.

•	 V	 27.	 členu	 je	 določen	 vrstni	 red	 drugih	 norma-
tivnih dokumentov, s katerim se določajo pravila, 
usmeritve ali značilnosti za dejavnosti ali njihove 
rezultate, torej tudi zagotavljanje bistvenih zahtev 
objektov in s tem tudi požarne varnosti. Norma-
tivni dokumenti se lahko uporabljajo v naslednjem 
vrstnem redu:

1. Tehnična smernica za graditev (TSG),
2.	 privzeti	evropski	standard	(SIST	EN),
3. izvirni slovenski standardizacijski dokument 

(SIST),
4.	 privzeti	mednarodni	standard	(SIST	ISO),
5. privzeti tuj standard (na primer SIST DIN),
6. druge javno dostopne tehnične specifikacije.

Zakon o varstvu pred požarom
Zakon ureja sistem varstva pred požarom, ki obsega or-
ganiziranje načrtovanje, izvajanje, nadzor ter financiranje 
dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom. S tem za-
konom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Di-
rektiva	Sveta	89/391/EGS	z	dne	12.	junija	1989	o	uvajanju	
ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja de-
lavcev	pri	delu	[9]	in	delno	Direktiva	Evropskega	parla-
menta	in	Sveta	2006/123/ES	z	dne	12.	decembra	2006	o	
storitvah	na	notranjem	trgu	[10].
Varstvo	 pred	 požarom	 je	 opredeljeno	 preko	načel	 celo-
vitosti, zaščite, zaščite sosedovega premoženja, odgovor-
nosti, preventive, spodbujanja in javnosti.
S 23. členom so opredeljene zahteve varstva pred požarom 
pri graditvi objektov.

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
V	pravilniku	 je	podrobno	razdelana	bistvena	zahteva	 iz	
17. člena Gradbenega zakona, in sicer:

•	 širjenje	požara	na	sosednje	objekte	(3.	člen),
•	 nosilnost	konstrukcije	in	širjenje	požara	po	stavbah	

(4.	člen),
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no inženirstvo in arhitekturo, kjer je bil najprej 
strokovni sodelavec, nato predavatelj, višji 
predavatelj	 in	 docent.	 Je	 nosilec	 in	 izvajalec	
številnih predmetov na področju konstrukcij. 
Na	Sveučilištu	 Sjever,	 v	Varaždinu	 je	nosilec	
in	izvajalec	predmeta	Modeliranje	i	proračun	
konstrukcija.	 V	 okviru	 doktorskega	 študija	
se je ukvarjal z modeliranjem montažnih 
leseno-panelnih	 stenskih	 elementov,	 razvil	
je matematični model za izračun nosilnosti 
takšnih	stenskih	elementov.	Več	kot	150	men-
torstev in somentorstev pri zaključnih delih 
in visoke ocene študentskih anket potrjujejo 
njegovo	 intenzivno	 pedagoško	 delo.	 Je	 član	
Izvršilnega odbora Slovenskega društva grad-
benih konstrukterjev, Izdajateljskega sveta 
Gradbenega	 vestnika,	 Uredniškega	 odbora	
varaždinskega	 Tehničkega	 glasnika	 in	 Up-
ravnega odbora Združenja za beton Slovenije.
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•	 evakuacijske	poti	in	sistemi	za	javljanje	ter	alarm-
iranje (5. člen),

•	 naprave	za	gašenje	in	dostop	gasilcev	(6.	člen).
S 7. členom pravilnika se definira izdaja in uporaba 
tehnične	 smernice	 »Požarna	 varnost	 v	 stavbah«,	 ki	
določa priporočene gradbene ukrepe oziroma rešitve za 
dosego zahtev tega pravilnika. Z 8. členom so definirani 
nadomestni ukrepi, ki pomenijo uporabo zadnjega stanja 
gradbene tehnike, v skladu v zakonom, pri čemer je treba 
zagotoviti vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom, kot 
s projektiranjem po tehnični smernici iz prejšnjega člena.

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne 
varnosti
Z začetkom veljavnosti Gradbenega zakona je pravilnik 
prenehal veljati, vendar se še vedno uporablja (122. člen). 
Pravilnik predpisuje vsebino zasnove požarne varnosti za 
požarno manj zahtevne objekte in študije požarne var-
nosti za požarno zahtevne objekte.

TSG-1-001: 2019 – Tehnična smernica: 
požarna varnost v stavbah
Tehnična smernica je izdana na osnovi 7. člena Pravilnika 
o požarni varnosti v stavbah s strani ministra pristojnega 
za prostorske in gradbene zahteve v soglasju z ministrom 
pristojnim za dajanje gradbenih proizvodov v promet.

Projektiranje konstrukcij na požarno 
odpornost
Veljavna	 zakonodaja	 v	 Sloveniji	 omogoča,	da	 se	objekti	
iz vidika požarne varnosti projektirajo t.i. preskriptivno 
[11]	 z	 upoštevanjem	 predvidenih	 ukrepov	 v	 standar-
dih ali tehničnih smernicah, oziroma določijo, da velja 
domneva skladnosti z zahtevami predpisa, če ustreza 
zahtevam v njem navedenih standardov ali tehničnih 
smernic, ki je podan kot orodje za izpolnjevanje zahtev iz 
krovnih zakonov in pravilnikov.
Zakonsko	je	omogočeno	tudi	t.i.	performančno	[11]	pro-
jektiranje, kjer se ukrepi požarne varnosti določijo s pro-
jektiranjem po zadnjem stanju tehnike, s predpisi se opre-
delijo tudi metode in postopek, v katerem se dokaže, da 
projekt, v katerem je projektant uporabil rešitve zadnjega 
stanja gradbene tehnike, zagotavlja vsaj enako stopnjo 
zanesljivosti kot projekt, pripravljen z uporabo tehničnih 
smernic in obveznih ali priporočenih standardov. Kot 
zadnje stanje gradbene tehnike se po Gradbenem zakonu 
upošteva stanje, ki v času, ko se stavba projektira ali gradi, 
pomeni doseženo stopnjo razvoja tehničnih zmogljivosti 
gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo 
na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s 
področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju 
razumnih stroškov.
Ukrepi	z	upoštevanjem	zadnjega	stanja	gradbene	stroke	
se praviloma bistveno razlikujejo od ukrepov predpisanih 
v tehnični smernici, predpisan nivo požarne varnosti pa 

je vseeno dosežen, kar vodi do nejasnosti pri projekti-
ranju. 
Performančno projektiranje požarne odpornosti kon-
strukcijskih elementov je relativno eksaktno, saj obsta-
jajo validirane računske metode, na osnovi katerih se 
preračuna potrebna stabilnost stavbe ob upoštevanju vp-
liva požara. Pri tem pa se vseeno pojavlja vprašanje, kako 
določiti najhujši možni požarni scenarij oziroma toplotni 
vpliv.
S projektantskega vidika obstaja vrsta standardov 
in pravilnikov, ki narekujejo načine projektiranja 
požarnovarnih armiranobetonskih konstrukcij. Primarni 
privzeti evropski standard, ki v največji meri zajema po-
goje	požarnovarnega	projektiranja,	 je	standard	SIST	EN	
1992-1-2:2005,	 upoštevanje	 vpliva	 požara	 na	 konstruk-
cije	pa	zajema	privzeti	evropski	standard	SIST	EN	1991-
1-2,	Evrokod	1:	Vplivi	na	konstrukcije	–	Del	1-2:	Splošni	
vplivi	–	Vplivi	na	konstrukcije,	izpostavljene	požaru.
Za izpolnjevanje zahtev iz Zakona o varstvu pred požarom 
in Pravilnika o požarni varnost v stavbah se lahko projek-
tant tako odloči za uporabo predpisa podanega z veljavno 
tehnično	smernico	[6],	kjer	bo	poleg	potrebnega	odmika	
stavbe od relevantne meje, velikosti požarnih sektorjev, 
ukrepov za preprečevanje širjenja požara po zunanji st-
rani in notranjosti stavbe, evakuacijskih poti ter naprav 
za gašenje dosežena predpisana stopnja požarne odpor-
nosti konstrukcije stavbe. Projektant pa se lahko določi za 
ti. performančno projektiranje, kjer ukrepe požarne var-
nosti določi s projektiranjem po zadnjem stanju tehnike.

Sklep
V	 praktičnem	 projektiranju	 armiranobetonskih	 kon-
strukcij se projektanti bolj posvečajo preprečitvi nastanka 
in širitvi požara, kot pa projektiranju konstrukcije na 
večjo požarno odpornost. To lahko obrazložimo pred-
vsem na podlagi dejstva, da beton izkazuje zelo dobre 
izolativne lastnosti, saj v večini primerov, zadošča že os-
novni izračunan krovni sloj betona, ki ga zahteva stand-
ard	SIST	EN	1992-1-1:2005.	Tako	 izračunan	krovni	sloj	
ščiti vgrajeno armaturo bolje kot je minimalno potrebno, 
tudi do 3  bolj (pri masivnejših elementih). To trditev v 
več primerih potrjuje tudi vodilni standard požarno var-
nega	 projektiranja	 SIST	 EN	 1992-1-2:2005.	Dobre	 last-
nosti betona pripomorejo k enostavni a efektivni požarni 
zaščiti armiranobetonskih konstrukcij, ki jo dosežemo z 
nič več energije, kot jo projektant rabi za izvedbo dobrega 
statičnega	računa.	[1]
S spremembo Zakona o varstvu pred požarom konec 
leta	2012	so	se	v	celoti	ukinila	soglasja	Uprave	Republike	
Slovenije za zaščito in reševanje z vidika požarne varnosti 
k	 projektni	 dokumentaciji.	 Ukinitev	 soglasij	 je	 pripo-
mogla k zmanjšanju administrativnih ovir za fizične in 
pravne osebe, ki gradijo objekte, niso pa znani učinki na 
področju požarne varnosti novih objektov. Odgovornost 
za to je popolnoma prenesena na projektante, investitorje 
in	 gradbene	 nadzornike.	 [12]	 Na	 osnovi	 tega	 se	 lahko	

upravičeno vprašamo, do kakšne mere projektanti ob-
vladajo metode požarnega inženirstva, predvsem pa ali 
lahko zaupamo projektantom in drugim udeleženim pri 
gradnji, da je v stavbo vgrajena v veljavnih zakonskih in 
podzakonskih aktih predpisana požarna varnost.
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Performance of structures in fire –  
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FIRE SAFETY ENGINEERING

2

Fire safety: 

“refers to precautions that are taken to prevent or reduce the likelihood of a fire that may 

result  in death, injury, or property damage”.

Approaches to fire safety design: 

• Prescriptive design

• Performance-based design

Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton – 1 rue des Longs Réages – CS 10010 – 28233 Épernon cedex
Tél. 02 37 18 48 00 – Fax 02 37 83 67 39 – cerib@cerib.com – www.cerib.com

Performance of structures in fire –
Example of the application of Fire Safety 

Engineering to an eight-storey office 
concrete building

Mohammad Heidari Concrete and fire resistance
Slovenia October 2019

EXAMPLE OF PERFORMANCE-BASED DESIGN FOR CONCRETE STRUCTURE
(ISO/TS 24679-6)

ISO is a worldwide federation of national standards bodies
4

Applies ISO24679-1: a performance-based 
methodology

Objective: to assess the performance of a 
concrete office building in case of fire

Engineering approach, benefits:

• More reliable fire safety in the built 
environment

• Potential cost-effective fire safety measures

• Better communication with other 
professionals

FIRE SAFETY ENGINEERING

Prescriptive-based design (past & present):

A set of rules for how a building must be constructed

• Orientated around standard testing

• Don’t necessarily provide optimum solution

3

Performance-based design (Present & Future):

Express defined objectives and allows designers to use any fire 

safety strategy to achieve adequate safety

• Allow engineering and innovative solution

• relies on fire science

• More fexible
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APPLICATION OF PBD FIRE SAFETY ENGINEERING

6
6

Concrete office building 
• 6-stories
• 30m x 14 m x 4m 
• Reinforced cast on site concrete
• A glazed façade all around the perimeter
• A conventional fire resistance of 90 min

Objective:

To evaluate the structural fire performance of an office building 
in a probabilistic term for a real fire case.

GENERAL METHODOLOGY

8
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Fully developed fire

Parametric fire -To identify the worst
case fire scenarios

OZone model Detailed strcutural
analysis

GENERAL METHODOLOGY

The applied methodology let us identify the worst-case scenarios
7

PERFORMANCE BASED DESIGN FOR STRUCTURE (ISO/TS 24679-1)

5
5

Definition of the scope of the project

Identification of objectives, functional requirements and performance criteria

Fire Analysis Methodology

Fire scenario and Design fire scenarios

Thermal response of the structure

Mechanical response of the structure

Assessment against performance criteria

Documentations of the final design

1

2

3

4

5

6

7

8
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MORE DESIGN FIRES BY SENSITIVITY ANALYSIS

All input variables involved in generating the parametric temperature time curve and heat
transfer model were examined:

• 21000  fire scenarios were examined and analyzed
• to highlight the important parameters for design

10

A SENSITIVITY ANALYSIS (OAT)
Thermal Inertia
• Higher temperature in a shorter time

Rebar Depth (Concrete Cover)
• Shallower the rebar depth, the higher its temperature

12

SENSITIVITY ANALYSIS- MORE DESIGN FIRES

EC1 and other references give the fire load of occupancy And ‘‘Fire load from the building
(construction elements, lining and finishing) should be determined and be added to the fire
load densities ’’?

11
Fire load density is above 1140MJ/m² after 140 min → Critical case → Detailed analysis 

Safe range

DESIGN FIRE – THERMAL RESPONSE OF STRUCTURE

Gas Temperature

915% glazing breakage in façade height results in a higher rebar 
temperature: “Base case”

Rebar Temperature

Fire load density 511 MJ/m²
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PROBABILISTIC ANALYSIS USING MONTE CARLO METHOD

14

Evaluation of the impact of the fire protection strategy with different set up of active fire
fighting measures:

• the assessment of the failure probability of the selected concrete beam

nf is the number of failed simulations and n is the total number of 
simulations

MORE DESIGN FIRE-MONTE CARLO METHOD*

16
1% probability of failure for failure of sprinkler systems or detection systems

* Heidari, M., Robert, F., Lange, D. et al. Fire Technol (2019) 55: 1377
https://doi.org/10.1007/s10694-018-0704-4

MORE DESIGN FIRE-MONTE CARLO METHOD*

Probability of failure for a specified input variables: other input parameters were varied

15

* Heidari, M., Robert, F., Lange, D. et al. Fire Technol (2019) 55: 1377 
https://doi.org/10.1007/s10694-018-0704-4

A SENSITIVITY ANALYSIS (OAT)

Concrete Density
• The lower the density, the higher RMT

and the shorter lower the tMRT

Thermal Conductivity
• The base case is slightly affected

13
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Temp 
(max) (°C)

Time 
(min)

Corner 
re-bars 601 172

Middle 
re-bars 402 182

18

THERMAL ANALYSIS

Slab

Beam

Column

Temp 
(max) (0C)

Time 
(min)

X direction
(36 mm) 494 156

Y direction
(49 mm) 408 173

Temp 
(max) (°C)

Time 
(min)

Corner 
re-bars 665 162

Middle 
re-bar 529 181

2 hours exposure 

CONCLUSION

20

This office building showed a robust performance for a 10 hours natural fire. 

Fire safety engineering can be applied to concrete structures.

The methodology allows

• to define the most suitable design fire prior to detail structural analysis 

• to identify the most important input parameters that should be 

considered for the design 

Sensitivity studies and probabilistic analyses can provide a comprehensive 

understanding of the factors affecting structural fire resistance and inform 

further fire development.

MECHANICAL RESPONSE-DISPLACEMENTS & STRESS

19

Slab

Column
(stress)

Disp.(m) Time (min)

Max 0.200 160

160 min 

Beam

THERMAL AND MECHANICAL RESPONSE OF THE STRUCTURE

17

Numerical analysis of the critical design fire was performed using advance computational
model

Peak temperature: 990 0C
Time: 116 min

• EC2 fire part 
• the initial imperfections as a horizontal forces: N/1000
• “Explosive spalling is unlikely to occur when the moisture content of the concrete is less   

than 3 % by weight for concrete strength below 55 Mpa (C55)(EC2)”
• during the cooling phase, an additional strength loss of 10% (EC4) 

Assumptions:
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03/2006	bis	10/2010	 Vienna	University	of	Technology	
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FIREEXPERT - Development of an expert center for fire simulation and fire 
tests as LivingLab for SMEs 

Prof. DI Dr. Martin Schneider, FH Kärnten 

 

Experience
02/2000	bis	09/2001	Institut	für	Materialprüfung
Dr.	Schellenberg	Ingenieurgesellschaft	mbH
Project leader Dep. Building materials, Branch 
Leipheim

10/2001	bis	05/2005	Institut	für	Materialprüfung
Dr.	Schellenberg	Rottweil	GmbH
Head	of	Dep.	Building	materials,	Branch	Rottweil

06/2005	bis	02/2014	STRABAG	SE
Head	of	Dep.	TPA	Gesellschaft	für	
Qualitätssicherung	und	Innovation	GmbH,	Branch	
Munich

since	03/2014	Carinthia	University	of	Applied	
Sciences
Lecturer	Building	Materials

21

The State-Of-The-Art:

“the application of scientific engineering principles, rules, and expert judgment, 

based on an understanding of the phenomena and effects of fire and of the reaction 

and behaviour of people to fire, to protect people, property and the environment 

from the destructive effects of fire” 

The Institute of Fire Engineering 

Thank you!

m.heidari@cerib.com
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Abstract
The	main	goal	of	the	project	is	to	build	up	an	expert	and	innovation	center	for	the	civil	engi-
neering	and	building	materials	industries,	which	will	operate	in	the	field	of	fire	safety	according	
to	‘Living	Laboratory’	principles	(LivingLab,	LL).	The	main	output	of	the	project	is	a	written	
document, that describes the organization of the center and its activities. The center will offer 
advanced	experimental	(fire	tests)	and	numerical	investigations	(simulations)	for	the	adaption	
and optimization of fire behaviour of products during the phase of design and development. 
For	small	and	medium-sized	enterprises	(SMEs),	the	investment	in	required	equipment	and	
personnel	for	such	research	is	generally	too	high.	Thus,	a	danger	exists	that	their	innovative	
ideas	could	often	not	be	realized	within	the	framework	of	the	EU	fire	performance	regulations.	
In addition to the advanced research support to companies in the process of development of 
new products, the use of advanced engineering methods for assessment of fire evolution and 
fire	spread	will	also	be	offered.	In	this	way,	the	center	will	also	meet	the	needs	of	target	groups	in	
the	field	of	fire	fighting,	insurance,	etc.	With	the	establishment	of	the	new	LL	center,	the	project	
FIREEXPERT	contributes	to	the	overall	challenge	of	the	program	area,	where	strengthening	in	
the areas of research, technological development, competitiveness and innovation should be 
achieved	through	cross-border	synergic	cooperation	of	relevant	development	actors	(compa-
nies,	research	centers	and	universities	...).	The	center	will	consist	of	partners	who	already	have	
experience	in	the	relevant	fields.	Since	partners	on	both	sides	of	the	border	complement	each	
other,	which	represents	significant	added	value,	the	goals	cannot	be	achieved	without	a	cross-
border cooperation.

Development of a Center
The	first	step	is	to	find	suitable	research	fields.	CUAS	and	
ZAG	are	very	competent	institutes	for	research	of	fire	re-
sistance and certification of products and concrete and 
reinforced concrete structures. The split of work fields is 
defined in simulation planning and testing of fire tests. 
Two new installations are planned:

•	 Concrete	testing	(Villach)	–	new	furnace
•	 Structure	 testing	 (Ljubljana)	 –	new	 equipment	 in	

the new lab

This collaboration will provide benefits for clients and 
expands	 the	 offer	 of	 fire	 testing.	 Since	 the	 partners	 are	
research institutes with support from clusters of concrete 
and fire engineering, the support and financial founda-
tion	is	provided	by	the	SI-AT-Program.	The	financial	cov-
erage of personal costs for fundamental research comes 
from	the	European	Union.	Because	in	the	current	phase	
of	the	project	 it	gives	more	freedom	for	investment.	All	
this would not work without a good collaborated part-
nership	(split	of	benefit	(one	company)	or	split	of	respon-
sibilities	 (one	 territory).	 A	 complete	 communication	 is	
necessary	for	that.	A	structural	regulation	was	developed,	
see picture 2.
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Project Partner Leader PPL
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ZAG- Jerneja Kolsek
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FHK- Martin Schneider
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Picture 2: Structural communication network of FIREEXPERT 

 

All participants have strictly separated tasks and own networks. 

 

Main goal of the project 

The main goal is to build up an expert and innovation center for civil engineering and building 
materials industries, which will operate in the field of fire safety according to ‘Living Laboratory’ 
principles (LivingLab, LL).  

 

Main offers of the LivingLab 

The center will offer advanced experimental (fire tests) and numerical investigations (simulations) for 
the adaption and optimization of fire behavior of products during the phase of design and 
development. In a first market analysis, the following description of our field of activities was 
presented: 

 

 Development of fire safety products 
 Design of construction members 
 Simulation of fire development and behavior of construction members 
 Special certification of products 
 Fire tests 
 Examination of causes of fire and forensic expertise 
 Studies and research 
 Expertise and articles 
 Conception of fire safety constructions  

Introduction
It	is	difficult	to	get	an	overview	of	the	regulations	and	standardization	in	the	field	of	safety	and	
protection. There are worldwide standards according to the ISO, in which the fire load is de-
fined,	and	European	Standards	for	construction	design	and	test	of	members.	This	should	lead	
to	a	certification	for	products	in	the	European	and	worldwide	market.	In	the	field	of	develop-
ment	of	products	with	a	high	innovation	potential,	this	way	often	is	too	long	and	the	barriers	
of	certification	are	occasionally	too	high.	Three	years	ago	a	discussion	began	on	the	following	
issues:	What	if	a	place	is	created,	where	all	innovative	players	get	a	“playground”	to	check	the	
regulations	in	protection	of	fire	in	advance?	And	more,	can	we	support	the	development	with	
an	overview	of	the	ready	developed	product	after	the	certification?	The	idea	was	born	to	find	
a place for innovation, see picture 1. Two centers of knowledge in the field of research in fire 
protection	are	founded	only	100	km	in	distance.
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All	 participants	 have	 strictly	 separated	 tasks	 and	 own	
networks.

main goal of the project
The	main	 goal	 is	 to	 build	up	 an	 expert	 and	 innovation	
center for civil engineering and building materials indus-
tries,	which	will	operate	in	the	field	of	fire	safety	accord-
ing	to	‘Living	Laboratory’	principles	(LivingLab,	LL).	

main offers of the LivingLab
The	 center	will	 offer	 advanced	 experimental	 (fire	 tests)	
and numerical investigations (simulations) for the adap-
tion and optimization of fire behavior of products during 
the phase of design and development. In a first market 
analysis,	the	following	description	of	our	field	of	activities	
was presented:

•	 Development	of	fire	safety	products
•	 Design	of	construction	members
•	 Simulation	 of	 fire	 development	 and	 behavior	 of	

construction members
•	 Special	certification	of	products
•	 Fire	tests
•	 Examination	of	causes	of	fire	and	forensic	expertise
•	 Studies	and	research
•	 Expertise	and	articles
•	 Conception	of	fire	safety	constructions	
•	 Development	of	materials
•	 Trainings	and	seminars

In picture 3 the working balance is shown.

Advantages for user of the LivingLab
The users of the LivingLab have the following advantages:

•	 No	 investment	 in	 their	 own	 equipment	 and	 per-
sonnel for research 

•	 Innovative	 ideas	 could	 be	 realized	 within	 the	
framework	of	the	EU	fire	performance	regulations	
because no errors during the accreditation

•	 Development	 of	 new	products,	within	 use	 of	 ad-
vanced engineering methods 

•	 Assessment	of	fire	evolution	and	fire	spread	will	be	
offered for the needs of target groups in the field of 
fire fighting, insurance, etc.

Conclusion
To	think	about	an	expert	center	in	south	east	of	Europe	
is not enough. This is an important place for the devel-
opment	of	a	strong	industry	for	Europe.	That	is	why	the	
following partners offer a LivingLab for ideas in the field 
of fire engineering and fire tests.

 
 
 
 

 
Seite 6 von 7 

 

 Development of materials 
 Trainings and seminars 

 

In picture 3 the working balance is shown. 

 

science 
 &

research

development 
 &

fire tests

practice 
 &

theory

expertise 
 &

research
 reports

 

 

Picture 3: Working balance of the FIREEXPERT center 

 

Advantages for User of the LivingLab 

The users of the LivingLab have the following advantages: 

 No investment in their own equipment and personnel for research  
 Innovative ideas could be realized within the framework of the EU fire performance 

regulations because no errors during the accreditation 
 Development of new products, within use of advanced engineering methods  
 Assessment of fire evolution and fire spread will be offered for the needs of target groups in 

the field of fire fighting, insurance, etc. 
 

Conclusion 

Picture 3: Working balance of the FIREEXPERT center

 
 
 
 

 
Seite 7 von 7 

 

To think about an expert center in south east of Europe is not enough. This is an important place for 
the development of a strong industry for Europe. That is why the following partners offer a LivingLab 
for ideas in the field of fire engineering and fire tests. 

 

 

 

      

 

     

 
 
 
 

 
Seite 7 von 7 

 

To think about an expert center in south east of Europe is not enough. This is an important place for 
the development of a strong industry for Europe. That is why the following partners offer a LivingLab 
for ideas in the field of fire engineering and fire tests. 

 

 

 

      

 

     

EKSPERImENTALNO-PODPRTO DOLOčANJE 
POŽARNE ODPORNOSTI KONSTRuKCIJ IZ 

BETONA IN JEKLA
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 Opombe k tekstu, ki so v besedilu označene s številkami 1-4, so podane na koncu prispevka. 
 
 

EKSPERIMENTALNO-PODPRTO DOLOČANJE POŽARNE ODPORNOSTI 
KONSTRUKCIJ IZ BETONA IN JEKLA 

*Jerneja Kolšek, UL FGG in Friderik Knez, Zavod za gradbeništvo 
 
 
 

*dr. Jerneja Kolšek, univ. dipl. inž. grad. 
 

  
 

Po strokovni izobrazbi inženirka gradbeništva, ki jo je pot z leti zapeljala na področje požarne varnosti 
v stavbah. Med leti 2009 in 2013 je kot mlada raziskovalka na UL FGG delovala na področju razvoja 
numeričnih modelov za napredne računske analize požarnega odziva konstrukcij iz betona in jekla. Pri 
tem je največ poudarka posvečala modeliranju prenosa toplote in vlage po betonu ter eksplozijskega 
luščenja betona. Leta 2013 pa se je po zaposlitvi v Požarnem laboratoriju Zavoda za gradbeništvo s 
problematiko požarne varnosti začela ukvarjati širše. Poleg razvoja naprednih modelov za požarne 

Friderik Knez, univ. dipl. fiz. 

 

 

 

Po osnovni izobrazbi fizik je na Zavodu za gradbeništvo zaposlen 25 let. Ukvarja se predvsem z 
eksperimentalnim delom in raziskavami na več področjih delovanja ZAG. Raznolikost raziskovalnih 
področij omogoča širok vpogled v dogajanje pri različnih eksperimentih. S požarom se intenzivno 
ukvarja zadnjih 5 let, zadnja 3 leta pa je tudi vodja Požarnega laboratorija in požarnega inženirstva na 
ZAG. Sodeluje pri projektih Fireexpert (SI-AT), Innorenew CoE in InnoWEE (H2020) ter WOOLF 
(Verige vrednosti) , ki se med drugim ukvarjajo z različnimi vidiki požara, od eksplozijskega luščenja 
betona, do obnašanja alkalno aktiviranih materialov v požaru, obnašanja lesa v požaru in toksičnosti 
dimnih plinov. Delo F. Knez obsega tudi industrijske razvojne projekte s področja požara, predvsem 
na področju ščitenja jeklenih in betonskih nosilnih konstrukcij pred vplivi požara. 

 

Po strokovni izobrazbi inženirka gradbeništva, ki jo je pot z leti zapel-
jala	na	področje	požarne	varnosti	v	stavbah.	Med	leti	2009	in	2013	je	kot	
mlada	raziskovalka	na	UL	FGG	delovala	na	področju	razvoja	numeričnih	
modelov za napredne računske analize požarnega odziva konstrukcij iz 
betona in jekla. Pri tem je največ poudarka posvečala modeliranju preno-
sa toplote in vlage po betonu ter eksplozijskega luščenja betona. Leta 2013 
pa se je po zaposlitvi v Požarnem laboratoriju Zavoda za gradbeništvo s 
problematiko požarne varnosti začela ukvarjati širše. Poleg razvoja nap-
rednih modelov za požarne analize konstrukcij se je lotila tudi razvoja 
naprednih modelov širjenja požara v stavbah in leta 2016 na to temo pri-
dobila	dvoletni	podoktorski	raziskovalni	projekt	FIRESIM	(http://arrs-firesim.zag.si).	V	okviru	projekta	je	
razvila napredne pirolizne modele gorenja nekaj različnih gorljivih predmetov (npr. avtomobilska guma, 
sendvič	panel	 z	 izolacijo	PUR,	 toplotnoizolacijska	plošča	 iz	XPS…),	 z	njihovo	pomočjo	pa	 s	 sodelavci	
analizirala vrsto požarov, ki so se med leti 2013 in 2018 zgodili na območju Slovenije. Tak je bil npr. požar 
v proizvodnem obratu ekstrudiranega polistirena, požar poliuretanskih panelov industrijskega obrata na 
Sevcah	pri	Laškem,	požar	skladišča	avtomobilskih	pnevmatik	v	objektu	ASP	na	Jesenicah	in	drugi	(rezultati	
so	predstavljeni	na	povezavi	http://arrs-firesim.zag.si/reference).	Poleg	projekta	FIRESIM	je	do	septembra	
2018,	ko	se	je	ponovno	zaposlila	na	UL	FGG,	znotraj	ZAG	vodila	tudi	mednarodni	projekt	Interreg	SI-AT	
FIREEXPERT,	na	katerem	občasno	sodeluje	še	danes,	sodelovala	pa	je	tudi	na	številnih	drugih	projektih.	
V	Požarnem	laboratoriju	ZAG	je	vodila	tudi	strokovne	projekte	s	področja	požarnega	testiranja	gradbenih	
konstrukcij in sodelovala na projektih s področja ocen stanja nosilnih konstrukcij objektov po požarih.

Po osnovni izobrazbi fizik je na Zavodu za gradbeništvo zaposlen 25 let. 
Ukvarja	se	predvsem	z	eksperimentalnim	delom	in	raziskavami	na	več	
področjih	delovanja	ZAG.	Raznolikost	raziskovalnih	področij	omogoča	
širok vpogled v dogajanje pri različnih eksperimentih. S požarom se in-
tenzivno ukvarja zadnjih 5 let, zadnja 3 leta pa je tudi vodja Požarnega 
laboratorija	 in	 požarnega	 inženirstva	 na	 ZAG.	 Sodeluje	 pri	 projektih	
Fireexpert	(SI-AT),	Innorenew	CoE	in	InnoWEE	(H2020)	ter	WOOLF	
(Verige	 vrednosti)	 ,	 ki	 se	 med	 drugim	 ukvarjajo	 z	 različnimi	 vidiki	
požara, od eksplozijskega luščenja betona, do obnašanja alkalno aktivi-
ranih materialov v požaru, obnašanja lesa v požaru in toksičnosti dimnih 
plinov.	Delo	F.	Knez	obsega	tudi	industrijske	razvojne	projekte	s	področja	požara,	predvsem	na	področju	
ščitenja jeklenih in betonskih nosilnih konstrukcij pred vplivi požara.
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POVZETEK

Prispevek	je	posvečen	postopkom	določanja	požarne	odpornosti	‘R’	gradbenih	konstrukcij	iz	
armiranega	betona	(AB)	v	primerih,	ko	računska	analiza	skladno	s	poenostavljenimi	ali	nap-
rednimi	računskimi	postopki,	ki	 jih	dovoljuje	Evrokod,	ne	zadošča,	ampak	 je	nujna	kombi-
nacija s podatki požarnih eksperimentov. Najpogosteje se takšni postopki uporabljajo v dveh 
primerih, in sicer: (i) ko nas zanima požarna odpornost R konstrukcijskega elementa poseb-
nega tipa, za katerega postopki računskega določanja danes še niso povsem razviti (takšen je 
npr.	termoblok	za	prekinitev	toplotnih	mostov	v	AB	konstrukcijah)	ali	pa	(ii)	ko	nas	zanima	
požarna odpornost R za konstrukcijo, zaščiteno z izbrano požarno zaščito, kakršen je npr. intu-
mescentni	premaz.	V	takih	primerih	projektant	stavbe	(statik	in/ali	požarni	inženir),	za	katero	
je predvidena vgradnja takšnega proizvoda (torej konstrukcijskega elementa posebnega tipa oz. 
požarne zaščite), proizvajalca zaprosi za rezultate požarnega testiranja. Na podlagi teh lahko 
končno oceni, ali je proizvod ustrezen za vgradnjo v specifično stavbo, ki jo projektira, ali ne. 

V	kolikor	govorimo	o	proizvodu,	katerega	požarno	testiranje	je	pokrito	z	ustreznim	preskus-
nim standardom (npr. določene vrste požarne zaščite betonskih konstrukcij, ki jih pokriva 
preskusni	 standard	 SIST	 EN	 13381-3),	 je	 aktivna	 vključenost	 proizvajalca	 in	 projektanta	 v	
procesu načrtovanja požarnega testiranja manj pomembna. Preskusni standard namreč v 
takih primerih jasno predpiše vse podrobnosti zahtevanega testiranja vključno z najmanjšim 
potrebnim številom preskušancev, ki ustreza željenemu območju veljavnosti rezultatov1.	Večji	
problem nastane, kadar standarda za preskušanje ni in je zasnova testiranja stvar dogovora 
med naročnikom (običajno proizvajalec) in izvajalcem požarnega testiranja (požarni labora-
torij). Da bi v takem primeru res lahko prišli do kakovostnih rezultatov s čim bolj optimalnim 
številom potrebnih testiranj, je zelo pomembno, da se v snovanje testa aktivno vključijo vsi, 
ki	jih	rezultati	zanimajo;	poleg	proizvajalca	torej	tudi	vsi	projektanti,	ki	vgradnjo	proizvoda	v	
določeno stavbo predpišejo in odobrijo. 

Pomembnost aktivnega vključevanja proizvajalca v postopek snovanja nestandardnega 
požarnega testiranja nekega proizvoda kot tudi vključevanja požarnega inženirja in projek-
tanta nosilne konstrukcije stavbe, v katero je planirana njegova vgradnja, bo v prispevku pona-
zorjeno	na	konkretnem	primeru	testiranja	konstrukcijskega	stika	neke	več	etažne	AB	stavbe.	
Konkretneje bo predstavljeno požarno testiranje stika ‘AB balkonska plošča + termoblok za pre-
kinitev toplotnega mostu na fasadi + del medetažne AB plošče’, ki je bilo pred leti zasnovano 
in	izvedeno	v	Požarnem	laboratoriju	Zavoda	za	gradbeništvo	(PL	ZAG)	v	Ljubljani.	Dodatno	
bo v prispevku predstavljena tudi poenostavljena računalniška simulacija tega testa, ki je pri 
nestandardnih požarnih testiranjih konstrukcij pogosto nepogrešljiv del v fazi načrtovanja. 
Zaradi kompleksnosti problema takšna simulacija seveda ne more natančno napovedati vseh 
možnih pojavov, ki se bodo med testom odvili in bodo tako ali drugače lahko vplivali na re-
zultat, lahko pa je učinkovito orodje za približno napoved nekaterih od teh. S tem se uspešnost 
načrtovanja testiranja pogosto dvigne na najvišjo možno raven, število potrebnih testiranj pa 
ustrezno zmanjša.

ABSTRACT

The paper is focused on the procedures for determination of fire resistance of reinforced con-
crete	(RC)	structures	 in	cases	when	computational	analyses	according	to	Eurocodes	are	not	
sufficient	but	combination	with	data	from	fire	experiments	is	necessary.	Most	often,	this	are	
cases	when	determination	of	fire	resistance	is	sought	for:	(i)	a	special-type	structural	element	
for	which	reliable	calculation	procedures	have	not	yet	been	completely	developed	(e.g.	ther-
moblocks	used	for	breaking	facade	thermal	bridges	in	RC	structures),	or	(ii)	an	element	pro-
tected	by	a	specific	fire	protection	(e.g.	intumescent	coating).	In	such	cases,	the	designers	of	the	
building (responsible structural and/or fire engineer), where this product (structural element / 
fire	protection)	is	intended	to	be	installed,	usually	ask	the	manufacturer	for	the	results	of	a	fire	
test. The final evaluation on whether or not the product is suitable for installation in the specific 
building under their consideration can then be met on the basis of the latter. 

If	the	procedure	of	fire	testing	of	such	product	is	covered	by	a	relevant	testing	standard	(e.g.	
standard	EN	13381-3	that	covers	specific	types	of	fire	protection	of	RC	structures),	the	role	of	
the manufacturer and the designers in the planning of the test(s) is less demanding. Such stand-
ard	namely	prescribes	all	the	details	of	the	necessary	testing,	including	the	minimum	number	
of	test	specimens	required	to	suit	the	desired	range	of	the	results’	applicability	(for	example,	for	
fire	tests	of	RC	structural	elements,	the	number	of	test	specimens	is	usually	lower	if	the	sponsor	
is	satisfied	with	the	results	applicable	to	RC	buildings	of	normal	strength	concrete	but	not	to	
RC	buildings	made	of	high	strength	concrete).	However,	if	no	testing	standard	is	available,	the	
design	of	the	test	is	in	hands	of	fire	laboratory	and	an	active	involvement	of	both	(manufacturer	
and the designers) becomes of utmost importance. In this paper the latter is illustrated on a 
specific	example	of	a	fire	test	of	a	structural	assembly	consisting	of	‘balcony	RC	cantilever	slab	+	
thermal	insulation	block	for	breaking	the	thermal	bridge	of	the	facade	+	RC	ceiling	slab’,	which	
was	tested	in	the	Fire	Laboratory	of	ZAG	(Slovenian	National	Building	and	Civil	Engineering	
Institute) in Ljubljana. 

In addition the paper also presents a simplified computer simulation of the presneted fire test, 
which	is	often	an	indispensable	part	of	the	design	of	non-standard	fire	tests.	Due	to	the	high	
complexity	of	the	problem,	such	a	simulation	cannot,	of	course,	accurately	describe	all	the	pos-
sible	phenomena	that	could	occur	during	such	tests	and	which	could	in	one	way	or	another	
affect	the	test	results.	Nevertheless,	it	may	be	an	effective	tool	for	an	approximate	prediction	of	
some of these. This often increases the success of the test design to the highest level possible and 
reduces	the	number	of	necessary	test	repetitions.
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1.  uVOD: ZNAčILNOSTI POŽARNEGA 
TESTIRANJA IN TIPIčEN ODZIV 
AB KONSTRuKCIJ PRI VISOKIH 
TEmPERATuRAH

1.1  Požarne krivulje za simulacijo požara v 
požarni peči 

Požar deluje na konstrukcijo stavbe posredno preko seg-
revanja temperature njene okolice, zaradi česar se s časom 
segreje tudi sama konstrukcija. Osnovna oblika prikaza 
takšnega delovanja je v računskih postopkih in tudi pri 
testiranjih v požarni peči zelo pogosto t.i. požarna kri-
vulja. Z njo predpišemo, kako se segreva zrak v okolici 
konstrukcije, t.j. v notranjosti požarnega sektorja oz. 
notranjosti požarne peči. Pri tem je predpostavljeno, da 
je požar polno razvit2 in da je zato temperatura okolice 
ob nekem času t približno enaka po celotnem prostoru. 

Pri požarnem testiranju konstrukcij se najpogosteje 
poslužujemo t.i. nazivnih požarnih krivulj, kot jih 
npr.	 določajo	 standard	 SIST	 EN	 1991-1-2	 in	 standardi	
požarnih testiranj. Gre za krivulje, ki so prilagojene 
razvrščanju oziroma medsebojni primerjavi požarnih 
lastnosti	R	(lahko	 tudi	E	 in/ali	 I)3 gradbenih elementov 
istega	tipa.	Pri	tem	mislimo	s	pojmom	‘tip	elementa’	na	
različne osnovne vrste: (i) elementov nosilnih konstruk-
cij, kot so npr. stebri, nosilci, stene, plošče, (ii) nenosilnih 
konstrukcijskih elementov, kakršni so npr. pregradni 
sendvič paneli, ali pa (iii) drugih gradbenih proizvodov, 
kakršni so npr. prezračevalni kanali. Ker je element, ki ga 
želimo testirati, pogosto namenjen za vgradnjo le v stavbo 
določenega tipa (npr. stanovanjska ali industrijska stav-
ba),	se	pri	preverjanju	njegovih	lastnosti	R,	E,	I	s	pomočjo	
nazivne krivulje izbere tista, ki odgovarja ustrezni vrsti 
objekta. Najbolj znan primer nazivne požarne krivulje je 
standardna krivulja, znani pa sta tudi krivulja zunanjega 
požara in ogljikovodikova krivulja. Standardna krivulja 
predstavlja razvoj temperature pri požarih celuloznega 
tipa,	 ki	 so	 značilni	 za	 stanovanjsko-poslovne	 objekte.	
Požarna krivulja zunanjega požara simulira vpliv požara 
v okolici zunanjih konstrukcijskih elementov objektov, ki 
so lahko izpostavljeni plamenu iz različnih delov fasade 
(npr. okrog nadstreškov). Ogljikovodikova krivulja pa 
predstavlja razvoj temperature pri požaru ogljikovodikov 
(na primer v cestnih tunelih, v industrijskih objektih in 
podobno). Pri tem se je potrebno zavedati, da lahko z 
nazivno krivuljo definiramo približen pričakovan potek 
naraščanja temperature, ne moremo pa določiti začetka 
in poteka faze ohlajanja požara, ki izrazito nista odvisna 
le od vrste stavbe, ampak tudi od njenih drugih karakter-
istik (velikosti požarnih sektorjev, količine in vrste gor-
ljivega materiala, velikosti odprtin za dotok svežega zraka 
in drugih).

Alternativa	 nazivnim	 požarnim	 krivuljam	 so	
parametrične požarne krivulje, ki niso odvisne le od 
časa in od tipa stavbe, ampak tudi od njenih specifičnih 
karakteristik. Poleg faze segrevanja lahko z njimi zato 
popišemo tudi fazo ohlajanja požara. Za stavbe s pretežno 
celuloznim tipom požarne obtežbe lahko parametrično 
krivuljo določimo npr. skladno z napotki informativnega 
dodatka	A	k	standardu	SIST	EN	1991-1-2.	

vano mehansko lastnost materiala, ki je v požarnem pro-
jektnem stanju enak γM,fi	= 1,0.

Slika 2 prikazuje spreminjanje redukcijskih koeficientov, 
ki	jih	skladno	s	SIST	EN	1992-1-2	uporabljamo	za	izračun	
tlačne trdnosti betona pri požaru. Značilno je, da se upad 
trdnosti zgodi predvsem zaradi sprememb v agregatu 
(npr. med segrevanjem se agregat v betonu najprej raz-
teza, cementni kamen se po drugi strani krči, zaradi česar 
nastajajo mikro razpoke, pri še višjih temperaturah pa pr-
ihaja počasi celo do razkroja zrn agregata). Tako je graf na 
sliki 2 odvisen tudi od vrste agregata in se razlikuje za be-
tone s kremenčevim in betone z apnenčevim agregatom.

Slika 3: Tipične posledice luščenja betona AB preskušancev 
po požarnem testiranju 
(vir: http://www.tunneltalk.com/TunnelTech-May12-Con-
crete-firespalling.php, 15. 2. 2013).

Beton je sestavljen iz agregata, cementnega kamna, in por, 
ki	so	zapolnjene	z	vodo	in	zrakom	(slika	4).	Med	požarom	
pride zaradi povišanih temperatur najprej do izparevanja 
vode v zunanjih toplejših plasteh betona. Nastaja vodna 
para, zaradi katere se v betonu poleg temperaturnih vz-
postavljajo še tlačnih gradienti in gradienti koncentracije 
snovi. Posledica teh je pretakanje zmesi vode in zraka 
po porah elementa, pri čemer potujejo ti tokovi deloma 
navzven, deloma pa proti hladnejši notranjosti betona, 
kjer	 vodna	 para	 kondenzira.	 V	 kolikor	 je	 prepustnost	
betona tu nizka, se zaradi te kondenzacije ustvari t.i. 
območje zamašitve, ki ovira nadaljnji pretok vode in 
zraka (slika 5). Posledica tega je hitro naraščanje pornih 
tlakov pred zamašenim območjem. Porast pornih tla-
kov ter nastajanje novih in novih mikrorazpok, ki med 
požarom poteka ves čas, pa lahko končno povzroči si-
lovito odluščenje betona pred območjem zamašitve, ki 
spominja na eksplozijo betona (od tu izraz ‘eksplozijsko 
luščenje’).

Slika 1: Primeri nazivnih požarnih krivulj po SIST EN 
1991-1-2.

1.2  Tipični pojavi, ki so značilni za odziv AB 
konstrukcij med požarom 

1.2.1  Vpliv požara (visokih temperatur) na sam 
material

Med	 vplivi	 požara	 oz.	 visokih	 temperatur	 na	 nosilno	
konstrukcijo neke stavbe je potrebno v prvi vrsti omeniti 
spremembo mehanskih lastnosti materiala, kjer mislimo 
predvsem na spremembe trdnosti betona ter elastičnega 
modula in meje tečenja armaturnega jekla. Skladno s 
SIST	EN	1992-1-2	lahko	spremenjeno	vrednost	mehan-
ske lastnosti materiala pri neki določeni visoki tempera-
turi izračunamo z enačbo:

Tu je  kT temperaturno odvisen redukcijski faktor z vred-
nostmi od 0 do 1 (slika spodaj), Xk pa karakteristična 
vrednost mehanske lastnosti materiala pri običajni sobni 
temperaturi. γM,fi je delni varnostni faktor za obravna-
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Slika 2: Redukcijski koeficienti tlačne trdnosti betona pri 
povišanih temperaturah skladno s SIST EN 1992-1-2 [1].

1.2.2  Vplivi požara, ki so odvisni tudi od značilnosti 
konstrukcije 

Če je bilo v poglavju 1.2.1 govora o vplivih požara na sam 
material kot tak, bomo torej v poglavju 1.2.2 pogledal še 
vplive, ki so odvisni tudi od značilnosti konstrukcije. 

Eksplozijsko luščenje betona
Pojav eksplozijskega luščenja je nevaren, ker (slika 3) 
lahko pomeni odluščenje oz. razkroj (tudi globljih) plasti 
betona	na	segrevani	strani	AB	konstrukcijskega	elementa.	
To ne le zmanjša betonski prerez, ampak lahko povsem 
razgali tudi jekleno armaturo elementa oz. poruši njen 
stik	z	okoliškim	betonom.	V	najboljšem	primeru	se	zara-
di luščenja zmanjša vsaj krovna plast betona, zaradi česar 
se	armatura	segreva	hitreje.	Vzroki	za	pojav	 luščenja	so	
danes še predmet intenzivnih znanstvenih raziskav, se pa 
raziskovalci v večini že strinjajo, da je primarni vzrok za 
ta pojav v zapleteni mikrostrukturi betona. 
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Med vplivi požara oz. visokih temperatur na nosilno konstrukcijo neke stavbe je potrebno v 
prvi vrsti omeniti spremembo mehanskih lastnosti materiala, kjer mislimo predvsem na 
spremembe trdnosti betona ter elastičnega modula in meje tečenja armaturnega jekla. Skladno 
s SIST EN 1992-1-2 lahko spremenjeno vrednost mehanske lastnosti materiala pri neki 
določeni visoki temperaturi izračunamo z enačbo: 

  
 

 

Tu je  temperaturno odvisen redukcijski faktor z vrednostmi od 0 do 1 (slika spodaj),  
pa karakteristična vrednost mehanske lastnosti materiala pri običajni sobni temperaturi.  
je delni varnostni faktor za obravnavano mehansko lastnost materiala, ki je v požarnem 
projektnem stanju enak . 
 
Slika 2 prikazuje spreminjanje redukcijskih koeficientov, ki jih skladno s SIST EN 1992-1-2 
uporabljamo za izračun tlačne trdnosti betona pri požaru. Značilno je, da se upad trdnosti 
zgodi predvsem zaradi sprememb v agregatu (npr. med segrevanjem se agregat v betonu 
najprej razteza, cementni kamen se po drugi strani krči, zaradi česar nastajajo mikro razpoke, 
pri še višjih temperaturah pa prihaja počasi celo do razkroja zrn agregata). Tako je graf na 
sliki 2 odvisen tudi od vrste agregata in se razlikuje za betone s kremenčevim in betone z 
apnenčevim agregatom. 
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zmanjša betonski prerez, ampak lahko povsem razgali tudi jekleno armaturo elementa oz. 
poruši njen stik z okoliškim betonom. V najboljšem primeru se zaradi luščenja zmanjša vsaj 
krovna plast betona, zaradi česar se armatura segreva hitreje. Vzroki za pojav luščenja so 
danes še predmet intenzivnih znanstvenih raziskav, se pa raziskovalci v večini že strinjajo, da 
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Slika 3: Tipične posledice luščenja betona AB preskušancev po požarnem testiranju  

(vir: http://www.tunneltalk.com/TunnelTech-May12-Concrete-firespalling.php, 15. 2. 2013). 

Beton je sestavljen iz agregata, cementnega kamna, in por, ki so zapolnjene z vodo in zrakom 
(slika 4). Med požarom pride zaradi povišanih temperatur najprej do izparevanja vode v 
zunanjih toplejših plasteh betona. Nastaja vodna para, zaradi katere se v betonu poleg 
temperaturnih vzpostavljajo še tlačnih gradienti in gradienti koncentracije snovi. Posledica teh 
je pretakanje zmesi vode in zraka po porah elementa, pri čemer potujejo ti tokovi deloma 
navzven, deloma pa proti hladnejši notranjosti betona, kjer vodna para kondenzira. V kolikor 
je prepustnost betona tu nizka, se zaradi te kondenzacije ustvari t.i. območje zamašitve, ki 
ovira nadaljnji pretok vode in zraka (slika 5). Posledica tega je hitro naraščanje pornih tlakov 
pred zamašenim območjem. Porast pornih tlakov ter nastajanje novih in novih mikrorazpok, 
ki med požarom poteka ves čas, pa lahko končno povzroči silovito odluščenje betona pred 
območjem zamašitve, ki spominja na eksplozijo betona (od tu izraz 'eksplozijsko luščenje'). 
 

 
Slika 4: Shema mikrostrukture betona [1]. 
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Glede na to da sta glavna sprožitelja luščenja torej vlaga 
in nizka prepustnost betona, so luščenju najbolj izpostav-
ljeni betoni visoke vlažnosti in betoni z nizko prepust-
nostjo. Pri slednjih govorimo predvsem o visokotrdnih 
betonih, pri katerih je nizka prepustnost lastnost samega 
materiala	 (npr.	 [2]),	 in	 betonih	 tistih	 konstrukcijskih	
elementov, v katerih se pod vplivom mehanske obtežbe 
vzpostavijo visoke tlačne napetosti (npr. stebri, predna-
peti elementi). Pri slednjih velja opozoriti tudi na to, da 
se visok nivo tlačnih napetosti v betonu lahko razvije tudi 
med požarom zaradi t.i. oviranih temperaturnih defor-
macij, ki bodo opisane v nadaljevanju.

Dodatno kažejo rezultati požarnih eksperimentov na to, 
da je za pojav eksplozijskega luščenja pomembna tudi 
hitrost naraščanja temperature med požarom. Tako so 
bolj intenzivnemu luščenju izpostavljene konstrukcije, 
katerih temperatura med požarom narašča hitreje. Sled-

nje lahko pripišemo večjim temperaturnim gradientom 
med zunanjimi segretimi in globlje ležečimi hladnejšimi 
plastmi betonske konstrukcije, zaradi česar je višja tudi 
stopnja oviranosti temperaturnih deformacij zunanjih 
slojev. Posledično je višja tudi stopnja poškodb oz. razpo-
kanosti betona na stikih toplejših in hladnejših delov.

Visokotemperaturno lezenje betona in armaturnega jekla
O lezenju govorimo, kadar se deformacije konstrukcije s 
časom povečujejo pri nespremenjeni obtežbi, pri čemer s 
pojmom	‘obtežba’	pri	požarnem	projektnem	stanju	mis-
limo tako na mehansko kot tudi temperaturno obtežbo. 
Pojav je hitrejši, tem višja je temperatura konstrukcije, 
zato lahko pri požaru ta pojav na odziv konstrukcije 
vpliva zares opazno. Poleg same temperature je za in-
tenzivnost lezenja pri požaru pomembna tudi hitrost 
spreminjanja temperature. Tako se lahko konstrukcija 
poruši že pri nižji temperaturi, če je naraščanje tempera-

ture počasnejše (zlasti nevarna je daljša izpostavljenost 
konstrukcije	temperaturam	okrog	500°C	ali	600°C,	kadar	
temperatura v tem območju narašča s hitrostjo pod 2K/
min	[3,4].

Ovirane temperaturne deformacije
Ovirane temperaturne deformacije so pri požaru pos-
ledica težnje konstrukcijskih elementov po toplotnem 
raztezanju. Znotraj konstrukcijskega sistema temu bolj 
ali manj nasprotuje preostala konstrukcija, na katero se 
element priključuje. Ker se element zaradi te običajno 
ne more povsem prosto deformirati, se v njem pojavijo 
dodatne napetosti. Podoben pojav zasledimo tudi v el-
ementih, pri katerih preostala konstrukcija njihovega 
raztezanja sicer ne ovira (npr. prostoležeči nosilci), se pa 
ti ne segrevajo enakomerno. Preprost prostoležeč nosilec, 
ki bo segrevan le z ene strani (npr. samo po svoji spodnji 
površini), se bo zaradi oviranih temperaturnih deformacij 
zato tipično usločil navzgor. Ker bo nosilec v spodnjem 
delu izpostavljen višji temperaturi kot v zgornjem, bo v 
svojem spodnjem območju težil k bolj izrazitemu raz-
tezanju, čemur pa bodo nasprotovala zgornja (hladnejša) 
območja. Posledično bo prišlo do razvoja tlačnih napeto-
sti v spodnjem območju nosilca.

Pri kompozitnih konstrukcijskih elementih, kakršni so 
elementi	 iz	 AB,	 se	 ovirane	 temperaturne	 deformacije	
lahko pojavijo tudi med sloji elementa, ki so segreti na 
enako temperaturo, njihov toplotni razteznostni koefi-
cient pa je različen (npr. razlika med razteznostnima koe-
ficientoma betona in jeklene armature).

2.  DOKAZOVANJE POŽARNE 
ODPORNOSTI KONSTRuKCIJ S 
POŽARNIm TESTIRANJEm

Kadar naletimo na primer, ki ga ne moremo dokazovati 
niti z naprednimi računskimi analizami ali pa je zanes-
ljivost teh potrebno vsaj ustrezno validirati, je računske 
analize nujno kombinirati tudi z rezultati preskušanja 
v požarnih pečeh. Takšni primeri so na primer: doka-
zovanje požarne odpornosti specialnih stikov, testiranje 
izolativnosti požarnih zaščit konstrukcij (npr. premazi, 
ometi, plošče), dokazovanje požarne odpornosti kon-
strukcijskih elementov iz specialnih betonov (npr. betoni 
UHPFRC	v	viru	[2])	in	drugi.

Pri požarnem testiranju ločimo med dvema osnovnima 
tipoma: standardni in nestandardni testi. Standardni 
testi so tisti, katerih celoten postopek je točno predpisan s 
standardom. Takšni standardi obstajajo predvsem za tiste 
gradbene proizvode, katerih bistvena lastnost je zaščita 
pred požarom (npr. požarne zaščite nosilnih konstrukcij, 
sistemi za odvod dima in toplote med požarom in dru-
gi). Obstajajo pa takšni standardi tudi za elemente, kat-

erih bistvena lastnost je neka druga, a je zanjo ključnega 
pomena, da jo element ohrani tudi med požarom (npr. 
konstrukcijski elementi s funkcijo nosilnosti). Na drugi 
strani imamo proizvode oz. gradbene elemente, za kat-
ere preskusni standardi ne obstajajo. Ne glede na to lahko 
projektant stavbe, v katero želimo tak proizvod vgraditi, 
dokazilo o požarni odpornosti po svoji presoji kljub temu 
zahteva, postane pa v takem primeru zasnova testa stvar 
dogovora med požarnim laboratorijem in naročnikom 
testiranja. 

V	nadaljevanju	 je	predstavljen	primer	zasnove	nestand-
ardnega testiranja za konstrukcijski element, namenjen 
vgradnji	 v	AB	več	 etažne	 stavbe,	 ki	 je	 bil	 pred	 leti	 zas-
novan in testiran v Požarnem laboratoriju Zavoda za 
gradbeništvo	(v	nadaljevanju	PL	ZAG).	

2.1  Primer nestandardnega požarnega 
testiranja termobloka 

V	nadaljevanju	je	predstavljen	primer	požarnega	testiran-
ja primera t.i. termobloka, ki je konstrukcijski element, 
ki	 se	 v	 več	 etažnih	AB	 stavbah	 uporablja	 za	 prekinitev	
fasadnih toplotnih mostov na mestih stikovanja zunanjih 
balkonskih	in	notranjih	medetažnih	plošč.	Element	je	bil	
predviden	za	vgradnjo	v	neko	večstanovanjsko	AB	stavbo,	
za nosilno konstrukcijo katere je požarni inženir postavil 
zahtevo R90. To pomeni, da mora v primeru požara ta 
obdržati svojo nosilnost 90 min oz. da 90 min požara ne 
sme priti do njene porušitve. Projektant, ki je za objekt 
izvedel statično kontrolo konstrukcije, je požarno odpor-
nost R osnovnih konstrukcijskih elementov stavbe (sten, 
medetažnih in strešne plošče, nosilcev, stebrov) glede na 
to zahtevo preveril s poenostavljenimi računskimi me-
todami	SIST	EN	1992-1-2.	Na	problem	pa	je	naletel,	ko	
se je začel spraševati še o požarni odpornosti tipičnega 
stika balkonskih in notranjih medetažnih delov stavbe. Ti 
so bili izvedeni po sistemu termobloka, ki je prikazan na 
sliki 6. Če bi se med požarom porušil termoblok in s tem 
kakšen od balkonov, to najverjetneje sicer ne bi ogrozilo 
stabilnosti konstrukcije kot celote, vendarle pa bi bil s tem 
lahko ogrožen koncept požarnega varovanja stavbe z dru-
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nadstropjih, in sicer s tem, ko plamen od fasade neko-
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porušitvi,	projektant	ni	našel,	je	nosilnost	le-tega	v	prim-
eru požara zato moral preveriti. Odločil se je, da bo od iz-
branega proizvajalca oz. dobavitelja termobloka zahteval 
dokaz o požarni odpornosti na osnovi požarnega te-
stiranja.
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zmanjša betonski prerez, ampak lahko povsem razgali tudi jekleno armaturo elementa oz. 
poruši njen stik z okoliškim betonom. V najboljšem primeru se zaradi luščenja zmanjša vsaj 
krovna plast betona, zaradi česar se armatura segreva hitreje. Vzroki za pojav luščenja so 
danes še predmet intenzivnih znanstvenih raziskav, se pa raziskovalci v večini že strinjajo, da 
je primarni vzrok za ta pojav v zapleteni mikrostrukturi betona.  
 

 
 

Slika 3: Tipične posledice luščenja betona AB preskušancev po požarnem testiranju  

(vir: http://www.tunneltalk.com/TunnelTech-May12-Concrete-firespalling.php, 15. 2. 2013). 

Beton je sestavljen iz agregata, cementnega kamna, in por, ki so zapolnjene z vodo in zrakom 
(slika 4). Med požarom pride zaradi povišanih temperatur najprej do izparevanja vode v 
zunanjih toplejših plasteh betona. Nastaja vodna para, zaradi katere se v betonu poleg 
temperaturnih vzpostavljajo še tlačnih gradienti in gradienti koncentracije snovi. Posledica teh 
je pretakanje zmesi vode in zraka po porah elementa, pri čemer potujejo ti tokovi deloma 
navzven, deloma pa proti hladnejši notranjosti betona, kjer vodna para kondenzira. V kolikor 
je prepustnost betona tu nizka, se zaradi te kondenzacije ustvari t.i. območje zamašitve, ki 
ovira nadaljnji pretok vode in zraka (slika 5). Posledica tega je hitro naraščanje pornih tlakov 
pred zamašenim območjem. Porast pornih tlakov ter nastajanje novih in novih mikrorazpok, 
ki med požarom poteka ves čas, pa lahko končno povzroči silovito odluščenje betona pred 
območjem zamašitve, ki spominja na eksplozijo betona (od tu izraz 'eksplozijsko luščenje'). 
 

 
Slika 4: Shema mikrostrukture betona [1]. Slika 4: Shema mikrostrukture betona [1].

Slika 5: Mehanizem eksplozijskega luščenja betona [1].
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Slika 5: Mehanizem eksplozijskega luščenja betona [1]. 
 
Glede na to da sta glavna sprožitelja luščenja torej vlaga in nizka prepustnost betona, so 
luščenju najbolj izpostavljeni betoni visoke vlažnosti in betoni z nizko prepustnostjo. Pri 
slednjih govorimo predvsem o visokotrdnih betonih, pri katerih je nizka prepustnost lastnost 
samega materiala (npr. [2]), in betonih tistih konstrukcijskih elementov, v katerih se pod 
vplivom mehanske obtežbe vzpostavijo visoke tlačne napetosti (npr. stebri, prednapeti 
elementi). Pri slednjih velja opozoriti tudi na to, da se visok nivo tlačnih napetosti v betonu 
lahko razvije tudi med požarom zaradi t.i. oviranih temperaturnih deformacij, ki bodo opisane 
v nadaljevanju. 
 
Dodatno kažejo rezultati požarnih eksperimentov na to, da je za pojav eksplozijskega luščenja 
pomembna tudi hitrost naraščanja temperature med požarom. Tako so bolj intenzivnemu 
luščenju izpostavljene konstrukcije, katerih temperatura med požarom narašča hitreje. Slednje 
lahko pripišemo večjim temperaturnim gradientom med zunanjimi segretimi in globlje 
ležečimi hladnejšimi plastmi betonske konstrukcije, zaradi česar je višja tudi stopnja 
oviranosti temperaturnih deformacij zunanjih slojev. Posledično je višja tudi stopnja poškodb 
oz. razpokanosti betona na stikih toplejših in hladnejših delov. 
 
Visokotemperaturno lezenje betona in armaturnega jekla 
O lezenju govorimo, kadar se deformacije konstrukcije s časom povečujejo pri nespremenjeni 
obtežbi, pri čemer s pojmom 'obtežba' pri požarnem projektnem stanju mislimo tako na 
mehansko kot tudi temperaturno obtežbo. Pojav je hitrejši, tem višja je temperatura 
konstrukcije, zato lahko pri požaru ta pojav na odziv konstrukcije vpliva zares opazno. Poleg 
same temperature je za intenzivnost lezenja pri požaru pomembna tudi hitrost spreminjanja 
temperature. Tako se lahko konstrukcija poruši že pri nižji temperaturi, če je naraščanje 
temperature počasnejše (zlasti nevarna je daljša izpostavljenost konstrukcije temperaturam 
okrog 500°C ali 600°C, kadar temperatura v tem območju narašča s hitrostjo pod 2K/min 
[3,4]. 
 
Ovirane temperaturne deformacije 
Ovirane temperaturne deformacije so pri požaru posledica težnje konstrukcijskih elementov 
po toplotnem raztezanju. Znotraj konstrukcijskega sistema temu bolj ali manj nasprotuje 
preostala konstrukcija, na katero se element priključuje. Ker se element zaradi te običajno ne 
more povsem prosto deformirati, se v njem pojavijo dodatne napetosti. Podoben pojav 
zasledimo tudi v elementih, pri katerih preostala konstrukcija njihovega raztezanja sicer ne 

Eksperimentalno-podprto določanje požarne odpornosti konstrukcij iz betona in jekla
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2.1.1 Lastnosti analiziranega termobloka 
Osnovna shema analiziranega termobloka je prikazana 
na sliki 6. Pomemben del elementa je jeklena armatura. 
Spodnja armatura je tlačna (tlačne palice zaključene 
z jeklenimi pravokotnimi ploščicami, preko katerih 
se tlačne napetosti iz balkona prenesejo v medetažno 
ploščo), zgornja pa natezna. Slednja se polaga v ustrezne 
utore	 na	 zgornjem	 robu	 toplotne	 izolacije;	 v	 danem	
primeru gre za izolacijo iz ekspandiranega polistirena 
(EPS).	 Neugodna	 lastnost	 izolacije	 iz	 EPS	 je,	 da	 se	 bo	
med	požarom	hitro	 stalila	 [5],	kar	bi	 lahko	direktnemu	
plamenu izpostavilo predvsem spodnjo pa tudi zgornjo 
armaturo. Posledično bi se ta zelo hitro segrela, s tem 
utrpela hitro poslabšanje svojih mehanskih lastnosti, 
kar bi končno lahko pripeljalo tudi do njene prezgod-

nje porušitve (uklon ali plastifikacija spodnjih tlačenih 
palic, plastifikacija in porušitev zgornjih nateznih palic). 
Da	do	tega	ne	bi	prišlo,	je	pod	vložkom	iz	EPS	izolacije	
nameščena še bariera, ki preprečuje preboj direktnega 
plamena in direkten vdor vročega okoliškega zraka v 
notranjost termobloka. 

2.1.2 Požarni test, kot je bil načrtovan 
Ker za požarno testiranje termobloka ni bilo na voljo us-
treznega preskusnega standarda, je bila zasnova testiranja 
na strani dogovora med naročnikom testa (proizvajalec 
termobloka)	 in	 požarnim	 laboratorijem	 (PL	 ZAG).	 Pri	
tem je postopek načrtovanja testa potekal postopno, in 
sicer v treh bistvenih korakih, ki so opisani v nadalje-
vanju. 

Izbira preskušanca in njegova postavitev na požarno peč
Odločitev o tem, kakšen naj bo preskušanec, ni bila težka. 
Predmet preskušanja je bil termoblok, zato je ta seveda 
predstavljal glavni del preskušanca. Da je bila armatu-
ra slednjega med testom ustrezno sidrana, pa sta bila 
potrebna	 še	 dva	AB	 dela,	 ki	 sta	 predstavljala	 balkonski	
del in del medetažne plošče. 

Sledilo	je	vprašanje	o	dimenzijah	AB	delov	preskušancev.	
Ker je bil predmet testiranja zgolj termoblok, točne di-
menzije slednjih niso bili pomembne, seveda pa je moralo 
biti betonskega dela dovolj, da je bilo zagotovljeno ustrez-
no sidranje termobloka in da se med testiranjem kateri 
od	 obeh	AB	 delov	 ne	 bi	 porušil	 prej	 kot	 termoblok.	 Z	
upoštevanjem slednjega in ob upoštevanju razpoložljivih 
podpor in opreme peči je bil zasnovan preskušanec ob-
like in dimenzij, ki jih predstavlja slika 8. Tu so prika-

zani tloris in dva prereza skozi peč, na katero je položen 
preskušanec. Peč je kvadratne oblike s fiksno spodnjo in 
vsemi štirimi stranskimi stranicami. Zgornja ploskev se 
pokrije s preskušancem (na sliki 8 označen s sivo barvo), 
ki	 je	med	 testom	 segrevan	 s	 spodnje	 strani.	Mehanska	
obtežba se na preskušanec naloži s hidravličnimi bati. 
Dodatno se peč na mestih, kjer ostanejo v stropu odpr-
tine, zapre s ploščami iz penjenega betona. Za podpiranje 

preskušanca	 služi	 jekleni	 okvir,	 ki	 obdaja	 peč.	V	 konk-
retnem primeru, ki ga obravnava ta prispevek, sta bila 
podprta	 levi	 in	desni	 rob	AB	dela,	ki	 je	predstavljal	del	
medetažne plošče. Dodatno je bila z zidom, ki se je poz-
idal v notranjosti peči, ta plošča podprta še vzdolž stika 
s termoblokom, kar je zagotavljalo, da se je balkonski del 
med požarnim testom res odzval konzolno.

Slika 6: Shema analiziranega termobloka.

Slika 7: Oblika plamena skozi okno nadstropja neke 
večetažne stavbe, ki jo je zajel požar, v primeru, ko nad 
oknom ni balkona (slika levo) in v primeru z balkonom 
(slika desno).
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 Opombe k tekstu, ki so v besedilu označene s številkami 1-4, so podane na koncu prispevka. 
 
 

V nadaljevanju je predstavljen primer požarnega testiranja primera t.i. termobloka, ki je 
konstrukcijski element, ki se v več etažnih AB stavbah uporablja za prekinitev fasadnih 
toplotnih mostov na mestih stikovanja zunanjih balkonskih in notranjih medetažnih plošč. 
Element je bil predviden za vgradnjo v neko večstanovanjsko AB stavbo, za nosilno 
konstrukcijo katere je požarni inženir postavil zahtevo R90. To pomeni, da mora v primeru 
požara ta obdržati svojo nosilnost 90 min oz. da 90 min požara ne sme priti do njene 
porušitve. Projektant, ki je za objekt izvedel statično kontrolo konstrukcije, je požarno 
odpornost R osnovnih konstrukcijskih elementov stavbe (sten, medetažnih in strešne plošče, 
nosilcev, stebrov) glede na to zahtevo preveril s poenostavljenimi računskimi metodami SIST 
EN 1992-1-2. Na problem pa je naletel, ko se je začel spraševati še o požarni odpornosti 
tipičnega stika balkonskih in notranjih medetažnih delov stavbe. Ti so bili izvedeni po sistemu 
termobloka, ki je prikazan na sliki 6. Če bi se med požarom porušil termoblok in s tem kakšen 
od balkonov, to najverjetneje sicer ne bi ogrozilo stabilnosti konstrukcije kot celote, vendarle 
pa bi bil s tem lahko ogrožen koncept požarnega varovanja stavbe z drugega zornega kota. 
Balkoni namreč pri požaru pogosto služijo kot zaščita pred vertikalnim širjenjem plamena po 
nadstropjih, in sicer s tem, ko plamen od fasade nekoliko odmaknejo (slika 7). Čeprav 
ustreznega računskega postopka, s katerim bi tako ali drugače lahko preveril vse pričakovane 
značilnosti požarnega odziva takšnega elementa, ki bi med požarom lahko prispevale k 
njegovi porušitvi, projektant ni našel, je nosilnost le-tega v primeru požara zato moral 
preveriti. Odločil se je, da bo od izbranega proizvajalca oz. dobavitelja termobloka zahteval 
dokaz o požarni odpornosti na osnovi požarnega testiranja. 
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Slika 6: Shema analiziranega termobloka. 
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Slika 7: Oblika plamena skozi okno nadstropja neke večetažne stavbe, ki jo je zajel požar, v primeru, 

ko nad oknom ni balkona (slika levo) in v primeru z balkonom (slika desno). 

 

2.1.1 Lastnosti analiziranega termobloka  

Osnovna shema analiziranega termobloka je prikazana na sliki 6. Pomemben del elementa je 
jeklena armatura. Spodnja armatura je tlačna (tlačne palice zaključene z jeklenimi 
pravokotnimi ploščicami, preko katerih se tlačne napetosti iz balkona prenesejo v medetažno 
ploščo), zgornja pa natezna. Slednja se polaga v ustrezne utore na zgornjem robu toplotne 
izolacije; v danem primeru gre za izolacijo iz ekspandiranega polistirena (EPS). Neugodna 
lastnost izolacije iz EPS je, da se bo med požarom hitro stalila [5], kar bi lahko direktnemu 
plamenu izpostavilo predvsem spodnjo pa tudi zgornjo armaturo. Posledično bi se ta zelo 
hitro segrela, s tem utrpela hitro poslabšanje svojih mehanskih lastnosti, kar bi končno lahko 
pripeljalo tudi do njene prezgodnje porušitve (uklon ali plastifikacija spodnjih tlačenih palic, 
plastifikacija in porušitev zgornjih nateznih palic). Da do tega ne bi prišlo, je pod vložkom iz 
EPS izolacije nameščena še bariera, ki preprečuje preboj direktnega plamena in direkten vdor 
vročega okoliškega zraka v notranjost termobloka.  

2.1.2 Požarni test, kot je bil načrtovan  

Ker za požarno testiranje termobloka ni bilo na voljo ustreznega preskusnega standarda, je 
bila zasnova testiranja na strani dogovora med naročnikom testa (proizvajalec termobloka) in 
požarnim laboratorijem (PL ZAG). Pri tem je postopek načrtovanja testa potekal postopno, in 
sicer v treh bistvenih korakih, ki so opisani v nadaljevanju.  
 
Izbira preskušanca in njegova postavitev na požarno peč 
Odločitev o tem, kakšen naj bo preskušanec, ni bila težka. Predmet preskušanja je bil 
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balkonski del in del medetažne plošče.  

 

Sledilo je vprašanje o dimenzijah AB delov preskušancev. Ker je bil predmet testiranja zgolj 
termoblok, točne dimenzije slednjih niso bili pomembne, seveda pa je moralo biti betonskega 
dela dovolj, da je bilo zagotovljeno ustrezno sidranje termobloka in da se med testiranjem 
kateri od obeh AB delov ne bi porušil prej kot termoblok. Z upoštevanjem slednjega in ob 
upoštevanju razpoložljivih podpor in opreme peči je bil zasnovan preskušanec oblike in 

Slika 8: Zasnova požarnega testiranja termobloka na horizontalni peči požarnega laboratorija Zavoda za 
gradbeništvo (PL ZAG).
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konkretnem primeru, ki ga obravnava ta prispevek, sta bila podprta levi in desni rob AB dela, 
ki je predstavljal del medetažne plošče. Dodatno je bila z zidom, ki se je pozidal v notranjosti 
peči, ta plošča podprta še vzdolž stika s termoblokom, kar je zagotavljalo, da se je balkonski 
del med požarnim testom res odzval konzolno. 

 

 

Slika 8: Zasnova požarnega testiranja termobloka na horizontalni peči požarnega laboratorija Zavoda 
za gradbeništvo (PL ZAG). 
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Poleg	 dimenzij	 AB	 delov	 preskušanca	 je	 bilo	 potrebno	
določiti tudi vrsto betona, iz katerega naj bodo ti priprav-
ljeni.	V	 zvezi	 s	 tem	 je	 bilo	 jasno,	 da	 v	 kolikor	med	 te-
stiranjem ne bo prišlo do luščenja betona, izbrana vrsta 
betona na meritev požarne odpornosti samega termoblo-
ka	ne	bo	pomembneje	vplivala.4	Ravno	obratno	pa	bi	se	
lahko zgodilo v primeru, ko bi do luščenja prišlo, saj bi se 
zaradi tega v spodnji tlačni coni preskušanca tlačne palice 
termobloka lahko segrevale hitreje ali pa bi te celo izgu-
bile stik z okoliškim betonom. 
Skladno z danes prevladujočo teorijo o luščenju betona 
med požarom (poglavje 1.2.2), je bilo bolj intenzivno 
luščenje betona med načrtovanim požarnim testiranjem 
pričakovati, v kolikor bi preskušanec pripravili iz betona 
višje vlažnosti in/ali višje trdnosti. Čeprav bi v takem 
primeru	rezultati	testiranja	bili	na	 ‘varni	strani’,	pa	se	 je	
ta v tem primeru zdela pretirana, saj je bil testirani ter-
moblok predviden za vgradnjo v večstanovanjski objekt 
iz betona normalne vlažnosti in trdnosti. Za pripravo 
preskušanca je bil tako končno izbran beton razreda 
C25/30,	 preskušanec	 pa	 je	 bil	 po	 razopaženju	 dalj	 časa	
tudi ustrezno kondicioniran, in sicer pri temperaturi ok-
rog	20°C	in	relativni	vlažnosti	okrog	50%,	vse	dokler	ni	
bila v njem dosežena ravnotežna vlažnost. 

Mehanska obtežba preskušanca
Naslednje vprašanje, na katerega je bilo potrebno odgo-
voriti, se je nanašalo na velikost zunanje mehanske 
obtežbe na preskušanec, ki se v laboratoriju na konstruk-
cijo	 nanese	 s	 hidravličnimi	 bati.	 V	 zvezi	 s	 tem	 je	 bilo	
pomembno, da je bila ta obtežba takšna, da bo obremen-
itev termobloka vsaj enaka (ali večja) njegovi maksimalni 
obremenitvi na objektu, v katerega naj bi se ti vgradili 
(skladno	z	Evrokodi	govorimo	seveda	tu	o		obremenitvi,	
ki	odgovarja	požarni	obtežni	kombinaciji).	V	Evrokodu	
najdemo v zvezi s tem podatek, da takšne obremenitve 
konstrukcij	 tipično	dosegajo	okvirno	nekje	med	20%	in	
70%	 obremenitve	 konstrukcije	 pri	 stalnem	 projektnem	
stanju, odvisno od specifik objekta. Katera stopnja v tem 
okviru je najbolj primerna za konkreten primer, bi se 
bilo zato najbolj smiselno pogovoriti s projektanti stavbe, 
v katero naj bi se termoblok vgradil in ki so dokazilo o 
požarnem testiranju od proizvajalca tudi zahtevali. Ker 
njihovega odgovora nismo prejeli, je bila za test končno 
izbrana	najvišja	možna	stopnja,	t.j.	stopnja	približno	70%.	
Izbrana	najvišja	možna	stopnja	je	pomenila	‘varno	stran’	
in najširšo možno uporabnost rezultatov testiranja (re-
zultati so veljavni pri obtežbi, kot je realizirana v ek-
sperimentu, in pri vseh nižjih obtežbah), čeprav je bilo 
pričakovati, da bodo tako zbrani rezultati vedno bolj na 
varni strani tem nižja bo dejanska obtežba konstrukcije. 
To pomeni, da bodo za nižje obtežbe rezultati manj ugod-
ni, kot bi lahko bili, če bi testiranje v resnici izvedli pri 
takšni obtežbi.
Izbrana mehanska obtežba je bila pomembna tudi z 
vidika potencialnega luščenja betona med požarnim 

testiranjem, ki bi na izmerjeno požarno odpornost ter-
mobloka lahko vplivalo neugodno. Kot je bilo že pov-
edano v poglavju 1.2.2, lahko tem višjo intenziteto 
luščenja pričakujemo, tem višji je nivo tlačnih napetosti 
na	požarni	strani	AB	konstrukcije	(natezne	napetosti	po	
drugi	 strani	 vplivajo	 ugodno).	 V	 konkretnem	 prim-
eru preskušanega termobloka je bilo glede na zasnovo in 
podpiranje preskušanca pričakovati, da bodo tlačne na-
petosti	v	AB	delih	konstrukcije	v	bližini	termobloka	res	
na spodnji oz. požarni strani. Pri tem bodo te tem višje, 
tem višja bo stopnja obremenitve termobloka. Če bo ta 
odgovarjala maksimalni pričakovani obremenitvi, bomo 
z obtežbo zato na varni strani tudi s tega vidika.

Požarna obtežba preskušanca (požarna krivulja) 
Če	je	mehanska	obtežba,	ki	skladno	z	Evrokodom	pred-
stavlja najvišjo možno stopnjo tovrstne obtežbe, za rezul-
tate testiranja predstavljala varno stran, pa zadeva ni bila 
tako preprosta, ko je bilo potrebno razmisliti o požarni 
obtežbi oz. požarni krivulji. Kot je bilo že omenjeno v 
poglavju 1.1, so lahko v zvezi s slednjo v določenih prim-
erih nekoliko nižje maksimalne temperature celo bolj 
kritične, v kolikor so te dosežene počasneje in se lahko 
med segrevanjem izvrši več deformacij visokotempera-
turnega lezenja jekla. Iskanje najustreznejše požarne kri-
vulje po principu varne strani se tako ni zdelo smiselno. 
Namesto tega je bilo zato odločeno, da se izbere tista 
požarna krivulja, ki bo najbližje naraščanju tempera-
ture pričakovanega požara v konkretni stavbi, v katero 
bo termoblok vgrajen. To naj bi določil požarni inženir 
te stavbe, a ker ta v zvezi s tem ni posredoval svojega 
mnenja, smo se pri izbiri krivulje poslužili spodnjega 
razmisleka. 

Glede na dejstvo, da naj bi se termoblok vgradil v nek 
večstanovanjski objekt, pri čemer bo termoblok pred-
stavljal konstrukcijski element, ki bo vgrajen ravno na 
stiku med zunanjostjo in notranjostjo objekta, sta se 
kot najprimernejši vendarle zdeli dve možnosti požarne 
krivulje, in sicer standardna krivulja in krivulja zunan-
jega požara (glej poglavje 1.1). Pri prvi je maksimalna 
temperatura peči višja, pri drugi pa nižja, a je pri slednji 
nižja tudi hitrost naraščanja temperature, ki pomeni bolj 
izrazito lezenje materiala. Ker je standardna krivulja pri 
požarnih testiranjih tista, ki se uporablja najpogosteje, je 
bila na koncu za testiranje vendarle izbrana ta krivulja, 
naročnik pa je dopustil opcijo, da se bo test v prihodnosti 
po potrebi ponovil še s krivuljo zunanjega požara. 

2.1.3 Požarni test, kot je bil izveden
Na osnovi zasnove testa, ki je prikazana na sliki 8, naj bi 
naročnik testa poskrbel za pripravo armaturnega načrta 
AB	delov	preskušanca,	nato	pa	naj	bi	na	tej	osnovi	naročil	
pripravo vzorca v betonarni. Zaradi očitne nepopolne 
komunikacije s projektantom, ki ga je najel za pripravo 
armaturnega načrta, pa je žal prišlo do tega, da so bile 

pri projektiranju napačno predpostavljene podpore pa 
tudi obremenitev preskušanca. Temu ustrezno je bila 
izračunana tudi armatura, ki ni odgovarjala realni situac-
iji	na	požarni	peči	(glavna	armatura	AB	delov	je	bila	na	
spodnji strani betonskih elementov namesto na zgornji). 
Na željo naročnika, je bil požarni test na koncu izveden 
kljub temu, čeprav je bilo preskušanec mogoče testirati le 
pri obtežbi, ki je bila bistveno nižja od sprva načrtovano. 

2.2 Rezultat požarnega testa 

Preskušanec je zahtevanih 90 minut požarnega testa 
prestal uspešno in s tem pridobil oznako ‚R90‘. Pri tem 
so bile v poročilu jasno opisane vse omejitve rezultatov 
testiranja, in sicer: (i) veljavnost rezultatov le v primeru 
standardne požarne krivulje, (ii) veljavnost le za betone 
normalne trdnosti in vlažnosti ter (iii) maksimalna do-
voljena začetna stopnja izkoriščenosti nosilnosti ter-
mobloka enaka tisti, ki je bila realizirana v testu (bistveno 
nižja	od	sprva	načrtovanih	70%).	
Po doseženi 90. minuti požarnega testa (in formalnem 
koncu testiranja) je laboratorijsko osebje na lastno 
pobudo in privolitev naročnika testa začelo s postopnim 
dvigovanjem sile v batih. Na ta način je bila obtežba do 
120. minute dvignjena do stopnje, ki je ustrezala nekoliko 
višji začetni izkoriščenosti nosilnosti termobloka. Rezul-
tat zvišanja obtežbe so bile bistveno večje deformacije 
spodnje zaščitne bariere termobloka, zaradi česar se je 
hitrost naraščanja temperature spodnje armature v zelo 
kratkem času dvignila kar za sedemkrat. To je še enkrat 

dokazalo, da se rezultati izvedenega testa lahko aplicirajo 
samo na primere, kjer je obremenitev termobloka manjša 
ali enaka tisti v testu, kar je bilo jasno izpostavljeno tudi v 
zaključkih poročila o testiranju. 

3.  RAčuNALNIŠKA SImuLACIJA KOT 
POmOč PRI NAčRTOVANJu TESTA

Pri snovanju nestandardnih požarnih testiranj so lahko 
v veliko pomoč tudi poenostavljene računalniške simu-
lacije testa. Zaradi kompleksnosti problema takšne 
simulacije seveda ne morejo natančno napovedati vseh 
možnih pojavov, ki se bodo med testom odvili in bodo 
tako ali drugače lahko vplivali na rezultat. Lahko pa so 
učinkovito orodje za približno napoved nekaterih od teh. 
S tem se uspešnost načrtovanja testiranja pogosto dvigne 
na najvišjo možno raven, možnost morebitno potrebnih 
ponovitev testa pa ustrezno zmanjša.
V	konkretnem	primeru,	ki	je	obravnavan	v	prispevku,	z	
računalniško simulacijo (slika 9) seveda ni bilo mogoče 
določiti, pri katerem času se bo termoblok med testiran-
jem porušil, saj bi za ta odgovor morali znati izračunati, 
kako se bodo segrevale armaturne palice v njem. Te so 
bile odvisne od deformacij spodnje zaščitne bariere ter-
mobloka. Lahko pa smo približno ugotovili, pri kateri 
temperaturi palic bo prišlo do porušitve in kako hitro 
se bo ta zgodila. Ravno pričakovana hitrost in način 
porušitve preskušanca pa sta pri požarnih testiranjih po-
gosto izrednega pomena z vidika načrtovanja varnosti pri 
testu in zaščite merilne opreme. 

Slika 9: Simulacija pričakovanega načina porušitve termobloka med požarnim testom: porušitev termobloka se zgodi 
zaradi uklona spodnjih tlačenih palic (hipna porušitev). Sivo obarvana območja palic so območja, kjer je armaturno jeklo 
že plastificirano.

 
 
1-4

 Opombe k tekstu, ki so v besedilu označene s številkami 1-4, so podane na koncu prispevka. 
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4. ZAKLJučEK

V	prispevku	je	bil	predstavljen	primer	požarnega	testiran-
ja	konstrukcijskega	stika	neke	večstanovanjske	AB	stavbe	
v	sestavi:	‘balkonska	AB	plošča	+	termoblok	za	prekinitev	
toplotnega	 mostu	 na	 fasadi	 +	 AB	 medetažna	 plošča’.	
Posebnost testa je bila v tem, da preskusni standard za te-
stiranje takšnega stika ni na voljo, zato je bila zasnova te-
stiranja stvar dogovora med naročnikom (v konkretnem 
primeru proizvajalec termobloka) in izvajalcem testa 
(Požarni	laboratorij	ZAG).	Da	se	takšno	testiranje	lahko	
zasnuje čim uspešneje, je pomembno dobro razumevanje 
bistvenih značilnosti odziva tovrstnih konstrukcij med 
požarom, v veliko pomoč pa so tudi računalniške simu-
lacije nekaterih od teh. Izkušnje predstavljenega primera 
učijo, kako pomembno je aktivno sodelovanje vseh, ki 
so v takšno testiranje vpleteni tako ali drugače, in sicer 
vključno s tistimi, ki poskrbijo za pripravo zasnovanega 
preskušanca, kot vsemi tistimi, ki od proizvajalca doka-
zilo o požarnem testiranju v osnovi zahtevajo (v konk-
retnem primeru statik in požarni inženir stavbe, za katero 
je predvidena vgradnja testiranega termobloka).
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OPOmBE:
1		 Op.:	Pri	 testiranjih	AB	konstrukcijskih	elementov	 je	

na primer število preskušancev običajno lahko nižje, 
če nam zadošča veljavnost rezultatov le za aplikacijo 
na	AB	stavbe	iz	betona	normalne	trdnosti,	ne	pa	tudi	
za beton visoke trdnosti.

2  Op.: Polno razvit požar predstavlja stanje, ko vse 
vnetljive površine v določenem območju zajame 
požar.

3		 Op.:	Lastnosti	E	in	I	sta	lastnosti	celovitosti	in	izola-
tivnosti in se nanašata na zahtevo, da pri požaru 
določen čas ne pride do preboja plamena ali prenosa 
prevelike količine toplote z ene na drugo stran nekega 
konstrukcijskega sklopa.

4		 Op.:	Vplivala	bo	 le	na	požarno	odpornost	AB	delov	
preskušanca, ki pa v testu predstavljajo le pomožno 
konstrukcijo za ustrezno sidranje termobloka in zago-
tavljanje njegove ustrezne obremenitve.

Uporaba naprednih računskih metod za OCENO požarne odpornosti AB konstrukcij

uPORABA NAPREDNIH RAčuNSKIH mETOD 
ZA OCENO POŽARNE ODPORNOSTI AB 

KONSTRuKCIJ
Tomaž Hozjan

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija, 
e-mail: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si

Sebastjan Bratina
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija, 

e-mail: sebastjan.bratina@fgg.uni-lj.si

Beton in trajnostna gradnja, Beton in požarna odpornost, 10 oktober 2019, Slovenija 

1 

 

 

UPORABA NAPREDNIH RAČUNSKIH METOD ZA OCENO POŽARNE 
ODPORNOSTI AB KONSTRUKCIJ 

Tomaž Hozjana, Sebastjan Bratinab 
a Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija,  

e-mail: tomaz.hozjan@fgg.uni-lj.si 
b Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, Slovenija,  

e-mail: sebastjan.bratina@fgg.uni-lj.si 
 

 

Tomaž Hozjan je izredni profesor na Katedri za mehaniko, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, 
Univerze v Ljubljani. Trenutno poučuje predmete s požarnega inženirstva. Diplomiral je leta 2004, leta 
2009 pa doktoriral z naslovom disertacije » Nelinearna analiza vpliva požara na sovprežne linijske 
konstrukcije«. Raziskovalno se ukvarja z mehaniko gradbenih konstrukcij v običajnih pogojih in 
pogojih požara, numeričnimi metodami za analizo gradbenih konstrukcij, kompozitnimi 
konstrukcijami, termodinamiko, prenosom vlage in toplote v poroznih medijih v običajnih pogojih in 
pogojih požara. Raziskovalno delo obsega numerično in eksperimentalno delo. Med doktorskim 
raziskovalnim delom je razvil numerični model in programsko opremo "MoistureHeat" za izračun 
prenosa toplote in vlage v betonskih elementih, izpostavljenih ognju, in numerični model za 
geometrijsko in materialno nelinearno analizo kompozitnih ravninskih konstrukcij iz betona in jekla v 
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vkov v znanstvenih revijah in konferencah. Dvakrat je bil gostujoči predavatelj na tujih uni-
verzah.	Leta	2014	je	obiskal	Tehnično	univerzo	na	Danskem	(DTU)	in	leta	2017	Univerzo	v	
Boråsu	na	Švedskem.	Mednarodno	je	trenutno	vključen	v	tehnični	odbor	RILEM	256-SPF,	ki	se	
ukvarja	z	obnašanjem	betona	med	požarom	in	vplivom	eksplozivnega	luščenja.	V	preteklosti	je	
sodeloval	tudi	v	številnih	COST	akcijah	s	področja	požarne	odpornosti	konstrukcij.	Nenazad-
nje	je	bil	vodja	delovne	skupine	WG4	ter	podskupine	WG2TG2	pri	akciji	COST	FP	1404:	Fire	
Safe	Use	of	Bio-Based	Building	Products.	V	letu	2021	bo	s	sodelavci	na	Katedri	za	mehaniko	
organiziral mednarodno konferenco s področja požarne odpornosti konstrukcij z naslovom: 
»Applications	of	structural	fire	engineering,	ASFE’21«. 
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bil uporabljen tudi za oceno požarne odpornosti večjega števila armiranobetonskih konstrukcij 
iz slovenskega prostora.

Povzetek
Objekti so tekom svojega obratovanja izpostavljeni različnim vplivom in jih morajo tudi 
uspešno prevzemati. Skladno z gradbenim zakonom mora biti nosilna konstrukcija vsakega 
objekta mehansko odporna in stabilna, kar predstavlja prvo bistveno zahtevo slehernega ob-
jekta (Gradbeni zakon, 2017). Pri zagotavljanju mehanske odpornosti in stabilnosti pa je poleg 
trajnih vplivov, med katere spada lastna teža in stalna obtežba, potrebno upoštevati tudi spre-
menljive	vplive	kot	sta	veter	in	sneg	ter	tudi	naključne	vplive.	Med	naključne	vplive	spadajo	
udarci, eksplozije, potresi in vplivi požara. Pomeni, da mora nosilna konstrukcija vsakega ob-
jekta izkazovati tudi ustrezno požarno odpornost. Omenimo še, da je skladno z gradbenim 
zakonom druga bistvena zahteva varnost pred požarom, ki med drugim zahteva, da morajo 
objekti zagotavljati ustrezno požarno varnost, omogočiti varno evakuacijo in učinkovito ter 
varno ukrepanje gasilcev in reševalcev. Iz zapisanega vidimo, da tudi druga bistvena zahteva 
predpisuje oz. zahteva določen nivo požarne odpornosti nosilne konstrukcije objekta. Požarna 
odpornost konstrukcije pa je izrednega pomena tudi zaradi zagotavljanja varne evakuacije up-
orabnikov, še posebej kadar se zaradi lastnosti objekta ali pričakovane slabše mobilnosti njego-
vih uporabnikov  pričakujejo daljši evakuacijski časi (na primer domovi za ostarele, bolnišnice) 
ter tudi zaradi zagotavljanja varnosti gasilcev in reševalcev med intervencijo. Z ekonomskega 
vidika pa je požarna odpornost konstrukcije pomembna tudi s stališča zaščite lastnine in čim 
hitrejše vzpostavitve normalnega stanja obratovanja objekta po požaru. Statistične analize 
kažejo tudi, da se v primerih obsežnejših požarov v proizvodnjah, ki so lahko posledica tudi 
neustrezne požarne varnosti in neustrezne požarne odpornosti konstrukcije, težko povrnejo 
v prvotna stanja in predstavljajo velik ekonomski izpad. Nenazadnje pa je požarna odpornost 
še toliko bolj pomembna v objektih, v katerih  lahko požar povzroči ekološko škodo (požari 
v	kemični	industriji,	na	odlagališčih	nevarnih	snovi	in	odpadkov,	v	jedrskih	elektrarnah,…).	
Dobro	 znan	primer	 take	nesreče	 je	 požar	 v	 jedrski	 elektrarni	 Fukushima	na	 Japonskem	po	
potresu	 in	cunamiju	v	marcu	 leta	2011.	V	 tem	prispevku	se	omejimo	na	določitev	požarne	
odpornosti	armirano	betonskih	konstrukcij	(v	nadaljevanju	AB	konstrukcij),	ki	v	slovenskem	
prostoru predstavljajo večino. Posvetimo se predvsem prikazu uporabe naprednih računskih 
metod, ki omogočajo natančnejše analize in vpogled v to, kaj se s konstrukcijo dogaja med 
požarom.	Hkrati	 pa	 te	 analize	omogočajo	upoštevanje	neugodnih	vplivov,	do	katerih	 lahko	
med	požarom	pride	in	so	praviloma	odvisni	od	materiala	konstrukcije.	Za	AB	konstrukcije	je	
tak vpliv eksplozivno luščenje betona. 

Uporaba naprednih računskih metod za OCENO požarne odpornosti AB konstrukcij
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1.  OBNAŠANJE AB KONSTRuKCIJ PRI 
POŽARu

Za lažje razumevanje naprednih računskih metod za oce-
no	požarne	odpornosti	AB	konstrukcij	naprej	predstavi-
mo strukturo betona in kaj se z betonom dogaja, ko ga 
izpostavimo visokim temperaturam. Beton je sestavljen 
iz trdne faze (t.i. betonske matrice), ki jo predstavljajo 
agregat, cementni kamen in (kot del cementnega kam-
na) gelne pore (slika 1(a)). Te so zapolnjene s kemijsko 
vezano vodo. Preostali del betona predstavljajo kapilarne 
pore, ki so zapolnjene s prosto vodo in zrakom. Zrak v 
betonu je vlažen in je sestavljen iz  plinaste zmesi suhega 
zraka in vodne pare. Tudi prosta voda se v kapilarnih 
porah pojavlja v dveh oblikah, in sicer kot adsorbirana 
(fizikalno vezana) na stene betonske matrice ali pa v 
kapljevinastem agregatnem stanju. Zaradi opisane kom-
pleksne strukture in prisotnosti vlage prihaja v betonu 
pri povišanih temperaturah do številnih sprememb (slika 
1(b)), in sicer najprej do izparevanja vode v bolj toplih 
delih betona. Povišane koncentracije vodne pare, ki pri 

tem nastaja, vplivajo na zvišanje toplotne kapacitete beto-
na in sprožijo vzpostavljanje ne le temperaturnih temveč 
tudi tlačnih gradientov in gradientov koncentracije vlage. 
Te povzročajo tok proste vode, vodne pare in suhega 
zraka po porah betona. Tako toplota skozi beton ne pre-
haja zgolj s procesom kondukcije (kot je to značilno za 
homogene materile, npr. jeklo, kjer lahko prenos toplote 
opišemo	z	dobro	znanim	Fourierovim	zakonom)	ampak	
tudi	s	konvekcijo.	Pri	temperaturah	okrog	200°C	se	pro-
cesu izparevanja vodne pare pridruži še pojav ti. dehi-
dratacije ali izločanja kemijsko vezane vode, ki se sprva 
prilepi na stene cementnega kamna. Ta proces poteka do 
polne zasičenosti sten por, nato pa začne prosta voda pol-
niti prostor v kapilarnih porah. Posledica dehidratacije 
je krčenje cementnega kamna. Sočasno se spremembe 
dogajajo tudi v agregatu. Ta zaradi svojih razteznostih 
lastnosti sprva nabrekne, kasneje pa se razkraja. Zaradi 
opisanih (tudi nasprotujočih si) procesov, nastajajo v 
betonu razpoke, zaradi katerih je ta vse bolj prepusten, 
njegove mehanske lastnosti pa se poslabšujejo.

Zmes plinov in proste vode, ki se med požarom pretaka 
po porah betona, potuje deloma navzven proti ogrev-
anemu robu betona, deloma pa proti njegovi hladnejši 
notranjosti, kjer vodna para kondenzira. Če je prepust-
nost betona v tem območju nizka, je lahko pretok tekoče 
vode in plinaste zmesi tu upočasnjen ali celo popolnoma 
zaustavljen. Govorimo o območjih zamašitve. Nizka pre-
pustnost betona je v betonskih konstrukcijah sicer najpo-
gosteje posledica manjše poroznosti materiala (značilno 
za betone visokih trdnosti) ali pa visoke vsebnosti vlage 
(betoni v predorih, garažah, kleteh, skladiščih in drugih 
podzemnih objektih), pri katerih je stopnja zasičenja 
hladne notranjosti betona zaradi kondenzacije vodne 
pare višja. Ob nadaljnjem naraščanju temperature oko-
lice porni tlaki v betonu pred zamašenim območjem 
naraščajo izredno hitro in povzročajo odpiranje in 

širjenje razpok toplotno in mehansko poškodovanega 
materiala. Pri tem se v nekaterih primerih poškodovani 
del betona lahko odlušči. Govorimo o ti. eksplozivnem 
luščenju betona. Zaradi odluščenja dela betonske kon-
strukcije se temperaturno še posebej občutljiva jeklena 
armatura segreva bistveno hitreje, lahko pa je zaradi 
odluščenja porušen celo stik med betonom in armaturo, 
kar privede do hipne porušitve konstrukcije. Na tem mes-
tu poudarimo, da so poškodbe betona pred zamašenim 
območjem posledica kombiniranih vplivov mehanskih in 
temperaturnih obremenitev (visok nivo tlačnih napetosti 
v prednapetih betonih in betonih, katerih temperaturno 
raztezanje je med požarom močneje ovirano), zato lahko 
pojav luščenja betona med požarom opazimo tudi v kon-
strukcijah iz betonov običajne trdnosti in vlažnosti.

Slika 1: (a) Shema mikrostrukture betona in (b) shema fizikalno-kemičnih procesov v 
betonu med požarom (Khoury, 2000).
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Slika 1: (a) Shema mikrostrukture betona in (b) shema fizikalno-kemičnih procesov v betonu med 

požarom (Khoury, 2000). 
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Slika 2: (a) Shema mehanizma eksplozivnega luščenja betona kot posledice: poškodb (razpok) zaradi oviranih tempera-
turnih deformacij, znižane prepustnosti betona zaradi vplivov tlačnih napetosti in kondenzacije vodne pare (Ozawa in 
sodelavci, 2012), (b) Fotografija poškodb nosilca po požarnem testu (Choi in sodelavci, 2011), (c) Fotografija nosilca iz be-
tona običajnih trdnosti (NSC beam N2) in iz betona visoke trdnosti (HSC beam B5) po požaru (Dwaikat in Kodur, 2009).
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Slika 2: (a) Shema mehanizma eksplozivnega luščenja betona kot posledice: poškodb (razpok) 
zaradi oviranih temperaturnih deformacij, znižane prepustnosti betona zaradi vplivov 

tlačnih napetosti in kondenzacije vodne pare (Ozawa in sodelavci, 2012), (b) Fotografija 
poškodb nosilca po požarnem testu (Choi in sodelavci, 2011), (c) Fotografija nosilca iz 

betona običajnih trdnosti (NSC beam N2) in iz betona visoke trdnosti (HSC beam B5) po 
požaru (Dwaikat in Kodur, 2009). 

Raziskave eksplozivnega luščenja betona so postale pogostejše šele ob prelomu tisočletja, ko je bila po 
številnih tragičnih dogodkih (požar v predoru Mont Blanc na italijansko-francoski meji marca 1999, 
požar v predoru Tauern v Avstriji maja 1999, požar v predoru St. Gotthard v Švici oktobra 2001, požar 
v predoru Channel Tunnel pod Rokavskim prelivom septembra 2008 in druge nesreče) v javnosti zelo 
opazna požarna varnost v evropskih predorih. Te nesreče so namreč poleg človeških življenj terjale 
tudi ogromno gospodarsko škodo zaradi poškodb infrastrukturnih objektov, inštalacij in gradbenih 
konstrukcij. Pri tem je bil s pregledi poškodovanih predorov večji del škode pripisan uničujočemu 
eksplozivnemu luščenju betona (slika 3). Naknadno je svoj davek terjal tudi izpad obratovanja teh 
objektov po nesrečah, ko so bili predori zaradi sanacijskih del dalj časa zaprti. Samo v predoru Mont 
Blanc je bila tako neposredna materialna škoda ocenjena na približno 200 milijonov €, približno toliko 
gospodarske škode pa je povzročilo še zaprtje predora (Practical Lessons, 2013). Predor je bil zaprt za 
promet kar tri leta. Sorazmerno visoka je bila tudi škoda v predoru Channel Tunnel pod Rokavskim 
prelivom. Tudi tu je bilo neposredne materialne škode za dobrih 60 milijonov €, na 200 milijonov € pa 
je bila ocenjena izguba zaradi izpada obratovanja predora, ki je ostal po požaru zaprt pet mesecev 
(2008 Channel Tunnel fire, 2013). V preteklem desetletju je bil poleg raziskav o požarni varnosti 
predorov in s tem povezanim pojavom eksplozivnega luščenja betona velik del raziskav namenjen 
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Slika 2: (a) Shema mehanizma eksplozivnega luščenja betona kot posledice: poškodb (razpok) 
zaradi oviranih temperaturnih deformacij, znižane prepustnosti betona zaradi vplivov 

tlačnih napetosti in kondenzacije vodne pare (Ozawa in sodelavci, 2012), (b) Fotografija 
poškodb nosilca po požarnem testu (Choi in sodelavci, 2011), (c) Fotografija nosilca iz 

betona običajnih trdnosti (NSC beam N2) in iz betona visoke trdnosti (HSC beam B5) po 
požaru (Dwaikat in Kodur, 2009). 

Raziskave eksplozivnega luščenja betona so postale pogostejše šele ob prelomu tisočletja, ko je bila po 
številnih tragičnih dogodkih (požar v predoru Mont Blanc na italijansko-francoski meji marca 1999, 
požar v predoru Tauern v Avstriji maja 1999, požar v predoru St. Gotthard v Švici oktobra 2001, požar 
v predoru Channel Tunnel pod Rokavskim prelivom septembra 2008 in druge nesreče) v javnosti zelo 
opazna požarna varnost v evropskih predorih. Te nesreče so namreč poleg človeških življenj terjale 
tudi ogromno gospodarsko škodo zaradi poškodb infrastrukturnih objektov, inštalacij in gradbenih 
konstrukcij. Pri tem je bil s pregledi poškodovanih predorov večji del škode pripisan uničujočemu 
eksplozivnemu luščenju betona (slika 3). Naknadno je svoj davek terjal tudi izpad obratovanja teh 
objektov po nesrečah, ko so bili predori zaradi sanacijskih del dalj časa zaprti. Samo v predoru Mont 
Blanc je bila tako neposredna materialna škoda ocenjena na približno 200 milijonov €, približno toliko 
gospodarske škode pa je povzročilo še zaprtje predora (Practical Lessons, 2013). Predor je bil zaprt za 
promet kar tri leta. Sorazmerno visoka je bila tudi škoda v predoru Channel Tunnel pod Rokavskim 
prelivom. Tudi tu je bilo neposredne materialne škode za dobrih 60 milijonov €, na 200 milijonov € pa 
je bila ocenjena izguba zaradi izpada obratovanja predora, ki je ostal po požaru zaprt pet mesecev 
(2008 Channel Tunnel fire, 2013). V preteklem desetletju je bil poleg raziskav o požarni varnosti 
predorov in s tem povezanim pojavom eksplozivnega luščenja betona velik del raziskav namenjen 
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Raziskave eksplozivnega luščenja betona so post-
ale pogostejše šele ob prelomu tisočletja, ko je bila po 
številnih	 tragičnih	 dogodkih	 (požar	 v	 predoru	 Mont	
Blanc	na	italijansko-francoski	meji	marca	1999,	požar	v	
predoru	Tauern	v	Avstriji	maja	1999,	požar	v	predoru	St.	
Gotthard	 v	 Švici	 oktobra	 2001,	 požar	 v	 predoru	Chan-
nel Tunnel pod Rokavskim prelivom septembra 2008 in 
druge nesreče) v javnosti zelo opazna požarna varnost v 
evropskih predorih. Te nesreče so namreč poleg človeških 
življenj terjale tudi ogromno gospodarsko škodo zaradi 
poškodb infrastrukturnih objektov, inštalacij in grad-
benih konstrukcij. Pri tem je bil s pregledi poškodovanih 
predorov večji del škode pripisan uničujočemu eksploz-
ivnemu luščenju betona (slika 3). Naknadno je svoj davek 
terjal tudi izpad obratovanja teh objektov po nesrečah, 
ko so bili predori zaradi sanacijskih del dalj časa zaprti. 
Samo	v	predoru	Mont	Blanc	je	bila	tako	neposredna	ma-
terialna škoda ocenjena na približno 200 milijonov €, 
približno toliko gospodarske škode pa je povzročilo še 
zaprtje predora (Practical Lessons, 2013). Predor je bil 
zaprt za promet kar tri leta. Sorazmerno visoka je bila 
tudi	 škoda	 v	 predoru	 Channel	 Tunnel	 pod	 Rokavskim	
prelivom. Tudi tu je bilo neposredne materialne škode 
za dobrih 60 milijonov €, na 200 milijonov € pa je bila 
ocenjena izguba zaradi izpada obratovanja predora, ki je 
ostal	po	požaru	zaprt	pet	mesecev	(2008	Channel	Tunnel	
fire,	2013).	V	preteklem	desetletju	je	bil	poleg	raziskav	o	
požarni varnosti predorov in s tem povezanim pojavom 
eksplozivnega luščenja betona velik del raziskav namen-
jen varnosti jedrskih reaktorjev (simulacije reaktorskih 
nesreč zaradi izlitja vroče hladilne tekočine in njen vpliv 
na jekleno steno reaktorske posode in njeno betonsko 
oblogo).  

 Glede na dostopne podatke v literaturi so poglavitni par-
ametri,	ki	vplivajo	na	pojav	eksplozivnega	luščenja	(EL)	
betona sledeči:

•	 intenzivnost	 segrevanja:	 ima	 pomemben	 vpliv	 na	
pojav	 EL.	 Višja	 intenzivnost	 segrevanja	 povečuje	
verjetnost		pojava	EL;

•	 temperaturni	 profil:	 izpostavljenost	 prereza	
povišanim temperaturam z dveh strani pospešuje 
pojav	EL	v	primerjavi	s	segrevanjem	le	z	ene	strani;

•	 geometrijska	oblika	prereza:	 ostri	 robovi	 so	manj	
ugodni, idealne so ravne površine in prerezi z zao-
bljeni	vogali;

•	 vlažnost	 betona:	EL	 se	 lahko	pojavi,	 če	 je	pri	 be-
tonih	običajnih	trdnosti	vsebnost	vlage	večja	od	2%	
teže	betona	(5%	volumna);

•	 porni	tlaki:	višji	porni	tlaki	se	lahko	pojavijo	v	sla-
bo	prepustnih	betonih	z	višjo	vsebnostjo	vlage.	Ve-
likost pornih tlakov je odvisna tudi od zasičenosti 
por.	V	delno	zasičenih	porah	je	porni	tlak	zasičen	
porni	 tlak	 (SVP).	 V	 praznih	 porah	 je	 porni	 tlak	
tlak vodne pare, v polno zasičenih porah pa je 
porni	tlak	hidravlični	pritisk.	V	pogojih,	podobnih	
požaru, so bili izmerjeni porni pritiski velikosti 
0.7–2.1 N/mm2. Takšni pritiski so manjši od na-
teznih trdnosti običajnih betonov in sami po sebi 
ne povzročajo porušitev, skupaj z drugimi napeto-
stmi	pa	lahko	sodelujejo	pri	pojavu	EL;

•	 propustnost:	 po	 priporočilih	 lahko	 pojav	 EL	
izključimo, če je propustnost betona večja od 
5×10−11 cm2. Betoni boljših kvalitet imajo v 
splošnem	večjo	gostoto	in	so	zato	manj	prepustni;

•	 starost	 betona:	 v	 večini	 poročil	 raziskovalci	 ugo-
tavljajo,	da	se	izpostavljenost	EL	s	starostjo	betona	

zmanjšuje in sicer zaradi nižje vsebnosti vlage v 
starejših	betonih;

•	 trdnost	 betona:	 betoni	 visokih	 trdnosti	 so	 zaradi	
svoje strukture (slabša prepustnost, večja gostota) 
bolj	dovzetni	za	pojav	EL;

•	 velikost	 tlačnih	 napetosti,	 ovirane	 deformacije:	
tlačne napetosti in ovirane deformacije povečujejo 
dovzetnost	betonskega	elementa	za	pojav	EL;

•	 vrsta	 agregata:	 nevarnost	 pojava	 EL	 je	 najmanjša	
pri betonih iz lahkega agregata, največja pa pri 
betonih iz kremenčevega agregata, betoni iz 
apnenčevega	agregata	so	nekje	vmes;

•	 velikost	 zrna	 agregata:	 večja	 zrna	 povečujejo	 ne-
varnost	pojava	EL;

•	 predhodna	mikro	 razpokanost:	med	 segrevanjem	
zmanjšuje porne tlake, po drugi strani pa so mikro 
razpoke morebitni izvor pojava večjih razpok in 
posledično	pojava	EL;

•	 količina	armature:	prenatrpanost	armaturnih	palic	
povečuje	nevarnost	pojava	EL;

•	 debelina	 krovnega	 sloja	 betona:	 sloj	 debeline	 40	
mm	in	več	povečuje	nevarnost	pojava	EL;

•	 polipropilenska	 vlakna:	 dodatek	 0.05–0.1%	 glede	
na	maso	betonske	mešanice	prepreči	pojav	EL.

Skladno	 s	 standardom	 SIST	 EN	 1992-1-2	 pa	 vpliv	 ek-
splozivnega luščenja upoštevamo glede na vlažnost 
betona, količino armature, trdnosti betona in debeline 
krovnega sloja betona na sledeč način:

•	 vlažnost betona: pri vsebnosti vlage betona, manjši 
od	3	%	njegove	teže,	je	malo	verjetno,	da	bo	prišlo	
do	EL,	pri	vsebnosti	vlage	betona,	večji	od	3	%,	pa	
moramo upoštevati natančnejšo oceno vplivov vs-
ebnosti vlage, vrste agregata, prepustnosti betona 
in	hitrosti	segrevanja	na	EL	-	pri	nosilcih,	ploščah	
in	nateznih	elementih	 lahko	vpliv	EL	na	 funkcijo	
nosilnosti ocenimo tako, da privzamemo lokalni 
izpad krovnega sloja ene palice ali skupine palic v 
prečnem prerezu in določimo zmanjšano nosilnost 
prereza. 

•	 količina armature: kjer je število palic dovolj ve-
liko, lahko privzamemo, da je možna sprejemljiva 
prerazporeditev napetosti brez izgube stabilnosti. 
To velja za polne plošče z enakomerno razpore-
jenimi		palicami	in	nosilce,	ki	so	širši	od	400	mm	in	
imajo več kot 8 palic armature v natezni coni.

•	 trdnost betona: pri	trdnostnih	razredih	betona		C	
> 80/95 se lahko luščenje betona pojavi v vsakem 
primeru in moramo ukrepati po vsaj eni zmed na-
slednjih metod:

•	 namestiti	 moramo	 armaturne	 mreže	 z	 na-
zivnim krovnim slojem debeline 15 mm,

•	 uporabimo	takšne	vrste	betona,	za	katere	je	
bilo dokazano (z izkušnjami ali preskusi), 
da pri izpostavljenosti požaru ne pride do 
luščenja betona,

•	 namestimo	 zaščitne	 plasti,	 za	 katere	 je	
dokazano, da pri njihovi uporabi v primeru 
požara ne pride do luščenja betona,

•	 mešanici	 betona	 dodamo	 vsaj	 2	 kg/m3	
posamičnih propilenskih vlaken.

•	 debelina krovnega sloja betona: kadar je odd-
aljenost osi armaturne palice od površine elementa 
70 mm ali več in s preskusi ni dokazano, da ne 
pride do odpadanja betona, moramo namestiti 
površinsko armaturo.

Glede na zgoraj zapisano ugotovimo, da je verjetnost za 
nastop eksplozivnega luščenja v največji meri odvisna od 
vlažnosti	 in	 od	napetosti	 v	 betonu.	Na	 sliki	 4(a)	 prika-
zujemo pogoje za nastanek eksplozivnega v odvisnosti 
od napetosti ter vlažnosti betona za beton trdnostnega 
razreda	C30	(povzeto	po	Majorana	s	sodelavci,	2010).	Na	
sliki	4(b)	je	med	pogoje	pojava	luščenja	dodana	še	debe-
lina	betona.	V	obeh	primerih	ugotovimo,	da	je	verjetnost	
za nastanek pojava eksplozivnega luščenja pri betonih z 
vlažnostjo	 pod	 3%	minimalna.	Verjetnost	 nastanka	 ek-
splozivnega luščenja je prav tako majhna, če je napetost 
v betonu dovolj majhna. 

Uporaba naprednih računskih metod za OCENO požarne odpornosti AB konstrukcij
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varnosti jedrskih reaktorjev (simulacije reaktorskih nesreč zaradi izlitja vroče hladilne tekočine in njen 
vpliv na jekleno steno reaktorske posode in njeno betonsko oblogo).   

(a) (b) 

  
Slika 3: Posledice po požaru v predorih. (a) Channel tunnel po požaru avgusta leta 2008. (b) Mont 

Blanc po požaru marca leta 1999. (vir: http://www.tunneltalk.com/TunnelTech-May12-
Concrete-fire-spalling.php ) 

Glede na dostopne podatke v literaturi so poglavitni parametri, ki vplivajo na pojav eksplozivnega 
luščenja (EL) betona sledeči: 

 intenzivnost segrevanja: ima pomemben vpliv na pojav EL. Višja intenzivnost segrevanja 
povečuje verjetnost  pojava EL; 

 temperaturni profil: izpostavljenost prereza povišanim temperaturam z dveh strani pospešuje 
pojav EL v primerjavi s segrevanjem le z ene strani; 

 geometrijska oblika prereza: ostri robovi so manj ugodni, idealne so ravne površine in prerezi z 
zaobljeni vogali; 

 vlažnost betona: EL se lahko pojavi, če je pri betonih običajnih trdnosti vsebnost vlage večja od 
2% teže betona (5% volumna); 

 porni tlaki: višji porni tlaki se lahko pojavijo v slabo prepustnih betonih z višjo vsebnostjo 
vlage. Velikost pornih tlakov je odvisna tudi od zasičenosti por. V delno zasičenih porah je 
porni tlak zasičen porni tlak (SVP). V praznih porah je porni tlak tlak vodne pare, v polno 
zasičenih porah pa je porni tlak hidravlični pritisk. V pogojih, podobnih požaru, so bili 
izmerjeni porni pritiski velikosti 0.7–2.1 N/mm2. Takšni pritiski so manjši od nateznih trdnosti 
običajnih betonov in sami po sebi ne povzročajo porušitev, skupaj z drugimi napetostmi pa 
lahko sodelujejo pri pojavu EL; 

 propustnost: po priporočilih lahko pojav EL izključimo, če je propustnost betona večja od 
5×10−11 cm2. Betoni boljših kvalitet imajo v splošnem večjo gostoto in so zato manj prepustni; 

 starost betona: v večini poročil raziskovalci ugotavljajo, da se izpostavljenost EL s starostjo 
betona zmanjšuje in sicer zaradi nižje vsebnosti vlage v starejših betonih; 

 trdnost betona: betoni visokih trdnosti so zaradi svoje strukture (slabša prepustnost, večja 
gostota) bolj dovzetni za pojav EL; 

 velikost tlačnih napetosti, ovirane deformacije: tlačne napetosti in ovirane deformacije 
povečujejo dovzetnost betonskega elementa za pojav EL; 
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Slika 3: Posledice po požaru v predorih. (a) Channel tunnel po požaru avgusta leta 2008. (b) Mont Blanc po požaru marca 
leta 1999. (vir: http://www.tunneltalk.com/TunnelTech-May12-Concrete-fire-spalling.php )

Slika 4: Pogoji za nastanek eksplozivnega luščenja: (a) 
v odvisnosti od napetosti in vlažnosti betona za betone 
običajnih trdnosti (Khoury, 2000) in (b) v odvisnosti od 
napetosti, vlažnosti in trdnosti betona (povzeto po Majo-
rana s sodelavci, 2010).

(a)

(b)
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Slika 4: Pogoji za nastanek eksplozivnega luščenja: (a) v odvisnosti od napetosti in vlažnosti 

betona za betone običajnih trdnosti (Khoury, 2000) in (b) v odvisnosti od napetosti, 
vlažnosti in trdnosti betona (povzeto po Majorana s sodelavci, 2010). 

Za pravilno oceno požarne odpornosti AB konstrukcij je poleg upoštevanja fenomenov kot je 
eksplozivno luščenje betona potrebno tudi  pravilno modeliranje mehanskega odziva konstrukcij med 
požarom oziroma upoštevanje toplotnih in mehanskih lastnosti materiala pri povišanih temperaturah in 
sicer povečanje deformabilnosti, zmanjšanje trdnosti, toplotno raztezanje, viskozno lezenje in drugi. V 
nadaljevanju podrobneje predstavimo glavne značilnosti naprednih računskih metod za oceno požarne 
odpornosti AB konstrukcij. Na primeru prednapete votle plošče ter notranje obloge predorske cevi pa 
prikažemo še njihovo uporabo. 

2. NAPREDNE RAČUNSKE METODE POŽARNE ANALIZE 

Matematično modeliranje interakcije med požarom in konstrukcijo je v splošnem zelo kompleksna 
naloga. Vzrok temu so zahtevni in med seboj povezani kemijski, hidrološki, toplotni in mehanski 
procesi v betonu pri povišanih temperaturah. Pri naprednih računskih metodah projektiranja, ki so 
namenjene natančnejši analizi mehanskega obnašanja konstrukcijskih elementov, delov konstrukcij ali 
celotnih konstrukcij med požarom, je modeliranje teh pojavov praviloma razdeljeno v dva nepovezana 
dela. To sta: 

- toplotna analiza: pri toplotni analizi glede na toplotni vpliv določimo časovno razporeditev 
temperatur v obravnavanem konstrukcijskem elementu, 

- mehanska analiza: v mehanski analizi simuliramo odziv konstrukcije ali njenega dela pri 
sočasnem delovanju statične in požarne obtežbe. 

V nadaljevanju podrobneje predstavimo oba dela požarne analize. Pred toplotno analizo pa moramo 
najprej določiti ustrezen požarni scenarij oziroma projektni požar. 
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Za	pravilno	oceno	požarne	odpornosti	AB	konstrukcij	je	
poleg upoštevanja fenomenov kot je eksplozivno luščenje 
betona potrebno tudi  pravilno modeliranje mehanskega 
odziva konstrukcij med požarom oziroma upoštevanje 
toplotnih in mehanskih lastnosti materiala pri povišanih 
temperaturah in sicer povečanje deformabilnosti, 
zmanjšanje trdnosti, toplotno raztezanje, viskozno 
lezenje	in	drugi.	V	nadaljevanju	podrobneje	predstavimo	
glavne značilnosti naprednih računskih metod za oceno 
požarne	odpornosti	AB	konstrukcij.	Na	primeru	predna-
pete votle plošče ter notranje obloge predorske cevi pa 
prikažemo še njihovo uporabo.

2.  NAPREDNE RAčuNSKE mETODE 
POŽARNE ANALIZE

Matematično	 modeliranje	 interakcije	 med	 požarom	 in	
konstrukcijo	je	v	splošnem	zelo	kompleksna	naloga.	Vz-
rok temu so zahtevni in med seboj povezani kemijski, 
hidrološki, toplotni in mehanski procesi v betonu pri 
povišanih temperaturah. Pri naprednih računskih me-
todah projektiranja, ki so namenjene natančnejši ana-
lizi mehanskega obnašanja konstrukcijskih elementov, 
delov konstrukcij ali celotnih konstrukcij med požarom, 
je modeliranje teh pojavov praviloma razdeljeno v dva 
nepovezana dela. To sta:

-		 toplotna analiza: pri toplotni analizi glede na top-
lotni vpliv določimo časovno razporeditev temper-
atur v obravnavanem konstrukcijskem elementu,

-		 mehanska analiza: v mehanski analizi simuliramo 
odziv konstrukcije ali njenega dela pri sočasnem 
delovanju statične in požarne obtežbe.

V	nadaljevanju	podrobneje	predstavimo	oba	dela	požarne	
analize. Pred toplotno analizo pa moramo najprej določiti 
ustrezen požarni scenarij oziroma projektni požar.

2.1 Požarni scenarij oz. projektni požar
Požarni scenarij predstavlja kvalitativen opis poteka 
požara s časovno opredeljenimi ključnimi dogodki, ki 
označujejo požar in ga razlikujejo od drugih možnih 
požarov. Navadno definira proces vžiga in širjenja (rasti) 
požara, stopnjo polno razvitega požara ter stopnjo po-
jemanja požara upoštevajoč lastnosti okolice in sistema 
zgradbe, ki vplivajo na potek požara (glej sliko 5).

Za projektiranje uporabljamo ti. projektni požar, ki 
je določen časovno temperaturni in prostorski razvoj 
požara. Pri tem lahko za razvoj temperature plinov Tg v 
požarnem prostoru privzamemo:

•		 nazivno	 krivuljo	 temperatura-čas:	 spreminjanje	
temperature v požarnem prostoru je podana v ob-
liki	 krivulje	 temperatura-čas.	 Krivulja	 je	 prilago-
jena razvrščanju ali ugotavljanju (potrjevanju) 
požarne odpornosti obravnavanega konstrukci-
jskega elementa. Z nazivno krivuljo torej izvede-
mo temperaturno analizo elementa za določeno 
časovno obdobje, brez faze ohlajanja. Na sliki 6 
prikazujemo dve najbolj značilni nazivni krivulji 
temperatura-čas	 iz	 standarda	 iz	 SIST	EN	1991-1-
2:2004.

•		 temperaturo skladno z modelom naravnega 
požara: ločimo poenostavljene in natančnejše 
požarne modele. Poenostavljeni požarni modeli te-
meljijo na posebnih fizikalnih parametrih z omeje-
no	možnostjo	uporabe	(npr.	krivulje	temperatura-
čas s fazo ohlajanja), natančnejši požarni modeli 
pa upoštevajo lastnosti plinov, ohranja se masa in 
energija (npr. hidrodinamični računski modeli oz. 
CFD	 modeli-computational	 fluid	 dynamic	 mod-
els). Z njimi lahko določimo časovno in krajevno 
razporeditev temperatur ter plinov v požarnem 
prostoru. Na sliki 7 prikazujemo rezultate izračuna 
temperaturnega	polja	s	CFD	modelom.

encialno	enačbo	za	prevajanje	toplote,	znane	kot	Fourier-
jeva parcialna diferencialna enačba za prenos toplote po 
trdni	snovi.	V	modelu	moramo	upoštevati	tudi	tempera-
turno odvisne toplotne in fizikalne lastnosti materialov 
in sicer specifično toploto, gostoto in toplotno prevod-
nost.	Analitično	rešitev	osnovne	enačbe	nestacionarnega	
prostorskega prevajanja toplote s pripadajočimi rob-
nimi in začetnimi pogoji poznamo le za najenostavnejše 
enodimenzionalne	 ali	 dvodimenzionalne	 probleme.	 V	
splošnem pa sistem rešimo z uporabo numeričnih me-
tod in sicer z metodo končnih elementov, z diferenčno 
metodo ali pa z empiričnimi formulami, ki so na voljo v 
literaturi (za jeklene nosilne elemente). 
Poleg prenosa toplote se v poroznih materialih (na 
primer v betonu in lesu) med požarom po konstrukciji 
hkrati pretakajo tudi kapljevine in zmesi plinov, sočasno 
pa potekajo tudi številni kemijski procesi. Takšna pov-
ezana	kemijsko-temperaturno-vlažnostna	analiza,	kot	jo	
običajno imenujemo, je za vsakdanjo inženirsko prakso 
prezahtevna, zato upoštevamo vpliv transporta tekočin 
in kemičnih procesov na časovno razporeditev tempera-
tur konstrukcij med požarom le posredno. Primer takšne 
poenostavitve je povečanje specifične toplote betona v 
temperaturnem	 območju	med	 100	 in	 200°C,	 s	 katerim	
posredno upoštevamo vpliv izparevanja vode na razvoj 
temperatur v betonu (glej sliko 8).

Uporaba naprednih računskih metod za OCENO požarne odpornosti AB konstrukcij

Slika 5: Požarni scenarij
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2.2 Toplotna analiza
V	splošnem	moramo	za	določitev	časovnega	spreminjan-
ja temperature v konstrukciji oziroma njenem delu med 
projektnim požarom upoštevati vse tri načine prenosa 
toplote: 

i) sevanje oziroma radiacijo, pri katerem se energija 
prenaša z elektromagnetnim valovanjem, 

ii) konvekcijo, pri kateri se energija prenaša z gibanjem 
snovi z različnimi temperaturami in 

iii) prevajanje ali kondukcijo, pri katerem potuje ener-
gija v obliki toplote skozi snov z mest z višjo tem-
peraturo na mesta z nižjo.

Pri običajnih gradbenih konstrukcijah iz betona, jekla ali 
lesa se seveda med požarom največ toplote po konstruk-
ciji prenaša s prevajanjem. To opišemo s parcialno difer-
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razporeditev temperatur ter plinov v požarnem prostoru. Na sliki 7 prikazujemo rezultate izračuna 
temperaturnega polja s CFD modelom. 
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modelu moramo upoštevati tudi temperaturno odvisne toplotne in fizikalne lastnosti materialov in sicer 
specifično toploto, gostoto in toplotno prevodnost. Analitično rešitev osnovne enačbe nestacionarnega 
prostorskega prevajanja toplote s pripadajočimi robnimi in začetnimi pogoji poznamo le za 
najenostavnejše enodimenzionalne ali dvodimenzionalne probleme. V splošnem pa sistem rešimo z 
uporabo numeričnih metod in sicer z metodo končnih elementov, z diferenčno metodo ali pa z 
empiričnimi formulami, ki so na voljo v literaturi (za jeklene nosilne elemente).  

Poleg prenosa toplote se v poroznih materialih (na primer v betonu in lesu) med požarom po 
konstrukciji hkrati pretakajo tudi kapljevine in zmesi plinov, sočasno pa potekajo tudi številni kemijski 
procesi. Takšna povezana kemijsko-temperaturno-vlažnostna analiza, kot jo običajno imenujemo, je za 
vsakdanjo inženirsko prakso prezahtevna, zato upoštevamo vpliv transporta tekočin in kemičnih 
procesov na časovno razporeditev temperatur konstrukcij med požarom le posredno. Primer takšne 
poenostavitve je povečanje specifične toplote betona v temperaturnem območju med 100 in 200°C, s 
katerim posredno upoštevamo vpliv izparevanja vode na razvoj temperatur v betonu (glej slika 8). 
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prečnega prereza) lahko vpliv armature na časovno 
spreminjanje temperatur prečnega prereza zanemarimo. 
Privzamemo, da je temperatura v armaturi enaka tem-
peraturi v betonu na mestu armature.
Izračunano časovno spreminjanje razporeditve tempera-
turnega polja po konstrukciji predstavlja v nadaljevanju 
požarne analize temperaturno obtežbo. Na sliki 9 pri-
kazujemo primer izračunanega temperaturnega polja v 
prečnem	prerezu	AB	nosilca	pri	 različnih	časih	 trajanja	
požara. Nosilec je bil izpostavljen požaru s spodnje strani.

2.3 Mehanska analiza
Drugi del požarne analize predstavlja mehanska analiza 
konstrukcije.	 V	 skladu	 s	 standardom	 SIST	 EN	 1992-1-
2:2005 morajo napredne računske metode za analizo 
mehanskega odziva konstrukcije pri požaru temeljiti na 
priznanih načelih in predpostavkah teorije mehanike 
konstrukcij ter na upoštevanju temperaturno odvisnega 
spreminjanja mehanskih in toplotnih lastnosti materi-
alov. Pri računu napetostnega in deformacijskega stanja 
konstrukcije med požarom je potrebno poleg mehan-
skih deformacij upoštevati še temperaturne deformacije, 
deformacije lezenja ter ti. prehodne deformacije (angl. 
transient strain) betona oziroma armature. Natančnost 
računskih modelov je potrebno preveriti na podlagi re-
zultatov ustreznih preizkusov. 
V	 okviru	 raziskovalnega	 dela	 smo	 na	 UL	 FGG	 raz-
vili matematični model in ustrezno programsko orodje 
NFIRA	 (v	 programskem	 okolju	MatLab),	 ki	 temelji	 na	
metodi končnih elementov (Reissnerjev model ravnin-
skega nosilca). Skladno s tem modelom v mehanskem 
delu požarne analize predpostavimo: znano Bernoulli-
jevo predpostavko o ravnih prečnih prerezih, ohranjanje 
velikosti in oblike prečnih prerezov med deformiranjem 
nosilca, ki so simetrični glede na ravnino deformiranja 
nosilca, deformiranje nosilca opišemo z membranskimi 
in upogibnimi deformacijami, velikosti pomikov, zasuk-
ov ter deformacij po velikosti niso omejene (geometrijska 
nelinearnost), kratkotrajno statično obtežbo, ki je poljub-
na in deluje v ravnini deformiranja nosilca in simetrično 
temperaturno polje glede na ravnino deformiranja nos-
ilca. Natančnost uporabljenega računskega modela je bila 
preverjena na podlagi rezultatov preizkusov, objavljenih 
v tuji literaturi. 

2.3.1  Mehanske lastnosti betona in jekla za armiranje 
pri povišanih temperaturah

Bistven korak pri natančnem modeliranju mehanskega 
odziva vseh vrst konstrukcij med požarom je izbira pravil-
nega materialnega modela. Najpogosteje predpostavimo 
materialni model v obliki zveze med napetostjo in de-
formacijo. Ob predpostavki, da so posamezne vzdolžne 
lamele nosilca izpostavljene le enoosnemu napetostnemu 
stanju, se pri formulaciji konstitucijskih zakonov za beton 
in armaturo navežemo neposredno na rezultate enoosnih 
preizkusov. Pri tem s σ označimo vzdolžno normalno na-
petost vlakna, z εσ pa mehansko deformacijo vlakna. Na 
sliki 10 prikazujemo matematični model sovisnosti med 
napetostjo in deformacijo betona (pod vplivom tlačnih 
napetosti) in jekla za armiranje pri povišanih temperatu-
rah	skladno	s	SIST	EN	1992-1-2:2005.	Natezno	nosilnost	
betona zanemarimo. Temperaturno odvisni materialni 
parametri betona so: tlačna trdnost fcT, deformacija pri 
tlačni trdnosti εc1,T in mejna tlačna deformacija εcu1,T, za 
armaturo pa: elastični modul EsT, meja proporcionalnosti 
fsp,T in trdnost fsy,T.

slika 10: Matematični modeli sovisnosti med napeto-
stjo in deformacijo pri povišanih temperaturah v skladu s 
SIST EN 1992-1-2:2005 za: (a) beton z apnenčevim agre-
gatom pod vplivom tlačnih napetosti in (b) hladno obde-
lano jeklo za armiranje 

Pomembna	predpostavka	pri	analizi	obnašanja	AB	kon-
strukcije ob sočasnem delovanju mehanske in požarne 
obtežbe je ti. aditivni razcep geometrijske deformacije 
vzdolžnega betonskega vlakna in armature. Kot smo že 
omenili, sestavljajo geometrijsko deformacijo betonskega 
vlakna in armature mehanska εσ in temperaturna defor-
macija εth, deformacija lezenja εcr in pri betonu še ti. pre-
hodna deformacija εtr (angl. transient strain):

beton:  εc = εσ,c +	εth,c +	εcr,c +	εtr,c ,              (12) 

armatura 
(jeklo za prednapenjanje): εs = εσ,s +	εth,s +	εcr,s .        (13) 

Temperaturne deformacije oziroma temperaturni raz-
tezek betona in jekla za armiranje se z naraščanjem tem-
perature nelinearno povečuje. Na sliki 11 prikazujemo 
njegovo	spreminjanje	skladno	s	SIST	EN	1992-1-2:2005.	
Pi določenih temperaturah je koeficient temperaturnega 
raztezanja armature precej različen od raztezanja betona, 
kar ima za posledico pri močno armiranih elementih 
razpoke v okolici armature zaradi termičnih napetosti 
(Mendes	s	sodelavci,	2000).

Slika 11: Temperaturne deformacije betona z apnenčevim 
agregatom in jekla za armiranje skladno s SIST EN 1992-
1-2:2005

Deformacija lezenja betona pri povišanih temperaturah 
εcr,c je odvisna od nivoja napetosti, časa in temperature. 
V	okviru	 razvitega	matematičnega	modela	 upoštevamo	
lezenje	betona	skladno	z	modelom	po	Harmathyju	(Har-
mathy,	1993).	Empirični	konstanti	materiala,	ki	nastopata	
v modelu, pa določimo z metodo najmanjših kvadratov 
glede	 na	 rezultate	meritev	 lezenja,	 ki	 jih	 je	 podal	Cruz	
(Cruz,	1968).	Umeritev	modela	prikazujemo	na	sliki	12	
(a). Pomemben vpliv na obnašanje betonskih konstruk-
cij med požarom imajo ti. prehodne deformacije εtr,c 
(angl. transient strain). Prehodne deformacije betona 
so posledica prvega hitrega naraščanja temperature v 
obremenjenem betonskem vzorcu (ovirano tempera-
turno raztezanje). Pojav najlažje opišemo s pomočjo 
eksperimenta,	ki	 sta	ga	opravila	Anderberg	 in	Theland-
ersson	(Anderberg	s	sodelavci,	1976)	in	ga	prikazujemo	
na sliki 12 (b). Spodnji krivulji prikazujeta časovno 
spreminjanje deformacij betonskega preizkušanca, ki je 
bil izpostavljen temperaturni obremenitvi (zgornja kriv-
ulja na sliki 12(b)) in obtežbi, ki je nastopila ob različnih 
časih.	V	prvem	primeru	(krivulja	1)	je	bil	neobremenjen	
preizkušanec	segret	na	temperaturo	400°C.	Izmerjene	de-
formacije so bile v tem primeru kar enake temperaturnim 
deformacijam. Ko se je temperatura ustalila, tj. po 3 urah, 
je	 bil	 preizkušanec	 tlačno	obremenjen	 (točka	A).	Pravo	
nasprotje je drugi primer (krivulja 2). Ta prikazuje razvoj 
deformacij v preizkušancu, ki je bil najprej tlačno obre-
menjen in šele nato izpostavljen segrevanju. Iz primerjave 
krivulj	(različni	legi	točk	A	in	B)	lahko	ugotovimo,	da	so	
bile temperaturne deformacije med segrevanjem obre-
menjenega vzorca ovirane. To lahko le delno pripišemo 
temperaturnemu vplivu na napetostno in deformacijsko 
zvezo ter lezenju betona. Opravka imamo s ti. prehod-
nimi deformacijami, ki zajemajo vse ostale deformacije, 
ki nastopijo pri hitrem segrevanju in osuševanju obre-
menjenega betona in jih ne moremo zajeti bodisi s tem-
peraturnimi ali mehanskimi deformacijami (Schneider, 
1988). 

Uporaba naprednih računskih metod za OCENO požarne odpornosti AB konstrukcij

Slik 9: Temperaturno polje v prečnem prerezu AB nosilca 
pri različnih časih trajanja požara
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normalno napetost vlakna, z  pa mehansko deformacijo vlakna. Na sliki 10 prikazujemo matematični 
model sovisnosti med napetostjo in deformacijo betona (pod vplivom tlačnih napetosti) in jekla za 
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2.3. Mehanska analiza 
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proporcionalnosti fsp,T in trdnost fsy,T. 

  
Slika 10: Matematični modeli sovisnosti med napetostjo in deformacijo pri povišanih temperaturah 

v skladu s SIST EN 1992-1-2:2005 za: (a) beton z apnenčevim agregatom pod vplivom 
tlačnih napetosti in (b) hladno obdelano jeklo za armiranje  

 

13 

 

Pomembna predpostavka pri analizi obnašanja AB konstrukcije ob sočasnem delovanju mehanske in 
požarne obtežbe je ti. aditivni razcep geometrijske deformacije vzdolžnega betonskega vlakna in 
armature. Kot smo že omenili, sestavljajo geometrijsko deformacijo betonskega vlakna in armature 
mehanska  in temperaturna deformacija th, deformacija lezenja cr in pri betonu še ti. prehodna 
deformacija tr (angl. transient strain): 

beton:  tr,ccr,cth,cσ,cc εεεεε  , (12)  

armatura (jeklo za prednapenjanje):  scr,sth,sσ,s εεεε  . (13)  

Temperaturne deformacije oziroma temperaturni raztezek betona in jekla za armiranje se z 
naraščanjem temperature nelinearno povečuje. Na sliki 11 prikazujemo njegovo spreminjanje skladno 
s SIST EN 1992-1-2:2005. Pi določenih temperaturah je koeficient temperaturnega raztezanja armature 
precej različen od raztezanja betona, kar ima za posledico pri močno armiranih elementih razpoke v 
okolici armature zaradi termičnih napetosti (Mendes s sodelavci, 2000). 

 
Slika 11: Temperaturne deformacije betona z apnenčevim agregatom in jekla za armiranje skladno 

s SIST EN 1992-1-2:2005 

Deformacija lezenja betona pri povišanih temperaturah cr,c je odvisna od nivoja napetosti, časa in 
temperature. V okviru razvitega matematičnega modela upoštevamo lezenje betona skladno z 
modelom po Harmathyju (Harmathy, 1993). Empirični konstanti materiala, ki nastopata v modelu, pa 
določimo z metodo najmanjših kvadratov glede na rezultate meritev lezenja, ki jih je podal Cruz (Cruz, 
1968). Umeritev modela prikazujemo na sliki 12 (a). Pomemben vpliv na obnašanje betonskih 
konstrukcij med požarom imajo ti. prehodne deformacije tr,c (angl. transient strain). Prehodne 
deformacije betona so posledica prvega hitrega naraščanja temperature v obremenjenem betonskem 
vzorcu (ovirano temperaturno raztezanje). Pojav najlažje opišemo s pomočjo eksperimenta, ki sta ga 
opravila Anderberg in Thelandersson (Anderberg s sodelavci, 1976) in ga prikazujemo na sliki 12 (b). 
Spodnji krivulji prikazujeta časovno spreminjanje deformacij betonskega preizkušanca, ki je bil 
izpostavljen temperaturni obremenitvi (zgornja krivulja na sliki 12(b)) in obtežbi, ki je nastopila ob 
različnih časih. V prvem primeru (krivulja 1) je bil neobremenjen preizkušanec segret na temperaturo 
400°C. Izmerjene deformacije so bile v tem primeru kar enake temperaturnim deformacijam. Ko se je 
temperatura ustalila, tj. po 3 urah, je bil preizkušanec tlačno obremenjen (točka A). Pravo nasprotje je 
drugi primer (krivulja 2). Ta prikazuje razvoj deformacij v preizkušancu, ki je bil najprej tlačno 
obremenjen in šele nato izpostavljen segrevanju. Iz primerjave krivulj (različni legi točk A in B) lahko 
ugotovimo, da so bile temperaturne deformacije med segrevanjem obremenjenega vzorca ovirane. To 
lahko le delno pripišemo temperaturnemu vplivu na napetostno in deformacijsko zvezo ter lezenju 
betona. Opravka imamo s ti. prehodnimi deformacijami, ki zajemajo vse ostale deformacije, ki 
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Slika 12: (a) Umeritev modela lezenja po Harmathyju 
glede na Cruzove eksperimentalne rezultate, (b) izmerjene 
deformacije betonskih preizkušancev, segretih do 400°C, po 
Anderbergu in Thelanderssonu

Z eksperimenti je bilo ugotovljeno, da povišana tempera-
tura povzroči tudi izrazito povečanje deformabilnosti 
jekla, še posebej če temperatura jekla doseže oziroma 
preseže	vrednost	400°C.	Pojav	je	v	literaturi	poznan	kot	
viskozno lezenje jekla. Za račun prispevkov viskozne-
ga lezenja jekla za armiranje smo v okviru razvitega 
matematičnega modela uporabili model, ki ga je predla-
gal	Williams-Leir	(Williams-Leir,	1983).	

2.3.2  Požarna odpornost elementa gradbene 
konstrukcije

Požarna odpornost elementa gradbene konstrukcije 
je sposobnost, da določen čas izpolnjuje zahteve glede 
stabilnosti (nosilnosti), celovitosti in/ali toplotne izola-
tivnosti.	V	skladu	s	standardom	SIST	EN	13501-2:2008	je	
mejna nosilnost elementa med požarom dosežena, ko sta 
izpolnjena naslednja pogoja:

(i)  največji pomik 
 elementa U doseže vrednost   in        (18)
 
(ii) hitrost naraščanja 
 pomika dU/dt je večja od                  .               (19)

V	 enačbah	 (18)	 in	 (19)	 je	 L svetla razpetina obravna-
vanega elementa, izražena v mm, d pa statična višina 
prečnega prereza elementa pri sobni temperaturi, v mm. 
Pripadajoči čas, merjen v minutah, imenujemo požarna 
odpornost elementa glede na kriterij nosilnosti. 

3.  PRImERI uPORABE NAPREDNE 
RAčuNSKE mETODE POŽARNE 
ANALIZE 

3.1 Prednapeta votla plošča
V	prvem	primeru	analiziramo	požarno	odpornost	pred-
hodno prednapete votle plošče dolžine 7 metrov, debeline 
20 cm in širine 120 cm. Za obravnavano ploščo so v lit-
eraturi na voljo eksperimentalni rezultati dveh požarnih 
preizkusov,	ki	sta	ju	opravila	Bailey	in	Lennon	(Bailey	s	
sodelavci., 2008). Plošča je bila sestavni del stropa nad 
požarnim prostorom, v katerem je bil sprožen požar. 
Strop je sestavljalo 15 enakih plošč, ki so bile podprte na 
obeh	 koncih.	Med	 preizkusom	 so	 bile	 plošče	 izpostav-
ljene sočasnemu delovanju statične in požarne obtežbe. 
Plošče se med preizkusom niso porušile, so se pa precej 
deformirale.
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nastopijo pri hitrem segrevanju in osuševanju obremenjenega betona in jih ne moremo zajeti bodisi s 
temperaturnimi ali mehanskimi deformacijami (Schneider, 1988).  

(a) (b) 

cr
,c

0.001

0
0

t [min]



60

T

120 180 240 300

0.002

0.003

0.004
= 649°C

T = 482°C
T = 316°C
T = 149°C
T = 24°C eksperiment, Cruz

model po Harmathyju 400

[°C]T

10 2 3 4 t [h]

10 2 3 4 t [h]

0.002[c
m

/c
m

]


0.004 nastop 
obtežbe

nastop 
obtežbe

1

2

A

B

 th,cc

 
Slika 12: (a) Umeritev modela lezenja po Harmathyju glede na Cruzove eksperimentalne rezultate, 
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debeline 20 cm in širine 120 cm. Za obravnavano ploščo so v literaturi na voljo eksperimentalni 
rezultati dveh požarnih preizkusov, ki sta ju opravila Bailey in Lennon (Bailey s sodelavci., 2008). 
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nastopijo pri hitrem segrevanju in osuševanju obremenjenega betona in jih ne moremo zajeti bodisi s 
temperaturnimi ali mehanskimi deformacijami (Schneider, 1988).  
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Slika 12: (a) Umeritev modela lezenja po Harmathyju glede na Cruzove eksperimentalne rezultate, 

(b) izmerjene deformacije betonskih preizkušancev, segretih do 400°C, po Anderbergu in 
Thelanderssonu 

Z eksperimenti je bilo ugotovljeno, da povišana temperatura povzroči tudi izrazito povečanje 
deformabilnosti jekla, še posebej če temperatura jekla doseže oziroma preseže vrednost 400°C. Pojav 
je v literaturi poznan kot viskozno lezenje jekla. Za račun prispevkov viskoznega lezenja jekla za 
armiranje smo v okviru razvitega matematičnega modela uporabili model, ki ga je predlagal Williams-
Leir (Williams-Leir, 1983).  
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sestavljalo 15 enakih plošč, ki so bile podprte na obeh koncih. Med preizkusom so bile plošče 
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Slika 13: Požarni preizkus prednapetih votlih plošč. Fo-
tografije požarnega prostora: (a) pred, (b) med in (c) po 
požaru. Povzeto po Baileyu in Lennonu (Bailey s sodelavci, 
2008) 

3.1.1 Projektni požar
Na	 sliki	 14	 prikazujemo	 izmerjen	 časovni	 razvoj	
povprečnih temperatur v požarnem prostoru za dva 
požarna	 preizkusa.	 V	 nadaljevanju	 zanju	 uporabimo	
oznaki Test 1 in Test 2. 

V	okviru	požarne	analize,	ki	 sledi,	prikazani	krivulji	na	
sliki	 14(a)	 predstavljata	 časovno	 temperaturni	 razvoj	
požara v požarnem prostoru. 

3.1.2 Toplotna analiza
Rezultat toplotne analize je časovna razporeditev tem-
perature	 po	 plošči.	 V	 analizi	 upoštevamo,	 da	 je	 plošča	
požaru izpostavljena le s spodnje strani, zgornja površina 
kot tudi stranski površini plošče pa so izolirane. Dodatno 
upoštevamo, da se temperatura v požarnem prostoru 
spreminja enakomerno, tako da je plošča po celotni spod-
nji površini izpostavljena enaki temperaturi. To pomeni, 
da se temperatura vzdolž plošče ne spreminja, na ta 
način lahko analiziramo razporeditev temperatur le po 
prečnem prerezu plošče. Pri tem pa celoten prečni prerez 
razdelimo na dva podsistema. Prvi podsistem predstavlja 
betonski	del	prereza,	drugi	pa	zrak	v	luknjah-zaprtih	celi-
cah. Predpostavimo, da je temperatura zraka v posamezni 
celici enaka in je v posameznem časovnem koraku ana-
lize	konstantna.	Med	časovnimi	koraki	pa	se	temperatura	
spreminja.	 Vpliv	 kablov	 za	 prednapenjanje	 pri	 računu	
temperatur ne upoštevamo. Časovni razvoj temperature 
v plošči določimo numerično z metodo končnih elemen-
tov	 in	 sicer	 v	okviru	povezane	kemijsko-temperaturno-
vlažnostna analize z uporabo lastnega programskega 
orodja,	 ki	 je	 bilo	 razvito	 na	 UL	 FGG	 (Hozjan,	 2009).	
Na sliki 15 prikazujemo temperaturno polje v prečnem 
prerezu plošče za različne čase izpostavljenosti požaru z 
oznako Test 2.

(a) t = 20 min: 
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izpostavljene sočasnemu delovanju statične in požarne obtežbe. Plošče se med preizkusom niso 
porušile, so se pa precej deformirale. 

(a) (b) (c) 

   
Slika 13: Požarni preizkus prednapetih votlih plošč. Fotografije požarnega prostora: (a) pred, (b) 

med in (c) po požaru. Povzeto po Baileyu in Lennonu (Bailey s sodelavci, 2008)  
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Slika 14: Izmerjen časovni razvoj povprečnih temperatur v požarnem prostoru ter v kablu (Bailey s 

sodelavci, 2008) 
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64 65BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA - Beton in požarna odpornost

Na sliki 16 prikažemo še časovni razvoj izračunanih tem-
peratur v betonu na mestu težišča prednapetih kablov za 
primera obeh požarov, tj. za Test 1 in Test 2. Temperatura 
v betonu se z oddaljenostjo od spodnje površine seveda 
zmanjšuje. Tako s šrafiranim področjem dodatno prika-
zujemo še območje temperatur v betonu, ki je omejeno 
z zgornjim (spodnja krivulja) oziroma spodnjim robom 
kabla (zgornja krivulja).

rabljenih idealiziranih računskih modelih prikažemo na 
sliki 17 (na strani 65). 

Slika 18 prikazuje primerjavo med izmerjenimi in 
izračunanimi povesi na sredini razpetine prednapete 
plošče in sicer za oba primera izpostavljenosti požaru, 
tj.	 za	Test	 1	 in	Test	 2.	V	prvem	primeru	 (Test	 1)	 znaša	
največji izračunan poves plošče Mwc,max = 353 mm in je 
dosežen pri času t = 82 min, medtem ko je bila največja 
temperatura v požarnem prostoru dosežena po 52 minu-
tah trajanja požara, v drugem primeru (Test 2) pa znaša 
največji pomik Mwc,max = 418	 mm	 pri	 času	 t = 98 min, 
najvišja temperatura prostora pa je bila dosežena pri 
62.5 minutah. Boljše ujemanje povesov opazimo v dru-
gem primeru požarne analize (Test 2). 

3.2  Notranja betonska obloga predorske 
cevi

V	 drugem	 primeru	 analiziramo	 požarno	 odpornost	
notranje obloge cestnega predora. Obloga je nearmirana, 
njena debelina znaša 25 cm in se v spodnjem delu cevi 
poveča na 60 cm. Zgornji prostor predorske cevi, kjer 
poteka inštalacija, je od spodnjega dela ločen z vmesno 
betonsko ploščo, debeline 28 cm, ki je armirana s spod-
njo in zgornjo armaturo in podprta preko kratkih kon-

zol	notranje	obloge	 (glej	 slika	19(a)).	V	okviru	požarne	
analize obravnavamo tekoči meter predorske cevi. 
Vplive	požara	na	konstrukcijo	v	vzdolžni	smeri	predora	
pa zanemarimo. Notranja obloga je izpostavljena tudi 
delovanju	okoliške	hribine.	Hribina	nanjo	deluje	 z	 last-
no težo, dodatno pa s svojo togostjo ovira deformiranje 
konstrukcije.	V	okviru	 analize	 vpliv	hribine	na	ovirano	
deformiranje konstrukcije modeliramo z diskretnimi 
nelinearnimi vzmetmi v radialni smeri (glej sliko 19(b)).

Slika 16: Primerjava izmerjenih in izračunanih tempera-
tur v betonu na mestu prednapetih kablov med požarom

3.1.3 Mehanska analiza
V	okviru	napredne	 računske	metode	 izvedemo	analizo	
mehanskega odziva prednapete plošče pri sočasnem 
delovanju statične in temperaturne obtežbe z metodo 
končnih elementov z uporabo lastnega programskega 
orodja	 NFIRA,	 ki	 temelji	 na	 Reissnerjevemu	 modelu	
ravninskega	 nosilca	 (Bratina,	 2003).	V	 primeru	 obrav-
navane prednapete plošče uporabimo modificiran 
matematični model, pri katerem kable modeliramo 
ločeno od betonskega ovoja. Pri tem dovolimo, da se ka-
bel in beton na medsebojnem stiku lahko tudi zamakn-
eta,	ne	moreta	pa	se	razmakniti.	Medsebojno	delovanje	
kabla in okoliškega betona opišemo s konstitucijskim 
zakonom stika v obliki zveze med zamikom in spri-
jemno napetostjo. Predpostavimo, da se nosilnost stika 
z naraščanjem temperature zmanjšuje. Geometrijske 
podatke, podatke o stalni obtežbi ter podatke o upo-
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temperatur v betonu, ki je omejeno z zgornjim (spodnja krivulja) oziroma spodnjim robom kabla 
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3.1.3. Mehanska analiza 

V okviru napredne računske metode izvedemo analizo mehanskega odziva prednapete plošče pri 
sočasnem delovanju statične in temperaturne obtežbe z metodo končnih elementov z uporabo lastnega 
programskega orodja NFIRA, ki temelji na Reissnerjevemu modelu ravninskega nosilca (Bratina, 
2003). V primeru obravnavane prednapete plošče uporabimo modificiran matematični model, pri 
katerem kable modeliramo ločeno od betonskega ovoja. Pri tem dovolimo, da se kabel in beton na 
medsebojnem stiku lahko tudi zamakneta, ne moreta pa se razmakniti. Medsebojno delovanje kabla in 
okoliškega betona opišemo s konstitucijskim zakonom stika v obliki zveze med zamikom in sprijemno 
napetostjo. Predpostavimo, da se nosilnost stika z naraščanjem temperature zmanjšuje. Geometrijske 
podatke, podatke o stalni obtežbi ter podatke o uporabljenih idealiziranih računskih modelih 
prikažemo na sliki 17.  
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7.00

0.20

g+q qZ,c= = 9.20 kN/m

(b) Racunski model in mreža koncnih elementov:

36 KE

wM

0.20 0.10

189

200 mm

kabel

preènega prereza:

zZ,

xX, c

c

(c) Precni prerez plošce (dimenzije v mm):

yY,

Z z, c

c

c

189

100

127.5

1200
177 45

138

31

189

200
100

= 0.93 cmAp
21

(d) Integracijske tocke za racun
napetosti v betonskem delu

 
Slika 17: Prednapeta votla plošča: geometrijske podatke, podatki o stalni obtežbi ter podatki o 

uporabljenih idealiziranih računskih modelih 

Slika 18 prikazuje primerjavo med izmerjenimi in izračunanimi povesi na sredini razpetine prednapete 
plošče in sicer za oba primera izpostavljenosti požaru, tj. za Test 1 in Test 2. V prvem primeru (Test 1) 
znaša največji izračunan poves plošče M

maxc,w = 353 mm in je dosežen pri času t = 82 min, medtem ko je 
bila največja temperatura v požarnem prostoru dosežena po 52 minutah trajanja požara, v drugem 
primeru (Test 2) pa znaša največji pomik M

maxc,w = 418 mm pri času t = 98 min, najvišja temperatura 
prostora pa je bila dosežena pri 62.5 minutah. Boljše ujemanje povesov opazimo v drugem primeru 
požarne analize (Test 2).  

Slika 17: Prednapeta votla plošča: geometrijski podatki, podatki o stalni obtežbi ter podatki o uporabljenih idealiziranih 
računskih modelih

Slika 18: Časovni razvoj povesov na sredini razpetine pred-
napete plošče pri izpostavljenosti požaru za (a) Test 1 in 
(b) Test 2

Na podlagi izvedene požarne analize z napredno računsko 
metodo ugotovimo, da se prednapeta plošča računsko ne 
poruši,	torej	»preživi«	oba	požara,	vendar	posledica	le	teh	
je degradiran material in velike nepovratne deformacije 
konstrukcije. Podobne ugotovitve so bile opažene tudi po 
koncu	požarnih	testov	(Bailey	s	sodelavci,	2008).
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Slika 19: (a) Karakteristični prečni prerez predorske cevi, (b) idealiziran računski model cevi za 

mehanski del požarne analize  
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3.2.1. Projektni požar
V	okviru	analize	predpostavimo,	da	v	predorski	cevi	za-
gori tovorno vozilo z vnetljivo vsebino, z maksimalno 
hitrostjo	sproščanja	toplote	HRRMAX = 100	MW.	Pri	tem	
upoštevamo, da razvit požar ostane lokaliziran in se ne 
širi naprej po predoru, na sosednja vozila. Za natančnejšo 
določitev časovne in krajevne razporeditve temperatur 
ter	plinov	v	predorski	cevi	uporabimo	CFD	model.	Ana-
lizo	izvedemo	z	računalniškim	programom	FDS	(2012).	
V	 nadaljevanju	 prikažemo	 rezultate	 razvoja	 adiabatnih	
temperatur na površini konstrukcije v prečnem prerezu 
predorske cevi v neposredni okolici gorečega vozila. Te 
temperature	 predstavljajo	 vhodni	 podatek	 za	 toplotno-
vlažnostno analizo, s katero izračunamo temperaturno 
polje	 konstrukcije.	 Glede	 na	 rezultate	 CFD	 analize	
obravnavamo 7 različnih površinskih temperaturnih polj 
(glej sliko 20).  Pri tem polja z oznakami od TA do TE 
pripadajo površini notranje betonske obloge, polji TF in 
TG pa spodnji oziroma zgornji površini vmesne plošče. 
Ugotovimo,	da	je	časovni	razvoj	temperatur	po	prečnemu	
prerezu cevi nesimetričen zaradi nesimetrične postavitve 
vozila. Najvišja izračunana temperatura je dosežena na 
spodnji površini vmesne plošče (temperaturno polje TF 
pri	 času	 56	min)	 in	 znaša	 1089°C.	Najvišja	 izračunana	
temperatura	na	površini	notranje	obloge	pa	znaša	924°C	
(temperaturno polje TB pri času 59 min).

Slika 20: Poenostavljen opis porazdelitve temperatur v 
požarnem prostoru: (a) razdelitev konstrukcije na površinska 
temperaturna polja in (b) časovni razvoj temperatur na 
površini konstrukcije za posamezna temperaturna polja 

3.2.2 Toplotna analiza
V	okviru	toplotne	analize	predpostavimo,	da	se	tempera-
tura v vzdolžni smeri predorske cevi na območju obrav-
navanega požara ne spreminja. Prav tako zanemarimo 
toplotni tok v tangencialni (prečni) smeri notranje obloge 
oziroma v prečni smeri vmesne plošče. Zato analiziramo  
spreminjanje temperature le v smeri debeline notranje ob-
loge oziroma plošče in sicer za vsa definirana površinska 
temperaturna polja od TA do TG, ki so prikazana na sliki 
20. Pripadajoča temperaturna polja v ustreznih prečnih 
prerezih	 določimo	 s	 povezano	 kemijsko-temperaturno-
vlažnostno	 analizo.	V	 ta	namen	uporabimo	 lastno	pro-
gramsko	 orodje	MOISTURE-HEAT	 (Hozjan,	 2009),	 ki	
temelji na metodi končnih elementov.
Slika 21 (stran 67) prikazuje razvoj temperature po višini 
prečnega prereza notranje obloge na levem oziroma desnem 
boku predorske cevi, na temenu predorske cevi ter po višini 
prečnega	prereza	vmesne	plošče.	Ugotovimo,	da	je	sprem-
injanje temperatur po konstrukciji sorazmerno počasno. 
Po 90 minutah požara temperatura v vmesni plošči preseže 
vrednost	400°C	zgolj	v	plasti	debeline	4	cm,	medtem	ko	je	
pri notranji oblogi ta vrednost še manjša in sicer na boku 
znaša približno 3.5 cm, na temenu pa manj kot 2 cm. Tako 
je z visokimi temperaturami prizadet relativno majhen del 
prečnega prereza plošče oziroma notranje obloge.

3.2.3 Mehanska analiza
Tudi v tem primeru izvedemo analizo mehanskega 
odziva predorske cevi z uporabo lastnega programske-
ga	 orodja	NFIRA	 (Bratina,	 2003),	 ki	 temelji	 na	metodi	
končnih elementov. Konstrukcijo modeliramo z 32 lini-
jskimi končnimi elementi, pri čemer obravnavamo tekoči 
meter predorske cevi. Kot smo že predhodno omenili, 
vpliv hribine na ovirano deformiranje notranje obloge 
modeliramo z 25 diskretnimi nelinearnimi vzmetmi 
(slika	19(b)).	V	mehanski	analizi	poleg	požarne	obtežbe	
upoštevamo tudi lastno težo betonske konstrukcije ter 
težo okoliške hribine.
Deformiranje predorske cevi pri različnih časih trajanja 
100 MW	naravnega	požara	je	prikazano	na	sliki	22.	Po-
miki	konstrukcije	 so	10-krat	povečani.	Pri	vsakem	času	
je pripisan navpični pomik na sredini razpetine vmesne 
plošče (wplošča) in navpični pomik temena notranje obloge 
(wlok).	 Ugotovimo,	 da	 konstrukcija	 »preživi«	 100  MW	
naravni požar. Največji izračunan navpični pomik 
vmesne plošče znaša wplošča,max = 225 mm in je dosežen 
pri času 116 min (v fazi ohlajanja požarnega prostora), 
10 minut prej pa nastopi tudi največji vodoravni pomik 
vmesne plošče ob konzoli in znaša uplošča,max = 17 mm. 
Konstrukcija se po končanem požaru ne povrne v pr-
votno stanje. To je posledica predvsem degradacije mate-
riala, nepovratnih temperaturnih deformacij, deformacij 
lezenja in prehodnih deformacij v betonu. Poleg tega 
upoštevana požarna obtežba povzroči razpokanje kon-
strukcije in najverjetneje tudi pojav lokalnih poškodb, ki 
pa najverjetneje niso usodne za konstrukcijo.
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Slika 20: Poenostavljen opis porazdelitve temperatur v požarnem prostoru: (a) razdelitev 

konstrukcije na površinska temperaturna polja in (b) časovni razvoj temperatur na površini 
konstrukcije za posamezna temperaturna polja  
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območju obravnavanega požara ne spreminja. Prav tako zanemarimo toplotni tok v tangencialni 
(prečni) smeri notranje obloge oziroma v prečni smeri vmesne plošče. Zato analiziramo  spreminjanje 
temperature le v smeri debeline notranje obloge oziroma plošče in sicer za vsa definirana površinska 
temperaturna polja od TA do TG, ki so prikazana na sliki 20. Pripadajoča temperaturna polja v ustreznih 
prečnih prerezih določimo s povezano kemijsko-temperaturno-vlažnostno analizo. V ta namen 
uporabimo lastno programsko orodje MOISTURE-HEAT (Hozjan, 2009), ki temelji na metodi 
končnih elementov. 

Slika 21 prikazuje razvoj temperature po višini prečnega prereza notranje obloge na levem oziroma 
desnem boku predorske cevi, na temenu predorske cevi ter po višini prečnega prereza vmesne plošče. 
Ugotovimo, da je spreminjanje temperatur po konstrukciji sorazmerno počasno. Po 90 minutah požara 
temperatura v vmesni plošči preseže vrednost 400°C zgolj v plasti debeline 4 cm, medtem ko je pri 
notranji oblogi ta vrednost še manjša in sicer na boku znaša približno 3.5 cm, na temenu pa manj kot 2 
cm. Tako je z visokimi temperaturami prizadet relativno majhen del prečnega prereza plošče oziroma 
notranje obloge. 
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Slika 20: Poenostavljen opis porazdelitve temperatur v požarnem prostoru: (a) razdelitev 

konstrukcije na površinska temperaturna polja in (b) časovni razvoj temperatur na površini 
konstrukcije za posamezna temperaturna polja  

3.2.2. Toplotna analiza 

V okviru toplotne analize predpostavimo, da se temperatura v vzdolžni smeri predorske cevi na 
območju obravnavanega požara ne spreminja. Prav tako zanemarimo toplotni tok v tangencialni 
(prečni) smeri notranje obloge oziroma v prečni smeri vmesne plošče. Zato analiziramo  spreminjanje 
temperature le v smeri debeline notranje obloge oziroma plošče in sicer za vsa definirana površinska 
temperaturna polja od TA do TG, ki so prikazana na sliki 20. Pripadajoča temperaturna polja v ustreznih 
prečnih prerezih določimo s povezano kemijsko-temperaturno-vlažnostno analizo. V ta namen 
uporabimo lastno programsko orodje MOISTURE-HEAT (Hozjan, 2009), ki temelji na metodi 
končnih elementov. 

Slika 21 prikazuje razvoj temperature po višini prečnega prereza notranje obloge na levem oziroma 
desnem boku predorske cevi, na temenu predorske cevi ter po višini prečnega prereza vmesne plošče. 
Ugotovimo, da je spreminjanje temperatur po konstrukciji sorazmerno počasno. Po 90 minutah požara 
temperatura v vmesni plošči preseže vrednost 400°C zgolj v plasti debeline 4 cm, medtem ko je pri 
notranji oblogi ta vrednost še manjša in sicer na boku znaša približno 3.5 cm, na temenu pa manj kot 2 
cm. Tako je z visokimi temperaturami prizadet relativno majhen del prečnega prereza plošče oziroma 
notranje obloge. 
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Slika 21: Razvoj temperature po višini prečnega prereza za (a) notranjo oblogo na levem boku, (b) 

notranjo oblogo na desnem boku, (c)  notranjo oblogo v temenu predorske cevi in (d) 
vmesno ploščo 

3.2.3. Mehanska analiza 

Tudi v tem primeru izvedemo analizo mehanskega odziva predorske cevi z uporabo lastnega 
programskega orodja NFIRA (Bratina, 2003), ki temelji na metodi končnih elementov. Konstrukcijo 
modeliramo z 32 linijskimi končnimi elementi, pri čemer obravnavamo tekoči meter predorske cevi. 
Kot smo že predhodno omenili, vpliv hribine na ovirano deformiranje notranje obloge modeliramo z 
25 diskretnimi nelinearnimi vzmetmi (slika 19(b)). V mehanski analizi poleg požarne obtežbe 
upoštevamo tudi lastno težo betonske konstrukcije ter težo okoliške hribine. 

Deformiranje predorske cevi pri različnih časih trajanja 100 MW naravnega požara je prikazano na 
sliki 22. Pomiki konstrukcije so 10 povečani. Pri vsakem času je pripisan navpični pomik na sredini 
razpetine vmesne plošče (wplošča) in navpični pomik temena notranje obloge (wlok). Ugotovimo, da 
konstrukcija »preživi« 100 MW naravni požar. Največji izračunan navpični pomik vmesne plošče 
znaša wplošča,max = 225 mm in je dosežen pri času 116 min (v fazi ohlajanja požarnega prostora), 10 
minut prej pa nastopi tudi največji vodoravni pomik vmesne plošče ob konzoli in znaša 
uplošča,max = 17 mm. Konstrukcija se po končanem požaru ne povrne v prvotno stanje. To je posledica 
predvsem degradacije materiala, nepovratnih temperaturnih deformacij, deformacij lezenja in 
prehodnih deformacij v betonu. Poleg tega upoštevana požarna obtežba povzroči razpokanje 
konstrukcije in najverjetneje tudi pojav lokalnih poškodb, ki pa najverjetneje niso usodne za 
konstrukcijo. 

Slika 21: Razvoj temperature po višini prečnega prereza za (a) notranjo oblogo na levem boku, (b) notranjo oblogo na 
desnem boku, (c)  notranjo oblogo v temenu predorske cevi in (d) vmesno ploščo

Uporaba naprednih računskih metod za OCENO požarne odpornosti AB konstrukcij
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4. ZAKLJučKI
V	prispevku	 je	prikazana	uporaba	naprednih	računskih	
metod	za	oceno	požarne	odpornosti	AB	konstrukcij	v	po-
gojih požara. Napredna računska orodja morajo biti zas-
novana na ustreznih fizikalnih in kemijskih procesih in 
zakonih, ki se odvijajo v betonu med požarom ter ustrez-
no	validirana.	Na	Katedri	za	mehaniko	in	Katedri	za	Ma-
sivne	in	lesene	konstrukcije	na	Fakulteti	na	gradbeništvo	
in geodezijo v Ljubljani se z numeričnimi raziskavami 
problemov požarnega inženirstva ukvarjamo že od osem-
desetih	letih	prejšnjega	stoletja.	S	problemom	odziva	AB	
konstrukcij v požaru se je podrobneje v okviru svojega 
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Slika 22: Deformirane lege predorske cevi pri različnih časih trajanja 100 MW naravnega požara 
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NFIRA (Bratina, 2003), ki je namenjen analizi AB linijskih konstrukcij med požarom. Za mehanski 
del požarne analize je v tem programu uporabljen učinkovit linijski deformacijski končni element 
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doktorskega študija začel ukvarjati izr. prof. dr. Sebastijan 
Bratina.	Razvil	 je	program	NFIRA	(Bratina,	2003),	ki	 je	
namenjen	analizi	AB	linijskih	konstrukcij	med	požarom.	
Za mehanski del požarne analize je v tem programu upo-
rabljen učinkovit linijski deformacijski končni element 
(Planinc, 1998), ki je zasnovan na geometrijsko točni Re-
issnerjevi teoriji ravninskih nosilcev. Kasneje je bil pro-
gram deležen različnih dopolnitev, med drugim za ana-
lizo prednapetih linijskih konstrukcij v običajnih pogojih 
in pogojih požara. Sočasno z dopolnjevanjem programa 
NFIRA	 je	 bil	 razvit	 tudi	 programa	MOISTURE-HEAT	
(Hozjan,	2009),	ki	je	namenjen	analizi	povezanega	preva-

janja	 toplote	 in	 vlage	 po	AB	konstrukcijah.	 Pomembna	
novost programa je v tem, da pri prevajanju toplote v 
betonu upoštevata tudi vpliv vlage. Pri tem upošteva 
naslednje pomembne procese: (i)  izparevanje vode, (ii) 
utekočinjanje vodne pare, (iii) izločanje kemijsko vezane 
vode ter (iv) pretakanje zraka, vodne pare in proste 
vode po porah betona zaradi temperaturnih in tlačnih 
gradientov ter gradientov koncentracije snovi. Program 
MOISTURE-HEAT	v	kombinaciji	s	programom	NFIRA	
omogoča tudi oceno nastanka eksplozivnega luščenja 
in	 njegov	 vpliv	 na	 požarno	 odpornost	 AB	 konstrukcij.	
Omenimo, da se zaradi velike zahtevnosti oziroma kom-
pleksnosti napredni numerični modeli za požarne analize 
AB	 konstrukcij	 v	 praksi	 še	 vedno	 uporabljajo	 relativno	
redko.	Ena	izmed	uspešnih	aplikacij	uporabe	naprednih	
računskih	metod	za	oceno	požarne	odpornosti	AB	kon-
strukcij je prikazana tudi v tem prispevku.
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Slika 22: Deformirane lege predorske cevi pri različnih časih trajanja 100 MW naravnega požara
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Povzetek 

V članku predstavimo možnost uporabe neporušnih metod za oceno poškodovanosti betona po 
požaru. Eksperimentalna raziskava je zajemala testiranje preizkušancev treh različnih mešanic 
betona z apnenčevim agregatom, ki se med seboj razlikujejo po vrsti cementa in vodocementnem 
(v/c) razmerju. Preizkušanci so bili predhodno negovani skladno s standardom SIST EN 12390-
2:2009 in nato izpostavljeni različnim povišanim temperaturam 200 °C, 400 °C, 600 °C ali 800 °C. 
Pred segrevanjem so bili preizkušanci preiskani z ultrazvočno (UZ) metodo in metodo resonančne 
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MAT,	d.d.	V	okviru	doktorske	naloge	raziskuje	obnašanje	in	lastnosti		betona	po	izpostavitvi	
povišanim temperaturam.
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Povzetek
V	članku	predstavimo	možnost	uporabe	neporušnih	metod	za	oceno	poškodovanosti	beto-
na	po	požaru.	Eksperimentalna	raziskava	 je	zajemala	 testiranje	preizkušancev	 treh	različnih	
mešanic betona z apnenčevim agregatom, ki se med seboj razlikujejo po vrsti cementa in vo-
docementnem (v/c) razmerju. Preizkušanci so bili predhodno negovani skladno s standardom 
SIST	EN	12390-2:2009	in	nato	izpostavljeni	različnim	povišanim	temperaturam	200	°C,	400	
°C,	600	°C	ali	800	°C.	Pred	segrevanjem	so	bili	preizkušanci	preiskani	z	ultrazvočno	(UZ)	me-
todo in metodo resonančne frekvence. Po segrevanju in ohladitvi na sobno temperaturo so bili 
preizkušanci ponovno preiskani z omenjenima metodama ter dodatno z metodo določanja 
sklerometričnega indeksa. Nadalje so bili preizkušanci vizualno pregledani z namenom ocene 
poškodovanosti površine betona. Po opravljenih neporušnih meritvah so bili preizkušanci up-
orabljeni za določitev tlačne in upogibne trdnosti po veljavnih standardih, na podlagi česar je 
bila izvedena študija možnosti uporabe neporušnih metod za oceno poškodovanosti betona, 
predhodno izpostavljenega povišanim temperaturam.  

Abstract
The	feasibility	of	using	nondestructive	methods	 for	estimation	of	concrete	damage	after	fire	
was	 investigated.	 Experimental	 study	was	 carried	 out	 on	 three	 different	 limestone	 concrete	
mixtures	that	differed	in	cement	type	and	water	to	cement	(w/c)	ratio.	After	standard	curing	
time	proposed	by	standard	SIST	EN	12390-2:2009,	specimens	were	exposed	to	various	tem-
perature	levels,	i.e.	200	°C,	400	°C,	600	°C	or	800	°C.	Various	nondestructive	methods,	includ-
ing	ultrasonic	(US)	method	and	resonant	frequency	method,	were	performed	prior	heating.	
Once the specimens were cooled down to the ambient temperature tests were repeated with 
previously	mentioned	nondestructive	methods	additionally	rebound	method	was	added	to	the	
experimental	 research.	 Further	 on,	 specimens	were	 visually	 inspected	 to	 assess	 the	damage	
of	the	concrete	surface.	After	nondestructive	testing,	specimens	were	tested	with	destructive	
methods	 in	order	 to	determine	 compressive	 and	flexural	 strengths.	Based	on	 the	presented	
experimental	study,	feasibility	of	using	nondestructive	methods	for	the	estimation	of	concrete	
damage after fire, was investigated.      
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1 uVOD
Uporaba	 betona	 pri	 gradnji	 objektov	 je	 zelo	 razširjena,	
predvsem zaradi njegove trdnosti in cenovne dostopno-
sti.	Vendar	pa	 se	mehanske	 lastnosti	 betona	med	 in	po	
izpostavljenosti	 povišanim	 temperaturam	 znižajo	 [1],	
kar vpliva na zmanjšanje nosilnosti armiranobetonskih 
(AB)	 objektov.	 Zmanjšanje	 nosilnosti	 AB	 konstrukcij	
med izpostavljenostjo povišanim temperaturam je do-
bro raziskano, medtem ko je poznavanje obnašanja kon-
strukcije po izpostavljenosti povišanim temperaturam 
omejeno. To bi lahko pripisali pomanjkanju opravljenih 
eksperimentalnih raziskav določanja mehanskih last-
nosti betona po izpostavitvi povišanim temperaturam, 
pri čemer je potrebno preučiti vpliv trajanja izpostav-
ljenosti povišanim temperaturam, hitrosti segrevanja 
in maksimalno doseženo temperaturo v obravnavanem 
elementu.	 Med	 požarom	 se	 v	 betonu	 namreč	 odvijejo	
različne mehanske, kemične in termične spremembe, 
ki so izrazito nelinearne in nestacionarne, vendar med 
seboj povezane. Spremembe zaradi povišanih tempera-
turnih razlik in pornih tlakov v konstrukciji povzročijo 
nastanek dodatnih napetosti, posledično pa nastanek 
mikrorazpok znotraj betonske matrice in drugih trajnih 
poškodb	 konstrukcije.	 Vse	 te	 spremembe	 vplivajo	 na	
preostalo nosilnost konstrukcije in oceno racionalnosti 
njene obnove po požaru. Trenutno je ocena nosilnosti 
konstrukcije po požaru narejena predvsem z uporabo 
poenostavljenih postopkov in eksperimentalnih raziskav, 
ki vključujejo vizualni pregled konstrukcije, ali izvedbo 
nekaterih standardnih porušnih testov, kot je na primer 
prikazano	v	[2].	Izvedba	takšnih	testov	je	pogosto	draga,	
časovno potratna, omejena le na določena odjemna mes-
ta, poleg tega pa lahko oslabi preiskovani konstrukcijski 
element do določene mere. Posledično je za nadaljnjo 
analizo ocene nosilnosti konstrukcije po požaru zahtevna 
tudi implementacija dobljenih rezultatov v generične 
numerične modele.
Za ocenjevanje poškodovanosti betona ter njegovih me-
hanskih lastnosti po požaru se uporabljajo različne vrste 
neporušnih metod, kot so metoda vzvratnega širjenja 
UZ	valov	[3],	metoda	resonančne	frekvence	[4],	metoda	
širjenja	udarnih	vibracij	[5],	metoda	sklerometričnega	in-
deksa	[6],	nelinearna	resonančno	vibracijska	metoda	[7,	
8,	9],	nelinearna	UZ	spektroskopska	metoda	[10]	ter		ne-
linearna	modulacijska	metoda	[8,	11].	Zaradi	svoje	jasne	
fizikalne podlage so najpogosteje uporabljene različne 
UZ	metode	 [12,	13],	največkrat	 tiste,	ki	 temeljijo	 ali	na	
meritvah	hitrosti	preleta	UZ	valov	skozi	preizkušanec	ali	
na	meritvah	 odboja	 strižnega	 valovanja	 [6,	 14].	Hitrost	
preleta	UZ	valov	je	zelo	občutljiva	na	spremembe	v	mik-
rostrukturi	betona	in	kot	je	predstavljeno	v	[6,	11,	12,	15]	
lahko na ta način povežemo mehanske lastnosti betona 
s	hitrostjo	preleta	UZ	valov.	Izkaže	pa	se,	da	 je	na	pod-
lagi	UZ	meritev	 težko	določiti	 tlačno	 trdnost	betona	že	
pri	 sobni	 temperaturi,	 saj	na	hitrost	UZ	valov	 in	 tlačno	
trdnost ter njuno korelacijo vplivajo številni medsebojno 

različni faktorji, predvsem sestava betonske mešanice 
[16].
V	 članku	 predstavimo	 različne	 neporušne	 metode	 ter	
možnost njihove uporabe za oceno poškodovanosti be-
tona	 po	 požaru.	 V	 ta	 namen	 je	 bila	 izvedena	 obsežna	
eksperimentalna raziskava, ki je vključevala tri različne 
betonske mešanice. Betonski preizkušanci so bili pred 
izpostavitvijo povišanim temperaturam negovani pri 
standardnih laboratorijskih pogojih. Po ohladitvi so bile 
na preizkušancih izvedene neporušne meritve hitrosti 
preleta	UZ	valov,	meritve	resonančne	frekvence,	določen	
je bil sklerometrični indeks ter izveden vizualni pregled 
preizkušancev z namenom ugotovitve vrste in intenzitete 
poškodb. Na koncu sta bili na predhodno testiranih 
preizkušancih izvedeni standardni porušni preiskavi 
tlačne in upogibne trdnosti betona.  

2 IZBRANE NEPORuŠNE mETODE
V	nadaljevanju	predstavimo	neporušne	metode,	ki	so	bile	
uporabljene v okviru te raziskave.

2.1 Metoda preleta vzdolžnih UZ valov
Za	 določitev	 hitrosti	 preleta	 vzdolžnih	 UZ	 valov	 skozi	
preizkušanec vp smo uporabili komercialno dostopen 
instrument Pundit Lab proizvajalca Proceq z oddajno in 
sprejemno	sondo	premera	25	mm	in	frekvenco	UZ	val-
ovanja	150	kHz.	Sondi	smo	namestili	na	dve	med	seboj	
vzporedni nasprotni stranici preizkušanca. Izmerili smo 
čas	 potovanja	 UZ	 vala	 tp med oddajno in sprejemno 
sondo	 skladno	 s	 standardom	 [17].	 Iz	 znane	 razdalje	Lp 
med	obema	UZ	sondama	smo	izračunali	hitrost	preleta	
vzdolžnih	UZ	valov	skozi	preizkušanec	po	enačbi:

          .                 (1)

Za zagotavljanje ustreznega akustičnega kontakta med 
sondama in preizkušancem je bil uporabljen poseben gel. 
Na vsakem preizkušancu so bile opravljene po tri meritve 
v dveh med seboj pravokotnih smereh, kot rezultat pa je 
bila upoštevana povprečna vrednost vseh meritev.

2.2 Metoda resonančne frekvence
Metoda	 resonančne	 frekvence	 je	 podrobneje	 opisana	 v	
standardu	[18]	 in	 je	namenjena	določanju	dinamičnega	
Youngovega	 modula	 Ed, strižnega modula G in Pois-
sonovega koeficienta μ elastičnih, homogenih in izotro-
pnih	materialov	 pri	 sobni	 temperaturi.	Metoda	 je	 pop-
olnoma neporušna in zasnovana na principu indukcije 
valovanja	v	preizkušancu	z	mehanskim	impulzom.	Mer-
itve osnovne torzijske in upogibne frekvence smo izvedli 
z	instrumentom	GrindoSonic	MK5.	Dinamični	Youngov	
modul je bil določen po iteracijskem postopku na pod-
lagi izmerjene osnovne upogibne frekvence izven rav-
nine preizkušanca in predhodno predpostavljene vred-
nosti	Poissonovega	koeficienta	po	standardu	[18].	Strižni	

vp =
Lp 

tp 
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modul je bil ravno tako določen skladno s standardom 
[18]	na	podlagi	izmerjene	osnovne	torzijske	frekvence.

2.3  Metoda določanja sklerometričnega 
indeksa

Meritve	 sklerometričnega	 indeksa	 smo	 izvedli	 z	 in-
strumentom	 Digi-Schmidt	 2000	 proizvajalca	 Proceq.	
Površinska trdnost betona  je bila določena na podlagi 
povprečne vrednosti enajstih meritev sklerometričnega 
indeksa na obravnavanem preizkušancu ter na podlagi 
krivulje B, ki jo podaja proizvajalec za površinsko trdnost 
betona	starejšega	od	14	dni	[19].

3 EKSPERImENTALNI DEL

3.1 Material in priprava preizkušancev
Betonske mešanice so bile pripravljene s portlandskim 
cementom	 visoke	 začetne	 trdnosti	 (CEM	 I	 52,5	 R)	 in	
cementom	normalne	trdnosti	(CEM	42,5	N),	pitno	vodo	
ter apnenčevim agregatom z zaobljenimi zrni in maksi-
malnim premerom zrna 16 mm. Betonske mešanice so 
se poleg vrste uporabljenega cementa med seboj razliko-
vale	tudi	v	v/c	razmerju.	Mešanici	1	in	2	sta	bili	izdelani	
s cementom visoke začetne trdnosti in hiper plastifika-
torjem, pri čemer je v/c razmerje mešanice 1 znašalo 
0,47,	mešanice	 2	 pa	 0,34.	Mešanica	 3	 je	 bila	 izdelana	 s	
cementom	 normalne	 trdnosti	 ter	 v/c	 razmerjem	 0,46.	
Receptura vseh obravnavanih betonskih mešanic je pred-
stavljena v preglednici 1. Skupaj je bilo izdelanih 58 kock 
dimenzij	10	x	10	x	10	cm3	in	50	prizem	dimenzij	4	x	4	x	
16 cm3.  Po izdelavi so bili betonski preizkušanci 28 dni 
negovani v vodi, naslednjih 28 dni pa so bili sušeni na zr-
aku	pod	standardnimi	 laboratorijskimi	pogoji.	Vlažnost	
preizkušancev pred pričetkom meritev je znašala okrog 
3,2	%.	Dodatno	 so	 bile	 pri	 vsaki	mešanici	 izdelane	 be-
tonske kocke za spremljanje naraščanja temperature 
znotraj	 preizkušancev.	 Visoko	 temperaturno	 odporna	
termočlena sta bila nameščena na sredino zunanje plo-
skve 5 mm pod površino ter v središče posamezne kocke. 

Preglednica 1: Receptura betonskih mešanic v [kg].

material Vrsta mešanica 1 mešanica 2 mešanica 3

Cement CEM 52,5 R 360 360 -

CEM 42,5 N - - 360

Voda Iz pipe 169 122 161

Hiper plastifikator 2,16 2,16 -

Apnenčev agregat 0/4 mm 931 931 931

4/8 mm 280 280 280

8/16 mm 652 652 652

3.2 Režim segrevanja
Betonski preizkušanci posamezne mešanice so bili pred 
pričetkom preizkušanja razdeljeni v pet različnih skupin. 
Prva, referenčna skupina preizkušancev je bila testirana 
takoj po sušenju pri sobni temperaturi. S tem so bile 
dobljene referenčne vrednosti neporušnih meritev in 
mehanskih lastnosti betona pri sobni temperaturi. Preo-
stale skupine preizkušancev so bile v električni peči iz-
postavljene	 povišanim	 temperaturam	 200	 °C,	 400	 °C,	
600	°C	ali	800	°C.		Preizkušanci	so	bili	enakomerno	seg-
revani, pri čemer je začetna hitrost segrevanja v sredini 
kock	 znašala	 okrog	 3	 °C/min.	 Naraščanje	 temperature	
znotraj preizkušancev smo merili s termočleni, pri čemer 
smo želeli zagotoviti izotermno stanje. Takšno stanje je 
bilo	 znotraj	 betonske	 kocke,	 pri	 segrevanju	 do	 200	 °C,	
doseženo	po	6,5	urah,	pri	segrevanju	na	800	°C	pa	po	10	
urah. Na sliki 1 prikazujemo izmerjen tipični razvoj tem-
perature znotraj betonskih preizkušancev.

Slika 1: Režim segrevanja znotraj kock betonske mešanice 1.

3.3 Postopek testiranja
Pred segrevanjem so bili preizkušanci testirani z 
neporušnima metodama, kjer so bile izvedene mer-
itve	hitrosti	preleta	UZ	valov	 ter	osnovnih	 resonančnih	
frekvenc. Po ohladitvi sta bili ponovno izvedeni omen-
jeni dve meritvi, dodatno je bil določen še sklerometrični 

indeks. Po opravljenih neporušnih testih sta bila nato 
izvedena standardni tlačni in upogibni test. Standardni 
tlačni test je bil izveden na betonskih kockah skladno s 
standardom	[20].	Upogibna	trdnost	betona	je	bila	z	upo-
gibnim testom določena na prizmatičnih preizkušancih 
skladno	s	standardom	[21].	Oba	testa	sta	bila	izvedena	z	
univerzalno	napravo	Zwick	Z400.	
Vse	eksperimentalne	raziskave	so	bile	narejene	v	labora-
torijih	podjetja	IGMAT	d.d.	v	Ljubljani.

4 EKSPERImENTALNI REZuLTATI

4.1 Vizualni pregled preizkušancev
Poškodovanost preizkušancev po izpostavljenosti 
povišanim temperaturam se lahko oceni z vizualnim 
pregledom pojava razpok, luščenja ali spremembe barve 
površine	preizkušanca	[22].	Slika	2	prikazuje	preizkušance	
mešanice 1, slika 3 pa preizkušance mešanice 3 po iz-
postavljenosti povišanim temperaturam. Glavna razlika 
med omenjenima mešanicama je uporabljena vrsta ce-
menta ter vsebnost plastifikatorja v mešanici 1, pri čemer 
sta bili povprečni tlačni trdnosti betona pri sobni tem-
peraturi	primerljivi	in	sta	znašali	73	MPa	za	mešanico	1	
in	77	MPa	za	mešanico	3.	
Pri opazovanju površine preizkušancev mešanice 1 in 2, 
pojava	razpok	do	temperature	200	°C	nismo	opazili.	Pri	
temperaturi	400	°C	zaznamo	prve	razpoke,	ki	pa	pri	 tej	
temperaturi še niso izrazite. Tipične mrežaste razpoke 
postanejo	vidnejše	pri	temperaturi	600	°C,	pri	tempera-
turi	 800	 °C	 pa	 je	 že	 zaznati	 pojav	 propadanja	 betona,	
predvsem v vogalih. 
Pri mešanici 3 razpok nismo zaznali do vključno temper-
ature	400	°C.	Pri	temperaturi	600	°C	so	se	pojavile	lasaste	
mrežaste	 razpoke,	 pri	 temperaturi	 800	 °C	 pa	 ponovno	
zaznamo fenomen propadanja betona v vogalih.       

4.2 Meritve preleta vzdolžnih UZ valov
Rezultate povprečnih vrednosti hitrosti preleta vzdolžnih 
UZ	valov	skozi	preizkušance	prikazujemo	na	sliki	4.	Opa-
zimo, da se z naraščanjem temperature hitrost preleta 
UZ	 valov	 pričakovano	 niža.	 Največji	 relativni	 padec	 je	
opazen	 v	 območju	med	 200	 °C	 in	 400	 °C,	 ko	 so	 se	 na	
preizkušancih pričele pojavljati razpoke. Opaziti je, da 
na	dobljene	rezultate	vpliva	sestava	betonske	mešanice.	V	
obeh	primerih	je	hitrost	preleta	UZ	valov	z	naraščanjem	
temperature najpočasneje upadala pri meritvah oprav-
ljenih na preizkušancih mešanice 3.     

Slika 2: Betonske prizme mešanice 1 po izpostavitvi 
povišanim temperaturam, z leve proti desni: 20 °C, 200 °C, 
400 °C, 600 °C in 800 °C.

Slika 3: Betonske prizme mešanice 3 po izpostavitvi 
povišanim temperaturam, z leve proti desni: 20 °C, 200 °C, 
400 °C, 600 °C in 800 °C.

 

  

 
Slika 2: Betonske prizme mešanice 1 po izpostavitvi povišanim temperaturam, z leve proti desni: 20 °C, 200 

°C, 400 °C, 600 °C in 800 °C. 

 
Slika 3: Betonske prizme mešanice 3 po izpostavitvi povišanim temperaturam, z leve proti desni: 20 °C, 200 

°C, 400 °C, 600 °C in 800 °C. 

4.2 Meritve preleta vzdolžnih UZ valov 
Rezultate povprečnih vrednosti hitrosti preleta vzdolžnih UZ valov skozi preizkušance prikazujemo 
na sliki 4. Opazimo, da se z naraščanjem temperature hitrost preleta UZ valov pričakovano niža. 
Največji relativni padec je opazen v območju med 200 °C in 400 °C, ko so se na preizkušancih 
pričele pojavljati razpoke. Opaziti je, da na dobljene rezultate vpliva sestava betonske mešanice. V 
obeh primerih je hitrost preleta UZ valov z naraščanjem temperature najpočasneje upadala pri 
meritvah opravljenih na preizkušancih mešanice 3.      

 
Slika 4: Povprečna hitrost preleta UZ valov skozi preizkušance: (a) kocka in (b) prizma. 

 

  

 
Slika 2: Betonske prizme mešanice 1 po izpostavitvi povišanim temperaturam, z leve proti desni: 20 °C, 200 

°C, 400 °C, 600 °C in 800 °C. 

 
Slika 3: Betonske prizme mešanice 3 po izpostavitvi povišanim temperaturam, z leve proti desni: 20 °C, 200 

°C, 400 °C, 600 °C in 800 °C. 

4.2 Meritve preleta vzdolžnih UZ valov 
Rezultate povprečnih vrednosti hitrosti preleta vzdolžnih UZ valov skozi preizkušance prikazujemo 
na sliki 4. Opazimo, da se z naraščanjem temperature hitrost preleta UZ valov pričakovano niža. 
Največji relativni padec je opazen v območju med 200 °C in 400 °C, ko so se na preizkušancih 
pričele pojavljati razpoke. Opaziti je, da na dobljene rezultate vpliva sestava betonske mešanice. V 
obeh primerih je hitrost preleta UZ valov z naraščanjem temperature najpočasneje upadala pri 
meritvah opravljenih na preizkušancih mešanice 3.      

 
Slika 4: Povprečna hitrost preleta UZ valov skozi preizkušance: (a) kocka in (b) prizma. 

Slika 4: Povprečna hitrost preleta UZ valov skozi 
preizkušance: (a) kocka in (b) prizma.

Na podlagi povezave med preostalo tlačno trdnostjo in 
meritvami	 preleta	 UZ	 valov	 skozi	 preizkušanec	 lahko	
določimo	tudi	kvaliteto	betona	po	požaru	[23].	V	pregled-
nici 2 za posamezni razred kvalitete betona podajamo 
pripadajoče	hitrosti	preleta	UZ	valov	podane	v	[23,	24].	
Hitrosti	preleta	UZ	valov	so	bile	v	primeru	[23]	določene	
na	vzorcih	betona	s	silikatnim	agregatom,	v	primeru	[24]	
pa na vzorcih iz betona z apnenčevim agregatom. 
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4.3 Meritve resonančne frekvence
Slika	 5	 prikazuje	 rezultate	 dinamičnega	 Youngovega	 in	
strižnega modula, izračunanega iz meritev osnovne tor-
zijske in upogibne frekvence preizkušancev. Podobno kot 
pri	meritvah	 hitrosti	 UZ	 valov	 tudi	 tu	 opazimo	 izrazit	
padec teh dveh fizikalnih količin z naraščanjem tempera-
ture, pri čemer je relativno zmanjšanje podobno kot pri 
hitrosti	UZ	valov,	v	območju	med	200	°C	in	400	°C.	Kot	
omenjeno,	so	se	pri	temperaturi	400	°C	pričele	pojavljati	
izrazitejše razpoke, kar najverjetneje vpliva na omenjeno 
zmanjšanje.	Opazimo,	da	se	tako	dinamični	Youngov	kot	
strižni modul z naraščanjem temperature zmanjšujeta s 
primerljivo intenziteto.     

4.4 Meritve sklerometričnega indeksa
Površinsko trdnost betonskih preizkušancev smo določili 
z meritvami sklerometričnega indeksa in jo prikazujemo 
na sliki 6. Opazno je, da so v tem primeru spremembe 
površinske trdnosti z naraščanjem temperature manj 
izrazite kot v prejšnjih primerih. Pri mešanicah 1 in 3 
opazimo, da se površinska trdnost betona pri segrevanju 
do	 temperature	 200	 °C	 celo	 nekoliko	 poveča	 glede	 na	
vrednost, izmerjeno pri sobni temperaturi. Z nadaljnjim 
naraščanjem temperature se površinska trdnost betona 
mešanice 3 najmanj zmanjšuje, največji padec pa je opa-
zen pri mešanici 1.

dosežena tlačna trdnost primerljiva z meritvami, oprav-
ljenimi	na	mešanici	 3.	V	 vseh	primerih	 je	 sicer	 opazen	
izrazit, praktično linearen padec vrednosti tlačne trdnosti 
betona z naraščanjem temperature, pri čemer je inten-
ziteta padanja v vseh primerih podobna.     

peraturam	200	°C,	400	°C,	600	°C	ali	800	°C.	Po	ohladitvi	
so bili preizkušanci testirani z neporušnimi in porušnimi 
metodami. 
Meritve	 z	UZ	metodo	pričakovano	kažejo,	 da	 so	 rezul-
tati odvisni od sestave betonske mešanice. Z naraščanjem 
temperature	 se	 hitrost	 preleta	 UZ	 valov	 niža,	 kar	 kaže	
na slabšanje kvalitete betona z naraščanjem tempera-
ture. Izkaže se, da meritve dveh različnih resonančnih 
frekvenc po izpostavljenosti povišanim temperaturam, 
podajajo	podobno	obnašanje	dinamičnega	Youngovega	in	
strižnega	modula.	V	tem	primeru	je	metoda	resonančne	
frekvence zanesljiva ne glede na izbiro vrste merjene 
osnovne frekvence. Z obema omenjenima metodama 
zaznamo izrazito spremembo v merjenih rezultatih, ko 
so se v vzorcih pričele pojavljati razpoke. Pri meritvah 
sklerometričnega indeksa opazimo, da se površinska 
trdnost zmanjšuje počasneje kot tlačna trdnost betona, 
določena	na	podlagi	standardnih	porušnih	testov.	V	tem	
primeru zgolj meritve površinske trdnosti ne zadoščajo 
poznavanju obnašanja tlačne trdnosti betona po požaru. 
Rezultati preiskave v splošnem kažejo, da je s predstav-
ljenimi neporušnimi metodami možno zaznati spre-
membe v kvaliteti betona, predhodno izpostavljen-
ega	 ekstremno	visokim	 temperaturam.	Vse	uporabljene	
metode jasno kažejo padec v kvaliteti betona gledano z 
vidika doseženih mehanskih lastnosti po izpostavljenosti 
povišanim	temperaturam.	V	splošnem	je	največji	padec	
vrednosti rezultatov neporušnih metod zaznati v temper-
aturnem	območju	med	200	°C	in	600	°C,	ko	se	v	betonu	
začnejo pojavljati (površinske) mrežaste razpoke.    
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Preglednica 2: Ocena preostale tlačne trdnosti betona po požaru, povzeto po [23, 24].

Kvaliteta betona Preostala tlačna trdnost Hitrost uZ valov 
[23][km/s]

Hitrost uZ valov 
[24] [km/s]

Zelo dobra 100 – 80 % 4,6 – 4,1 3,8 – 3,5

Dobra 80 – 76 % 4,1 – 3,9 3,5 – 3,4

Zadostna 76 – 60 % 3,9 – 3,0 3,4 – 2,3

Slaba 60 – 47 % 3,0 – 2,3 2,3 – 1,7

Zelo slaba 47 – 30 % 2,3 – 1,1 < 1,7

Slika 5: Povprečna vrednost meritve resonančne frekvence: 
(a) dinamični Youngov in (b) strižni modul betona.

Slika 6: Povprečne vrednosti površinske trdnosti betona.

4.5  Meritve tlačne trdnosti betona 
po izpostavljenosti povišanim 
temperaturam

Vrednosti	 tlačne	 trdnosti	 betona	 po	 izpostavljenosti	
povišanim temperaturam v odvisnosti od temperature 
prikazujemo na sliki 7. Povprečna vrednost tlačne trd-
nosti betona mešanice 2 je po segrevanju do temperature 
200	°C	primerljiva	z	rezultati,	izmerjenimi	pri	sobni	tem-
peraturi. Opazimo, da je za vse temperature tlačna trd-
nost betona mešanice 3 višja od tlačnih trdnosti betona 
mešanice 1, kjer sta uporabljena plastifikator in cement 
visokih začetnih trdnosti. Izpostavljenost povišanim tem-
peraturam	 do	 400	 °C	 najmanj	 vpliva	 na	 tlačno	 trdnost	
betonskih kock mešanice 2, nad to temperaturo, pa je 

Slika 7: Povprečne vrednosti tlačne trdnosti betona.

4.6  Meritve upogibne trdnosti betona 
po izpostavljenosti povišanim 
temperaturam

Vrednosti	 upogibne	 trdnosti	 betona	 po	 izpostavljenosti	
povišanim temperaturam v odvisnosti od tempera-
ture prikazujemo na sliki 8. Opazimo, da že segrevanje 
vzorcev	do	temperature	200	°C	znatno	zmanjša	upogibno	
trdnost betona. Pri mešanicah 1 in 2 je največje relativno 
zmanjšanje upogibne trdnosti nastalo v območju med 
200	°C	in	400	°C,	medtem	ko	je	pri	mešanici	3	to	opaziti	
med	20	°C	in	200	°C.	Opazimo	tudi,	da	mešanica	3	dose-
ga višje upogibne trdnosti kot mešanici 1 ali 2. 

Slika 8: Povprečne vrednosti upogibne trdnosti betona. 

5 ZAKLJučKI
V	prispevku	predstavimo	možnost	uporabe	neporušnih	
metod za oceno poškodovanosti betona po požaru. Izde-
lani so bili preizkušanci treh različnih betonskih mešanic, 
ki so bili po opravljeni negi izpostavljeni povišanim tem-

Možnost uporabe neporušnih metod za oceno poškodovanosti betona po požaru
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Anton Levičar  je pooblaščeni inženir gradbeništva z 10 letnimi izkušnjami tako iz področja vi-
sokogradnje kot tudi s področja predorogradnje in geotehnike. Zadnjih 6 let pretežno sodeluje 
na	predorskih	projektih	v	Nemčiji	in	Avstriji,	kjer	se	je	dodobra	spoznal	z	lokalnim	nivojem	
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dnevno prakso projektiranja v Sloveniji.

1. Betoni v predorogranji
Predori so se gradili že mnogo pred iznajdbo modernih 
betonskih mešanic, vendar pa si v današnjem času grad-
nje predorov brez uporabe betona skorajda ne more-
mo zamisliti. Glede na raznovrstne uporabe betonov, 
so predori verjetno tiste inženirske konstrukcije, ki 
najraznovrstnejše izkoriščajo kompozitno naravo betona.
Pri konvencionalni gradnji predorov beton uporabljamo:

1. Izkop in podpiranje:
a. Osnovna podgradnja, kjer z brizganim be-

tonom zagotavljamo zgodnje trdnosti
b. S cementom stabilizirani materiali (zemeljs-

ki agregati, agregati iz ekspandiranega poli-
stirena,…)	 za	 različne	 zapolnitve,	 nadgrad-
nje,….

c. Izravnalni brizgani betoni za doseganje 
ravnosti in gladkosti pred nameščanjem hi-
droizolacije

d. Lining stress controlers, kjer z uporabo 
plastičnega betona, lahko kontroliramo nivo 
napetosti v oblogi

2.	 Finalna	dela:
a. Obloga iz brizganega betona, kjer namesto 

zgodnjih trdnosti posvečamo pozornost ob-
delovalnosti in trajnosti obloge

b. Notranja obloga iz litega betona, kjer zago-
tavljamo možnost hitrega razopaževanja, vi-
soke končne trdnosti, odpornost proti klori-
dom,	zmrzali,…..

c. Pusti betoni za zagotovitev teže v talnem 
oboku

d.	 Drenažni	 ali	 no-fines	 betoni	 v	 območju	
drenažnih cevi s posebnimi vezivi

e.	 Visokoodporni	 betoni	 robnikov,	 kinet,	
vodnikov,…..v	območju	vozišča

f. Nenazadnje brizgane obloge za zagotovitev 
požarne odpornosti osnovne obloge predor

Pri mehanizirani izgradnji predorov, se posveča pozor-
nost predvsem visokim končnim trdnostim betonov. 
V	 tem	 prispevku	 se	 bomo	 osredotočili	 le	 na	 požarno	
odpornost betonov v predorih in prikazali tipičen primer 
definiranja požarnih zahtev ter izračuna požarne odpor-
nosti

2. Požari v predorih
Več	požarov	v	predorih	v	preteklosti	(Eurotunnel	–	1996,	
Mont	Blanc	Tunnel	 –	 1999,	Tauerntunnel	 -	 1999	 (Slika	
2), Kaprun – 2000, Gotthardtunnel – 2001) je povzročilo 
številne smrtne žrtve ter ogromno gmotno škodo. Požari 
so se pogosteje pojavili v cestnih predorih, medtem ko so 
bile žrtve in gmotna škoda večja v železniških predorih. 
V	primeru	požara	je	primarna	varnost	ljudi	in	reševalcev	
v predoru. Osnovni pogoj za reševanje je stabilna kon-
strukcija predora oziroma notranja obloga, ki se v 
določenem času ne sme porušiti in s tem omejiti dostop 
za reševanje. To velja še posebej za podvodne predore in 
predore pod urbanimi oz. poseljenimi območji. Sekunda-
rni motiv je neposredna in posredna gospodarska škoda 
zaradi popožarne sanacije in izpad dohodka zaradi pre-
kinitve	 obratovanja	 predora.	 V	 primeru	 Eurotunnela	
je bil strošek same sanacije po požaru € 87 mio, izpad 
dohodkov in nadgradnja predora pa sta predstavljala 
strošek € 211 mio.

 
Slika 2: Posledice požara v Tau-
erntunnelu v Avstriji (1999)

3. Požarne krivulje
V	preteklosti	se	je	veliko	raziskav	ukvarjalo	z	določitvijo	
požarne krivulje tako v laboratoriju kot tudi v opuščenih 
predorih. Na razpolago je tako več požarnih krivulj (Slika 
3: Požarne krivulje), ki jih predpisujejo različni stand-
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Slika 1: Tipični prečni prerez predora pri konvencionalni gradnji z raznovrstno uporabo betona 
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samega gradbenega materiala. Primerna je predvsem za zgradbe. Hidro-karbonska (HC) krivulja opisuje 
gorenje bolj vnetljivih snovi kot na primer rezervoarjev in cistern za goriva ali olja. Maksimalna temperatura 
gorenja je 1100°C. Na francosko pobudo je nastala modificirana hidro-karbonska (HCM) krivulja, katere 
maksimum doseže 1300°C. RWS krivulja (RWS - Rijkswaterstaat) je bila razvita na Nizozemskem in 
obravnava »worst-case« scenarij pri čemer zagori 50 m3 goriva s požarno obtežbo 300 MW in trajanjem 
120 minut. Za razliko od HC-krivulje RWS-krivulja obravnava požar v zaprtih prostorih z zmanjšano 
zmožnostjo disipacije toplote, kar bolje opiše požarno situacijo v predoru. V Nemčiji so v okviru programa 
Eureka razvili krivuljo RABT-ZTV krivuljo, kjer požarna temperatura naglo naraste na 1200°C in začne padati 
pri 30 minutah za cestne oz. pri 60 minutah za železniške požare. Ohlajanje v obeh primerih traja 110 
minut. RABT-ZTV krivulja za železniške požare je poimenovana tudi kot Eureka ali EBA krivulja (EBA – 
Eisenbahn Bundesamt). Za razliko od ostalih požarnih krivulj sta krivulji RABT-ZTV »zaprti« krivulji, torej s 
fazo ohlajevanja. Pri »odprtih« krivuljah je predvidena neomejena količina goriva. Standardi omejujejo 
trajanje teh požarnih krivulj v odvisnosti od stopnje zaščite na 120 ali celo 180 minut. 

  

Žibert, M.; Levičar, A.;  
Raznolike uporabe betonov v predorogradnji s poudarkom na zagotavljanju požarne odpornosti 

           4 

  
Slika 2: Posledice požara v Tauerntunnelu v Avstriji (1999) 

3 Požarne krivulje 
V preteklosti se je veliko raziskav ukvarjalo z določitvijo požarne krivulje tako v laboratoriju kot tudi v 
opuščenih predorih. Na razpolago je tako več požarnih krivulj (Slika 3: Požarne krivulje), ki jih predpisujejo 
različni standardi in smernice oz. dopuščajo celo možnost uporabe več različnih požarnih krivulj. ISO oz. 
celulozna krivulja predstavlja hitrost in jakost gorenja materialov, ki so prisotni v zgradbah kot tudi gorenje 
samega gradbenega materiala. Primerna je predvsem za zgradbe. Hidro-karbonska (HC) krivulja opisuje 
gorenje bolj vnetljivih snovi kot na primer rezervoarjev in cistern za goriva ali olja. Maksimalna temperatura 
gorenja je 1100°C. Na francosko pobudo je nastala modificirana hidro-karbonska (HCM) krivulja, katere 
maksimum doseže 1300°C. RWS krivulja (RWS - Rijkswaterstaat) je bila razvita na Nizozemskem in 
obravnava »worst-case« scenarij pri čemer zagori 50 m3 goriva s požarno obtežbo 300 MW in trajanjem 
120 minut. Za razliko od HC-krivulje RWS-krivulja obravnava požar v zaprtih prostorih z zmanjšano 
zmožnostjo disipacije toplote, kar bolje opiše požarno situacijo v predoru. V Nemčiji so v okviru programa 
Eureka razvili krivuljo RABT-ZTV krivuljo, kjer požarna temperatura naglo naraste na 1200°C in začne padati 
pri 30 minutah za cestne oz. pri 60 minutah za železniške požare. Ohlajanje v obeh primerih traja 110 
minut. RABT-ZTV krivulja za železniške požare je poimenovana tudi kot Eureka ali EBA krivulja (EBA – 
Eisenbahn Bundesamt). Za razliko od ostalih požarnih krivulj sta krivulji RABT-ZTV »zaprti« krivulji, torej s 
fazo ohlajevanja. Pri »odprtih« krivuljah je predvidena neomejena količina goriva. Standardi omejujejo 
trajanje teh požarnih krivulj v odvisnosti od stopnje zaščite na 120 ali celo 180 minut. 

  



82 83BETON IN TRAJNOSTNA GRADNJA - Beton in požarna odpornost

ardi in smernice oz. dopuščajo celo možnost uporabe 
več različnih požarnih krivulj. ISO oz. celulozna krivulja 
predstavlja hitrost in jakost gorenja materialov, ki so pris-
otni v zgradbah kot tudi gorenje samega gradbenega ma-
teriala.	Primerna	je	predvsem	za	zgradbe.	Hidro-karbon-
ska	(HC)	krivulja	opisuje	gorenje	bolj	vnetljivih	snovi	kot	
na	primer	rezervoarjev	in	cistern	za	goriva	ali	olja.	Mak-
simalna	 temperatura	 gorenja	 je	 1100°C.	 Na	 francosko	
pobudo	je	nastala	modificirana	hidro-karbonska	(HCM)	
krivulja,	katere	maksimum	doseže	1300°C.	RWS	krivulja	
(RWS	-	Rijkswaterstaat)	je	bila	razvita	na	Nizozemskem	
in	 obravnava	 »worst-case«	 scenarij	 pri	 čemer	 zagori	 50	
m3	goriva	s	požarno	obtežbo	300	MW	in	trajanjem	120	
minut.	 Za	 razliko	 od	HC-krivulje	 RWS-krivulja	 obrav-
nava požar v zaprtih prostorih z zmanjšano zmožnostjo 
disipacije toplote, kar bolje opiše požarno situacijo v pre-
doru.	V	Nemčiji	so	v	okviru	programa	Eureka	razvili	kri-
vuljo	RABT-ZTV	krivuljo,	kjer	požarna	temperatura	na-
glo	naraste	na	1200°C	in	začne	padati	pri	30	minutah	za	
cestne oz. pri 60 minutah za železniške požare. Ohlajanje 
v	 obeh	 primerih	 traja	 110	 minut.	 RABT-ZTV	 krivulja	
za	železniške	požare	je	poimenovana	tudi	kot	Eureka	ali	
EBA	krivulja	(EBA	–	Eisenbahn	Bundesamt).	Za	razliko	
od	ostalih	požarnih	krivulj	sta	krivulji	RABT-ZTV	»zapr-
ti«	krivulji,	torej	s	fazo	ohlajevanja.	Pri	»odprtih«	krivul-
jah je predvidena neomejena količina goriva. Standardi 
omejujejo trajanje teh požarnih krivulj v odvisnosti od 
stopnje zaščite na 120 ali celo 180 minut.
 
4.  Eksplozijsko luščenje betona pri 

požaru in polipropilenska vlakna
Eksplozijsko	 luščenje	 betona	 se	 pojavi	 predvsem	 pri	
hidro-karbonskih	 požarih,	 kjer	 požarna	 temperatura	
hitro	naraste.	Eksperimenti	so	pokazali	da	se	eksplozijsko	
luščenje	začne	pri	temperaturah	350°C	-	450°C.	Posledica	

eksplozijskega luščenja je prikazana na Slika 2: Posledice 
požara	v	Tauerntunnelu	v	Avstriji	(1999).
Na eksplozijsko luščenje betona vpliva več različnih me-
hanizmov: 

•	 porast	pornih	 tlakov	zaradi	 izhlapevanja	vode	pri	
dvigu temperature

•	 tlaki	na	požarno	izpostavljeni	površini	zaradi	tem-
peraturnega gradienta v prerezu

•	 notranje	 razpoke	 zaradi	 razlike	 v	 temperaturnih	
raztezkih agregata in cementne paste

•	 razpoke	 zaradi	 razlike	 v	 temperaturnih	 raztezkih	
med betonom in armaturo

•	 zmanjšanje	trdnosti	zaradi	kemičnih	procesov	med	
segrevanjem

Porni tlaki so odvisni od stopnje segrevanja, vsebnosti 
vlage, prepustnosti in poroznosti. Splošno sprejet ukrep 
za omejitev luščenja betona je dodatek polipropilenskih 
(PP)	 vlaken	 betonu.	 Pri	 temperaturi	 160°C	 se	 vlakna	
začnejo topiti in tako ustvarijo prostor oz. mikropore, 
kamor lahko preide vlaga in s tem poveča prepustnost. 
Posledično se zmanjša pritisk na stene por. Doziranje 
vlaken v betonu je načeloma v območju 0,9 – 2,5 kg/m3. 
Eksperimentalno	je	bilo	ugotovljeno,	da	delež	PP-vlaken	
1,5	kg/m3	poveča	propustnost	betona	do	400%.	Nemška	
in avstrijska smernica za projektiranje predorov pred-
videvata,	da	se	z	dodatkom	PP-vlaken	omeji	ali	pa	celo	
prepreči luščenje betona. 

5. Požarna analiza
V	 standardu	 Eurocode	 EN	 1992-1-2	 je	 predvidenih	
več poenostavljenih in naprednih računskih metod za 
upoštevanje	požarne	obtežbe.	Metoda	s	temperaturnimi	
profili je osnovana na standardnem celuloznem požaru in 
ni primerna za predore. Poenostavljena metoda »izoter-
ma	500°C«	predvideva,	da	se	betonski	del	prereza,	ki	se	
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sprva določi poškodovani del prereza zaradi luščenja. Ker čas, pri katerem se luščenje zgodi ni določen, se ta 
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segreje	nad	500°C,	izloči	iz	analize,	pri	čemer	se	preostali	
prerez privzame kot polnonosilen. Napredne računske 
metode morajo zagotoviti realistično analizo požaru iz-
postavljenih konstrukcij in so sestavljene iz termične in 
mehanske analize.
V	 Nemčiji	 se	 za	 projektiranje	 železniških	 predorih	
upošteva smernica nemških železnic DB Ril 853, ki za 
primer požarov predpisuje napredno računsko metodo. 
V	 smernici	 je	 določen	 postopek	 analize,	 kjer	 se	 sprva	
določi poškodovani del prereza zaradi luščenja. Ker čas, 
pri katerem se luščenje zgodi ni določen, se ta del pre-
reza odbije že pred termično analizo. Nato sledi termična 
analiza na preostalem prerezu za določitev nelinearnega 
poteka temperature v prerezu. Na podlagi termične ana-
lize se zmanjšajo karakteristike betona in armature v 
odvisnosti od temperature. S temperaturno odvisnimi 
nelinearnimi materialnimi karakteristikami se na koncu 
izvede mehanska analiza. Ta postopek analize požara se 
lahko izvede v programu Sofistik.

6.  Določitev eksplozijskega luščenja 
betona

V	standardu	Eurocode	EN	1992-1-2	 je	omenjeno,	da	se	
je potrebno izogniti eksplozijskemu luščenju, pri čemer 
navaja,	da	pri	deležu	vlažnosti	≤	3%	malo	verjetnosti	za	ta	
pojav. Sama metoda za določitev eksplozijskega luščenja 
ni	podana.	V	smernici	DB	Ril	853	je	podan	postopek	za	
notranjo oblogo predorov, ki upošteva vsebnost vlage, 
prepustnost, tlačno trdnost betona, izkoriščenost beton-
skega	prereza,	termično	raztezanje	betona	in	količino	PP-
vlaken v betonu.

Preglednica 1: Vplivni faktorji za določitev eksplozijskega  
luščenja betona po DB Ril 853

Seštevek faktorjev definira stopnjo nevarnosti luščenja 
betona kot tudi srednjo debelino odluščenega betona. 
Pri	projektu	Fildertunel	v	Nemčiji	je	bila	določena	nevar-
nost luščenja v razponu od majhnega do zelo visokega. 
Pri debelini notranje obloge 50 – 100 cm je bilo določeno 
luščenje v razponu od debeline krovnega sloja armature 
c = 6  cm do debeline 25 cm. Ker krovni sloj armature 
odpade, se tudi armature na požarni strani betonskega 
prereza ne upošteva.

Preglednica 2: Nevarnost luščenja betona in debelina 
odluščenega betona po DB Ril 853
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betona. Pri projektu Fildertunel v Nemčiji je bila določena nevarnost luščenja v razponu od majhnega do 
zelo visokega. Pri debelini notranje obloge 50 – 100 cm je bilo določeno luščenje v razponu od debeline 
krovnega sloja armature c = 6  cm do debeline 25 cm. Ker krovni sloj armature odpade, se tudi armature na 
požarni strani betonskega prereza ne upošteva. 

7. Termična analiza
Termična analiza je bila narejena s programom Sofistik, 
modulom	Hydra,	ki	omogoča	analizo	pretokov	vode	 in	
prevodnosti toplote. Kot vhodni podatek so potrebni 
debelina prereza, marka betona, začetna temperatura, 
vlažnost betona, termična prevodnost betona, konvekci-
jski koeficient betona, stopnja emisije ter požarna kriv-
ulja.	V	tem	primeru	je	predpisana	požarna	krivulja	EBA	
oz.	RABT-ZTV	za	železniški	požar.	Termična	analiza	 je	
izvedena na manjšem modelu z debelino prereza d in 
širino	10	cm	s	končnimi	elementi	velikosti	5	x	5	mm.	
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7 Termična analiza 
Termična analiza je bila narejena s programom Sofistik, modulom Hydra, ki omogoča analizo pretokov vode 
in prevodnosti toplote. Kot vhodni podatek so potrebni debelina prereza, marka betona, začetna 
temperatura, vlažnost betona, termična prevodnost betona, konvekcijski koeficient betona, stopnja emisije 
ter požarna krivulja. V tem primeru je predpisana požarna krivulja EBA oz. RABT-ZTV za železniški požar. 
Termična analiza je izvedena na manjšem modelu z debelino prereza d in širino 10 cm s končnimi elementi 
velikosti 5 x 5 cm.  

  
Slika 4: Mreža KE (zgoraj) in primer poteka temperature po prerezu (spodaj) 

Temperaturni potek temperature po prerezu zaradi požara se izvrednoti za celoten čas poteka požarne 
krivulje 0 – 170 minut po časovnih korakih 10 minut (Slika 5: Potek temperature po betonskem prerezu 
debeline 100 cm z upoštevanjem luščenja 15 cm).  
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Slika 4: Mreža KE (zgoraj) in primer poteka temperature 
po prerezu (spodaj)

Temperaturni potek temperature po prerezu zaradi 
požara se izvrednoti za celoten čas poteka požarne kri-
vulje 0 – 170 minut po časovnih korakih 10 minut (Slika 
5: Potek temperature po betonskem prerezu debeline 100 
cm z upoštevanjem luščenja 15 cm). 
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8. mehanska analiza
Armiranobetonski	 prerez	 notranje	 obloge	 predora	 je	
definiran	v	»hladni«	analizi	na	podlagi	dimenzioniranja	
po mejnem stanju nosilnosti in mejnem stanju uporab-
nosti.	V	mehanski	 analizi	 se	nato	preveri	obnašanje	oz.	
občutljivost notranje obloge na požar. Kriterij predstavlja 
stabilna notranja obloga v času trajanja požara kot tudi 
po požaru. Računsko je ta cilj dokazan, ko je dosežena 
konvergenca pri mehanski požarni analizi. Nezgodne 
obtežne kombinacije so poleg požarne obtežbe upoštevale 
tudi stalno obtežbo hribine ter podzemne vode. 

Pri mehanski analizi je betonski prerez razdeljen na 16 
slojev, kjer so upoštevane različne karakteristike betona 
in armaturnega jekla v odvisnosti od dosežene tempera-
ture (Slika 6: Primerjava notranjih sil v predorski notranji 
oblogi	med	požarno	in	»hladno«	analizo	–	osne	sile	(levo)	
in upogibni momenti (desnoSlika 5: Diagram napetost – 
deformacija pri povišani temperaturi za beton (levo) in 
armaturno	 jeklo	 (desno))	 po	 EN	 1992-1-2.	 Redukcija	
modula elastičnosti betona zaradi temperaturnega vpliva 
je	upoštevana	z	enačbo	za	nelinearne	analize	po	EN	1992-
1-1.	

Slika 5: Potek temperature po betonskem prerezu debeline 100 cm z upoštevanjem luščenja 15 cm
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8 Mehanska analiza 
Armiranobetonski prerez notranje obloge predora je definiran v »hladni« analizi na podlagi dimenzioniranja 
po mejnem stanju nosilnosti in mejnem stanju uporabnosti. V mehanski analizi se nato preveri obnašanje 
oz. občutljivost notranje obloge na požar. Kriterij predstavlja stabilna notranja obloga v času trajanja požara 
kot tudi po požaru. Računsko je ta cilj dokazan, ko je dosežena konvergenca pri mehanski požarni analizi. 
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betona in armaturnega jekla v odvisnosti od dosežene temperature (Slika 8: Primerjava notranjih sil v 
predorski notranji oblogi med požarno in »hladno« analizo – osne sile (levo) in upogibni momenti (desno)) 
po EN 1992-1-2. Redukcija modula elastičnosti betona zaradi temperaturnega vpliva je upoštevana z 
enačbo za nelinearne analize po EN 1992-1-1.  

Zmanjšane karakteristike betona in jekla zaradi požara 
so nepovratne in so upoštevane tudi v mehanski analizi 
stanja po požaru. Rezidualna tlačna trdnost betona je 
določena v DB Ril 853 (Slika 7: Rezidualna tlačna trd-
nost v odvisnosti od dosežene maksimalne temperature 
po		DB	Ril	853)	pri	čemer	beton	pri	temperaturi	>	800°C	
ne premore več trdnosti.

Slika 6: Diagram napetost – deformacija pri povišani temperaturi za beton (levo) in armaturno jeklo (desno)
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V analizah se je izkazalo, da je stanje po požaru celo bolj kritično, saj pri reduciranih karakteristikah betona 
v notranji oblogi ni več tlakov zaradi požarne obtežbe. Iz primerjave notranjih sil med »hladno« in požarno 
analizo (Slika 8: Primerjava notranjih sil v predorski notranji oblogi med požarno in »hladno« analizo – osne 
sile (levo) in upogibni momenti (desno)) sledi, da se tlačne osne sile povečajo, medtem ko se upogibni 
momenti premaknejo navzven. 

V	analizah	se	je	izkazalo,	da	je	stanje	po	požaru	celo	bolj	
kritično, saj pri reduciranih karakteristikah betona v 
notranji oblogi ni več tlakov zaradi požarne obtežbe. Iz 
primerjave	notranjih	 sil	med	»hladno«	 in	požarno	ana-
lizo (Slika 8: Primerjava notranjih sil v predorski notranji 
oblogi	med	požarno	in	»hladno«	analizo	–	osne	sile	(levo)	
in upogibni momenti (desno)) sledi, da se tlačne osne sile 
povečajo, medtem ko se upogibni momenti premaknejo 
navzven.

V	 kolikor	 mehanska	 analiza	 ne	 more	 biti	 do	 konca	
izračunana oz. ne konvergira v času med ali po požaru, 
je potrebno povečati debelino betonskega prereza in/ali 
količino armature.
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POŽARNA ZAŠčITA PREDOROV IN  
PODZEmNIH OBJEKTOV 

Leon Pajek, Promat d.o.o.
Požarna zaščita predorov in podzemnih objektov 
Leon Pajek, Promat d.o.o. 

 

 
Leon Pajek je po osnovni izobrazbi kemijski tehnik, nato je končal študij ekonomije na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Izkušnje:  

15 let delovnih izkušenj na področju prodaje negorljivih izolacij za uporabo v gradbeništvu, OEM in 
izolacijo visokih temperatur v podjetju Termika/Termo 

15 let delovnih izkušenj na področju požarne zaščite v gradbeništvu. Uporabe proizvodov koncerna 
ETEX za izolacijo visokih temperatur v industriji in uporabe proizvodov na OEM področju. 

5 let vodilnih izkušenj na področju vodenja skupine za trženje proizvodov za pasivno požarno zaščito 
na področju jugovzhodne Evrope.  

2 leti izkušenj na področju vodenja prodaje gradbenih proizvodov za suho montažo na področju 
zahodnega Balkana. 

Leon Pajek je po osnovni izobrazbi kemijski tehnik, nato je končal študij ekonomije na 
Ekonomski	fakulteti	Univerze	v	Ljubljani.

Izkušnje: 
•	 15 let delovnih izkušenj na področju prodaje negorljivih izolacij za uporabo v gradbeništvu, 

OEM	in	izolacijo	visokih	temperatur	v	podjetju	Termika/Termo
•	 15	let	delovnih	izkušenj	na	področju	požarne	zaščite	v	gradbeništvu.	Uporabe	proizvodov	

koncerna	ETEX	za	izolacijo	visokih	temperatur	v	industriji	in	uporabe	proizvodov	na	OEM	
področju.

•	 5 let vodilnih izkušenj na področju vodenja skupine za trženje proizvodov za pasivno 
požarno	zaščito	na	področju	jugovzhodne	Evrope.	

•	 2 leti izkušenj na področju vodenja prodaje gradbenih proizvodov za suho montažo na 
področju zahodnega Balkana.

•	 Trenutno	vodja	segmenta	pasivna	požarna	zaščita	v	predorih	za	področje	DACH	in	vzhodne	
Evrope	v	diviziji	EBP	koncerna	ETEX

•	 4	leta	predsednik	SZPV	in	4	leta	član	upravnega	odbora	SZPV
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Požarna odpornost predorov glede na 
različne časovno-temperaturne krivulje

Uvod
Gorenje različnih materialov, kakor tudi okolje v katerih 
prihaja do požarov, močno vpliva na razvoj požara. Pod 
nazivom razvoj požara najpogosteje razumemo porast 
temperature, ki obremenjuje gradbene konstrukcije v 
odvisnosti od časa. Odvod energije požara v okolico kot 
na primer požar na prostem, bistveno manj obremenjuje 
gradbeno konstrukcijo v primerjavi s požarom v predoru, 
kjer je odvod energije na prosto zelo omejen. Temperature 
gradbene konstrukcije, v primeru zmanjšanega odvoda 
energije v okolico, so bistveno višje. Drug pomemben 
faktor	 pa	 je	 hitrost	 naraščanja	 temperature.	 Hitrejše	
povišanje temperature konstrukcije ima negativen vpliv 
na enakomerno raztezanje in pa na izparevanje vode iz 
betonskih konstrukcij, kar lahko pripelje do bistveno 
pospešenega luščenja betona (angl. Spalling). 
Spoznanje o različnih vplivih povišanja temperature v 
času, kakor tudi najvišje predvideno  povišanje tempera-
ture je pripeljalo do razvoja različnih požarnih krivulj, 
ki se uporabljajo za preskušanje gradbenih konstrukcij. 
Najpogostejše so opisane v nadaljevanju.

Celulozna (standardna) požarna krivulja
Standardni preizkusi požarne odpornostii, katerim je 
podvržena večina primerov konstrukcijskih elementov, 
temeljijo na uporabi požarne krivulje celuloznih materi-
alov, ki je določena v različnih nacionalnih standardih, na 
primer	ISO	834,	E119,	BS	476-20,	DIN	4102	in	AS	1530.	
Čeprav obstajajo tudi požarne krivulje iz drugih preizku-

sov,	na	primer	BS	7436,	 je	krivulja,	kot	je	opisana	v	na-
daljevanju, najnižja, ki se uporablja v standardni praksi 
in temelji na hitrosti gorenja materialov, ki jih najdemo 
v standardnih gradbenih materialih in opremi prostorov.
Čas preskusov gorenja celuloznih požarov, ki v testih tra-
jajo tudi do šest ur, močno presega trajanja hidrokarbon-
skih	in	RWS-požarov,	vendar	pa	mnogo	počasnejši	dvig	
temperature pomeni znatno manj škode na betonskih 
konstrukcijah. Razvoj temperature v celulozni požarni 
krivulji opiše naslednja enačba:

T	=	20	+	345*	Log	(8*t	+	1)

primer, les. Tako je nastala potreba po dodatni izpostav-
ljenosti za izvajanje testov na konstrukcijah in materialih, 
ki jih uporablja petrokemična industrija, kar je vodilo v 
nastanek hidrokarbonske požarne krivulje. Sprva so to 
časovno-temperaturno	krivuljo	ločeno	razvijala	različna	
naftna podjetja, vsako malenkost drugače.
Vendar	pa	krivulja,	kot	je	opisana	v	nadaljevanju	odraža	
razmerje med časom in temperaturo, kot se danes 
razširjeno	 uporablja	 v	 sodobnih	 preizkusih.	 Hidrokar-
bonska požarna krivulja se uporabi tam, kjer obstaja 
možnost manjših požarov ogljikovodikov, npr. avtomo-
bilski rezervoarji za gorivo, naftne cisterne, cisterne za 
transport kemikalij.

ZTV-ING	 krivulji	 temperatura	 zelo	 hitro,	 v	 roku	 petih	
minut,	naraste	do	1200 °C,	kar	je	hitreje	kot	v	hidrokar-
bonski	krivulji,	kjer	temperatura	naraste	do	1100 °C.	Tra-
janje	izpostavljenosti	pri	1200 °C	je	krajše	kot	pri	ostalih	
krivuljah, saj začne po 30–60 minutah temperatura pa-
dati.	Krivuljo	RABT-ZTV-ING	se	 lahko	prilagodi	glede	
na različne potrebe. Pri testiranju te izpostavljenosti tem-
peratura naraste zelo hitro, vendar drži le 30 minut, kar 
je podobno kot je rast temperature, ki jo pričakujemo pri 
gorenju posameznega tovornjaka, vendar se ohlaja 110 
minut. Če je to potrebno za posamezne vrste izpostav-
ljenosti, se lahko trajanje gorenja podaljša na 60 minut ali 
več,	vendar	je	še	vedno	potrebno	upoštevati	110-minutno	
ohlajanje.	Vključitev	trajanja	nadzorovanega	ohlajanja	po	
30	 ali	 60-minutnem	 segrevanju	 je	 zelo	 pomembno,	 saj	
lahko proces ohlajanja vodi v porušitev betona ali nosilne 
konstrukcije oziroma drugega zaščitnega sistema.

Požarna odpornost predorov glede na 
različne časovno-temperaturne krivulje 
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Tabela 1: povišanje temperature v odvisnosti od časa v pri-
meru celulozne (standardne) krivulje požara.

HC, Hidrokarbonska požarna krivulja
Čeprav je celulozna požarna krivulja v uporabi že mno-
go let, je kmalu postalo jasno, da je intenziteta gorenja 
določenih materialov, na primer bencina, plina, kemi-
kalij, itd., krepko višja od intenzitete s katero gori, na 
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Tabela 1. povišanje temperature v odvisnosti od časa v primeru celulozne (standardne) krivulje 
požara. 

 

HC, Hidrokarbonska požarna krivulja 
 

Čeprav je celulozna požarna krivulja v uporabi že mnogo let, je kmalu postalo jasno, da je intenziteta 
gorenja določenih materialov, na primer bencina, plina, kemikalij, itd., krepko višja od intenzitete s 
katero gori, na primer, les. Tako je nastala potreba po dodatni izpostavljenosti za izvajanje testov na 
konstrukcijah in materialih, ki jih uporablja petrokemična industrija, kar je vodilo v nastanek 
hidrokarbonske požarne krivulje. Sprva so to časovno-temperaturno krivuljo ločeno razvijala različna 
naftna podjetja, vsako malenkost drugače. 

Vendar pa krivulja, kot je opisana v nadaljevanju odraža razmerje med časom in temperaturo, kot se 
danes razširjeno uporablja v sodobnih preizkusih. Hidrokarbonska požarna krivulja se uporabi tam, 
kjer obstaja možnost manjših požarov ogljikovodikov, npr. avtomobilski rezervoarji za gorivo, naftne 
cisterne , cisterne za transport kemikalij. 

Tabela 2: povišanje temperature v odvisnosti od časa v pri-
meru hidrokarbonske krivulje požara.

Številk,	 podanih	 v	 gornji	 tabeli,	 ne	 gre	 pomešati	 s	 tis-
timi, ki se uporabljajo v modificirani hidrokarbonski 
požarni krivulj v spodnji tabeli, ki so v uporabi v neka-
terih	državah.	V	slednji	 temperatura	raste	podobno	kot	
v	RABT-krivulji,	 vendar	doseže	 višjo	maksimalno	 tem-
peraturo	 (1300  °C),	 kar	 je	 le	malo	pod	 temperaturo,	 ki	
jo	doseže	požar	po	RWS-krivulji.	Ta	prilagojena	-	modi-
ficirana hidrokarbonska krivulja je nekje med zahtevami 
po	 RWS	 in	 RABT	 in	 je	 mnogo	 bolj	 obremenjujoča	 za	
konstrukcijo, kot izpostavljenost v standardni hidrokar-
bonski požarni krivulji, ki je opisana v standardih, kot 
so	UL	1709,	AS	1530:	Četrti	del:	Priloga	B,	BS	476:	20.	
poglavje: Priloga D, itd. Razvoj temperature v modifici-
rani hidrokarbonski požarni krivulji opiše naslednja 
enačba:

T	=	20	+	1080*	(1	-	0,325*e-0,167t	-	0,675*e-2,5t)

 

Tabela 3. povišanje temperature v odvisnosti od časa v primeru hidrokarbonske krivulje požara. 
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Tabela 4. povišanje temperature v odvisnosti od časa v primeru modificirane hidrokarbonske požarne 
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temperatura zelo hitro, v roku petih minut, naraste do 1200 °C, kar je hitreje kot v hidrokarbonski 
krivulji, kjer temperatura naraste do 1100 °C. Trajanje izpostavljenosti pri 1200 °C je krajše kot pri 
ostalih krivuljah, saj začne po 30–60 minutah temperatura padati. Krivuljo RABT-ZTV-ING se lahko 
prilagodi glede na različne potrebe. Pri testiranju te izpostavljenosti temperatura naraste zelo hitro, 
vendar drži le 30 minut, kar je podobno kot je rast temperature, ki jo pričakujemo pri gorenju 

 

Tabela 3. povišanje temperature v odvisnosti od časa v primeru hidrokarbonske krivulje požara. 

 

Številk, podanih v gornji tabeli, ne gre pomešati s tistimi, ki se uporabljajo v modificirani 
hidrokarbonski požarni krivulj v spodnji tabeli, ki so v uporabi v nekaterih državah. V slednji 
temperatura raste podobno kot v RABT-krivulji, vendar doseže višjo maksimalno temperaturo 
(1300 °C), kar je le malo pod temperaturo, ki jo doseže požar po RWS-krivulji. Ta prilagojena - 
modificirana hidrokarbonska krivulja je nekje med zahtevami po RWS in RABT in je mnogo bolj 
obremenjujoča za konstrukcijo, kot izpostavljenost v standardni hidrokarbonski požarni krivulji, ki je 
opisana v standardih, kot so UL 1709, AS 1530: Četrti del: Priloga B, BS 476: 20. poglavje: Priloga D, 
itd. Razvoj temperature v modificirani hidrokarbonski požarni krivulji opiše naslednja enačba: 

T = 20 + 1080* (1 - 0,325*e-0,167t - 0,675*e-2,5t) 
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Tabela 3: povišanje temperature v odvisnosti od časa v pri-
meru modificirane hidrokarbonske požarne krivulje.

Požarna krivulja RABT-ZTV-ING
Požarna	krivulja	RABT-ZTV-ING	je	bila	razvita	v	Nemčiji	
in je nastala kot rezultat več testnih programov za požare 
v	predorih,	kot	je	bil,	na	primer,	projekt	Eureka.	V	RABT-

Tabela 4: Povišanje temperature v odvisnosti od časa v pri-
meru RABT-ZTV-ING požarne krivulje.

Požarna krivulja RWS (Rijkswaterstaat)
Krivuljo	 RWS	 je	 razvil	 nizozemski	 Rijkswaterstaat	 (del	
nizozemskega ministrstva za infrastrukturo) in temelji 
na	 najhujši	 predpostavki,	 da	 zagori	 tovornjak-cisterna,	
ki	prevaža	nafto	ali	bencin,	kar	povzroči	300	MW	požar,	
ki	 traja	do	120	minut.	Požarna	krivulja	RWS	temelji	na	
rezultatih testiranja, ki jih je leta 1979 na Nizozemskem 
izvedla TNO (nizozemska organizacija za aplikativne 
znanstvene raziskave)
Razlika	 med	 krivuljo	 RWS	 in	 hidrokarbonsko	 krivuljo	
je, ob upoštevanju dejstva, da pri obeh gori podoben 
material, da slednja temelji na temperaturah, ki bi jih 
pričakovali v požaru, ki se dogaja v razmeroma odpr-
tem prostoru, kjer prihaja do določenega odvoda ener-
gije	v	okolico,	na	drugi	strani	pa	krivulja	RWS	temelji	na	
temperaturi, ki jo pričakujemo, kadar se požar odvija v 
zaprtem prostoru, kot je predor, kjer je možnosti odvoda 
energije v okoliško atmosfero malo oziroma nič. Krivulja 
RWS	ponazarja	začetni	hitri	razvoj	požara,	ki	ima	za	vir	
cisterno z gorivom, in postopno padanje temperature, ki 
se pričakuje, ko vir požara dogori.
Na	 Nizozemskem	 se	 požarna	 krivulja	 RWS	 uporablja	
za trajanje požara do 120 minut, ko se predvideva, da 
je zgorelo dovolj vira požara, da se lahko gasilci požaru 
približajo	in	začnejo	poskušati	požar	pogasiti.	V	Švici	pa,	
kjer so predori pod gorami običajno precej daljši in na 
dosti bolj odročnih mestih, se uporablja požarna kriv-
ulja	RWS,	 vendar	 je	 izpostavljenost	 pogosto	podaljšana	
na 180 minut. Kriterij za izpolnitev zahtev izpostav-
ljenosti	 krivulji	 RWS	 je,	 da	 temperatura	 na	 stiku	 med	

posameznega tovornjaka, vendar se ohlaja 110 minut. Če je to potrebno za posamezne vrste 
izpostavljenosti, se lahko trajanje gorenja podaljša na 60 minut ali več, vendar je še vedno potrebno 
upoštevati 110-minutno ohlajanje. Vključitev trajanja nadzorovanega ohlajanja po 30 ali 60-
minutnem segrevanju je zelo pomembno, saj lahko proces ohlajanja vodi v porušitev betona ali 
nosilne konstrukcije oziroma drugega zaščitnega sistema. 

 

 

Tabela 5. Povišanje temperature v odvisnosti od časa v primeru RABT-ZTV-ING požarne krivulje. 
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površino	betona	in	zaščitno	plastjo	ne	sme	preseči	380 °C	
in	 da	 temperatura	 armature	 ne	 sme	preseči	 250  °C.	Za	
določene tipe visokokakovostnih, npr. visokotrdnostnih 
betonov, se je v preskusih izkazalo, da je lahko zahte-
vana	 temperatura	 na	 površini	 največ	 200  °C,	 če	 želimo	
preprečiti luščenje betona.
Leta 2003 so bili v sklopu evropskega raziskovalnega pro-
grama o varnosti predorov izvedeni obsežni preizkusi v 
zapuščenem cestnem predoru Runehamar v zahodnem 
delu Norveške. Posebna pozornost je bila dodeljena 
požarom polpriklopnikov, ki so bili podobnega obsega 
kot	 požara	 v	 predorih	Mont	 Blanc	 in	 St.	Gotthard.	 Te-
stiranje v Runehamarju je izvedel Swedish National Test-
ing & Research Institute (SP) (švedski nacionalni inštitut 

Runehamarški testi in temperature plinov v 
sodelovanju z UPTUN: Obsežni požarni testi 
v predoru Runehamar, Norveška

Razvoj določitve požarnih krivulj verjetno še ni zaključen. 
Požarni testi v naravnem okolju in naravnem merilu 
so	zelo	dragi	 in	zahtevni.	Zato	 so	 relativno	redki.	Eden	
pomembnejših, ki je potrdil dosedanji razvoj, je požarni  
preskus v Runehamarju na Norveškem.  

Požarna zaščita predorov in podzemnih objektov

Tabela 5: Povišanje temperature v odvisnosti od časa v pri-
meru RWS požarne krivulje.

Graf 1: Požarne krivulje v odvisnosti temperature od časa s kratkim opisom dogodkov ob teh temperaturah.

UPTUN: TNO Building & Construction Research iz Nizozemske in norveški laboratorij za raziskovanje 
požarov (SINTEF/NBL). 
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za testiranje in raziskave, op. prev.) v sodelovanju s part-
nerji	UPTUN:	TNO	Building	&	Construction	Research	
iz Nizozemske in norveški laboratorij za raziskovanje 
požarov	(SINTEF/NBL).

Tabela 6: Opis požarnih obremenitev v štirih testih in slike le teh.

Skupno so bili izvedeni štirje testi v velikosti požara pol-
priklopnika.	V	treh	testih	so	bile	za	simulacijo	gorljivega	
materiala uporabljene kombinacije različnih celuloznih 
in	plastičnih	materialov,	en	test	pa	je	simuliral	»resničen«	
tovor,	sestavljen	iz	pohištva	in	drugih	predmetov.	V	vseh	
testih	 je	 bilo	 razmerje	mase	 približno	 80 %	 celuloze	 in	
20 %	plastike,	tovor	pa	je	pokrivala	poliestrska	cerada.
Predmeti, uporabljeni kot gorivo, so opisani v nadalje-
vanju in so vključevali:

Skupno so bili izvedeni štirje testi v velikosti požara polpriklopnika. V treh testih so bile za simulacijo 
gorljivega materiala uporabljene kombinacije različnih celuloznih in plastičnih materialov, en test pa 
je simuliral »resničen« tovor, sestavljen iz pohištva in drugih predmetov. V vseh testih je bilo 
razmerje mase približno 80 % celuloze in 20 % plastike, tovor pa je pokrivala poliestrska cerada. 

Predmeti, uporabljeni kot gorivo, so opisani v nadaljevanju in so vključevali: 

 

 

Tabela 7. opis požarnih obremenitev v štirih testih in slike le teh. 

 

 

Požarna krivulja RWS je nastala ob predpostavki, da bo cisterna z bencinom ali nafto gorela 120 
minut in bo sprostila 300 MW energije (HRR). HRR, katerega so testirali v predoru Runehamar, ni 
dosegel 300 MW, vendar so zabeležene temperature vseeno tesno sledile požarni krivulji RWS. 

V četrtem testu je bilo uporabljenih 3120 kg kartonastih škatel in kozarcev iz stiropora, kar naj bi 
ustvarilo najmanjši kalorični iznos med vsemi testi, vendar pa so bile izmerjene temperature podobne 
kot v prvem testu, čeprav so trajale precej manj časa. 
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Požarna	krivulja	RWS	je	nastala	ob	predpostavki,	da	bo	
cisterna z bencinom ali nafto gorela 120 minut in bo 
sprostila	300	MW	energije	(HRR).	HRR,	katerega	so	te-
stirali	v	predoru	Runehamar,	ni	dosegel	300	MW,	vendar	
so zabeležene temperature vseeno tesno sledile požarni 
krivulji	RWS.
V	 četrtem	 testu	 je	 bilo	 uporabljenih	 3120	 kg	 kartonas-
tih škatel in kozarcev iz stiropora, kar naj bi ustvarilo 
najmanjši kalorični iznos med vsemi testi, vendar pa so 
bile izmerjene temperature podobne kot v prvem testu, 
čeprav so trajale precej manj časa.
Na sliki 62 je temperatura pod stropom izmerjena v 
prvem testu (10 m od vira) primerjana s štirimi različnimi 
standardnimi	 požarnimi	 krivuljami.	 Vidimo,	 da	 je	 rast	
temperature v preizkusu z lesenimi in plastičnimi paleta-
mi zelo hitra in približno tri minute skoraj natančno sledi 
hidrokarbonski požarni krivulji, kasneje pa se tempera-
tura dvigne višje in hitreje kot v hidrokarbonski požarni 
krivulji.	Sledi	požarni	krivulji	RWS,	spet	skoraj	natančno,	
razen manjših časovnih odstopanj in 20 minut po vžigu, 
kjer je izmerjena temperatura višja kot v najvišji točki 
požarne	krivulje	RWS,	ki	je	1350 °C.

Tabela 7: Povišanje temperature v odvisnosti od časa v pri-
meru testa v Runehamarju.

Iz rezultatov meritev v preskusu v realnem merilu lahko 
sklepamo, da so postavljene zahteve po požarni krivulji 
RWS	popolnoma	realne.	Čas	trajanja	pa	je	seveda	odvisen	
od količine goriva, kar pomeni vrste tovora in števila in 
vrste v nezgodo vpletenih vozil.  

Pregled različnih mednarodnih zahtev
V	popolnoma	enakih	okoliščinah	bo	razvoj	požara	v	pre-
doru enak kjer koli na svetu. Povedano drugače, kako naj 
bi	požar	vedel,	 v	kateri	državi	 se	nahaja	predor?	Enako	
velja za konstrukcijske obzidave in druge materiale, ki naj 
bi preživeli požar v predoru, kot so npr. kabli in požarna 
vrata.	Enak	material	 se	bo	obnašal	 enako	v	popolnoma	
enakih okoliščinah požara, ne glede na državo, v kateri 
se nahaja.
Vsled	 te	 splošnosti	 bi	 lahko	pričakovali	 določeno	mero	
usklajenosti	zahtev	požarne	varnosti	za	predore.	Vendar	
spodnja tabela kaže, da so še vedno pomembne razlike v 
zahtevah, kar se tiče strukture požarnih krivulj in kriteri-
jev za termično popuščanje betonskih zaščit. Čeprav so 
raziskovalni	projekti	 v	EU	 (UPTUN,	DARTS,	FIT,	 itd.)	
mnogo prispevali k tej usklajenosti, je na tem področju 
treba narediti še marsikaj.

 

 
Tabela 9. Zahteve po uporabi določene požarne krivulje v različnih državah sveta. Tabela 8: Zahteve po uporabi določene požarne krivulje v različnih državah sveta.
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Nedavne inovacije na področju testiranja
Iz različnih krivulj, ki teoretično ponazarjajo razvoj 
požara in iz različnih zahtev držav po različnih zaščitah 
nosilnih konstrukcij predorov in podzemnih objektov, 
lahko sklepamo, da razvoj zahtev še ni končan. Z novimi 
preskusnimi metodami kakor tudi teoretičnimi analiza-

mi se bomo s časom še bolj približali realnim požarnim 
scenarijem.	 Velik	 korak	 naprej	 je	 bil	 storjen	 z	 izdelavo	
mobilne preskusne peči, ki ugotavlja požarno odpornost 
že postavljenih konstrukcij, ki bi po dosedanjih znanjih 
morale ustrezati zahtevam projekta. 

PEČ MOBIFIRE®
Leta	 2011	 je	 podjetje	 Efectis	 razvilo	 koncept	Mobifire®.	
Mobifire®	je	mobilna	peč	za	testiranje	požarne	odpornosti	
na lokaciji. Glavni razlog za njen razvoj je bila možnost 
ocenjevanja požarne odpornosti betonskih struktur v 
obstoječih situacijah, za izvedbo serije testov, posledično 
za pridobitev bolj natančnih rezultatov in v izogib dragih 
in dolgotrajnih transportov velikih betonskih segmentov 
predorov v laboratorij.
Narejene so bile različne mobilne peči za zagotavljanje 
simulacij različnih požarnih krivulj, do požarne krivulje 
RWS	 v	 predoru,	 z	 maksimalno	 temperaturo	 1350  OC	
(2462 OF).	Podjetje	Efectis	je	v	mobilnih	pečeh	združilo	
sloves strokovnjaka za preizkušanje požarne odpornosti 
z možnostjo testiranja na lokaciji. Rezultat tega je hitra 
in prilagodljiva postavitev, ki omogoča, da se test požara 
izvede v samo nekaj urah po prihodu na delovišče. 
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Testiranje z mobilno pečjo

Snemanje v resničnem času v mobilni peči omogoča ne-
pretrgano opazovanje preizkušane strukture, kar lahko 
podpira	analizo	preizkusa.	Še	bolj	pomembno	pa	 je,	da	
se lahko test takoj prekine, kadar se opazi površinsko 
luščenje betonske strukture, kar pomeni, da se škoda na 
strukturi	kar	najbolj	 zmanjša.	V	večini	primerov	 je	 tre-
ba popravljati samo nekaj vrhnjih milimetrov betonske 
površine.
Testna površina 1 m² je dovolj velika, da se pridobijo 
zanesljivi rezultati testiranj, vendar dovolj majhna, da se 
prepreči	nepotrebna	škoda	na	konstrukciji.	Mobilna	peč	
je primerna za vse vrste konstrukcijskih elementov, kot 
so, na primer, stropi, tla, strehe in zidovi. Z njo se lahko 
varno upravlja celo v samostojnem načinu, z lastnim 
priklopom na plin in elektriko, zajemom podatkov in 
računalnikom za meritve.

Ključne prednosti MobiFiRe®
•	 Proste	roke	pri	izbiri	lokacije	testiranja
•	 Testiranje	v	popolnoma	realnih	okoliščinah
•	 Ni	potrebe	po	pošiljanju	celotne	ekipe,	da	opazuje	

test
•	 Možnost	 testiranja	 nepremičnih	 struktur,	 kot	 so	

spomeniki in predori
•	 Stroškovno	 učinkovit	 izbor	 pasivnega	 sistema	

požarne zaščite
•	 Za	 obstoječe	 zgradbe	 ni	 potrebe	 po	 90-dnevnem	

sušenju betonskih plošč
•	 Enostavno	 testiranje	 različnih	 alternativ	

ognjevzdržnih rešitev v realnih okoliščinah 

Nekaj projektov, kjer je bil uporabljen MobiFiRe® 
•	 Železniški	predor	Beveren,	Antwerp,	Belgija
•	 Železniški	predor	Kennedy,	Antwerp,	Belgija
•	 Koningstunnel,	Haag,	Nizozemska
•	 Predor	La	Défense,	Pariz,	Francija
•	 Maastunnel,	Rotterdam,	Nizozemska
•	 Mestna	hiša,	Venray,	Nizozemska
•	 Predor	v	pristanišču	Miami,	ZDA

Posledice rezultatov testiranja na 
Nizozemskem
Rezultati testiranj z mobilno pečjo so pokazali, da večje  
število predorov na Nizozemskem, ki so bili zaščiteni 
pred luščenjem s PP vlakni, ne ustreza.  
Na osnovi teh rezultatov je konec leta 2018 Nizozem-
ski minister za infrastrukturo naslovil pismo predsed-
niku Nizozemskega predstavniškega doma, s katerim 
jih obvešča, da predori na Nizozemskem niso varni in 
ne	 izpolnjujejo	 zahtev	 direktive	 2004/54/ES	 in	 da	 je	
odločil uporabiti dodatno požarno zaščito na predorih, 
ki so neustrezni. Največji problem predstavlja luščenje 
(spalling), ki z dodanimi PP vlakni ne ustreza v večjem 
številu primerov.

Koristne povezave:
Mobilna peč:
·	 https://youtu.be/lnBFlWnMRRU
·	 DIREKTIVA	 2004/54/ES	 EVROPSKEGA	 PARLA-

MENTA	 IN	 SVETA	 O	 MINIMALNIH	 VARNOST-
NIH	 ZAHTEVAH	 ZA	 PREDORE	 V	 VSEEVROP-
SKEM	CESTNEM	OMREŽJU

·	 https://publications.europa.eu/en/publication-
detail/-/publication/3681d17d-ec25-4d1a-b189-
01af9633e04c/language-sl

·	 PISMO	 MINISTRA	 ZA	 TRANSPORT	 PREDSED-
NIKU	PREDSTAVNIŠKEGA	DOMA	NIZOZEMSKE,	
HAAG,	9.	OKTOBRA	2018	

· https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_
regering/detail?id=2018Z18006&did=2018D48411)

·	 European	commision	Technical	 report:	 	Standardisa-
tion needs for the design of underground structures

·	 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bit-
stream/JRC115352/jrc115352-online.pdf

·	 https://www.promat-tunnel.com/en

Požarna zaščita predorov in podzemnih objektov
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V	okviru	tega	projekta	je	bil	ustanovljen 
      

 

           

 

Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih 
materialov med in po požaru. 

 

katerega cilj je vzpostavitev središča za strokovnjake in 
inovacije s področja gradbene industrije in proizvodnje 
gradbenih materialov. 

Cilj	 projekta	 je	 združevanje	 strokovnih	 kompetenc	
s področja raziskav, razvoja, preverjanja in uporabe 
protipožarne zaščite. S čezmejno mrežo bodo poti krajše, 
majhna in srednje velika podjetja pa bodo predvsem 
imela možnost, da uresničijo in pripravijo svoje zamisli 
in proizvode za trg. Poleg tega bodo organizirana us-
posabljanja o problemih požarne zaščite za pomembne 
interesne skupine, kot so požarni in gradbeni inženirji 
ter inženirji drugih strok, arhitekti, gasilci, predstavniki 
lokalnih skupnosti, državnih organov, zavarovalnic itd.

      

 

           

 

Ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra za raziskave in simulacije požarnega odziva kompozitnih 
materialov med in po požaru. 

 

 

ustanovitev novega čezmejnega LivingLab centra 
za raziskave in simulacije požarnega odziva 
kompozitnih materialov med in po požaru.

Projekt sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Avstrija je čezmejni projekt sodelovanja med 
Slovenijo in Avstrijo v programskem obdobju 
2014-2020. V okviru sodelovanja se financirajo 
čezmejni projekti med Slovenijo in Avstrijo, 
ki doprinašajo k uravnoteženemu razvoju 
čezmejnih regij. Dodatne informacije so na voljo 
na spletni strani www.si-at.eu.
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Financiranje: 
Interreg V-A Slowenien-Österreich 2014-2020  
Vrednost projekta:  
588.110,62 € 
Prispevek ESRR:  
499.894,01 €  
Trajanje projekta:  
1/5/2018 – 31/10/2020 
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Financiranje:
Interreg	V-A	Slowenien-Österreich	

2014-2020	

Vrednost projekta: 
588.110,62 €

Prispevek ESRR: 
499.894,01	€	

Trajanje projekta: 
1/5/2018 – 31/10/2020

Osnovne kompetence središča za strokovnjake bodo 
naslednje:

•	 razvoj	proizvodov
•	 načrtovanje	in	ocenjevanje	gradbenih	elementov	
•	 računalniško	 podprta	 simulacija	 temperaturnih	

profilov v primeru požara
•	 certifikati	 o	 lastnostih	 gradbenih	 proizvodov	 in	

konstrukcij
•	 preverjanje	 požarnovarnostnih	 ukrepov	 pri	

večjih požarnih tveganjih
•	 raziskovanje	vzrokov	in	posledic	požarov
•	 raziskovanje	optimizacije	gradbenih	materialov
•	 rešitve	specifičnih	požarnih	problemov

Za namen demonstracije delovanja laboratorija LL 
(Living Lab) in preverjanja ter nadaljnjega prilagajanja 
določenih raziskovalnih konceptov središča smo vz-
postavili demonstracijski projekt. 
Nadaljnje informacije in kontaktne podatke najdete na 
spletni	strani	www.fireexpert.info.
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Sika d.o.o.
Prevale 13, 1236 Trzin, www.sika.si, Tel. 01 580 95 34

Nevarnostim požarov smo izpostavljeni vedno in povsod. Nevarnost, ki jo požar predstavlja za 
konstrukcijo je odvisna predvsem od vrste konstrukcije in je pri običajnem podhodu za pešce bistveno 
manjša od posledic, ki jih požar lahko povzroči v avtocestnem predoru ali nebotičniku. Beton ima 
pri večini konstrukcij nosilno funkcijo in porušitev enega konstrukcijskega elementa iz betona lahko 
ogrozi stabilnost celotne konstrukcije. Zaradi tega je zelo pomembna pravilna formulacija betona 
oziroma dodatna zaščita površine betona, ki prepreči izgubo nosilnosti tudi v primeru razvoja visokih 
temperatur zaradi požara.

KAKO UPORABITI NAŠE REŠITVE? 
 ■ Za vodotesnost betonskih konstrukcij Sika® WT

 ■ Za korozijsko odpornost betona Sika® FerroGard®

 ■ Za odpornost betona proti zmrzovanju in tajanju SikaAer®

 ■ Za sulfatno odpornost betona SikaFume®

 ■ Za požarno odpornost betona SikaFiber® PPM-12/Sika Crackstop Fiber

 ■ Za odpornost betona na alkalno silikatno reakcijo SikaControl® ASR

 ■ Za odpornost betona proti abraziji SikaFume®

 ■ Za odpornost betona proti kemijskim vplivom Sika WT®/SikaFume®

 ■ Za beton, ki dosega visoke trdnosti Sika® ViscoCrete®

 ■ Za zmanjšanje krčenja betona SikaControl® - 60

Sika d.o.o.
Prevale 13, 1236 Trzin, www.sika.si, Tel. 01 580 95 34

Nevarnostim požarov smo izpostavljeni vedno in povsod. Nevarnost, ki jo požar predstavlja za 
konstrukcijo je odvisna predvsem od vrste konstrukcije in je pri običajnem podhodu za pešce bistveno 
manjša od posledic, ki jih požar lahko povzroči v avtocestnem predoru ali nebotičniku. Beton ima 
pri večini konstrukcij nosilno funkcijo in porušitev enega konstrukcijskega elementa iz betona lahko 
ogrozi stabilnost celotne konstrukcije. Zaradi tega je zelo pomembna pravilna formulacija betona 
oziroma dodatna zaščita površine betona, ki prepreči izgubo nosilnosti tudi v primeru razvoja visokih 
temperatur zaradi požara.

KAKO UPORABITI NAŠE REŠITVE? 
 ■ Za vodotesnost betonskih konstrukcij Sika® WT

 ■ Za korozijsko odpornost betona Sika® FerroGard®

 ■ Za odpornost betona proti zmrzovanju in tajanju SikaAer®

 ■ Za sulfatno odpornost betona SikaFume®

 ■ Za požarno odpornost betona SikaFiber® PPM-12/Sika Crackstop Fiber
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Izdelki Lafarge pripomorejo k razvoju ekonomij. Uporabljamo 
jih za gradnjo hiš, v katerih živimo, pisarn, trgovin in tovarn, 
v katerih delamo, bolnišnic, šol in infrastrukture, ki jo 
uporabljamo: cest, železnic, letališč, mostov in pristanišč. Smo 
dobavitelj gradbeni industriji. V vseh državah, v katerih smo 
prisotni, smo se zavezali odgovornemu ravnanju. Proizvajamo 
visoko kakovostne izdelke za zadovoljitev potreb kupcev in 
okolja. To počnemo ob zmanjševanju našega okoljskega 
odtisa, skrbi za zdravje in varnost, spoštovanju ter podpori 
razvoja skupnosti.

www.lafarge.si
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Kotnikova ulica 40

SI-1000 Ljubljana, Slovenija

www.dri.si

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

na področju �elezniške, cestne, komunalne in 

vodne infrastrukture ter stavb 

celovite svetovalne

in in�eniring storitve



AKREDITACIJA PO
SIST EN ISO/IEC 17025 IN 17065

NAJSODOBNEJŠE TERENSKE IN
LABORATORIJSKE PREISKAVE

MONITORING IN DETAJLNI PREGLEDI

PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE,
IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG

RAZISKAVE, RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJA

PRIGLAŠENI ORGAN PRI EVROPSKI KOMISIJI ŠT. 1373
PO UREDBI (EU) ŠT. 305/2011 

AKREDITACIJA PO
SIST EN ISO/IEC 17025 IN 17065

NAJSODOBNEJŠE TERENSKE IN
LABORATORIJSKE PREISKAVE

MONITORING IN DETAJLNI PREGLEDI

PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE,
IZDELAVA STROKOVNIH PODLAG

RAZISKAVE, RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJA

PRIGLAŠENI ORGAN PRI EVROPSKI KOMISIJI ŠT. 1373
PO UREDBI (EU) ŠT. 305/2011 

 

Dejavnosti  

 raziskave in razvoj na področju betonov 
 preskušanje kakovosti betonov, malt, betonskih in opečnih 

izdelkov, keramičnih proizvodov, kamenega agregata in 
naravnega kamna 

 ugotavljanje skladnosti certificiranje delovanja kontrole 
proizvodnje betonov in agregatov (sistem ugotavljanja skladnosti 
2+)  

 prostovoljno certificiranje skladnosti gradbenih proizvodov 
(sistem ugotavljanja skladnosti 4) 

 projektiranje sanacij in posebnih tehničnih rešitev  
 izvajanje nadzora  
 svetovanje  

 

   



   

 
Zavod za gradbeništvo Slovenije  
 
ZAG na področju betona in betonske tehnologije: 

• raziskuje možnosti implementacij recikliranja odpadkov v gradbeništvu 
• izvaja kontrolo kakovosti betona, betonskih proizvodov in drugih cementnih kompozitov 
• kontrolira kakovost izvedbe betonerskih del 

 
 

ZAG nudi vso potrebno strokovno podporo in izvaja raziskovalno  delo 
na ključnih področjih trajnostne gradnje:  

 
• mehanske lastnosti   
• potresna odpornost  
• obnašanje v primeru požara 
• energijska učinkovitost  
• zvočna izolacija konstrukcij in hrup  
• uporaba trajnostnih materialov in postopkov pri gradnji 
• vpliv na zdravje ljudi 

 

ZAG izdaja okoljske deklaracije (EPD), certificira gradbene proizvode, izdaja Slovenska tehnična 
soglasja in Evropske tehnične ocene. Izdeluje energetske analize in študije stavb ter izdaja energetske 
izkaznice. Izvaja celostne analize življenjskih ciklov (LCA in LCC) ter sodeluje pri ohranjanju kulturne 
dediščine.  
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• energijska učinkovitost  
• zvočna izolacija konstrukcij in hrup  
• uporaba trajnostnih materialov in postopkov pri gradnji 
• vpliv na zdravje ljudi 

 

ZAG izdaja okoljske deklaracije (EPD), certificira gradbene proizvode, izdaja Slovenska tehnična 
soglasja in Evropske tehnične ocene. Izdeluje energetske analize in študije stavb ter izdaja energetske 
izkaznice. Izvaja celostne analize življenjskih ciklov (LCA in LCC) ter sodeluje pri ohranjanju kulturne 
dediščine.  

 

  
 

 
 

 

Zavod za gradbeništvo Slovenije 

ZAG na področju betona in betonske tehnologije:
•	 raziskuje	možnosti	implementacij	recikliranja	odpadkov	v	gradbeništvu

•	 izvaja	kontrolo	kakovosti	betona,	betonskih	proizvodov	in	drugih	cementnih	kompozitov

•	 kontrolira	kakovost	izvedbe	betonerskih	del

ZAG nudi vso potrebno strokovno podporo in izvaja raziskovalno  delo
na ključnih področjih trajnostne gradnje: 

•	 mehanske	lastnosti		

•	 potresna	odpornost	

•	 obnašanje	v	primeru	požara

•	 energijska	učinkovitost	

•	 zvočna	izolacija	konstrukcij	in	hrup	

•	 uporaba	trajnostnih	materialov	in	postopkov	pri	gradnji

•	 vpliv	na	zdravje	ljudi

ZAG izdaja okoljske deklaracije (EPD), certificira gradbene proizvode, izdaja Slov-
enska tehnična soglasja in Evropske tehnične ocene. Izdeluje energetske analize 
in študije stavb ter izdaja energetske izkaznice. Izvaja celostne analize življenjskih 
ciklov (LCA in LCC) ter sodeluje pri ohranjanju kulturne dediščine. 


