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WAŻNIEJSZE OZNACZENIA

Duże litery łacińskie
A – powierzchnia strefy pożarowej
As1 – pola powierzchni przekroju zbrojenia rozciąganego
As2 – pola powierzchni przekroju zbrojenia ściskanego
E – moduł sprężystości materiału
Ed – obliczeniowa wartość odpowiednich efektów oddziaływań wy-

stępujących w kombinacji podstawowej zgodnie z EN 1990
Ed, fi – stała wartość obliczeniowa odpowiednich efektów oddziaływań 

w sytuacji pożaru
Ed, fi,t – obliczeniowa wartość odpowiednich efektów oddziaływań w sy-

tuacji pożarowej po czasie t
E 30, E 60 ... – klasa odporności ogniowej dla kryterium integralności przy stan-

dardowym pożarze [min]
G – obciążenie stałe
J 30, J 60 ...  – klasa odporności ogniowej dla kryterium izolacyjności przy 

standardowym pożarze [min]
M – moment zginający
N – siła podłużna
Q – obciążenie zmienne
Rd  – obliczeniowa wartość nośności elementu w temperaturze nor-

malnej
Rfi,d,t – obliczeniowa wartość nośności elementu w sytuacji pożarowej 

po czasie t
R 30, R 60 ...  – klasa odporności ogniowej dla kryterium nośności przy standar-

dowym pożarze [min]
T – temperatura [K]
Xk – wartość charakterystyczna wytrzymałości lub cechy deformacji 

w normalnej temperaturze
Xd – wartość obliczeniowa wytrzymałości lub cechy deformacji 

w normalnej temperaturze
Xd, fi – wartość obliczeniowa wytrzymałości lub cechy deformacji w sy-

tuacji pożaru
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Małe litery łacińskie
a – odległość osi zbrojenia od najbliższej powierzchni elementu
b – szerokość przekroju elementu
bfi, dfi, hfi – wymiary przekroju zredukowanego z uwagi na oddziaływanie 

pożarowe
c – ciepło właściwe
cc – ciepło właściwe betonu [J/kg · K]
cnom – nominalna wartość otuliny betonowej
d – wysokość użyteczna przekroju
fck (θ) – charakterystyczna wytrzymałość betonu na ściskanie w tempera-

turze θ
fck,t (θ) – charakterystyczna wytrzymałość betonu na rozciąganie w tem-

peraturze θ
fcd,fi – wytrzymałość obliczeniowa betonu na ściskanie w warunkach 

pożarowych
fyk (θ) – wartość charakterystyczna wytrzymałości stali zbrojeniowej na 

rozciąganie w temperaturze θ
fyd, fi – obliczeniowa granica plastyczności stali zbrojeniowej w warun-

kach pożarowych
h – wysokość przekroju elementu
kc, ks – współczynniki korekcyjne wytrzymałości materiałów
qf – obciążenie ogniowe na jednostkę powierzchni odniesione do 

pola powierzchni podłogi Af
qf,d – obliczeniowa gęstość obciążenia ogniowego odniesionego do 

pola powierzchni podłogi Af
qf,k – charakterystyczna  gęstość obciążenia ogniowego odniesionego 

do pola powierzchni podłogi Af
t – czas działania ognia [min]
tfi,d – obliczeniowa wartość odporności ogniowej
tfi,req – wymagana odporność ogniowa
xeff – efektywna wysokość strefy ściskanej przekroju
x, y, z – współrzędne

Duże litery greckie
Φ – średnica prętów zbrojeniowych
θ – temperatura [°C]
θcr,d – obliczeniowa wartość krytycznej temperatury materiału [°C]
θd – obliczeniowa wartość temperatury materiału [°C]
θg – temperatura gazu w strefie pożarowej lub w pobliżu elemen-

tu [°C]
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Małe litery greckie
αc – konwekcyjny współczynnik przejmowania ciepła
γM, fi – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla materiału w sytu-

acji pożaru
δni – współczynnik uwzględniający istnienie określonego środka 

zwalczania pożaru i
δq1 – współczynnik uwzględniający ryzyko pojawienia się pożaru spo-

wodowane wielkością strefy
δq2 – współczynnik uwzględniający ryzyko pojawienia się pożaru spo-

wodowane sposobem użytkowania
εm – emisyjność powierzchni elementu
εf – emisyjność płomieni ognia
εc (θ) – odkształcenie termiczne betonu
εs (θ) – odkształcenie termiczne stali zbrojeniowej
εs, fi – odkształcenie w stali zbrojeniowej przy temperaturze θ
ηfi – współczynnik redukcyjny
ηfi,t – poziom obciążenia przy projektowaniu na warunki pożarowe
ηfi = Ed, fi / Ed – współczynnik redukcyjny dla obliczeniowego poziomu obciąże-

nia w sytuacji pożaru
λ – przewodność cieplna
λc – przewodnictwo cieplne dla betonu [W/m · K]
λc, fi – smukłość słupa w warunkach pożaru
µfi = NEd, fi / NRd – stopień wykorzystania w sytuacji pożaru
ρ – gęstość
σ – stała Stefana-Boltzmanna (= 5,67 · 10‒8 [W/m2 · K4])
σc,fi – naprężenie ściskające w betonie w sytuacji pożaru
σs,fi – naprężenie w stali zbrojeniowej w sytuacji pożaru
ψ0 – współczynnik kombinacji dla wartości charakterystycznej obcią-

żeń zmiennych
ψ1 – współczynnik kombinacji dla wartości częstej obciążeń zmien-

nych
ψ2 – współczynnik kombinacji dla wartości prawie stałej obciążeń 

zmiennych
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Indeksy
fi – właściwość odpowiednia dla sytuacji pożarowej,
c – wartość cechy dla betonu
d – wartość obliczeniowa cechy
k – wartość charakterystyczna cechy
s – wartość cechy dla stali zbrojeniowej
t – zależność od czasu,
θ – zależność od temperatury



1. WPROWADZENIE

Wszystkie obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki 
sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru:

 – nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas,
 – powstanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach było ograniczo-

ne,
 – rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty było ograniczone,
 – osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt lub mogły być uratowa-

ne w inny sposób,
 – uwzględnić bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W przypadku działania ognia na konstrukcję formułuje się następujące wyma-
gania:

 – uniknięcie przedwczesnego zawalenia się konstrukcji – funkcja nośności,
 – ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia (płomienie, gorące gazy, nadmier-

na temperatura) poza wyznaczone obszary – funkcja separacyjna (oddziela-
jąca).

W sytuacji pożaru beton wykazuje wiele pozytywnych właściwości. Jest prak-
tycznie niepalny, nie emituje dymu, zapewnia dobrą izolacyjność termiczną. Otulina 
betonowa zapewnia naturalną ochronę prętów zbrojenia. Ponadto układy konstruk-
cyjne wykazują zwykle zdolność do redystrybucji sił wewnętrznych podczas pożaru. 
Jednak podczas działania ognia na konstrukcję temperatura w betonie stopniowo 
wzrasta powodując wydłużenia termiczne składników betonu, parowanie wilgoci, 
przyrost ciśnienia w porach oraz spadek właściwości mechanicznych betonu. Sytu-
acja pożaru wywołuje duże gradienty temperatury, w wyniku czego gorące warstwy 
powierzchniowe mają tendencję do oddzielania się i odłupywania od chłodniejsze-
go wnętrza elementu.

Szczegółowe charakterystyki przyrostu temperatury w czasie i jej maksymalnego 
osiągniętego poziomu, a także czasu trwania pożaru determinują zachowanie kon-
strukcji, stąd projektowanie powinno uwzględniać realistyczne scenariusze pożaro-
we. Przy szybkich przyrostach temperatury zwłaszcza zewnętrzne warstwy betonu 
są poddane działaniu wysokiej temperatury. Rozkład temperatury wewnątrz prze-
kroju elementu z betonu zależy nie tylko od przebiegu pożaru, ale także od geome-
trii elementu i typu zastosowanego betonu. W budynkach maksymalna temperatu-
ra zwykle nie przekracza 800-1000°C, a pożar trwa od kilku minut do maksymalnie 
kilku godzin.
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Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych obejmuje następujące 
elementy:

 – wybór odpowiedniego modelu pożaru i szczegółowego scenariusza pożaro-
wego, czyli przyjęcie przebiegu zmian temperatury w czasie trwania oddzia-
ływania ogniowego,

 – przeprowadzenie analizy termicznej, czyli określenie dla założonego sce-
nariusza pożarowego rozkładu temperatury w funkcji czasu trwania pożaru 
w każdym punkcie analizowanej konstrukcji,

 – wykonanie analizy mechanicznej, czyli ustalenie odpowiedzi konstrukcji 
na zdefiniowane pole temperatury,

 – weryfikację odpowiednich warunków odporności pożarowej.
W celu realizacji analizy konstrukcji w sytuacji pożaru niezbędna jest znajomość 

podstawowych parametrów materiałowych betonu konstrukcyjnego oraz stali zbro-
jeniowej, określonych w funkcji temperatury (właściwości fizyczne/termiczne oraz 
właściwości mechaniczne).

Dodatkowo należy pamiętać że zachowanie i bezpieczeństwo statycznie niewy-
znaczalnych konstrukcji z betonu w warunkach podwyższonej temperatury zależy 
nie tylko od zachowania elementów konstrukcyjnych, ale także – nawet w więk-
szym stopniu – od redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcji, postępującej 
z czasem trwania oddziaływania pożarowego. Z uwagi na niskie przewodnictwo 
cieplne betonu, w trakcie działania wysokiej temperatury pożarowej, w przekrojach 
elementów konstrukcyjnych wytwarza się niejednorodne pole temperatury. Jedno-
cześnie następują znaczne deformacje, które są ograniczane przez obecność elemen-
tów przylegających oraz dochodzi do redukcji sztywności z uwagi na degradację 
właściwości materiałowych. W efekcie siły wewnętrzne w całej konstrukcji pod-
legają znacznej redystrybucji, podczas gdy deformacje, sposoby zniszczenia oraz 
nośność zmieniają się.

Aktualnie w zakresie problematyki odporności ogniowej konstrukcji betono-
wych można wyróżnić następujące obszary zainteresowań badawczych:

 – badania materiałowe betonu i stali zbrojeniowej w celu określenia podsta-
wowych parametrów fizycznych, termicznych i mechanicznych materiałów 
z uwzględnieniem czynnika temperatury pożarowej (z ewentualnym wpły-
wem historii nagrzewu), a także z uwzględnieniem wpływu typu użytego 
cementu i kruszywa oraz dodatku włókien (metalicznych, nieorganicznych, 
polimerowych),

 – projektowanie i stosowanie betonów (zarówno zwykłych, jak i wysokowarto-
ściowych – BWW) bardziej odpornych na wysokie temperatury oraz z dodat-
kami poprawiającymi odporność na wybuchowe odpadanie otuliny w wyso-
kich temperaturach (ang. explosive spalling),



11

 – opracowywanie coraz dokładniejszych metod obliczeniowych do analizy kon-
strukcji w sytuacji pożaru, obejmujących: wymiarowanie na poziomie prze-
kroju dla różnych przypadków obciążeniowych – zginanie z siłą podłużną, 
ścinanie i skręcanie, analizę redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcjach 
z betonu poddanych działaniu ognia, modelowanie i przewidywanie nieko-
rzystnych zjawisk zachodzących w betonie pod wpływem działania wyso-
kiej temperatury pożarowej oraz ich doświadczalna weryfikacja,

 – badania w skali naturalnej dla pożarów rzeczywistych, połączone z weryfi-
kacją modeli oraz analizą odkształcalności/deformacji i mechanizmów znisz-
czenia,

 – analiza i identyfikacja uszkodzeń pożarowych w konstrukcji w kontekście 
wnioskowania o poziomie bezpieczeństwa konstrukcji, która poddana była 
działaniu pożaru,

 – dyskusja o kierunku normowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa po-
żarowego (bardziej szczegółowe zapisy czy bardziej ogólne, zorientowane 
na materiały, na elementy konstrukcyjne, na konstrukcje?).

Zagadnienia omawiane w niniejszej monografii dotyczą szczegółowych elemen-
tów analizy konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych i obejmują następują-
ce kwestie:

 – przyjmowanie i ustalanie oddziaływań termicznych na konstrukcje w warun-
kach pożarowych;

 – wpływ temperatury pożarowej na właściwości fizyczne/termiczne oraz me-
chaniczne betonu konstrukcyjnego i stali zbrojeniowej, z uwzględnieniem 
wpływu czynników materiałowych (rodzaj kruszywa, cementu, rodzaj stali) 
oraz środowiskowych (wilgotność), a także charakteru oddziaływania pożaro-
wego (historia nagrzewania, scenariusz pożarowy);

 – opis typu i charakteru uszkodzeń pożarowych konstrukcji z betonu poddanych 
działaniu pożaru wraz ze sposobami zabezpieczeń elementów konstrukcyj-
nych przed niekorzystnymi efektami utraty otuliny betonowej;

 – określanie pola temperatur w elementach konstrukcyjnych dla różnych scena-
riuszy pożaru i warunków nagrzewania;

 – porównanie metod obliczeniowych nośności żelbetowych przekrojów oraz 
elementów konstrukcyjnych w warunkach pożarowych dla różnych przypad-
ków obliczeniowych: zginanie, zginanie z siłą podłużną (ściskającą), a także 
weryfikacja wyników tych metod na podstawie rezultatów doświadczalnych 
badań ogniowych żelbetowych elementów konstrukcyjnych,

 – uwzględnienie redystrybucji sił wewnętrznych w sytuacji pożarowej dla żel-
betowych belek ciągłych.



2. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ 
TERMICZNYCH W ANALIZIE KONSTRUKCJI

Pożar rzeczywisty cechuje zmienność czasu trwania, szybkości przyrostu tempe-
ratury i maksymalnej osiągniętej temperatury w zależności od szeregu takich czyn-
ników, jak: wielkość i geometria pomieszczenia, ilość i rozkład materiałów palnych, 
warunki wentylacji, właściwości termiczne otoczenia pomieszczenia itp. Co więcej, 
temperatura gazu może być zmienna w obrębie pomieszczenia. W sytuacji pożaru 
pomieszczenie rozumiane jest jako przestrzeń wewnątrz budynku rozciągająca się 
na obszar jednej lub kilku kondygnacji, wydzielona w taki sposób, że rozprzestrze-
nianie się ognia poza ten obszar jest ograniczone.

Ogień zazwyczaj wybucha lokalnie, a gorące gazy unoszą się i rozprzestrzeniają 
pod sufitem w pomieszczeniu. Jest to początkowa faza wzrostu pożaru. Gdy gazy 
osiągną temperaturę 500-550°C następuje gwałtowny wybuch pożaru, który obej-
muje całe pomieszczenie (rozgorzenie). Pożar rozwija się aż do chwili, gdy więk-
szość materiału palnego ulegnie zużyciu. Wtedy temperatura spada i następuje faza 
ostatnia: wygaszenie i ochładzanie. W przypadku występowania wszystkich opisa-
nych faz mamy do czynienia z pożarem w pełni rozwiniętym (rys. 2.1).*

Dla każdego obliczeniowego scenariusza pożaru w odpowiednich strefach po-
żarowych należy określić przebieg temperatury w czasie, czyli pożar obliczeniowy. 
Zwykle pożar obliczeniowy może być uwzględniony w tym samym czasie tylko 
w jednej strefie pożarowej budynku.

* Rysunki i tabele, przy których nie podano źródeł są opracowaniem własnym autora niniejszej pu-
blikacji.

Rys. 2.1. Przebieg pożaru z podziałem na fazy*
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W konstrukcjach, w stosunku do których właściwe władze krajowe ustalają wy-
magania w zakresie odporności ogniowej, można przyjmować, że odpowiedni pożar 
obliczeniowy jest pożarem standardowym.

Pod pojęciem analizy termicznej konstrukcji poddanej działaniu ognia rozumie 
się określenie rozkładu temperatury w poszczególnych miejscach tej konstrukcji. 
Przeprowadzając analizę termiczną w elemencie, należy uwzględnić położenie obli-
czeniowego pożaru względem elementu.

W elementach zewnętrznych zaleca się uwzględniać oddziaływanie pożaru 
przez otwory w ścianach zewnętrznych i dachach. Dla oddzielających ścian ze-
wnętrznych należy w ogólnym przypadku uwzględniać oddziaływania pożaru za-
równo od wewnątrz (z odpowiedniej strefy pożarowej), jak i z  zewnątrz (z innej 
strefy pożarowej).

W zależności od przyjętego w analizie pożaru obliczeniowego zaleca się stoso-
wać następujące procedury [147, 149]:

 – wykorzystując krzywą normową temperatura‒czas, przeprowadza się analizę 
temperatury w elemencie konstrukcyjnym w określonym przedziale czasu, 
z pominięciem fazy studzenia,

 – wykorzystując model pożaru, dokonuje się analizy temperatury elementów 
konstrukcyjnych dla pełnego czasu trwania pożaru, łącznie z fazą studzenia.

Analizę mechaniczną, czyli odpowiedź konstrukcji w warunkach pożaru, nale-
ży przeprowadzać przy założeniu takiego czasu trwania jak dla analizy termicznej. 
Sprawdzenie odporności ogniowej może się odbywać w odniesieniu do:

‒ czasu: t tfi d fi, ,≥ req  

‒ nośności: R Efi d t fi d t, , , ,≥  

‒ temperatury: � �d d� cr,  

gdzie:
tfi,d – obliczeniowa wartość odporności ogniowej,
tfi,req – wymagana odporność ogniowa,
Rfi,d,t – obliczeniowa wartość nośności elementu w sytuacji pożaru po czasie t,
Efi,d,t – obliczeniowa wartość efektu oddziaływań w sytuacji pożaru po czasie t,
θd – obliczeniowa wartość temperatury materiału,
θcr,d – obliczeniowa wartość temperatury krytycznej.
W normach do projektowania konstrukcji w warunkach pożarowych, np. [149], 

proponuje się wiele krzywych nominalnych pożaru do stosowania w praktyce pro-
jektowej. Najczęściej stosowana jest krzywa ISO 834, krzywa ASTM E119 oraz 
krzywe węglowodorowa i krzywa dla pożaru zewnętrznego [4, 12, 30, 65, 66, 147]. 
Sformułowane są one jako proste zależności podające stałą temperaturę gazu w po-
mieszczeniu jako funkcję czasu trwania pożaru. Opisują zatem w pełni rozwinięty 
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pożar. Dla dużych pomieszczeń sytuacja taka nastąpi po upływie pewnego czasu 
od wybuchu ognia. Początkowy okres nie jest zatem uwzględniany przy obliczaniu 
odporności ogniowej, podczas gdy z uwagi na bezpieczeństwo ludzi jest on najważ-
niejszy (tylko wtedy możliwa jest ewakuacja ludzi z pomieszczenia). Dodatkowo 
wszystkie zależności są funkcjami rosnącymi monotonicznie wraz z czasem. Faza 
ochładzania nie jest w ten sposób uwzględniana. W rzeczywistości, gdy wymagany 
jest pewien czas odporności ogniowej, właściwe byłoby sprawdzenie nośności dla 
tego czasu trwania pożaru. Nie ma natomiast potrzeby analizy w zakresie poza tym 
okresem.

Formuły te w niewielkim stopniu zależne są od szczegółowych charakterystyk 
sytuacji, dla których przeprowadza się projektowanie. Ilość paliwa, wymiary geome-
tryczne pomieszczenia, warunki wentylacji to czynniki pomijane w analizie. W rze-
czywistości istnieje ograniczona możliwość wyboru uwzględniającego rzeczywistą 
sytuację projektową, np. krzywa węglowodorowa stosowana jest przy założeniu 
odpowiednich dla tej nazwy charakterystyk paliwa. W typowych konstrukcjach bu-
dynków zwykle przyjmuje się krzywą ISO albo ASTM, zaś charakterystyki sytuacji 
dla wymaganej odporności ogniowej są uwzględniane przykładowo przez: konse-
kwencje pożaru (dla podziemnych parkingów), liczbę kondygnacji (budynki niskie, 
średnie, wysokie), rozmiary pomieszczeń (mniejsze lub większe niż powierzchnia 
graniczna) czy przeznaczenie (szpitale, szkoły, teatry, budynki biurowe itd.).

2.1. ZASADY OGÓLNE

Oddziaływania termiczne określa w ogólności strumień ciepła netto h


net  [W/m2] 
na powierzchnię elementu. Wielkość tą należy ustalać z uwzględnieniem przepły-
wu ciepła przez konwekcję i radiację:

 h h hc r
  

net net, net,� �  (2.1)
gdzie:

h c


net,  – konwekcyjny strumień ciepła,

h r


net,  – radiacyjny strumień ciepła.
Konwekcyjny strumień ciepła można przyjmować według zależności:

 h c c g m



net, � �� � �( )  (2.2)
gdzie:

αc ‒ współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję [W/m2],
θg – temperatura gazu w otoczeniu elementu poddanego działaniu pożaru [°C],
θm – temperatura  powierzchni elementu [°C].
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Wartości współczynników przejmowania ciepła przez konwekcję podaje się dla 
odpowiednich zależności temperatura‒czas opisujących przebieg zmian temperatu-
ry w trakcie pożaru.

Zaleca się ustalać strumień ciepła netto po nienagrzewanej stronie elemen-
tów oddzielających przyjmując wartość współczynnika przejmowania ciepła αc = 
= 4 [W/m2]. Zakładając, że współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję 
uwzględnia efekty przepływu ciepła przez promieniowanie, można przyjmować 
wartość αc = 9 [W/m2] [66, 147].

Radiacyjny strumień ciepła netto przypadający na jednostkę powierzchni okre-
śla się ze wzoru:

 h r m f r m



net, � � � ��� � � � �[( ) ( ) ]273 273
4 4  (2.3)

gdzie:
Φ – współczynnik konfiguracji (Φ = 1,0),
εm – emisyjność powierzchni elementu (εm = 0,80),
εf – emisyjność ognia (εf  = 1,0),
σ – stała Stefana-Boltzmanna (= 5,67 ∙ 10‒8 W/m2 ∙ K),
θr – efektywna temperatura promieniowania środowiska pożaru [°C],
θm – temperatura powierzchni elementu [°C].
W przypadku elementów całkowicie ogarniętych przez ogień temperaturę pro-

mieniowania θr można przyjmować jako temperaturę gazu θg w otoczeniu elemen-
tu. Temperaturę powierzchni elementu θm uzyskuje się w wyniku przeprowadze-
nia analizy termicznej elementu, natomiast temperaturę gazu θg można określać na 
podstawie normowych krzywych temperatura‒czas albo zgodnie z naturalnymi mo-
delami pożaru.

2.2. POŻARY STANDARDOWE (KRZYWE NOMINALNE)

Funkcja standardowa (według ISO 834) temperatura‒czas jest określona wzo-
rem:
 �g t� � � �20 345 8 110log ( )  (2.4)

gdzie:
θg – temperatura gazu w strefie pożarowej [°C],
t – czas [min].
Dla krzywej standardowej współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję 

wynosi: αc = 25 [W/m2 · K]. Dla wszystkich rodzajów budynków krzywa standardo-
wa według ISO 834 stanowi najpowszechniej wykorzystywany scenariusz pożarowy 
i jest podstawą licznych metod obliczeniowych. Opisuje ona temperaturę gazu jako 
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funkcję czasu trwania pożaru dla sytuacji w pełni rozwiniętego pożaru, ale bez fazy 
wygaszania (chłodzenia). Temperatura podczas pierwszych 30 min wzrasta w tem-
pie równoważnym średniemu stałemu wzrostowi o 27,4°C/min [4, 30, 130, 147].

Zależność opisującą wzrost temperatury pożaru zewnętrznego można przyjmo-
wać na podstawie równania:

 �g
t te e� � � � �� �

660 1 0 687 0 313 20
0 326 3 8

( , , )
, ,  (2.5)

gdzie:
θg ‒ temperatura gazu w strefie pożarowej [°C],
t – czas [min].
Przy operowaniu krzywą pożaru zewnętrznego współczynnik przejmowania cie-

pła przez konwekcję wynosi: αc = 25 [W/m2 · K] [4, 130, 147].
Krzywa węglowodorowa (HC) definiowana jest następująco:

 �g
t te e� � � � �� �

1080 1 0 325 0 675 20
0 167 2 5

( , , )
, ,  (2.6)

gdzie:
θg ‒ temperatura gazu w strefie pożarowej [°C],
t – czas [min].
Współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję dla krzywej węglowodo-

rowej wynosi: αc = 50 [W/m2 · K]. Krzywa węglowodorowa znajduje zastosowa-
nie dla budynków przemysłowych, gdzie obciążenie pożarowe pochodzi głównie 
od paliw płynnych. Krzywa ta została przyjęta dla obciążenia cieplnego wynoszące-
go 200 [kW/m2] i maksymalnej temperatury 1100°C [4, 130, 147].

Na rysunku 2.2 przedstawiono opisane powyżej krzywe nominalne.

Rys. 2.2. Graficzne przedstawienie zależności: temperatura gazu–czas dla normowych 
scenariuszy pożaru [147]
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Krzywa zależności temperatura–czas według normy ASTM E119 [12, 21] jest 
definiowana przez zestaw wartości temperatury dla poszczególnych chwil czasu 
trwania oddziaływania pożarowego – patrz: tabela 2.1. W literaturze przedmiotu 
znajduje się kilka różnych propozycji opisu tej zależności za pomocą równania. Naj-
prostsza formuła jest wyrażana następująco:

 �g
te t� � � � �� �

750 1 170 41
3 79553 0 5

0 5

( ) ,
, ,

,

 (2.7)

gdzie:
θg – temperatura gazu w strefie pożarowej [°C],
t – czas [min].
W tabeli 2.1 porównano wartości temperatur dla różnych czasów trwania od-

działywania pożarowego uzyskane według krzywych ISO 834 [4, 147] oraz ASTM 
E119 [12, 21]. Z zestawionych w tabeli 2.1 wartości liczbowych temperatur widać, 
że uzyskane wyniki są bardzo zbliżone.

Tabela 2.1
Temperatury określone wg krzywych ISO 834 [4, 147] oraz ASTM E119 [12, 21]

Czas [min] Temperatura ASTM E119 [°C] Temperatura ISO 834 [°C]

0 20 20

5 538 576

10 704 678

30 843 842

60 927 945

120 1010 1049

240 1093 1153

480 1260 1257

Głównym niedostatkiem przedstawionych podstawowych krzywych standardo-
wych jest brak opisu fazy ochładzania w trakcie rzeczywistego pożaru (brak opada-
jącej części wykresu zależności temperatura–czas). Badania ogniowe w skali rze-
czywistej wskazują jednoznacznie, że faza ta może być bardzo istotna z uwagi na 
zachowanie się konstrukcji w warunkach pożaru.

W literaturze można napotkać także inne propozycje przyjmowania krzywych 
standardowych temperatura–czas. Barnett [20, 21] przedstawił koncepcję krzywych 
BFD podających przebieg zmian temperatury za pomocą równania logarytmicznego 
w postaci:

 � �g
ze� � �

max  (2.8a)
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 z t t sm c� �(log log ) /2  (2.8b)

gdzie:
θg ‒ temperatura gazu w strefie pożarowej [°C],
θmax – maksymalna temperatura gazu w strefie pożarowej [°C],
tm – czas, po którym występuje maksymalna temperatura θmax [min],
t – czas [min],
sc – stała kształtu dla krzywej.
Zależność w takiej postaci ogólnej, przy przyjęciu odpowiednich parametrów 

dla równania (2.8), może zastąpić różne stosowane krzywe standardowe. Co więcej, 
w tym przypadku uwzględnia się fazę ochładzania występującą w trakcie pożaru, 
a cały jego przebieg opisywany jest jednym równaniem.

Przebiegi temperatury według proponowanych zależności zweryfikowano na 
podstawie rzeczywistych testów ogniowych. W tabeli 2.2 zestawiono wartości para-
metrów dla formuły (2.8) dla różnych krzywych standardowych temperatura–czas.

Tabela 2.2
Wartości parametrów równania (2.8) dla różnych krzywych standardowych [20, 21]

Krzywa BFD dla pożaru 
standardowego według θmax [°C] tm [min] sc

ISO 834 1148 10000 62
ASTM E119 1211 3500 58

oddziaływania węglowodorowego 1065 80 60
oddziaływania zewnętrznego 660 50 150

Wszystkie przedstawione do tej pory krzywe standardowe dotyczyły budynków 
lub obiektów przemysłu petrochemicznego (krzywa węglowodorowa). Warto zwró-
cić uwagę, że dla innych obiektów inżynierskich wykorzystuje się odmienne krzy-
we standardowe do analizy pożarowej. W tunelach, gdzie przyrosty temperatury są 
bardzo szybkie, a osiągane maksymalne temperatury są wyższe niż w budynkach 
(po 5-10 min temperatura na poziomie 1100-1200°C, maksymalna temperatura 
nawet do 1300-1350°C), można wdrażać informacje podane w przepisach holen-
derskich (krzywa pożarowa RWS) lub niemieckich (krzywa ZTV) albo stosować 
zmodyfikowaną krzywą węglowodorową (odpowiadającą obciążeniu ogniowemu 
wynoszącemu 345 kW/m2 zamiast wartości 200 kW/m2 jak dla zwykłej krzywej 
węglowodorowej) [66].
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2.3. MODELE NATURALNE POŻARU

Wśród naturalnych modeli pożaru wyróżnić można modele uproszczone (pożary 
strefowe i pożary zlokalizowane) oraz modele zaawansowane (jednostrefowe, dwu-
strefowe, z wykorzystaniem numerycznej dynamiki płynów) [4, 30, 147].

Na rysunku 2.3 przedstawiono schematycznie porównanie przebiegów pożarów 
naturalnych i krzywej standardowej według ISO 834.

Modele uproszczone pożaru oparte są na specyficznych parametrach fizycz-
nych z ograniczonym zakresem stosowania. Dla prostych modeli pożaru przyjmu-
je się wartość współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję równą αc =  
= 35 [W/m2 · K] [129, 147].

W przypadku pożarów strefowych zakłada się równomierny rozkład temperatu-
ry w funkcji czasu. Temperaturę gazu zaleca się określać na podstawie fizycznych 
parametrów uwzględniających co najmniej gęstość obciążenia ogniowego i warunki 
wentylacji. Dla elementów zewnętrznych radiacyjny strumień ciepła powinno się 
obliczać jako sumę udziałów składowych pochodzących ze strefy pożarowej i od 
płomieni wydobywających się z otworów.

Dla elementów wewnętrznych strefy pożarowej przy obliczaniu temperatury gazu 
w strefie można stosować parametryczne krzywe temperatura‒czas. Zakładają one 
– podobnie jak w przypadku krzywych nominalnych – równomierny rozkład tem-
peratury w pomieszczeniu, ale zmiana temperatury w czasie zależy od dodatkowych 
parametrów (ilość i rodzaj materiałów palnych w pomieszczeniu, warunki wentyla-
cji, właściwości cieplne stropów i ścian ograniczających pomieszczenie, inne).

Rys. 2.3. Porównanie przebiegów pożarów naturalnych (rzeczywistych) i standardowej 
krzywej temperatura‒czas według ISO 834
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W celu określania przebiegu zmian temperatury w czasie w fazie nagrzewania 
można stosować zależność zaproponowaną przez Wicksroma [147] w następującej 
postaci:

 �g
t t te e e� � � � �� � �

20 1325 1 0 324 0 204 0 472
0 2 1 7 0 19

( , , , )
, * , * , *  (2.9)

gdzie:
t* ‒ czas umowny t* = tΓ,
t – czas [h],

� � �
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
� �

O
b

2 2
0 04

1160
/

,
[ ],

b c b� � � � �� � , 100 2200 [J/m s K],
2 1/2

ρ ‒ gęstość objętościowa elementów ograniczających [kg/m3],
c ‒ ciepło właściwe elementów ograniczających [J/kg · K],
λ ‒ przewodność cieplna elementów ograniczających [W/m · K],
O ‒ wskaźnik otworów = A h Av teq / ,  0,02 ≤ O ≤ 0,20 [m3/2],
Av ‒ całkowita powierzchnia pionowych otworów we wszystkich ścianach 

[m2],
heq ‒ średnia ważona wysokości okien we wszystkich ścianach [m],
At ‒ całkowita powierzchnia elementów ograniczających [m2] (ścian, sufitu 

i podłogi, z włączeniem otworów).
W przypadku gdy Γ = 1, to równanie (2.9) przybliża standardową krzywą tem-

peratura‒czas.
Aby ustalić wartości właściwości termicznej b gęstość objętościowa ρ, ciepło 

właściwe c, a także przewodność cieplna λ elementów ograniczających mogą być 
przyjmowane jak dla temperatury otoczenia.

W obliczeniach powierzchni ograniczających z różnych warstw materiałowych 
wartość b zaleca się przyjmować jako:

– jeżeli b1 < b2, b = b1,
– jeżeli b1 > b2, to grubość graniczna slim dla materiału wyeksponowanego jest 

obliczana jako

 
s t

clim
max [ ]�

3600 1

1 1

�
�

m
 

Jeżeli s1 > slim, wówczas b = b1.

Jeżeli s1 < slim, wówczas b s
s
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s
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gdzie:
indeks 1 odpowiada warstwie poddanej bezpośrednio oddziaływaniu pożaru,
indeks 2 następnej warstwie, itd.,
si – grubość i-tej warstwy, b ci i i i� � � .
W obliczeniach różnych współczynników b dla ścian, sufitów i podłóg b c� � �  

zaleca się przyjmować jako:

 b b A A Aj j t v� �� / ( )  (2.10)

gdzie:
Aj – pole powierzchni ograniczających j, z wyłączeniem otworów,
bj – właściwość termiczna powierzchni ograniczającej j.
Maksymalna temperatura θmax w fazie nagrzewania, która występuje przy 

t t*
max
* :=

 t t*
max [ ]� � h  (2.11a)

 t q O tt dmax , limmax[( , / ) ; ] [ ]� �0 2 10 3 h  (2.11b)

gdzie:
qt,d – obliczeniowa wartość gęstości obciążenia ogniowego w odniesieniu do 

całkowitego pola powierzchni ograniczających At , przy czym

 q q A A qt d f d f t t d, , ,/ [ ]; ,� � �MJ/m
2

50 1000  
qf,d – obliczeniowa wartość gęstości obciążenia ogniowego w odniesieniu do 

pola powierzchni podłogi Af ,
tlim – w przypadku małej prędkości rozwoju pożaru: 25 min, w przypadku 

średniej prędkości: 20 min, dla dużej prędkości: 15 min.
Czas tmax odpowiadający maksymalnej temperaturze jest określony przez tlim dla 

pożaru kontrolowanego za pomocą paliwa. Jeżeli pożar jest kontrolowany za pomo-
cą wentylacji, to tlim jest określone jako ( , / ).,0 2 10

3� � q Ot d
Jeżeli tmax = tlim, to wtedy t*  w równaniu (2.9) jest zastępowane przez:

 t t*
lim� �  

 �lim
lim /

,
[ ]� �

�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
� �

O
b

2 2
0 04

1160
 (2.12)

gdzie:

O q Ot dlim ,( , / ).� � �0 1 10 3

Jeśli O > 0,04, qt,d < 75 oraz b < 1160, to wtedy Γlim należy pomnożyć przez 
współczynnik k definiowany następująco:
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W fazie chłodzenia krzywe temperatura‒czas są określane jako:

 � �g t t x t� � � �� � �
max max max( ) ,625 0 50dla  (2.13a)

 � �g t t t x t� � � � � �� � � �
max max max max( )( ) , ,250 3 0 50 2 0dla  (2.13b)

 � �g t t x t� � � �� � �
max max max( ) ,250 2 0dla  (2.13c)

 t q Ot dmax ,( , / )
� �� �0 2 10

3 �  (2.14)

 x t t x t
t

t t� � � �1 0, lubmax lim
lim

max

max limdla dla�  (2.15)

W sytuacji nierównomiernego rozkładu temperatury w funkcji czasu przyjmu-
je się pożary zlokalizowane. Gdy rozgorzenie pożaru jest mało prawdopodobne za-
leca się uwzględnić oddziaływania termiczne pożaru zlokalizowanego.

Dla sytuacji pożaru zlokalizowanego oddziaływanie termiczne może być oszaco-
wane z wykorzystaniem informacji z załącznika C normy PN-EN 1991-1-2 [147]. 
Strumień ciepła od pożaru zlokalizowanego docierający do elementu konstrukcyj-
nego można obliczać stosując zasady ogólne określania oddziaływań termicznych 
i zakładając współczynnik konfiguracji ustalony według załącznika G normy [147].

Długość płomienia Ll pożaru zlokalizowanego jest określona wzorem:

 L D Ql � � �1 02 0 0148
2 5

, , [ ]
/
m  (2.16)

Jeśli płomień nie uderza w sufit (Ll < H) albo gdy pożar następuje na otwartym 
powietrzu (rys. 2.4a), to temperatura θ(z) płomienia wzdłuż jego pionowej osi syme-
trii jest określana wzorem:

 �( )
/ /

, ( ) [ C]z c oQ z z� � � ��
20 0 25 900

2 3 5 3 o  (2.17)

gdzie:
D – średnica pożaru [m],
Q – szybkość wydzielania ciepła [W],
Qc – część konwekcyjna szybkości wydzielania ciepła [W], Qc = 0,80Q,
z – wysokość wzdłuż osi płomienia [m],
H – odległość między źródłem ognia a sufitem [m].
Wirtualny początek zo osi jest określony wzorem:

 z D Qo � � �1 02 0 00524
2 5

, , [ ]
/
m  (2.18)
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Jeśli płomień uderza w sufit (rys. 2.4b), to strumień ciepła h


 odbierany przez 
jednostkowe pole powierzchni, na którą oddziałuje pożar w poziomie sufitu wynosi:

 h


=100000 [ ],W/m
2 jeżeli y ≤ 0,30 (2.19a)

 h y


� �136300 121000 , jeżeli 0,30 < y ≤ 1,0 (2.19b)

 h y


� �
15000

3 7,
, jeżeli y ≥ 1,0 (2.19c)

gdzie:
y – parametr bezwymiarowy określony jako:

 
y r H z

L H zh
�

� � �
� � �  

r – odległość pozioma [m] pomiędzy pionową osią ognia a punktem wzdłuż 
sufitu, gdzie obliczany jest strumień termiczny,

H – odległość [m] pomiędzy źródłem ognia a sufitem,
Lh – pozioma odległość płomienia:

 L H Q Hh H� ��
[ , ( ) ]

,
2 9

0 33  

QH
∗  – bezwymiarowa szybkość wydzielania ciepła:

 Q Q
HH

� �
� �1 11 10

6 2 5
,

,  

′z  – pionowe położenie wirtualnego źródła ciepła [m] określone jako:

 � � � �� � �z D Q Q QD D D2 4 1 0
2 5 2 3

, ( ), ,
/ /

gdy  

 � � � �� �z D Q QD D2 4 1 1 0
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/
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gdzie:
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,
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Strumień ciepła netto h


net  odbierany na jednostkę pola powierzchni w poziomie 
sufitu, na którą oddziałuje pożar, jest określony zależnością:

 h h c m m t m

 

net � � � � � �� � � � � �( ) [( ) ( ) ]20 273 293
4 4�  (2.20)

gdzie:
αc – konwekcyjny współczynnik przejmowania ciepła,
Φ – współczynnik konfiguracji,
εm – emisyjność powierzchni elementu,
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εf – emisyjność ognia,
σ – stała Stefana-Boltzmanna (= 5,67 ∙ 10‒8 [W/m2 · K4]),
θm – temperatura powierzchni elementu [°C].

Zakres zastosowania podanych reguł dla pożaru zlokalizowanego jest ograniczo-
ny do przypadków, dla których spełnione są następujące warunki:

 – średnica pożaru D ≤ 10 m,
 – szybkość wydzielania ciepła przez pożar Q ≤ 50 MW.

W przypadku kilku oddzielnych pożarów zlokalizowanych wyrażenie (2.19) 

może być stosowane do ustalania pojedynczych strumieni ciepła h h
 

1 2, ...,  wtedy 

całkowity strumień ciepła może być wtedy przyjmowany jako suma strumieni ciepl-
nych:

 h h h
� � �

…tot
2

W/m� � � �1 2 100000 [ ]  (2.21)
Modele zaawansowane pożaru powinny generalnie uwzględniać: właściwo-

ści gazu, wymianę masy oraz energii. Obciążenie ogniowe powinno uwzględniać 
wszystkie elementy palne wyposażenia budynku i elementy palne konstrukcji, w tym 
okładziny, wykładziny i inne wykończenia. Przy braku szczegółowych danych do-
tyczących sposobu użytkowania gęstości obciążenia ogniowego mogą być określo-
ne dla konkretnego projektu na podstawie opinii technicznej obciążeń ogniowych 
wynikających z użytkowania. Obciążenia ogniowe i ich miejscowe rozmieszcze-
nie należy wtedy oceniać uwzględniając przewidziane użytkowanie, wyposażenie 
i instalacje, a także możliwe zmiany funkcji obiektu w czasie.

Obliczeniowa wartość obciążenia ogniowego jest według [147] określana jako:

 q q mf d f k q q n, ,� � � �1 2  (2.22)

Rys. 2.4. Wielkości opisujące oddziaływania termiczne pożarów zlokalizowanych wg [147]
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gdzie:
qf,k – wartość charakterystyczna gęstości obciążenia ogniowego na 

m2 powierzchni, zależna od sposobu użytkowania i rodzaju po-
mieszczenia – tabela 2.3,

m – współczynnik wypalenia,
δq1 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający ryzy-

ko wystąpienia pożaru z uwagi na rozmiary pomieszczenia – ta-
bela 2.4,

δq2 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa uwzględniający ryzy-
ko wystąpienia pożaru z uwagi na przeznaczenie pomieszcze-
nia – tabela 2.5,

� �n ni
i

�
�
�
1

10

 – współczynnik uwzględniający różne i-te typy działań zwalczają-
cych ogień – tabela 2.6.

Tabela 2.3
Wartości charakterystyczne gęstości obciążenia ogniowego qf,k [MJ/m2] według [147]

Sposób użytkowania  
(rodzaj pomieszczenia) Wartość średnia 80% kwantyl 

(rozkład Gumbela)

Szpitale (pokoje) 230 280

Hotele (pokoje) 310 377

Biblioteki 1500 1824

Biura 420 511

Klasy szkolne 285 347

Centra handlowe 600 730

Teatry i kina 300 365

Mieszkania 780 948

Komunikacja (przestrzenie publiczne) 100 122

Przy typowych środkach zwalczania pożaru, takich jak: bezpieczne drogi dostę-
pu, urządzenia do walki z ogniem i system odprowadzania dymu na klatkach scho-
dowych, wartości δni zaleca się przyjmować na poziomie 1,0. Jeśli środki do walki 
z pożarem nie zostały przewidziane, to zaleca się przyjmować wartość 1,50.

Dla porównania przedstawiono także (patrz: tabela 2.7) wartości gęstości ob-
ciążenia pożarowego określone według przepisów szwedzkich [4]. W zasadzie dla 
wszystkich rodzajów pomieszczeń (z wyjątkiem biur) obciążenie pożarowe jest zna-
cząco mniejsze niż według [147].
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Tabela 2.4
Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa δq1 według [147]

Pole powierzchni pomieszczenia – powierzchnia podłogi strefy pożarowej Af  [m
2] δq1

25 1,10

250 1,50

2500 1,90

5000 2,00

10000 2,13

Tabela 2.5
Wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa δq2 według [147]

Przykłady sposobów użytkowania obiektów δq2

Muzea, galerie, baseny 0,78

Biura, budynki mieszkalne, hotele, obiekty przemysłu papierniczego 1,00

Zakłady wytwarzające urządzenia i silniki 1,22

Laboratoria chemiczne, sklepy z farbami 1,44

Wytwórnie fajerwerków lub farb 1,66

Tabela 2.6
Wartości współczynników δni według [147]

Automatyczne 
gaszenie ognia

samoczynny wodny system gaszący δn1 0,61

niezależne zaopatrzenie w wodę δn2 0,7-1,0

Automatyczne 
wykrywanie pożaru

samoczynna detekcja pożaru – detekcja ciepła δn3 0,87

samoczynna detekcja pożaru – detekcja dymu δn4 0,73

automatyczne powiadamianie straży pożarnej δn5 0,87

Środki walki z ogniem 
(ręczne tłumienie 
pożaru)

miejscowe zawodowe brygady straży pożarnej δn6 0,61

zamiejscowe brygady publicznej straży pożarnej δn7 0,78

bezpieczne drogi ewakuacyjne i drogi dostępu δn8 0,9-1,0 lub 1,5

urządzenia do zwalczania pożaru δn9 1,0-1,5

systemy oddymiania δn10 1,0-1,5
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Tabela 2.7
Wartości charakterystyczne gęstości obciążenia ogniowego qf,k [MJ/m2]  

według Swedish Building Code [4]

Sposób użytkowania  
(rodzaj pomieszczenia) Wartość średnia 80% kwantyl 

(rozkład Gumbela) 

Szpitale (pokoje) 116 147

Hotele (pokoje) 67 81,6

Biura 579 709

Klasy szkolne 80,4 96,3

Mieszkania 150 168

Charakterystyczne obciążenie ogniowe może być określane ze wzoru [147]:

 Q M H Qfi k k i u i i fi k i, , , , , [ ]� ��� � MJ  (2.23)

gdzie:
Mk,i – ilość materiałów palnych [kg],
Hu,i – wartość ciepła spalania netto [MJ/kg],
ψi ‒ współczynnik opcjonalny uwzględniający zabezpieczone obciążenia 

ogniowe (tj. obciążenia ogniowe od materiałów w obudowach, które zo-
stały zaprojektowane w celu przetrwania pożaru).

Charakterystyczna gęstość obciążenia ogniowego qf,k na jednostkę powierzchni 
wynosi:

 q
Q
Af k
fi k

,

,
[ ]= MJ/m

2  (2.24)

gdzie:
A – powierzchnia podłogi (Af) strefy pożarowej lub obszar odniesienia, lub we-

wnętrzna powierzchnia (At) strefy pożarowej, określająca qf,k lub qt,k.
Stałe obciążenia ogniowe, których zmiany nie są spodziewane podczas użytko-

wania obiektu, zaleca się przyjmować jako ich wartości oczekiwane wynikające 
z opinii technicznej.

Obecność wilgoci w materiałach można uwzględniać w sposób następujący:
 H H u uu uo� � �( , ) , [ ]1 0 01 0 025 MJ/kg  (2.25)

gdzie:
u – zawartość wilgoci wyrażona jako procent wagi w stanie suchym,
Huo – wartość ciepła spalania netto składników suchych – tabela 2.8.
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Tabela 2.8
Wartości ciepła spalania netto składników suchych (Huo) materiałów palnych do obliczania obciążeń 

ogniowych od elementów związanych z budynkiem według PN-EN 1991-1-2 [147]

Materiał Huo [MJ/kg]

Ciała stałe

Drewno 17,5

Inne materiały celulozowe (ubrania, korek, bawełna, papier, tektura, jedwab, słoma, 
wełna) 20

Węgiel (antracyt, węgiel drzewny, węgiel kamienny) 30

Substancje chemiczne

Węglowodory nasycone (metan, etan, propan, butan) 50

Węglowodory nienasycone (etylen, propylen, buten) 45

Węglowodory aromatyczne (benzen, toluen/metylobenzen) 40

Alkohole (metanol, etanol, glikol etylenowy) 30

Paliwa (benzyna, ropa naftowa, olej napędowy) 45

Tworzywa z czystych węglowodorów (polietylen, polistyren, polipropylen) 40

Inne produkty

Kopolimer ABS (tworzywo) 35

Poliester (tworzywo) 30

Polizocjanian i poliuretan (tworzywo) 25

Polichlorek vinylu – PCV (tworzywo) 20

Bitumen, asfalt 40

Skóra 20

Linoleum 20

Opony gumowe 30

Przebieg spalania jest zależny od sposobu użytkowania i rodzaju obciążenia 
ogniowego. Dla materiałów głównie celulozowych można przyjąć współczynnik 
spalania m = 0,80.

Stadium rozwoju pożaru może być określone za pomocą równania:

 Q t
t

�
�

�
�

�

�
�10

6

2

�

 (2.26)

gdzie:
Q – szybkość wydzielania ciepła [W],
t – czas [s],
tα – czas wymagany do osiągnięcia wydzielania ciepła o wartości 1 MW.
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Parametr tα oraz maksymalna szybkość wydzielania ciepła (RHRf) dla różnych 
sposobów użytkowania podane są w tabeli 2.9.

Tabela 2.9
Prędkość rozwoju pożaru oraz szybkość wydzielania ciepła (RHRf) dla różnych sposobów 

użytkowania (dla δq2 = 1,0) według PN-EN 1991-1-2 [147]

Maksymalna szybkość wydzielania ciepła RHRf

Sposób użytkowania Prędkość rozwoju 
pożaru tα [s] RHRf  [kW/m2]

Mieszkanie
Szpital (pokoje)
Hotel (pokoje)
Biblioteka
Biuro
Sale lekcyjne
Centra sklepowe
Teatr/kino
Komunikacja (przestrzenie publiczne)

średnia
średnia
średnia
duża

średnia
średnia
duża
duża
mała

300
300
300
150
300
300
150
150
600

250
250
250
500
250
250
250
500
250

Wartości prędkości rozwoju pożaru oraz szybkość wydzielania ciepła poda-
ne w tabeli 2.9 są ważne w przypadku δq2 = 1,0. Dla niezwykle szybko rozwijają-
cych się pożarów tα odpowiada wartości 75 s.

Stadium rozwoju pożaru ograniczone jest poziomą półką odpowiadającą stano-
wi ustabilizowanemu oraz wartości szybkości wydzielania ciepła równej:

 Q RHR Af fi� �  (2.27)

gdzie:
Afi – maksymalna powierzchnia pożaru [m2], która jest powierzchnią strefy 

pożarowej w przypadku równomiernie rozłożonego obciążenia ognio-
wego, ale która może być mniejsza w przypadku pożaru zlokalizowa-
nego,

RHRf – maksymalna szybkość wydzielania ciepła wytwarzana przez 1 m2 
pożaru w przypadku warunków kontrolowanych za pomocą paliwa  
[kW/m2].

Pozioma półka jest ograniczona przez stadium zaniku, które rozpoczyna się wów-
czas, gdy 70% całkowitego obciążenia ogniowego zostanie wykorzystane. Stadium 
zaniku może być przyjmowane jako liniowy spadek, kończący się w momencie, 
gdy obciążenie ogniowe uległo całkowitemu zużyciu. Jeżeli pożar jest kontrolowany 
za pomocą wentylacji, poziom półki poziomej musi być zredukowany odpowiednio 
do dostępnej zawartości tlenu: automatycznie w przypadku zastosowania progra-



30

mu komputerowego przy założeniu modelu jednostrefowego albo z wykorzystaniem 
uproszczonego wyrażenia w postaci:

 Q mH A hu vmax ,= 0 10 eq  (2.28)

gdzie:
Av – powierzchnia otworów [m],
heq – średnia wysokość otworów [m],
Hu – wartość ciepła spalania netto drewna, wynosząca 17,5 [MJ/kg],
m – współczynnik spalania o wartości 0,80.
Jeżeli maksymalny poziom szybkości wydzielania ciepła jest zredukowa-

ny w przypadku stanu kontrolowanego za pomocą wentylacji, krzywa szybkości 
wydzielania ciepła musi być przedłużona tak, aby odpowiadać dostępnej energii 
wynikającej z obciążenia ogniowego. Jeżeli krzywa nie jest przedłużona, to przyj-
muje się, że istnieje pożar zewnętrzny, który wywołuje niższą temperaturę gazu 
w strefie.

W grupie modeli zaawansowanych stosowane mogą być następujące modele po-
żaru [4, 30, 147]:

 – jednostrefowe ‒ zakładające równomierny, zależny od czasu rozkład tempe-
ratury w strefie,

 – dwustrefowe ‒ zakładające wyższe warstwy z zależną od czasu grubością 
i zależną od czasu jednorodną temperaturą oraz niższe warstwy z zależną 
od czasu równomierną i niższą temperaturą,

 – modele numerycznej dynamiki płynów (CDF – ang. Computational Fluid 
Dynamics) przedstawiające rozwój temperatury w strefie w sposób całkowi-
cie zależny od czasu i położenia.

Jeżeli nie są dostępne bardziej szczegółowe informacje, to dla modeli zaawan-
sowanych można przyjmować współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję 
αc = 35 [W/m2 · K] [4, 147].

W przypadku pożaru zlokalizowanego, w celu dokładniejszego obliczenia rozkła-
du temperatury wzdłuż elementu, można uwzględniać kombinację wyników uzyska-
nych według modelu dwustrefowego i podejścia metody pożaru zlokalizowanego. 
Pole temperatury w elemencie można ustalać uwzględniając w każdym położeniu 
wartości maksymalne spośród określonych dla tych dwóch modeli pożaru.

Model jednostrefowy zaleca się stosować w warunkach rozgorzenia pożaru. 
Zakłada się jednorodną temperaturę, gęstość, energię wewnętrzną i ciśnienie gazu 
w strefie. Temperaturę należy wtedy obliczać z uwzględnieniem:

 – rozwiązań równań zachowania masy i energii,
 – wymiany masy pomiędzy gazem wewnętrznym, gazem zewnętrznym (przez 

otwory) i pożarem (szybkość pirolizy),
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 – wymiany energii pomiędzy pożarem, gazem wewnętrznym, ścianami i otwo-
rami.

Prawo gazu idealnego uwzględniane jest w sposób następujący:

 P p RTg gint [ ]= N/m
2  (2.29)

Bilans masowy gazów w strefie zapisywany jest w postaci:

 dm
dt

m m mfi� � �� � �
in out  (2.30)

gdzie:

dm
dt

 ‒ szybkość zmiany masy gazu w strefie pożarowej,

min

•  ‒ szybkość masy gazu wydostającego się przez otwory,

mout

•  ‒ szybkość masy gazu napływającego przez otwory,

mfi
•  ‒ szybkość wytwarzanych produktów pirolizy.

Szybkość zmiany masy gazu i szybkość pirolizy mogą być pominięte i wtedy:

 m min out

� ��  

Przepływy masy można obliczać zakładając ciśnienie statyczne spowodowane 
różnicami gęstości pomiędzy powietrzem o temperaturze otoczenia i powietrzem 
o wysokiej temperaturze.

Bilans energii gazów w strefie pożarowej może być przyjmowany w postaci:

 
dE
dt

Q Q Q Q Qg � � � � �out in wall rad W[ ]  (2.31)

gdzie:
Eg – energia wewnętrzna gazu,
Q – szybkość wydzielania ciepła przez pożar,
Q m cTfout out� �  – energia masy gazu wydostającego się przez otwory,

Q m cTin in amb� �  – energia masy gazu napływającego przez otwory,

Q A A ht h vwall net� �( ),



 – strata energii spowodowana pochłanianiem przez po-
wierzchnie otaczające,

Q A Th v frad � , �
4  – strata energii spowodowana promieniowaniem przez 

otwory,
c – ciepło właściwe,
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Tf – temperatura strefy pożarowej [K],
Tamb – temperatura otoczenia [K],
At – całkowita powierzchnia elementów ograniczających 

(ścian, sufitu i podłogi, z  uwzględnieniem otworów),
Ah,v – całkowita powierzchnia otworów w elementach ogra-

niczających,
h


net  – strumień ciepła netto na jednostkę pola powierzchni,
σ – stała Stefana-Boltzmanna (= 5,67  · 10‒8 [W/m2  · K4]).
Model dwustrefowy jest ustalony przy założeniu gromadzenia produktów spala-

nia w warstwie przy suficie. W pomieszczeniu występują wtedy różne obszary: war-
stwa wyższa (pod sufitem), warstwa niższa, ogień i jego płomienie, gaz zewnętrzny 
i ściany. W warstwie wyższej można przyjąć założenie jednolitych charakterystyk 
gazu. Pomiędzy tymi różnymi strefami następuje wymiana masy, energii i substan-
cji chemicznej.

W danej strefie pożarowej z jednolicie rozłożonym obciążeniem ogniowym mo-
del pożaru dwustrefowego można przekształcić w pożar jednostrefowy wtedy, gdy:

 – temperatura gazu górnej warstwy przekracza 500°C,
 – górna warstwa osiąga 80% wysokości całej strefy pożarowej.

Modele wielostrefowe oraz modele CFD są bardziej skomplikowane niż mode-
le parametryczne. Modele dwustrefowe (np. CFAST, Ozone), stosowane w różnych 
krajach (Luksemburg, Francja, Szwecja) na etapie projektowania, zakładają stałą 
temperaturę w warstwie dymu, podczas gdy modele CFD symulują bardziej reali-
styczny scenariusz pożarowy, z temperaturą zmienną w przestrzeni. Stosowane są 
one jednak raczej do obliczeń dla dużych, odpowiedzialnych konstrukcji oraz bar-
dziej do analizy zagadnień dyspersji dymu i ciepła w obiektach niż do szacowania 
wpływu na konstrukcję [4].

Należy podkreślić, że w celu weryfikacji i rozwijania stosowanych w analizie 
konstrukcji modeli pożaru oraz szacowania i kalibracji szczegółowych wartości 
parametrów występujących w przyjmowanych formułach wykorzystuje się coraz 
częściej badania ogniowe na elementach w skali naturalnej oraz modelowanie nu-
meryczne wspomagane badaniami ogniowymi. Przykłady prac i badań o takim cha-
rakterze zostaną  podane w dalszych rozdziałach pracy.



3. WPŁYW TEMPERATURY POŻAROWEJ 
NA BETON W KONSTRUKCJI

Najbardziej bezpośredni efekt oddziaływania ognia na konstrukcję to wzrost 
temperatury w fazie pierwszej trwania oddziaływania pożarowego, a potem jej spa-
dek – w fazie ostatniej (studzenie) – patrz rys. 1.1.

W trakcie ogrzewania ciepło oddziałuje na konstrukcję poprzez kombinację efek-
tów:

 – konwekcji (z otaczającego gazu),
 – radiacji (promieniowania): z otaczającego gazu, od źródła ciepła, od ścian 

pomieszczenia i innych nagrzanych obiektów.
W fazie ochładzania ciepło jest odprowadzane z konstrukcji poprzez:
 – konwekcję otaczającego gazu,
 – promieniowanie do otaczających ścian pomieszczenia i innych obiektów 

(wraz z popiołami pozostałymi po materiałach palnych).
W sytuacji pożaru beton wykazuje wiele pozytywnych właściwości: jest prak-

tycznie niepalny jako materiał, nie emituje zazwyczaj dymu ani żadnych szkodli-
wych substancji przy spalaniu, zapewnia dobrą izolacyjność termiczną. Otulina 
betonowa zapewnia naturalną ochronę dla prętów zbrojeniowych w elementach 
żelbetowych. Ponadto układy konstrukcyjne wykazują zwykle znaczną zdolność do 
redystrybucji sił wewnętrznych podczas pożaru.

Jednakże w trakcie działania ognia na konstrukcję temperatura w betonie stop-
niowo wzrasta powodując wydłużenia termiczne składników betonu, parowanie wil-
goci, przyrost ciśnienia w porach oraz spadek właściwości mechanicznych betonu 
i stali zbrojeniowej. Sytuacja pożaru wprowadza wysokie gradienty temperatury, 
w wyniku czego gorące warstwy powierzchniowe elementów mają tendencję do 
oddzielania się i odłupywania – niekiedy w sposób bardzo gwałtowny – od chłod-
niejszego wnętrza elementu. Powstawanie pęknięć ułatwione jest w złączach, w źle 
zagęszczonych obszarach betonu oraz w płaszczyznach prętów zbrojenia. Gdy pręty 
zbrojeniowe zostają odsłonięte i narażone na bezpośrednie oddziaływania wysokiej 
temperatury, w dość szybkim tempie tracą swoje właściwości mechaniczne.

Szczegółowe charakterystyki przyrostu i maksymalnej osiągniętej temperatury 
podczas pożaru, a także czas trwania oddziaływania pożarowego, zasadniczo de-
terminują zachowanie konstrukcji. Stąd też projektowanie powinno bazować na 
realistycznych scenariuszach pożarowych. Przy szybkich przyrostach temperatury 
szczególnie zewnętrzne warstwy betonu są poddane niekorzystnemu oddziaływaniu 
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termicznemu. Rozkład temperatury wewnątrz elementu uzależniony jest nie tylko 
od jej maksymalnej wartości na powierzchni zewnętrznej, ale i od czasu trwania 
pożaru, geometrii elementu czy właściwości zastosowanego typu betonu.

W budynkach maksymalna temperatura zwykle nie przekracza poziomu ok. 800- 
-1000°C, a czas trwania pożaru wynosi od kilku minut do maksymalnie kilku go-
dzin. W przypadku tuneli ogień rozwija się szybciej (nawet do 1000°C w kilka mi-
nut), maksymalna temperatura jest wyższa (do 1100-1300°C), a czas trwania pożaru 
dłuższy – nawet do kilkudziesięciu godzin [4, 66].

Scenariusze pożarowe dla budynków i tuneli są inne: dla tuneli szybkość przyro-
stu temperatury jest większa (ok. 250°C/min) niż dla budynków (ok. 20-30°C/min), 
ponadto początkowa wilgotność betonu jest zwykle inna w tunelu niż w budynkach.

Przebieg zmian i zjawisk fizykochemicznych w betonie wykonanym na cemencie 
portlandzkim podczas ogrzewania można w skrócie opisać następująco [66, 109]:

 – przy poziomie temperatury ok. 100°C występują reakcje hydrotermiczne 
i rozpoczyna się proces ubytku chemicznie związanej wody, przepuszczal-
ność znacząco rośnie, następuje ucieczka wolnej/niezwiązanej wody przy  
ciśnieniu ok. 0,1 [MPa]; 

 – przy 300°C następuje początek spadku wytrzymałości dla betonów na kruszy-
wie krzemianowym, rozpad kruszywa otoczakowego i rozpad Ca(OH)2;

 – w zakresie 100-300°C (temperatura powierzchni) występować może już zja-
wisko odpadania otuliny betonowej (ang. spalling);

 – przy 600°C dochodzi do znaczącego wzrostu pełzania podstawowego, a także 
do ekspansywnej przemiany kwarcu α‒β;

 – powyżej 600°C (temperatura betonu) beton przestaje być praktycznie uży-
teczny jako materiał konstrukcyjny z uwagi na znaczące redukcje wytrzyma-
łości (powyżej 50%);

 – 700°C – rozpad węglanu wapnia;
 – 800°C – całkowita utrata wody;
 – 1200°C – topnienie betonu.

Dla celów praktycznych można przyjmować temperaturę ok. 600°C jako wartość 
graniczną dla integralności konstrukcyjnej betonu na cemencie portlandzkim, przy 
czym podany poziom temperatury dotyczy samego betonu, a nie temperatury pło-
mienia czy gazów.

Przy analizowaniu elementów żelbetowych szczególnie istotnym parametrem 
staje się temperatura w zbrojeniu. Należy mieć przy tym na uwadze, że nie jest ona 
równa temperaturze na powierzchni betonu elementu konstrukcyjnego, a jej maksy-
malna wartość zostaje osiągnięta później niż na powierzchni i może nawet wystąpić 
w fazie chłodzenia, a nie przyrostu temperatury.

Warto także zwrócić uwagę na fakt, że zastosowanie wody przy gaszeniu poża-
ru jest prawie równoznaczne z zanurzeniem betonu w wodzie, co powoduje znaczne 



35

obniżenie wytrzymałości i możliwość wystąpienia uszkodzeń/rys wskutek dużych 
gradientów temperatury.

Poprawę zachowania betonu w sytuacji pożaru można uzyskać dzięki odpowied-
nim zabiegom technologiczno-materiałowym, takim jak projektowanie betonów 
(zarówno zwykłych, jak i wysokowartościowych) bardziej odpornych na wysokie 
temperatury oraz z dodatkami poprawiającymi odporność na wybuchowe odpa-
danie otuliny betonowej w wysokich temperaturach (ang. explosive spalling), np. 
w postaci włókien polipropylenowych.

Zachowanie konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych warunkowane jest 
poprzez dwie zasadnicze grupy właściwości materiałowych: termiczne/fizyczne oraz 
mechaniczne. Właściwości termiczne determinują rozkład temperatury w elemen-
tach konstrukcyjnych i poszczególnych przekrojach w funkcji narastającej tempera-
tury dla danego scenariusza pożarowego, podczas gdy malejące wraz ze wzrostem 
temperatury (według rozkładu temperatury określonego z użyciem odpowiednich 
właściwości termicznych) parametry mechaniczne pozwalają weryfikować warunki 
nośności dla danego poziomu temperatury. W konstrukcjach żelbetowych w celu 
dokonania realistycznej analizy pracy w warunkach pożarowych niezbędne jest 
określenie tych podstawowych właściwości zarówno dla betonu, jak i dla stali zbro-
jeniowej.

Właściwości betonu są rezultatem interakcji pomiędzy cementem, wodą, kru-
szywem, mikrowypełniaczami i innymi dodatkami. Wpływ na zachowanie betonu 
wywierają także: obecność zbrojenia, warunki wytwarzania, dojrzewania, pielę-
gnacji itd. Modyfikacje właściwości betonu domieszkami i dodatkami odgrywają 
współcześnie bardzo dużą rolę. Pozwalają one na uzyskanie płynnych mieszanek 
betonowych, czy też betonów o podwyższonych właściwościach mechanicznych lub 
poprawionej trwałości. W licznych ośrodkach naukowych prowadzone są obszerne 
badania nad różnymi rodzajami betonów i sposobami poprawy ich właściwości oraz 
minimalizacji mankamentów tego materiału budowlanego. Jednym z kierunków 
tych badań są betony wysokowartościowe BWW (HPC – ang. High Performance 
Concrete) o dużej wytrzymałości, a od pewnego czasu także ultrawysokowartościo-
we BUWW (UHPC – ang. Ultra High Performance Concrete).

 Betony wysokiej wytrzymałości (BWW) wywodzą się wprost z tradycyjnego 
betonu zwykłego i stanowią efekt prowadzonych modyfikacji betonu cementowego. 
Są one wykonywane z nowoczesnych spoiw cementowych wysokiej jakości. Dodat-
kowymi wyróżnikami tych betonów są małe wartości stosunku wodno-spoiwowego 
i nierozłącznie z tym związana konieczność stosowania nowoczesnych domieszek 
plastyfikujących lub upłynniających. W przypadku betonów o najwyższej wytrzy-
małości konieczne jest stosowanie dodatków mineralnych, zwłaszcza zaś pyłu krze-
mionkowego.
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W praktyce dokonuje się rozróżnienia na betony wysokiej wytrzymałości 
(HSC – ang. High Strength Concrete), dla których podstawowym wymaganiem 
jest odpowiedni poziom wytrzymałości na ściskanie (min. 60 MPa) oraz betony 
wysokowartościowe (HPC), które muszą posiadać specjalne cechy użytkowe (wy-
soka wytrzymałość, odporność na czynniki fizyczne i chemiczne, nieprzepuszczal-
ność) [95].

Różnice w zachowaniu betonów poszczególnych rodzajów przejawiają się oczy-
wiście już w warunkach zwykłej temperatury. Betony wysokiej wytrzymałości 
w temperaturze zwykłej wykazują większą kruchość niż betony normalne (zwykłej 
wytrzymałości; NSC – ang. Normal Strength Concrete), a także liniowo-sprężyste 
zachowanie aż do wysokiego poziomu obciążenia i powiększone odkształcenia przy 
osiągnięciu wytrzymałości. Wpływ wysokiej temperatury w warunkach pożaro-
wych uwypukla tylko niektóre charakterystyczne cechy poszczególnych grup be-
tonów.

Według normy PN-EN 206-1: 2003 [150] betony wysokiej wytrzymałości to be-
tony klasy wyższej niż C50/60. Natomiast według normy do projektowania kon-
strukcji betonowych w warunkach pożarowych ‒ PN-EN 1992-1-2 [149] – betony 
wysokiej wytrzymałości to betony od klasy C60/75 do C90/105.

W niniejszym rozdziale poddano analizie przede wszystkim parametry warun-
kujące zachowanie betonu jako materiału konstrukcyjnego w warunkach wysokich 
temperatur, przy czym oczywiście te wszystkie informacje znajdują zastosowanie 
w analizie konstrukcji żelbetowych po uzupełnieniu o odpowiednie zależności dla 
stali zbrojeniowej.

W odniesieniu do betonu konstrukcyjnego skupiono się w szczególności na za-
kresie betonów zwykłej wytrzymałości (NSC) i wysokiej wytrzymałości (HSC). 
Warto jednak wspomnieć, że obecnie prowadzi się także liczne intensywne badania 
w zakresie identyfikacji parametrów materiałowych (fizycznych/termicznych i me-
chanicznych) dla: betonów wysokowartościowych (BWW‒HPC) [94, 99], betonów 
z dodatkiem włókien stalowych lub polipropylenowych [23, 97, 141, 159], betonów 
samozagęszczających (SCC – ang. Self-Compacting Concrete) [9], a także betonów 
na różnego typu specjalnych kruszywach (zmielony pumeks, kruszywa z materiałów 
potencjalnie odpornych na działanie wysokiej temperatury – diabaz, żużel, pokru-
szone cegły) [14, 139].

Czynnikiem warunkującym prawidłową współpracę pomiędzy betonem a stalą 
zbrojeniową w przekrojach żelbetowych elementów konstrukcyjnych jest przyczep-
ność betonu do stali zbrojeniowej. Badania w zakresie wpływu temperatury poża-
rowej na ten parametr są stosunkowo nieliczne [26, 101]. Obejmują one analizę 
wpływu czasu ekspozycji pożarowej, grubości otuliny betonowej, poziomu wytrzy-
małości betonu (betony NSC i HSC), rodzaju stali zbrojeniowej oraz szczegółów 
konstrukcyjnych (układu strzemion w słupach) na poziom naprężeń przyczepności 
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betonu do stali zbrojeniowej. Dla betonów zwykłej wytrzymałości [26] redukcja 
przyczepności przejawiać się może już przy poziomie temperatury ok. 150°C, pod-
czas gdy dla betonów wysokiej wytrzymałości [101] dopiero powyżej 400°C.

W tym miejscu warto dodatkowo wspomnieć o specyficznym zagadnieniu poża-
rowym na terenach sejsmicznych, gdzie ogień może pojawić się w następstwie trzę-
sienia ziemi. Wtedy oddziaływanie pożarowe dotyczyć może materiału i elementów 
wykazujących wstępne uszkodzenia w wyniku trzęsienia ziemi. Bardziej szczegóło-
we informacje w tym zakresie można znaleźć w pracach [29, 103, 133, 170].

3.1. WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE I FIZYCZNE BETONU 
W WARUNKACH POŻAROWYCH

Proces analizy i obliczeń konstrukcji w warunkach pożarowych musi obejmo-
wać analizę termiczną, która może stanowić odrębny proces lub być powiązana 
z analizą mechaniczną. Analiza taka niezbędna jest zarówno przy stosowaniu me-
tod obliczeniowych uproszczonych, jak i złożonych, tak dla weryfikowania funkcji 
nośności, jak i separacyjnej. Wiarygodność obliczeń w analizie termicznej zależy 
od prawidłowego ustalenia podstawowych właściwości termicznych betonu, przede 
wszystkim przewodnictwa cieplnego (λ) oraz objętościowego ciepła właściwego 
(ρcp). Parametry te wymagane są do rozwiązania równania bazującego na zasadzie 
zachowania energii w postaci:

 � �c T t T Hp� � � �/ ( grad )div  (3.1)

gdzie:
λ – przewodnictwo cieplne [W/m · K],
cp – ciepło właściwe [J/kg · K],
ρ – gęstość [kg/m3],
(ρcp) – objętościowe ciepło właściwe [J/m3 · K],
H – przyrost ciepła generowanego wewnętrznie (np. ciepło hydratacji).
Bez ostatniej składowej H równanie to sprowadza się do równania przewodnic-

twa Fouriera.
W ogólności rozwiązanie tego równania w sposób analityczny jest zadaniem 

złożonym. Dla danych warunków brzegowych stosuje się w prostych przypadkach 
metody numeryczne.

Określenie rozkładu temperatur w elemencie poddanym działaniu ognia według 
odpowiednio przyjętego scenariusza oddziaływania pożarowego jest niezbędnym 
etapem w procesie analizy konstrukcji w warunkach pożaru.

W przypadku stosowania wartości właściwości materiałowych podawanych 
w normie PN-EN 1992-1-2 [149] należy traktować te wartości jako charaktery-
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styczne. Mogą one znajdować zastosowanie zarówno w uproszczonych, jak i w za-
awansowanych metodach obliczeniowych. Dopuszczalne jest przyjmowanie al-
ternatywnych sformułowań praw materiałowych, ale pod warunkiem, że są one 
udokumentowane doświadczalnie. Właściwości mechaniczne betonu w normalnej 
temperaturze równej 20°C należy wtedy przyjmować według normy PN-EN 1992- 
-1-1 [148].

W literaturze przedmiotu można napotkać także uproszczone podejścia do przyj-
mowania parametrów termicznych betonu stosowanych do analizy termicznej dla 
pewnych typów żelbetowych elementów konstrukcyjnych, np. dla płyt oraz słupów 
żelbetowych [2]. Interesujące informacje o działaniach Komitetu Technicznego  
RILEM (TC 227 HPB) zajmującego się betonami wysokowartościowymi (BWW– 
HPC) w zakresie parametrów fizycznych takich materiałów konstrukcyjnych moż-
na znaleźć w publikacji [169].

3.1.1. ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA BETONU

Podstawowym parametrem opisującym rozszerzalność cieplną jest współczyn-
nik rozszerzalności liniowej. Dla betonu jego wartość zależy od składu mieszanki 
betonowej oraz stanu wilgotnościowego, gdy następuje zmiana temperatury. Głów-
ne składniki betonu – zaczyn cementowy i kruszywo – posiadają różne współczyn-
niki liniowej rozszerzalności cieplnej i współczynnik dla mieszanki betonowej jest 
wypadkową tych dwóch wartości. Rozszerzalność cieplna jest ważną właściwością 
betonu w warunkach pożarowych ‒ betony o wyższym współczynniku rozszerzalno-
ści cieplnej są mniej odporne na zmiany temperatury i bardziej podatne na uszkodze-
nia pożarowe niż betony o niższym współczynniku rozszerzalności.

Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej uwodnionego zaczynu cemento-
wego ma wartość wyższą niż dla kruszywa. Ogólnie biorąc, współczynnik rozsze-
rzalności cieplnej betonu jest funkcją zawartości kruszywa w mieszance oraz współ-
czynnika wydłużalności cieplnej samego kruszywa [66, 140].

Różnica pomiędzy współczynnikami wydłużalności termicznej uwodnionego za-
czynu cementowego i kruszywa może mieć szkodliwy wpływ na beton w sytuacji, 
gdy połączone to zostanie z innymi czynnikami, np. znacznym przyrostem tempera-
tury. Szok termiczny, który powoduje powstawanie różnicy temperatury pomiędzy 
powierzchnią betonu a jego wnętrzem staje się przyczyną powstawania spękań.

Składnikiem wpływającym na rozszerzalność betonu w zależności od warunków 
wilgotnościowych betonu jest zaczyn. Ma to związek z tym, że na współczynnik roz-
szerzalności termicznej wpływają składowe dwóch rodzajów: rzeczywisty współ-
czynnik związany z przepływem ciepła oraz ciśnienie wywołane przez pęcznienie. 
Pęcznienie pojawia się na skutek obniżenie napięcia kapilarnego wody zawartej 
w uwodnionym zaczynie cementowym w wyniku wzrostu temperatury. Zależność 
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pomiędzy współczynnikiem rozszerzalności dla kruszywa i dla betonu zależna jest 
od warunków pielęgnacji betonu; w powietrzu lub w wodzie.

Współczynnik rozszerzalności termicznej zaczynu z cementu bez domieszek 
zmniejsza się po przekroczeniu temperatury 150°C, a staje się ujemny w zakresie 
temperatur od 200 do 500°C. Zmiana znaku może wystąpić nawet w niższych tem-
peraturach, gdy wzrost temperatury jest powolny. Powodem tego jest ubytek wody 
z uwodnionego zaczynu cementowego i prawdopodobnie jego wewnętrzny rozpad. 
Ponieważ jednak kruszywo charakteryzuje się dodatnim współczynnikiem rozsze-
rzalności cieplnej we wszystkich temperaturach, przesądza to o rozszerzalności 
betonu jako całości. Wartości współczynnika rozszerzalności betonu w warunkach 
podwyższonej temperatury (dla zakresu ponad 65°C według [140]) zestawiono w ta-
beli 3.1.

Tabela 3.1
Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej betonu w wysokich temperaturach według [140]

Warunki 
pielęgnacji w/c

Zawartość 
cementu 
[kg/m3]

Kruszywo

Liniowy współczynnik rozszerzalności cieplnej
[10‒6 · 1/°C]

28 dni 90 dni

T < 260°C T > 430°C T < 260°C T > 430°C

Na mokro 0,4
0,6

435
245

Żwir 
wapienny

7,6
11,0

20,3
21,1

6,5
16,7

11,2
32,8

Powietrze ‒ 
wilgotność 
względna 

50%

0,4
0,6

435
245

Żwir 
wapienny

7,7
9,6

18,9
20,7

12,2
11,7

20,7
21,6

Powietrze 
wilgotne 
Powietrze 

suche

0,68

0,68

355

355
Łupek 

spęczniony

6,1

4,7

7,5

9,7

‒

5,0

‒

8,8

Według normy PN-EN 1992-1-2 [149] odkształcalność termiczną dla betonu 
zwykłej wytrzymałości w zależności od rodzaju zastosowanego kruszywa przyjmu-
je się według rys. 3.1.

Formuły opisujące zależności na rys. 3.1 są następujące:
 – dla kruszywa krzemianowego:

 � � � � �c ( ) , ,� � � � � � � � �� � �1 8 10 9 10 2 3 10 20 7004 6 11 3 dla Co  (3.2a)

 � � �c ( ) � � � ��14 10 700 12003 dla Co  (3.2b)
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 – dla kruszywa wapiennego:

 � � � � �c ( ) , ,� � � � � � � � �� � �1 2 10 6 10 1 4 10 20 8054 6 11 3 dla Co  (3.3a)

 � � �c ( ) � � � ��12 10 805 12003 dla Co  (3.3b)

Według ujęcia normowego [149] rozszerzalność cieplna opisana wzorami 
(3.2), (3.3) podaje wartości dla pewnych przeciętnych warunków pielęgnacji bez 
uwzględnienia – poza rodzajem kruszywa – charakterystyki i składu mieszanki be-
tonowej.

Rozszerzalność termiczna dla betonu lekkiego w zakresie do ok. 400°C jest prak-
tycznie identyczna jak dla betonu zwykłego na kruszywie wapiennym. Dalej jednak 
w całym zakresie zmienności temperatury jest wyraźnie niższa – w przedziale tem-
peratur 600-800°C nawet o 30-50% [129].

3.1.2. CIEPŁO WŁAŚCIWE BETONU

Ciepło właściwe określa pojemność cieplną i opisuje zdolność materiału oraz 
elementów konstrukcyjnych wykonanych z tego materiału do pochłaniania ciepła 
z otoczenia. W warunkach pożarowych, przy oddziaływaniu wysokiej temperatu-
ry na konstrukcję, niska wartość ciepła właściwego jest czynnikiem wpływającym 
korzystnie na zachowanie betonu, gdyż wtedy materiał wolniej będzie się nagrze-
wał, czyli przyrosty temperatury w betonie – przy tym samym oddziaływaniu po-

Rys. 3.1. Rozszerzalność cieplna betonu według PN-EN 1991-1-2 [149]: 1) beton na 
kruszywie krzemianowym, 2) beton na kruszywie wapiennym
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żarowym – będą mniejsze. Skutkować to będzie ostatecznie wyższą odpornością 
na działanie ognia.

Ciepło właściwe betonu jest parametrem bardzo wrażliwym na różne zmiany, 
które następują w betonie w efekcie działania podwyższonej temperatury. Obej-
mują one: parowanie niezwiązanej wody przy temperaturze ok. 100°C, rozkład  
Ca(OH)2 na CaO i (H2O) w temperaturze 400-500°C oraz transformacje kwarcu 
α‒β w niektórych kruszywach. Tym zależnym od czasu zmianom towarzyszy ab-
sorpcja ciepła, co uwidacznia się przejściowym wzrostem ciepła właściwego. Ciepło 
właściwe betonu jest w małym stopniu zależne od składu mineralnego kruszywa. 
Jego wartość nie jest także szczególnie zależna od zawartości kruszywa, gdyż ciepło 
właściwe kruszywa i zaczynu cementowego są zbliżone. Jednakże ciepło właści-
we betonu rośnie znacznie wraz z zawartością wilgoci, gdyż ciepło właściwe wody 
(4290 J/kg · K) jest wyższe niż dla betonu (700-1500 J/kg · K).

Ciepło właściwe betonu jest w niewielkim stopniu zależne od mineralogicznego 
charakteru zastosowanego kruszywa, wzrasta natomiast znacznie wraz ze zwięk-
szaniem się zawartości wilgoci w betonie. Ciepło właściwe betonu rośnie również 
ze wzrostem temperatury i obniżeniem gęstości pozornej betonu. Typowe wartości 
dla betonu zwykłego wynoszą według [66] od 840 do 1170 [J/kg · K].

Według normy PN-EN 1992-1-2 [149] wartości ciepła właściwego  
cp(θ) [J/kg · K] dla betonu w stanie suchym można określać na podstawie zależności:

 cp ( )� �� � �900 20 100dla Co  (3.4a)

 cp ( )� � �� � � �800 100 200dla Co  (3.4b)

 cp ( )�
�

�� �
�

� �1000
200

2
200 400dla Co  (3.4c)

 cp ( )� �� � �1100 400 1200dla Co  (3.4d)

Powyższe relacje normowe obowiązują dla sytuacji pierwszego ogrzewania, zaś 
przy chłodzeniu jako miarodajną przyjmuje się wartość uzyskaną dla maksymal-
nej temperatury. Wartości ciepła właściwego według wzoru (3.4) można w sposób 
uproszczony zmodyfikować dla wilgotności (określonych wagowo) wynoszących 
1,5 oraz 3,0%. Funkcja ciepła właściwego może być wtedy opisywana (rys. 3.2) 
jako wartość zlokalizowana pomiędzy 100 a 115°C w taki sposób, że:

 cp,peak = 900 dla zawartości wilgoci 0% wagowo, 

 cp,peak =1470 dla zawartości wilgoci 1,5% wagowo, 

 cp,peak = 2020 dla zawartości wilgoci 3,0% wagowo 
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oraz przy założeniu liniowej zależności między punktami: (115°C, cp,peak), (200°C, 
1000 J/kg · K). Dla pośrednich wartości zawartości wilgoci dopuszczalna jest linio-
wa interpolacja.

Zmiany gęstości betonu wynikają głównie ze zmian wagi i zmian porowatości. 
W zależności od rodzaju kruszywa zmienność gęstości wraz z temperaturą można 
opisać następująco: dla betonów na kruszywach bazaltowych (które w normalnej 
temperaturze mają największe gęstości) zmiana gęstości w zakresie do 800°C nie 
przekracza 5%, dla betonów na kruszywie kwarcytowym przy ok. 500°C spadek 
gęstości jest rzędu 10%, zaś przy temperaturze 800°C – 12-15%, natomiast dla beto-
nów na kruszywie wapiennym – przy ok. 500°C spadek gęstości jest rzędu 10%, ale 
w zakresie 700-800°C następuje dość gwałtowne obniżenie gęstości, rzędu nawet 
30% [64].

Zmiana gęstości wraz ze wzrostem temperatury, która jest powodowana utratą 
wody, może być określana zgodnie z [149] w sposób następujący:

 � �( ) (� �� � �20 20 115o o oC) dla C C  

 � �( ) ( , ( ) / )� � �� � � � � �20 1 0 02 115 85 115 200o o oC) ( dla C C  

 � �( ) ( , , ( ) / )� � �� � � � � �20 0 98 0 03 200 200 200 400o o oC) ( dla C C  

 � �( ) ( , , ( ) / )� � �� � � � � �20 0 95 0 07 400 800 400 1200o o oC) ( dla C C  

Na rysunku 3.3 przedstawiono zależność pomiędzy objętościowym ciepłem wła-
ściwym betonu, definiowanym jako: cv(Θ) = ρ(Θ) · cp(Θ), a temperaturą dla betonu 

Rys. 3.2. Zależność ciepła właściwego od temperatury dla różnych poziomów 
wilgotności (określanej wagowo) dla betonu na  kruszywie krzemianowym 

według PN-EN 1992-1-2 [149]
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na kruszywie krzemianowym o gęstości 2300 kg/m3 i dla wilgotności (wagowo) 
wynoszącej 3%.

Dla betonów wysokiej wytrzymałości (według klasyfikacji normy PN-EN 1992- 
-1-2 [149]) z dodatkiem pyłu krzemionkowego ciepło właściwe w stanie suchym 
można przyjmować jako:

 cp ( ) ( / ) [ ]�
�

�� � � �900 80
120

4 120
2
J/kg K  (3.5)

W celu odparowania wilgoci z betonu niezbędne jest dodatkowe ogrzanie. Zja-
wisko to można uwzględnić poprzez wprowadzenie „piku” na krzywej zależności 
ciepło właściwe–temperatura w zakresie pomiędzy 100-200°C. Do określenia mak-
symalnej wartości ciepła właściwego dla poziomu temperatury 1200°C można przy-
jąć wartość:

 c cp
w

p,max

( , )
( ) [ ]�

� �
� �

5000 10 1 0 001
3 �
��

�
�

J/kg K  (3.6)

gdzie:
cp,max – wartość maksymalna,
ρw – zawartość wody wagowo,
∆Θ – przedział temperatury, w którym następuje parowanie wody z betonu,
cp(Θ) – wartość ciepła właściwego w temperaturze Θ ‒ tabela 3.2.

Rys. 3.3. Zależność objętościowego ciepła właściwego od temperatury dla wilgotności 
równej 3% (określanej wagowo) dla betonu na kruszywie krzemianowym 

według PN-EN 1992-1-2 [149]
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Tabela 3.2
Wartości ciepła właściwego dla betonów wysokiej wytrzymałości według PN-EN 1992-1-2 [149]

Temperatura [°C] cp,Θ [J/kg · K]

0 900

100 1000

120 2300

200 1000

400 1100

600 1200

800 1250

1200 1300

Wartości ciepła właściwego w podwyższonej temperaturze dla betonów wysokiej 
wytrzymałości (tabela 3.2) określono dla betonów z wartością stosunku w/c = 0,30, 
ilością cementu 465 kg/m3, 10% zawartością pyłów krzemionkowych w stosunku do 
cementu, dla gęstości 2450 kg/m3 i przy względnej wilgotności równej 60%.

Z porównania wartości ciepła właściwego podanych w normie [149] dla betonów 
wysokiej wytrzymałości i betonów zwykłej wytrzymałości można wnioskować, 
że z uwagi na ok. 10-20% wyższe wartości przypisane betonom wysokiej wytrzy-
małości betony takie będą bardziej wrażliwe na wpływy termiczne, gdyż szybciej 
będą się nagrzewać przy wystąpieniu takich samych scenariuszy pożarowych.

3.1.3. PRZEWODNICTWO CIEPLNE BETONU

Przewodnictwo cieplne materiału to miara jego zdolności do przewodzenia cie-
pła definiowana jako stosunek strumienia ciepła do gradientu temperatury. Dla beto-
nu zależy ono od stopnia nasączenia wodą oraz znacząco od składu betonu.

Przewodnictwo cieplne jest określane często w sposób pośredni na podstawie 
pomiarów przenikalności cieplnej, w szczególności dla betonów wilgotnych, gdyż 
jest to technicznie prostsze do pomiarów. Pomiary bezpośrednie tej wielkości są 
dość skomplikowane z uwagi na powiązane ze sobą przepływy wilgoci i ciepła. 
Do wyników badania przewodnictwa cieplnego należy zatem podchodzić z dużą 
ostrożnością [66].

Chociaż przewodnictwo cieplne betonu zależy od wszystkich jego składników, 
to w stopniu największym zależy od rodzaju kruszywa, gdyż składnik ten stanowi 
zwykle 60-80% objętości betonu. Drugim istotnym czynnikiem jest zawartość wil-
goci jako że przewodność cieplna wody, choć niska, jest wyższa od przewodnictwa 
powietrza (patrz: tabela 3.3) [66].
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Proporcje składników mieszanki betonowej i zawartość cementu wpływają na 
poziom przewodnictwa cieplnego z uwagi na różnice w wartościach przewodnictwa 
dla zaczynu cementowego i kruszywa. Im mieszanka bogatsza (więcej cementu), 
tym dla betonów zwykłych niższa wartość przewodnictwa cieplnego, natomiast dla 
betonów na kruszywie lekkim ogólna tendencja jest odwrotna. Poprzez zwiększenie 
stosunku w/c podnosi się porowatość betonu i w ten sposób zmniejsza się przewod-
nictwo cieplne, szczególnie w stanie suchym, gdyż zarówno woda, jak i powietrze 
wykazują przewodnictwo niższe niż zaczyn cementowy. Chociaż przewodnictwo 
cieplne betonu nie zmienia się znacząco w zakresie zwykłych temperatur użytko-
wych, to jednak w wysokich temperaturach znacząco maleje, z uwagi na następują-
ce fizykochemiczne zmiany strukturalne w betonie będące efektem działania wyso-
kiej temperatury.

Tabela 3.3
Wartości przewodnictwa cieplnego dla wybranych materiałów [66]

Materiał Przewodnictwo cieplne λ [W/m · K]

Kruszywo 0,7-4,2

Beton 1,0-3,6

Stwardniały zaczyn cementowy 1,1-1,6

Woda 0,515

Powietrze 0,0034

Przewodnictwo cieplne przy ochładzaniu zależy od poziomu temperatury, przy 
jakiej nastąpił początek ochładzania. Przy ochładzaniu może nastąpić wzrost prze-
wodnictwa cieplnego o 10-20%, tak więc zmiany są w przeważającej części nie-
odwracalne. Przy ponownym ogrzaniu betonu ochłodzonego i nawilżonego wzrost 
przewodnictwa cieplnego w początkowym okresie – w zakresie temperatury do 
ok. 50-60°C – wynika z obecności wody, a nie odbudowy więzów przewodności.

Przewodność zwykłego betonu w stanie nasycenia wodą mieści się w przedziale 
1,4-3,6 [W/m · K]. Gęstość pozorna nie wpływa znacząco na przewodność cieplną 
betonu zwykłego, natomiast – w związku z niską przewodnością powietrza – prze-
wodność cieplna betonów lekkich zmienia się zależnie od ich gęstości pozornej. 
Wartości przewodnictwa cieplnego dla betonów wykonanych na różnych kruszy-
wach zestawiono w tabeli 3.4 [140].

Z informacji zawartych w tabeli 3.4 wynika, że rodzaj materiałów występują-
cych w kruszywie bardzo wyraźnie wpływa na przewodność cieplną betonu wy-
konanego na bazie tego kruszywa. Bazalt ma niską przewodność, dolomit i wapień 
pośrednią, a kwarc wykazuje przewodność największą (zależną także od kierunku 
strumienia ciepła względem orientacji kryształów).
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Tabela 3.4
Wartości przewodności cieplnej betonu w funkcji rodzaju kruszywa według [140]

Rodzaj kruszywa Gęstość pozorna betonu w stanie 
mokrym [kg/m3] Przewodność cieplna λc [W/m · K]

Kwarcyt 2440 3,50

Dolomit 2500 3,30

Wapień 2450 3,20

Piaskowiec 2400 2,90

Granit 2420 2,60

Bazalt 2520 2,00

Baryt 3040 2,00

Łupki spęcznione 1590 0,85

Stopień nasycenia betonu wodą stanowi czynnik decydujący o przewodności 
cieplnej betonu, gdyż przewodność powietrza jest niższa od przewodności wody. 
Przykładowo wzrost zawartości wilgoci o 10% powoduje w przypadku betonu lek-
kiego podwyższenie przewodności o ok. połowę. Z drugiej strony przewodność 
wody wynosi mniej niż połowę przewodności zaczynu cementowego tak, że im niż-
sza zawartość wody w mieszance, tym wyższa przewodność stwardniałego betonu.

Wpływ temperatury na przewodność cieplną w zakresie zwykłych temperatur 
jest nieznaczny. Ogólny efekt wzrostu temperatury polega na niewielkim obniżeniu 
przewodności cieplnej dla betonu zwykłego, natomiast w przypadku betonu lekkie-
go tendencja jest przeciwna. Przy wyższych temperaturach następuje jednak spadek 
przewodności cieplnej tak, że przy ok. 800°C jej wartość jest o połowę niższa niż 
w temperaturze 20°C [66].

Wartość przewodnictwa cieplnego betonu λc [W/m · K] można przyjmować we-
dług normy [149] dla zakresu temperatur 20 ≤ θc ≤ 1200°C jako wartość pomiędzy 
wartościami granicznymi górną i dolną (rys. 3.4), które określane są następująco:

‒ górna wartość graniczna:  � � �
c

c c� � �2 0 24
120

0 012
120

2

2
, ,  (3.7a)

‒ dolna wartość graniczna:  � � �
c

c c� � �1 36 0 163
120

0 0082
120

2

2
, , ,  (3.7b)

Dla betonów wysokiej wytrzymałości przewodnictwo cieplne w tym samym za-
kresie temperatur można przyjmować według PN-EN 1992-1-2 [149] następująco:

 �c � � � � � �1 8 0 7 20 180 20 200, , ( ) / [ ]� �W/m K dla C Co o  (3.8a)
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 �c � � � � � �1 1 0 3 200 800 200 1000, , ( ) / [ ]� �W/m K dla C Co o  (3.8b)

 �c � � � �0 8 1000 1200, [ ]W/m K dla C Co o�  (3.8c)
Dla betonu lekkiego przewodnictwo cieplne jest niższe niż dla betonu zwykłe-

go. W całym zakresie temperatury wartości tego parametru dla betonu lekkiego są 
10-20% mniejsze niż uzyskane dla dolnego limitu według rys. 3.4 [129].

3.1.4. PRZENIKALNOŚĆ CIEPLNA BETONU

Przenikalność cieplna (D) jest miarą szybkości przepływu ciepła w przejścio-
wych warunkach termicznych, stąd też stanowi o tym, jak beton poddaje się zmia-
nom temperatury. Wielkość tę definiuje się następująco: 

 D cp� � �/ [ ]m /s
2  (3.9)

Przenikalność cieplną łatwiej pomierzyć doświadczalnie niż jej wielkości skła-
dowe. Przewodnictwo cieplne jest zwykle określane dla danej temperatury w wa-
runkach ustalonych temperatury, co nie jest reprezentatywne dla niestabilnego stanu 
betonu w warunkach dynamicznego ogrzewania. Podobnie zależne od czasu i tem-
peratury zjawiska, jak np. ciepło parowania czy rozkład dwutlenku wapnia, wpły-
wają w sposób dynamiczny na pomiary ciepła właściwego w danej temperaturze. 
Przy takich trudnościach, przy różnych stosowanych procedurach i przyrządach ba-

Rys. 3.4. Przewodnictwo cieplne betonu w funkcji temperatury według PN-EN 1992- 
-1-2 [149]: 1) górna wartość graniczna, 2) dolna wartość graniczna
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dawczych w laboratoriach, dla podobnych betonów otrzymywać można znacząco 
różne wyniki właściwości termicznych dla betonu [66].

Przenikalność cieplna dla zwykłego betonu redukuje się znacznie wraz ze wzro-
stem temperatury z uwagi na spadek przewodnictwa cieplnego, choć ciepło właści-
we wzrasta wraz z temperaturą. Ponieważ jednak ciepło właściwe betonu zmienia 
się w niewielkim stopniu, stąd spadek przenikalności cieplnej wykazuje trend po-
dobny do zmiany wartości przewodnictwa cieplnego wraz z temperaturą. Dla beto-
nów na kruszywie lekkim spadek przenikalności jest mniejszy niż dla betonów zwy-
kłych z uwagi na mniejsze redukcje wraz z temperaturą przewodnictwa cieplnego. 
Zmiany przenikalności cieplnej zależą od rodzaju zastosowanego kruszywa. Betony 
na kruszywie wapiennym wykazują większe spadki procentowe wraz z temperaturą 
niż betony na kruszywie krzemianowym (w zakresie temperatur 200-550°C – rzędu 
10% większe redukcje przenikalności cieplnej) [66, 129].

3.2. WYTRZYMAŁOŚĆ I ODKSZTAŁCALNOŚĆ BETONU 
W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE

Wraz ze wzrostem temperatury w betonie zachodzi wiele procesów skutkujących 
istotnymi zmianami w jego właściwościach mechanicznych. Zachowanie betonu 
zależy w sposób znaczący od jego składu, ale generalnie po przekroczeniu pozio-
mu temperatury ok. 300°C następuje zauważalny spadek wytrzymałości dla beto-
nów zwykłych, zaś przy dalszym wzroście temperatury powyżej 600°C beton staje 
się praktycznie nieprzydatny jako materiał konstrukcyjny z uwagi na dużą ‒ nawet 
ponad 50% ‒ redukcję wytrzymałości na ściskanie. Dla betonów wysokiej wytrzy-
małości znaczące redukcje wytrzymałości na ściskanie rzędu 50% mogą wystąpić 
już w niższych temperaturach na poziomie 300-400°C.

Podstawowe parametry mechaniczne betonu określone w funkcji temperatury 
niezbędne do analizy konstrukcji w sytuacji pożaru to: wytrzymałość betonu na ści-
skanie i na rozciąganie oraz właściwości odkształceniowe podawane w formie za-
leżności σ‒ε. Ponadto w ogólnym przypadku analizy konstrukcji żelbetowych istot-
ne są właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe stali zbrojeniowej.

Określenie całego zestawu właściwości mechanicznych materiałów w funkcji 
temperatury jest zadaniem skomplikowanym technicznie. Wyniki badań parame-
trów mechanicznych są często trudne do interpretacji i porównywania z uwagi na: 
różnice w stosowanych próbkach (zmienność składu chemicznego, kształtu i wiel-
kości), niekompletne opisy badań, różnice w procedurach badań, nieporównywalne 
warunki badań, stosowanie sprzętu badawczego o różnej dokładności.

Informacje przestawione w niniejszym podrozdziale opracowano na podstawie 
publikacji dotyczących wyników badań betonów w podwyższonej temperaturze, 
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a także badań prowadzonych w cyklach: ogrzewanie (do danego poziomu)–chłodze-
nie (według różnych reżimów – do temperatury zwykłej). Wśród tych prac wymie-
nić można [6, 9, 10, 30, 66, 96, 98, 99, 106, 108, 118, 123, 129, 139].

W projektowaniu inżynierskim konstrukcji z betonu poddanych działaniu wy-
sokich temperatur zależność σ‒ε dla betonu przy ściskaniu (zwykle idealizowana) 
musi zostać określona w funkcji temperatury (rys. 3.5).

Dla betonu ogrzewanego bez obciążenia wzrost temperatury w czasie badania 
skutkuje zmniejszeniem modułu sprężystości (nachylenia początkowej części wy-
kresu σ‒ε) i redukcją maksymalnego naprężenia (wytrzymałości na ściskanie) oraz 
zmniejszeniem nachylenia opadającej gałęzi wykresu (materiał staje się mniej kru-
chy a bardziej ciągliwy). Wraz ze wzrostem temperatury rośnie natomiast odkształ-
cenie przy maksymalnym naprężeniu i graniczne odkształcenie przy zniszczeniu. 
Dla betonu ogrzewanego pod obciążeniem wpływ temperatury jest mniej widocz-
ny, czyli efekt wstępnego obciążenia (oddający rzeczywistą sytuację w konstrukcji) 
można określić jako pozytywny. Maksymalny poziom temperatury, do której be-
ton był ogrzewany, jest ważnym czynnikiem wpływającym na zależność σ‒ε, bez 
względu na to, czy badania prowadzone były przy ogrzewaniu, czy po ochłodze-
niu próbki betonowej. Powszechną praktyką przy badaniu próbek jest umieszcza-
nie ich po określonym czasie w piecu i ogrzanie do odpowiedniej temperatury bez 
obciążenia, a potem ich obciążenie aż do zniszczenia – przy tym samym poziomie 
temperatury albo po ostudzeniu. W takim przypadku historia obciążenia i ogrze-
wania nie są uwzględnione. Kolejną istotną kwestią jest moment przeprowadzenia 
badania próbki, tzn. poddanie badaniom próbek gorących lub ostudzonych. W fazie 

Rys. 3.5. Schematyczna prezentacja zależności σ‒ε dla betonu przy ściskaniu  
od temperatury
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studzenia mogą rozwinąć się naprężenia termiczne (zależne od prędkości studzenia) 
i związane z nimi rysy, wpływając znacząco na zależność σ‒ε. Dodatkowo przy stu-
dzeniu próbek znaczący może okazać się efekt absorpcji wilgoci z otoczenia próbki 
[66, 106, 108, 128].

Gwałtowne studzenie próbek betonowych istotnie wpływa na niemal wszystkie 
parametry mechaniczne betonu (zależność naprężenie–odkształcenie, wytrzymałość 
na ściskanie, przyczepność betonu do stali zbrojeniowej) [27, 66]. Wytrzymałości 
betonu na ściskanie określone po ogrzewaniu, a następnie ochładzaniu próbek we-
dług różnych reżimów temperaturowych są zależne przede wszystkim od maksy-
malnego poziomu nagrzewu [27, 110].

Zmiany we właściwościach mechanicznych betonu w warunkach pożarowych 
mogą być przypisane czynnikom „materiałowym”:

 – fizykochemicznym zmianom w zaczynie cementowym,
 – fizykochemicznym zmianom w kruszywie,
 – chemicznym interakcjom pomiędzy kruszywem i zaczynem cementowym,
 – niekompatybilności termicznej pomiędzy kruszywem i zaczynem cemento-

wym
oraz „środowiskowym”:

 – poziomowi temperatury,
 – szybkości nagrzewania,
 – przyłożonemu obciążeniu,
 – zewnętrznemu uszczelnieniu wpływającemu na utratę wody z powierzchni.

Wytrzymałość betonu na ściskanie jest najlepiej zbadanym parametrem dla beto-
nu ogrzewanego, ponieważ jest to cecha najistotniejsza przy projektowaniu konstruk-
cyjnym, a także dlatego, że daje ogólny pogląd na jakość materiału. Wytrzymałość 
na ściskanie jest jednak tylko jednym z parametrów wyprowadzanych z zależności 
σ‒ε dla betonu, która w ogólności zawiera także: moduł sprężystości, odkształcenie 
przy maksymalnym naprężeniu, graniczne odkształcenie oraz rozproszoną energię 
mechaniczną. Beton jest zazwyczaj badany w stałej temperaturze i wtedy funkcję 
temperatury określa się poprzez ustalenie zależności σ‒ε dla różnych poziomów 
temperatury. Stąd określone parametry odnoszą się do zachowania materiału w stałej 
podwyższonej temperaturze i nie reprezentują dynamicznego oddziaływania poża-
ru, w którym stan termiczno-wilgotnościowo-mechaniczny zmienia się w różnych 
przekrojach.

W projektowaniu konstrukcyjnym ogrzewanych elementów żelbetowych wyma-
gana jest cała krzywa σ‒ε, nie tylko w zakresie sprężystym, gdyż w warunkach 
pożarowych osiągany jest zakres niesprężysty. Wymagana byłaby też zależność przy 
rozciąganiu, ale nie jest to zwykle parametr krytyczny dla opisu zachowania kon-
strukcji.
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Przy ściskaniu beton jest do pewnego stopnia materiałem nieliniowo spręży-
stym. W badaniach, w szczególności dla betonu ogrzewanego bez obciążenia, za-
uważa się pewną „wklęsłą” część na wykresie zależności σ‒ε na początku obcią-
żania, co jest efektem zamykania się rys istniejących wcześniej. Aby uwzględnić 
ten efekt RILEM zaleca obciążenie wstępne badanej próbki na poziomie 0,05 MPa. 
Krzywizna części sprężystej (w przeciwieństwie do bardziej liniowej zależności dla 
zaczynu cementowego czy kruszywa) jest przypisana obecności powierzchni styku 
kruszywa i zaczynu oraz rozwojowi mikrorys na tych powierzchniach.

Dla betonu ogrzewanego bez obciążenia przyrost temperatury skutkuje reduk-
cją nachylenia części sprężystej wykresu σ‒ε (zredukowany moduł sprężystości), 
redukcją maksymalnego naprężenia (zredukowana wytrzymałość betonu), a także 
zmniejszeniem nachylenia gałęzi opadającej (materiał mniej kruchy a bardziej cią-
gliwy). Ze wzrostem temperatury rosną natomiast odkształcenie przy maksymal-
nym naprężeniu oraz graniczne odkształcenie.

Jednak dla betonu ogrzewanego pod obciążeniem wpływ temperatury jest mniej-
szy; część wznosząca wykresu σ‒ε jest bardzo podobna dla całego zakresu tem-
peratur pomiędzy 20-500°C. Tak znaczący wpływ obciążenia wstępnego nie jest 
zazwyczaj uznawany i często projektowanie bazuje na zależnościach określonych 
dla betonu bez obciążenia. Naprężenie ściskające wywołuje „zagęszczenie” zaczynu 
odzwierciedlające fenomenologicznie „odkształcenia termiczne wywołane obciąże-
niem” (LITS – ang. Load Induced Thermal Strain), a na poziomie mikrostruktural-
nym – przyrost polimeryzacji krzemianów. Co ciekawe, zjawisko to występuje dla 
betonów zwykłej wytrzymałości (NSC), betonów wysokiej wytrzymałości (HSC), 
a także ultrawysokiej wytrzymałości (UHSC) zawierających włókna stalowe. 
Wpływ obciążenia wstępnego jest obserwowany dla betonów badanych „na gorąco” 
oraz – choć w mniejszym stopniu – badanych po ochłodzeniu, ale pod warunkiem, 
że proces ochładzania następował pod obciążeniem. Niektóre badania potwierdza-
ją, że im wyższy poziom obciążenia wstępnego, tym korzystniejsze oddziaływa-
nie tego efektu przy ogrzewaniu. W innych badaniach nie obserwuje się natomiast 
istotnego wpływu poziomu  obciążenia [66, 106, 108].

Dla betonów ogrzewanych bez możliwości utraty wilgoci nachylenie krzywej 
σ‒ε zmienia się znacząco wraz z czasem, gdyż powyżej 100°C zachodzą w betonie 
hydrotermiczne przemiany fizykochemiczne. Narastająca redukcja nachylenia krzy-
wej σ‒ε jest obserwowana wraz z czasem przy ok. 150°C dla betonów na kruszy-
wie wapiennym [66, 106, 108].

Maksymalny poziom temperatury, do której beton został ogrzany jest istotnym 
czynnikiem wpływającym na zależność σ‒ε, niezależnie od tego, czy badanie było 
w wysokiej temperaturze czy po ochłodzeniu.
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Beton ogrzewany przy obciążeniu wykazuje inne zachowanie niż beton bez ob-
ciążenia. Wpływ ten przejawia się nie tylko dla zależności σ‒ε, ale także dla wytrzy-
małości i modułu sprężystości.

W przypadku braku odkształceń LITS w procesie ochładzania naprężenia ter-
miczne i międzycząsteczkowe oraz związane z nimi rysy mogą się rozwinąć inge-
rując w ten sposób w relację σ‒ε i parametry betonu. Naprężenia termiczne przy 
ochładzaniu będą zależeć od szybkości chłodzenia. Podczas chłodzenia dochodzi 
także do absorpcji wilgoci z otoczenia, co wpływać może znacząco na strukturę 
betonu i zależność σ‒ε. Efekt ten jest funkcją maksymalnego poziomu temperatu-
ry przed ochłodzeniem, poziomu wysuszenia (ilości wyparowanej wody), dehydra-
tacji (ilości niewyparowanej wody – C-S-H i dwutlenku wapnia) oraz dysocjacji 
w trakcie cyklu ogrzewania. Rehydratacja może skutkować „naprawą” materiału, 
gdyż tworzą się nowe produkty hydratacji, ale także „uszkadzaniem” od ekspansyw-
nej rehydratacji CaO [66, 106, 108].

Warunki wilgotnościowe są istotne dla betonów, które podczas ogrzewania 
mogą formować wilgoć w swojej masie. Wilgotne betony przy braku utraty wilgo-
ci podlegają podczas ogrzewania rosnącej hydratacji, zachodzą w nich chemiczne 
reakcje pomiędzy różnymi składnikami, a przy temperaturze ok. 100°C dochodzi 
do przemian C-S-H, co znacząco zmienia ich właściwości mechaniczne.

Podobnie jak dla badań w warunkach zwykłej temperatury, obciążenie można 
kontrolować poprzez naprężenia lub odkształcenia. Kontrola odkształceń pozwala 
uzyskiwać w testach opadającą gałąź zależności σ‒ε.

Zachowanie konstrukcji w wysokich temperaturach pożarowych zależy od war-
tości modułu sprężystości betonu. Moduł sprężystości betonu jest zwykle związany 
z wytrzymałością betonu na ściskanie. Generalnie wzrost wytrzymałości powoduje 
wzrost modułu sprężystości, ale nie ma pełnej zgodności co do dokładnej formy tej 
zależności nawet w zwykłej temperaturze, tym bardziej w warunkach wysokiej tem-
peratury. Nie jest to zaskakujące, gdyż na moduł sprężystości betonu wpływa moduł 
kruszywa w sposób zależny od proporcji objętościowej. Moduł kruszywa jest zwykle 
większy niż zaczynu cementowego, ale dla betonów na kruszywie lekkim różnice 
mogą być niewielkie. W warunkach zwykłej temperatury przyrost wartości modułu 
sprężystości jest wolniejszy niż przyrost wytrzymałości. Silniejszy beton ma wyż-
szy moduł sprężystości, ale dla dwóch betonów stosunek modułów jest znacząco 
mniejszy niż wytrzymałości. Co więcej, słabszy beton ma tendencję do większych 
strat modułu ze wzrostem temperatury. Dotyczy to betonów zwykłej wytrzymałości 
(NSC), ale dla betonów wysokiej wytrzymałości (HSC) występuje mniejsza kore-
lacja pomiędzy modułem i wytrzymałością, prawdopodobnie z uwagi na stosowane 
dodatki (np. pył krzemionkowy). Wzrost temperatury prowadzi do spadku modułu 
sprężystości. Wyniki badań redukcji modułu wraz z temperaturą wykazują znacz-
ne różnice do poziomu ok. 80°C. Powyżej 100°C dalsza redukcja staje się bardziej 
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widoczna i jest w przybliżeniu liniową funkcją temperatury. Wydaje się też być dość 
podobna dla różnych typów betonu. Znaczne zróżnicowanie wartości procentowych 
redukcji modułu sprężystości  betonu przy poziomie 80°C wynika prawdopodob-
nie z różnicy w stosowanym kruszywie. Z uwagi na termiczną niekompatybilność 
z zaczynem cementowym betony zawierające kruszywo o niskiej rozszerzalności 
cieplnej (wapienne, dolomitowe) wykazują wyższe redukcje modułu niż betony na 
kruszywie otoczakowym czy piaskowcowym. Różnice w wynikach uzyskiwanych 
przez różnych badaczy wynikają z faktu, że ingeruje tu wiele czynników (oprócz 
rodzaju kruszywa), takich jak: stosunek w/c, sposób definiowania modułu w badaniu 
(statyczny, dynamiczny, sieczny, styczny), stopień w jakim zależne od czasu pełza-
nie było oddzielone od odkształceń natychmiastowych, badanie próbek gorących 
czy po ochłodzeniu, badanie przy obciążeniu wstępnym lub bez, szybkość nagrze-
wania i ochładzania, szybkość obciążania. Powyżej 100°C spadek modułu spręży-
stości z temperaturą staje się  w przybliżeniu liniowy dla wszystkich typów betonów 
aż do temperatury krytycznej, przy której beton wykazuje poważne uszkodzenia, 
czemu towarzyszy gwałtowny spadek modułu (w zależności od rodzaju betonu wy-
stępuje to dla zakresu temperatur  400-600°C) [66, 106, 108].

Przed omówieniem wpływu temperatury na zmianę wytrzymałości betonu na ści-
skanie należy wskazać na dwa pozytywne aspekty występujące przy nagrzewaniu 
betonu [66].

Pierwszy czynnik stanowi wpływ „odkształceń termicznych wywołanych ob-
ciążeniem” (LITS). Do lat 70. badaczy zastanawiał fakt, dlaczego beton nie ulega 
zniszczeniu przy 100°C w wyniku dużych różnić odkształceń (wydłużeń kruszy-
wa i skurczu zaczynu cementowego), które nie mogą być skompensowane przez 
odkształcenia sprężyste. Odkrycie zjawiska „odkształceń termicznych wywołanych 
obciążeniem” (LITS) zawierających składową „przejściowego pełzania/odkształ-
cenia” dla betonu nagrzewanego przy ściskaniu dostarczyło wyjaśnienia. LITS są 
dużo wyższe niż odkształcenia sprężyste i przyczyniają się do znacznej relaksacji 
i redystrybucji naprężeń termicznych w betonie poddanym działaniu wysokiej tem-
peratury. Zjawisko to jest jeszcze ciągle nie do końca doceniane w projektowaniu 
konstrukcyjnym, ale powinno zostać stopniowo wprowadzone przez normy projek-
towe. Należy zauważyć, że odkształcenia LITS pojawiają się przy ściskaniu, ale nie 
przy rozciąganiu.

Drugim pozytywnym aspektem zachowania betonu w wysokich temperaturach 
jest korzystny wpływ obciążenia  przy ogrzewaniu, co powoduje „zagęszczanie” 
betonu i zamykanie rys w materiale. Tutaj znowu, podobnie jak w przypadku od-
kształceń LITS, wpływ ten nie jest w pełni doceniany przez inżynierów i nie znaj-
duje odzwierciedlenia w normach. Wpływ temperatury jest ograniczony, gdy beton 
jest ogrzewany pod obciążeniem. Zarówno wytrzymałość na ściskanie betonu, jak 
i moduł sprężystości maleją wolniej przy obciążeniu.
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Wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się – dla betonów mających warunki wy-
miany wilgoci z otoczeniem – od wartości przy temperaturze 20°C do wartości mi-
nimalnej przy 80°C. Jest to spadek w znacznej części odwracalny przy ochładzaniu 
i wynika z osłabienia sił van der Waalsa, gdy rozszerzające się cząsteczki wody 
wypychają dalej warstwy C-S-H. Wytrzymałość określana w wysokiej temperatu-
rze (na próbkach gorących) wykazuje często przyrost w zakresie temperatury 200- 
-300°C w porównaniu z poziomem początkowym (przed ogrzaniem). Większość 
betonów wykazuje redukcję wytrzymałości powyżej 300°C, ale sam poziom tej 
redukcji zależy od rodzaju kruszywa i cementu użytego do wykonania mieszanki. 
Pomiędzy 300-600°C istnieje przestrzeń dla poprawy wytrzymałości betonu przez 
właściwy dobór mieszanki betonowej. Znaczny przyrost pełzania zaczynu cemen-
towego i betonu na cemencie portlandzkim występuje przy 550-600°C wskazując, 
że ta temperatura może być krytyczna dla betonu, tzn. powyżej tej wartości beton 
przestaje być przydatny jako materiał konstrukcyjny. Na szczęście w warunkach 
pożaru tylko w strefie bliskiej powierzchni betonu temperatura przekracza 300°C 
z uwagi na relatywnie niski poziom przewodnictwa cieplnego betonu. Zwykłą prak-
tyką po pożarze jest usuwanie i zastępowanie tych „przegrzanych” warstw betonu. 
Tak długo jak beton nie poddaje się odpadaniu otuliny przy wysokiej temperatu-
rze, warstwy te zapewniają jednak ochronę termiczną stali zbrojeniowej i wewnętrz-
nych warstw betonu w przekroju, będąc ciągle efektywną barierą termiczną, choć 
ich rola konstrukcyjna jest już wyczerpana.

Innym istotnym czynnikiem, niedocenianym w pełni, są różnice w zachowa-
niu betonu w warunkach możliwej wymiany wilgoci z otoczeniem lub braku takiej 
możliwości powyżej poziomu 100°C. Decydujący proces dla betonu w warunkach 
możliwej wymiany wilgoci z otoczeniem związany jest z utratą różnych form wody 
(wolnej, związanej), podczas gdy w warunkach braku takiej wymiany wilgoci zwią-
zany jest z hydrotermicznymi reakcjami chemicznymi skutkującymi wytworze-
niem słabszego lub mocniejszego żelu w zależności od stosunku CaO/SiO2 (C/S).

Z uwagi na dużą liczbę czynników materiałowych i środowiskowych wpływa-
jących na wytrzymałość na ściskanie ogrzewanego betonu nie jest zaskoczeniem, 
że wyniki pomiarów powyżej 150°C wykazują duże zróżnicowanie – uzyskiwane 
wytrzymałości są rzędu 30-100% wartości wytrzymałości w temperaturze zwykłej. 
Wyniki mogą różnić się znacznie, w pewnym stopniu mogą być nawet sprzeczne. 
Stąd też przedstawianie „typowego” zachowania „dla betonów zwykłej wytrzyma-
łości” poprzez „uśrednioną krzywą” zależności od temperatury może być bardzo 
mylące, jeśli nie określi się szczegółowych danych odnośnie warunków środowisko-
wych próby badania (szybkość nagrzewania, obciążenie przy ogrzewaniu, szybkość 
ochłodzenia, warunki wilgotnościowe).

Wybór kruszywa jest prawdopodobnie najistotniejszym elementem doboru skła-
du mieszanki betonowej dla warunków pożarowych, ponieważ niektóre kruszywa 
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otoczakowe ulegają rozpadowi w stosunkowo niskiej temperaturze (350°C), pod-
czas gdy inne – np. granitowe ‒ dopiero w 600°C. Stabilność termiczną poszczegól-
nych typów kruszyw (rozumianą jako odporność na wpływy wysokiej temperatury) 
można uszeregować od najbardziej do najmniej odpornych w sposób następujący: 
granitowe, bazaltowe, krzemianowe, wapienne, otoczakowe. W przypadku doboru 
kruszywa istotne są także: niski współczynnik rozszerzalności termicznej (popra-
wiający termiczną zgodność z zaczynem cementowym), szorstka powierzchnia uła-
twiająca wytworzenie fizycznej przyczepności do zaczynu oraz obecność reaktyw-
nej krzemionki polepszającej chemiczne więzy z zaczynem [66, 106, 108].

3.2.1. ODKSZTAŁCENIA BETONU PODCZAS OGRZEWANIA

Przy oddziaływaniu wysokich temperatur pożarowych znacząco przyrasta pełza-
nie betonu i powinno ono być wtedy uwzględnione w analizie – niezależnie od tego, 
czy wpływ temperatury jest krótkotrwały czy długotrwały. Pełzanie rozwija się jako 
zależne od czasu odkształcenie spowodowane fizyczno-chemicznymi procesami za-
chodzącymi w materiale pod obciążeniem. Ogrzewanie betonu wywołuje i przyspie-
sza te procesy i wprowadza nowe zmiany w trakcie całego procesu ogrzewania aż 
do stopienia betonu. Zwykle pełzanie jest umiejscowione w zaczynie cementowym 
i jest ograniczane obecnością kruszywa, choć niektóre kruszywa same także podle-
gają pełzaniu [66].

Gdy beton jest poddany stałemu obciążeniu i temperaturze, to podlega odkształ-
ceniom sprężystym, następnie pełzaniu podstawowemu, w którym można wy-
różnić dwie składowe: odwracalne opóźnione odkształcenie sprężyste (związane 
z przekazywaniem naprężeń pomiędzy zaczynem i kruszywem) i trwałe odkształ-
cenie plastyczne (związane ze strukturalnym przystosowaniem w obrębie zaczynu). 
Druga składowa odkształcenia pełzania jest bardziej wrażliwa na temperaturę niż 
pierwsza.

Chemiczne (hydratacja) czy fizyczne (wysychanie) niestabilności w materiale 
wywołują dodatkową składową pełzania: pełzanie przy hydratacji lub pełzanie przy 
wysychaniu.

Sugeruje się, że dolną graniczną wartością pełzania betonu jest pełzanie podsta-
wowe dla danego betonu przy stałym obciążeniu i temperaturze po czasie odpowied-
nio długim dla uzyskania warunków stabilności. Długość tego okresu zmienia się 
wraz z temperaturą, gdyż tempo i natura reakcji fizykochemicznych także zmieniają 
się wraz z temperaturą (np. utrata wilgoci do 80°C jest mała, a powyżej 110°C znacz-
na). Natomiast górna granica wartości pełzania umiejscowiona jest na przeciwnym 
końcu spektrum, gdy beton jest obciążony i potem ogrzewany pod obciążeniem. 
Wywołuje to największe chemiczne i fizyczne niestabilności w materiale i skutku-
je największym odkształceniem pełzania, zwanym pełzaniem przejściowym, gdyż 
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pojawia się w fazie podgrzewania (przejściowej temperatury). Obciążanie betonu 
w pośrednich chwilach wywołuje odkształcenie pełzanie, które mieści się pomiędzy 
dolną a górną granicą [66].

Przyjmuje się, że w stosunku do składowych odkształcenia betonu można stoso-
wać zasadę superpozycji. Pełzanie i inne składowe odkształcenia w betonie mogą 
być sumowane dając całkowite odkształcenie ( ).,
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Wszystkie składowe odkształcenia są funkcjami temperatury i wilgotności 
(T, m), ale nie wszystkie funkcjami naprężenia/poziomu obciążenia (σ) czy cza-
su (t). Składowa pełzania będzie zawierać „przejściowe odkształcenie termiczne” 
zależne od temperatury, „pełzanie przy wysychaniu” zależne od wilgotności, „pełza-
nie od hydratacji” zależne od narastającej hydratacji itd.

Odkształcenia termiczne betonu rozwijające się podczas pierwszego ogrzania 
przy obciążeniu składają się z dwóch komponentów: „niezależnego od obciążenia” 
(TS ‒ ang. Thermal Strains) oraz „wywołanego obciążeniem” (LITS ‒ ang. Load 
Induced Thermal Strains); składowych posiadających różne właściwości [66].

Odkształcenie termiczne (TS) jest odkształceniem betonu niewysychającego, 
mierzonym gdy beton jest ogrzewany bez przyłożonego obciążenia. Nie zawiera 
ono składowej skurczu przy wysychaniu. W praktyce dla wysychającego betonu TS 
i skurcz przy wysychaniu są określane łącznie i zwykle przyjmuje się, że są nie-
rozdzielne. Z tego powodu „całkowite” odkształcenie wysychającej nieobciążonej 
próbki betonowej przy pierwszym ogrzaniu jest zwykle określane jako „odkształce-
nie termiczne”.

Odkształcenie termiczne wysychającego betonu jest funkcją nieliniową tempe-
ratury zależną przede wszystkim od rodzaju i zawartości kruszywa. Dla badanych 
betonów odkształcenie termiczne jest większe dla betonów wapiennych niż bazalto-
wych z uwagi na większą rozszerzalność termiczną kruszywa wapiennego. Betony 
zawierające kwarc (w piasku lub kruszywie) gwałtownie odkształcają się (wydłuża-
ją) w temperaturze ok. 573°C z powodu transformacji kwarcu α‒β. Wpływ rodzaju 
cementu na odkształcenia termiczne betonu, choć mniejszy niż rodzaj kruszywa, 
nie jest pomijalny. Minimum odkształcenia termicznego występuje przy 150-220°C, 
co odpowiada „pikowi” w szybkości utraty wilgoci dla betonu. Temperatura, przy 
której wystąpi takie minimum zależy od szybkości nagrzewania oraz geometrii 
próbki (wielkości i kształtu).

W tabeli 3.5 podsumowano i uszeregowano co do ważności czynniki materiało-
we i środowiskowe wpływające na odkształcalność termiczną betonu [66].

Odkształcenia termiczne wywołane obciążeniem (LITS) określane są jako róż-
nica pomiędzy odkształceniem termicznym próbki nieobciążonej i odkształceniem 
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pomierzonym przy stałym obciążeniu przyłożonym przed ogrzaniem i utrzymywa-
nym na stałym poziomie przy ogrzewaniu, po wydzieleniu początkowego odkształ-
cenia sprężystego. W obu badaniach jednakowe pozostają: mieszanka betonowa, 
rodzaj i kształt próbki, początkowa zawartość wilgoci, warunki więzów wilgotno-
ściowych (możliwa wymiana wilgoci z otoczeniem) i warunki ogrzewania (szybkość 
przyrostu temperatury – stała 1°C/min). Jedyna różnica to stała wartość obciążenia 
przyłożonego przed ogrzaniem, wyrażona jako procent wytrzymałości na ściskanie 
betonu (np. 0 i 2%).

Tabela 3.5
Czynniki materiałowe i środowiskowe wpływające na odkształcalność termiczną betonu według [66]

Wpływ Czynnik

Pierwszorzędny ‒ poziom temperatury
‒ rodzaj kruszywa
‒ zawartość objętościowa kruszywa

Drugorzędny ‒ początkowa wilgotność względna (RH) w przedziale 65-85%*
‒ rodzaj cementu (przy zawartości kruszywa 65-75%)
‒ szybkość ogrzewania w przedziale 0,2-1,0°C/ min

Pomijalny ‒ wiek ponad 3 miesiące po betonowaniu

* Podczas gdy początkowa zawartość wilgoci ma istotny wpływ na rozszerzalność termiczną betonu 
posiadającego możliwość wymiany wilgoci z otoczeniem w zwykłych temperaturach, to wpływ ten zanika 
w wysokich temperaturach i znika całkowicie powyżej 250°C.

Odkształcenia LITS są stosunkowo niewrażliwe na rodzaj kruszywa czy cemen-
tu, gdyż pojawiają się w strukturze żelu lub C-S-H. Są one podobne dla różnych 
betonów do poziomu 450°C pod warunkiem, że zawartość kruszywa, stosunek na-
prężenie/wytrzymałość w normalnej temperaturze, a także przygotowanie próbek 
do badań są takie same. LITS jest głównie liniowo zależne od naprężeń w zakresie 
obciążeń do 30% początkowej wytrzymałości. Natomiast mało istotne lub nawet 
pomijalne są wiek betonu (w zakresie 2 miesiące-9 lat) oraz początkowa zawartość 
wilgoci (65-100% RH). Fakt ten w powiązaniu z liniową w przybliżeniu zależno-
ścią LITS od naprężenia i małym wpływem szybkości ogrzewania (0,5-1,0°C/min) 
pozwala na znaczne uproszczenie analizy konstrukcji z betonu poddanych działaniu 
wysokiej temperatury.

Podsumowanie czynników materiałowych i środowiskowych wpływających 
na odkształcenie LITS zestawiono w tabeli 3.6.

LITS obejmuje kilka składowych, takich jak: przejściowe odkształcenie/pełzanie 
(zawierające przejściowe pełzanie termiczne i pełzanie przy wysychaniu), zależne 
od czasu pełzanie, zmiany w odkształceniach sprężystych, które występują podczas 
ogrzewania przy obciążeniu.
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Tabela 3.6
Czynniki materiałowe i środowiskowe wpływające na LITS według [66]

Wpływ Czynnik

Pierwszorzędny ‒ stosunek naprężenie/wytrzymałość
‒ temperatura
‒ zawartość objętościowa kruszywa (w przedziale 0-75%)

Drugorzędny ‒ szybkość nagrzewania (0,2-1,0°C/min)
‒ zawartość objętościowa kruszywa (w zakresie 65-75%)
‒ początkowa wilgotność względna (RH) w przedziale 65-85%
‒ rodzaj cementu do 450°C
‒ rodzaj kruszywa do 450°C

Pomijalny ‒ wiek ponad 3 miesiące po betonowaniu

Interesujące badania odkształcalności wraz z porównaniem wyników dla różnych 
stosowanych modeli opisu zachowania betonu przy obciążeniu pożarowym przed-
stawiono w pracach [44, 96]. Natomiast w publikacji [78] zaproponowano nowe 
sformułowanie modelu materiałowego dla PN-EN 1992-1-2 [149] uwzględniają-
ce wprost element pełzania w warunkach przejściowych dla betonu przy działaniu 
podwyższonej temperatury.

3.2.2. WŁAŚCIWOŚCI BETONU PRZY ŚCISKANIU

Dla betonów zwykłych wpływ wysokiej temperatury na spadek wytrzymałości 
na ściskanie można ogólnie przedstawić zgodnie z danymi w tabeli 3.7 [140].

Wilgotność betonu jest bardzo ważnym czynnikiem określającym zachowanie 
betonu w wysokiej temperaturze. W elementach masywnych przemieszczanie wil-
goci jest skrajnie powolne, tak że wpływy wysokich temperatur, kiedy straty wody 
nie występują, mogą być bardziej groźne niż w elementach niemasywnych.

Tabela 3.7
Wytrzymałość na ściskanie w wysokiej temperaturze jako procent wytrzymałości 28-dniowej 

w warunkach normalnej temperatury według [140]

Temperatura maksymalna [°C] 20 200 400 600 800

Zakres wytrzymałości końcowej [%] 100 50-90 45-85 40-70 20-35

Betony lekkie wykazują niższe ubytki wytrzymałości na ściskanie niż beton zwy-
kły. W temperaturze ok. 600°C wytrzymałość na ściskanie wynosi zwykle jeszcze 
co najmniej 50% wytrzymałości początkowej.

Badania zachowania betonów wysokiej wytrzymałości (HSC) w odniesieniu do 
spadku wytrzymałości betonu na ściskanie wraz z temperaturą wykazują generalnie, 
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że redukcje wytrzymałości są wyższe dla tych betonów niż dla betonów zwykłej 
wytrzymałości w zakresie powyżej 300°C, natomiast w zakresie temperatury 100- 
-300°C wyniki wykazują pewne zróżnicowanie zarówno co do ogólnej tendencji, 
jak i szczegółowych wartości [17, 24, 73, 74, 137]. Rozbieżności pomiędzy wynika-
mi uzyskanymi w różnych badaniach tłumaczyć należy zróżnicowaniem czynników 
decydujących o zachowaniu próbek: poziomem wytrzymałości na ściskanie stoso-
wanego betonu, rodzajem kruszywa, wilgotnością, metodami badań, dodatkami sto-
sowanymi dla betonów wysokiej wytrzymałości, warunkami termicznymi badania 
i maksymalnymi uzyskanymi poziomami temperatury.

Dodatkowo, jak wykazano w pracy [118], najważniejszymi czynnikami warun-
kującymi pracę elementów wykonanych z HSC w warunkach pożaru są nie tylko 
czynniki materiałowe (wytrzymałość betonu, obecność pyłów krzemionkowych, 
zawartość wilgoci w betonie, gęstość betonu, rodzaj kruszywa, obecność włókien), 
ale i konstrukcyjne (np. wymiary przekroju, rozstaw oraz kształt strzemion w słu-
pach).

Badania betonów wysokiej wytrzymałości [23] wykazują, że zawartość pyłów 
krzemionkowych wpływa niekorzystnie na poziom wytrzymałości z uwagi na bar-
dzo gęstą mikrostrukturę takich betonów. Dla betonów wysokiej wytrzymałości przy 
ok. 300°C dochodzi zwykle do znaczących spadków wytrzymałości rzędu 25-40% 
początkowej wytrzymałości określonej w temperaturze 20°C. Jest to spowodowane 
ciśnieniem pary wodnej powstałej w wyniku parowania wilgoci z betonu, a także 
niekompatybilnością termiczną zaczynu cementowego i kruszywa, co skutkuje kon-
centracją naprężeń w strefie kontaktu zaczynu cementowego i kruszywa. W niektó-
rych źródłach sugeruje się, że temperatura ok. 300°C może w wielu wypadkach sta-
nowić temperaturę krytyczną dla betonów wysokiej wytrzymałości (HSC) [24, 74].

Betony wysokowartościowe (HPC) charakteryzują się w wysokich temperatu-
rach podobnym zachowaniem jak betony wysokiej wytrzymałości, będąc bardziej 
wrażliwe na wpływy termiczne niż betony zwykłej wytrzymałości, co przejawia się 
dużymi spadkami wytrzymałości na ściskanie wraz z narastającą temperaturą (20- 
-30% przy 300°C, 40-50% przy 400°C) [24, 74, 137].

Moduł sprężystości betonu w wysokiej temperaturze obniża się po przekrocze-
niu ok. 100°C. Może to wynikać z osłabienia wiązań w mikrostrukturze betonu. Za-
kres zmian modułu sprężystości zależy od rodzaju zastosowanego kruszywa. Często 
przyjmuje się w uproszczeniu, że spadek modułu sprężystości z temperaturą jest 
taki sam, jak wytrzymałości na ściskanie.

Właściwości wytrzymałościowe i odkształceniowe betonu przy jednoosiowym 
ściskaniu w podwyższonej temperaturze są definiowane według normy PN-EN 1992- 
-1-2 [149] przez dwa podstawowe parametry: fc,θ ‒ wytrzymałość betonu na ściskanie 
przy temperaturze θ oraz εc1,θ ‒ odkształcenie odpowiadające wartości fc,θ. Zależność 
σ‒ε dla betonu przy ściskaniu w podwyższonej temperaturze można przyjmować 



60

według zależności jak na rys. 3.6. Wartości parametrów do opisu zachowania betonu 
przy ściskaniu w temperaturze pożarowej podano w tabeli 3.8.

Tabela 3.8
Wartości podstawowych parametrów zależności σ‒ε dla betonu przy ściskaniu w funkcji temperatury 

według EN 1992-1-2 [149]

Temperatura θ 
[°C]

fc,θ/fck

εc1,θ εcu,θbeton na kruszywie 
krzemianowym

beton na kruszywie 
wapiennym

20 1,0 1,0 0,0025 0,02

100 1,0 1,0 0,0040 0,0225

200 0,95 0,97 0,0055 0,0250

300 0,85 0,91 0,007 0,0275

400 0,75 0,85 0,0100 0,0300

500 0,60 0,74 0,0150 0,0325

600 0,45 0,60 0,0250 0,0350

700 0,30 0,43 0,0250 0,0375

800 0,15 0,27 0,0250 0,0400

900 0,08 0,15 0,0250 0,0425

1000 0,04 0,06 0,0250 0,0450

1100 0,01 0,02 0,0250 0,0475

Potwierdzeniem faktu wpływu rodzaju kruszywa (patrz: tabela 3.8) na uzyskiwa-
ne poziomy redukcji wytrzymałości na ściskanie w funkcji temperatury są wyniki 
licznych prac badawczych, np. [10, 66, 140, 179].

Dla betonów wysokiej wytrzymałości (HSC) norma PN-EN 1992-1-2 [149] 
wprowadza współczynnik redukcji wytrzymałości w funkcji temperatury (fc,θ/fck) de-

Rys. 3.6. Idealizowany wykres zależności σ‒ε dla betonu przy ściskaniu w podwyższonej 
temperaturze według PN-EN 1992-1-2 [149]
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finiowany oddzielnie (tabela 3.9) dla trzech różnych zakresów klas wytrzymałości 
betonu:

 – klasa 1 – betony klas C55/67 i C60/75,
 – klasa 2 – betony klas C70/85 i C80/95,
 – klasa 3 – beton klasy C90/105.

Tabela 3.9
Współczynniki redukcji wytrzymałości betonów wysokiej wytrzymałości  

według PN-EN 1992-1-2 [149]

Temperatura θ
[°C]

fc,θ/fck

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3

20
100
200
250
300
400
500
600
700
800
900
1000

1,0
0,90
0,90
0,90
0,85
0,75
0,60
0,45
0,30
0,15
0,08
0,04

1,0
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,60
0,45
0,30
0,15
0,113
0,075

1,0
0,75
0,70
0,675
0,65
0,45
0,30
0,25
0,20
0,15
0,08
0,04

Informacje podane w PN-EN 1992-1-2 [149] dla betonów wysokiej wytrzyma-
łości w zakresie zaleceń i określania właściwości materiałowych odnoszą się tylko 
do działania ognia według krzywej standardowej. Widać jednak (tabela 3.10), że re-
dukcje wytrzymałości dla betonów wysokiej wytrzymałości są znacząco wyższe niż 
dla betonów zwykłej wytrzymałości (tabela 3.9) i przejawiają się już w niższych 
temperaturach.

Warto zwrócić uwagę, że w normie PN-EN 1992-1-2 [149] brakuje szczegó-
łowych informacji o wpływie temperatury pożarowej na zmiany wartości modułu 
sprężystości betonu. Niektóre normy krajowe, w części poświęconej projektowaniu 
z uwagi na warunki pożarowe, zamieszczają jednak takie informacje. Przykładowo 
zgodnie z normą australijską AS3600 [11] stosunki wartości właściwości materia-
łowych betonu w podwyższonej temperaturze do wartości w zwykłej temperaturze 
(fcΘ/f20) oraz (EcΘ/E20) można przyjmować według tabeli 3.10.

W efekcie działania wysokiej temperatury na elementy następuje redukcja pa-
rametrów mechanicznych betonu. Szczegółowe zależności pozwalające określić 
wytrzymałości betonu w funkcji temperatury według [149], obowiązujące dla przy-
rostów temperatury zgodnych z działaniem standardowego pożaru, przedstawiono 
na rys. 3.7.
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Tabela 3.10
Redukcja wytrzymałości na ściskanie oraz modułu sprężystości betonu w funkcji temperatury  

według normy AS3600 [11]

Temperatura [°C] (fcΘ/f20) (EcΘ/E20)

100 1,0 0,95

200 1,0 0,80

300 1,0 0,63

350 1,0 0,55

400 0,90 0,48

500 0,72 0,33

600 0,55 0,18

700 0,37 0,05

800 0,20 ‒

Rys. 3.7. Współczynnik kc(θ) do określania spadku charakterystycznej wytrzymałości betonu 
na ściskanie w funkcji temperatury według PN-EN 1992-1-2 [149]: 1) beton zwykły 

na kruszywie krzemianowym, 2) beton zwykły na kruszywie wapiennym
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3.2.3. WŁAŚCIWOŚCI BETONU PRZY ROZCIĄGANIU

Zwykle jako założenie po stronie bezpiecznej wytrzymałość betonu na rozciąga-
nie jest pomijana w analizie konstrukcji z betonu w wysokiej temperaturze. W przy-
padku uwzględniania tej cechy betonu w metodzie obliczeniowej można przyjmo-
wać zgodnie z normą PN-EN 1992-1-2 [149] następującą zależność:

 f k fck t ck t ck t, , ,( ) ( )� ��  (3.10)

Współczynnik uwzględniający redukcję wytrzymałości na rozciąganie ze wzro-
stem temperatury może być przyjmowany następująco:

 dla Co20 100 1 0� � �� �kct t, ( ) ,  (3.11a)

 dla Co100 600 1 0 1 0
100

500
� � � �

�
� �

�kct t, ( ) , ,  (3.11b)

Wyniki badań określania wytrzymałości na rozciąganie dla betonów wysokiej 
wytrzymałości jako funkcji temperatury pożarowej przedstawiono w publikacji 
[23]. Stwierdzono, że w analizowanym zakresie temperatur (300-600°C) redukcje 
wytrzymałości na rozciąganie dla betonów wysokiej wytrzymałości były znaczą-
co wyższe niż dla betonów zwykłej wytrzymałości. Ponadto wskazano pozytywny 
efekt obecności dodatku w postaci włókien polipropylenowych na redukcję wytrzy-
małości na rozciąganie. W zakresie badań betonów wysokiej wytrzymałości ana-
lizie doświadczalnej poddawano także wpływ rodzaju cementu na wytrzymałość 
na rozciąganie przy rozłupywaniu betonu dla różnych temperatur [172].

3.3. USZKODZENIA POŻAROWE ORAZ ZABEZPIECZANIE 
KONSTRUKCJI Z BETONU PRZED SZKODLIWYMI 

EFEKTAMI WYSOKIEJ TEMPERATURY

Efektem oddziaływania wysokiej temperatury na beton może być wystąpienie 
różnego typu uszkodzeń, które mogą dotyczyć zarówno samego materiału, jak i ele-
mentów konstrukcyjnych.

Typowe uszkodzenia pożarowe betonu to spękania i wykruszenia betonu będą-
ce skutkiem wysokiego nagrzania w pobliżu źródła ognia oraz nierównomiernych 
zmian objętości. W wysokiej temperaturze może dochodzić w betonie do odspaja-
nia zewnętrznych gorących warstw od chłodniejszego wnętrza, przy czym niekie-
dy zjawisko to może przybierać bardzo gwałtowny charakter eksplozyjny.
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Uszkodzenia betonu w wysokich temperaturach wraz z redukcją właściwości 
mechanicznych (wytrzymałości na ściskanie oraz modułu sprężystości) powodują 
obniżenie nośności elementów. W elementach żelbetowych, wraz z postępującymi 
uszkodzeniami betonu, który stanowi ochronę prętów zbrojeniowych, dochodzi do 
bezpośredniego działania wysokiej temperatury na stal zbrojeniową i szybkiej utraty 
nośności z powodu spadku właściwości mechanicznych stali. Dodatkowo niechro-
niona stal zbrojeniowa po wykruszeniu otuliny betonowej ulega ekspansji, co pro-
wadzi do wyboczeń i utraty przyczepności do przyległego betonu tam, gdzie zbroje-
nie jest jeszcze osłonięte.

W tabeli 3.11 zestawiono podstawowe czynniki wpływające na właściwości be-
tonu w poszczególnych cyklach nagrzewania betonu [66].

Spadek właściwości mechanicznych można zredukować w zakresie tempera-
tury do 600°C poprzez odpowiednie kształtowanie mieszanki betonowej. Należy 
rozważyć w ogólności: kruszywo, zaczyn cementowy oraz interakcję tych dwu 
elementów. Uwzględnić należy również procesy wpływające na redukcję wytrzy-
małości we wszystkich fazach – nagrzewania, stałej temperatury, ochładzania i po 
ochłodzeniu. Podczas pierwszego nagrzewania występuje wiele procesów warunku-
jących przyrost lub spadek wytrzymałości betonu na ściskanie.

Tabela 3.11
Czynniki wpływające na wytrzymałość na ściskanie dla betonu w poszczególnych cyklach 

nagrzewania w warunkach pożaru [66]

Faza rozwoju pożaru Czynniki wpływające na wytrzymałość betonu na ściskanie

Pierwsze ogrzanie
Wpływ wielu czynników, głównie wywołanych termicznie zmian 
fizycznych i chemicznych. Przejściowe pełzanie zmniejszające 
naprężenia.

Stała wysoka temperatura Możliwe kontynuacje procesów przypisane osiągniętemu poziomowi 
temperatury.

Ochładzanie Termiczne i parastatyczne naprężenia nieprzejęte przez pełzanie 
przejściowe. Odwrócenie efektów termicznych.

Po ochłodzeniu Decydujące znaczenie przejmują efekty fizyczne i chemiczne związane 
z absorpcją wilgoci z otoczenia.

Istotnym czynnikiem jest także stosunek C/S w składzie cementu. Przy jego ni-
skiej wartości niska jest zawartość Ca(OH)2 w mieszance, co zapewnia lepszy prze-
bieg reakcji hydrotermicznych. Ca(OH)2 nie jest pożądane, ponieważ rozpada się 
ono w temperaturze ok. 350°C na CaO i CO2. CaO rehydratyzuje ekspansywnie 
i niekorzystnie przy ochładzaniu oraz dostępie wilgoci. Stosunek C/S jest w praktyce 
redukowany poprzez stosowanie żużla lub pyłów krzemionkowych. Gorsze zacho-
wanie betonów na pyłach krzemionkowych w porównaniu z warunkami zwykłej 
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temperatury może być przypisane gęstej, mało przepuszczalnej strukturze zaczynu 
cementowego, co uniemożliwia ucieczkę wilgoci z ogrzewanego betonu i skutkuje 
wzrostem ciśnienia w porach i rozwojem rys.

3.3.1. TYPY USZKODZEŃ POŻAROWYCH

W trakcie działania ognia na konstrukcję temperatura w betonie stopniowo 
wzrasta powodując wydłużenia termiczne składników betonu, parowanie wilgoci, 
zwiększenie ciśnienia w porach oraz pogorszenie właściwości mechanicznych beto-
nu. Sytuacja pożaru wprowadza wysokie gradienty temperatury i w efekcie gorące 
warstwy powierzchniowe elementów wykazują tendencje do oddzielania się i od-
pryskiwania – niekiedy w sposób bardzo gwałtowny – od chłodniejszego wnętrza 
elementu. W betonie mogą powstawać pęknięcia – szczególnie w złączach, w źle 
zagęszczonych obszarach betonu oraz w płaszczyznach prętów zbrojeniowych. Roz-
kład temperatury wewnątrz elementu zależy nie tylko od jej maksymalnej warto-
ści na powierzchni zewnętrznej, ale także od czasu trwania pożaru, szczegółowego 
przebiegu zmian temperatury w czasie, geometrii elementu czy właściwości zasto-
sowanego betonu. Gdy pręty zbrojeniowe zostają odsłonięte i narażone na bezpo-
średnie oddziaływanie wysokiej temperatury, stal w szybkim tempie traci swoje wła-
ściwości mechaniczne powodując gwałtowne zmniejszenie nośności żelbetowych 
elementów konstrukcyjnych.

W warunkach pożaru jedynie w strefie bliskiej zewnętrznej powierzchni betonu 
temperatura osiąga maksymalne poziomy. Jeżeli tylko beton nie podlega lokalnym 
lub powierzchniowym odpryskom, to warstwy zewnętrzne zapewniają ochronę ter-
miczną stali zbrojeniowej i wewnętrznych warstw betonu w przekroju, stanowiąc 
ciągle dość efektywną barierę termiczną, choć ich rola konstrukcyjna może być już 
wyczerpana.

Typowe uszkodzenia betonu w konstrukcji będące efektem oddziaływania wyso-
kiej temperatury pożarowej to spękania, wykruszenia, odpryski i ubytki powierzch-
niowe powstające od wysokiego nagrzania w pobliżu źródła ognia oraz nierówno-
miernych zmian objętości.

Wraz z postępującymi uszkodzeniami betonu, który stanowi ochronę prętów 
zbrojeniowych, w elementach żelbetowych dochodzi do bezpośredniego działania 
wysokiej temperatury na stal zbrojeniową i szybkiej utraty nośności z powodu po-
gorszenia właściwości mechanicznych stali. Dodatkowo po wykruszeniu otuliny be-
tonowej może dochodzić do wyboczenia prętów zbrojeniowych i utraty przyczepno-
ści do przyległego betonu, nawet w tych obszarach, w których zbrojenie jest jeszcze 
osłonięte.

W zakresie temperatur do ok. 600°C można w pewnym stopniu kształtować 
pożądane zachowania konstrukcji w warunkach pożarowych dzięki zastosowaniu 
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odpowiedniej mieszanki betonowej. Istotnym czynnikiem jest odpowiedni dobór ro-
dzaju kruszywa. Pożądanymi właściwościami są wtedy: mała rozszerzalność cieplna 
(poprawiająca współpracę z zaczynem cementowym), szorstka powierzchnia (uła-
twiająca wytworzenie fizycznych więzów przyczepności z zaczynem oraz obecność 
reaktywnej krzemionki (która poprawia chemiczne więzy z zaczynem).

Uszkodzenia betonu w efekcie działania wysokiej temperatury można podzielić 
na [13, 41, 66]:

 – wykruszanie ziaren kruszywa,
 – odpryski eksplozyjne betonu,
 – odpryski powierzchniowe,
 – odpryski naroży (np. w belkach i słupach),
 – uszkodzenia po ochłodzeniu.

Trzy pierwsze typy uszkodzeń występują zwykle we wczesnym stadium poża-
ru, natomiast pozostałe dwa w fazach późniejszych. Odpadanie powierzchniowe 
i odpadanie wybuchowe mają charakter gwałtowny.

Zakres, intensywność i natura poszczególnych typów uszkodzeń są zróżnicowa-
ne. Często jednak mogą istotnie wpływać na zachowanie elementów konstrukcyj-
nych z uwagi na wystąpienie znacznych ubytków betonu, co powoduje odsłonięcie 
wewnętrznych warstw (rdzenia) przekroju oraz prętów stali zbrojeniowej (w kon-

Tabela 3.12
Charakterystyki różnych typów uszkodzeń pożarowych betonu konstrukcyjnego według [66]

Typ uszkodzenia Czas wystąpienia 
[min] Charakter Towarzyszący 

dźwięk
Główne czynniki 

warunkujące*

Wykruszanie 
kruszywa 7-30 ‒ wystrzał H, A, S, D, W

Odpryski naroży 30-90 niegwałtowny brak dźwięku T, A, Ft, R

Odpryski 
powierzchniowe 7-30 gwałtowny pękanie H, W, P, Ft

Odpryski 
eksplozyjne 7-30 gwałtowny głośne uderzenie

H, A, S, Fs, G, 
L, O, P, Q, R, S, 

W, Z

Uszkodzenia przy 
ochładzaniu

podczas i po 
ochładzaniu przy 
absorpcji wilgoci

niegwałtowny brak dźwięku T, Fs, L, Q, R, 
W1, AT

* Czynniki warunkujące wystąpienie poszczególnych typów uszkodzeń: A – rozszerzalność cieplna kruszywa, 
D – przenikalność cieplna kruszywa, Fs – wytrzymałość betonu na ścinanie, Ft – wytrzymałość betonu na 
rozciąganie, G – wiek betonu, H – szybkość nagrzewania, L – warunki obciążenia i więzy, O – profil nagrze-
wania, AT – rodzaj kruszywa, P – przepuszczalność, Q – kształt przekroju, R – zbrojenie, S – wymiar kruszywa, 
T – maksymalna temperatura, W – zawartość wilgoci, Z – wielkość przekroju, W1 – absorpcja wilgoci.
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strukcjach żelbetowych) i szybsze przyrosty temperatury, a w efekcie redukcję no-
śności przekroju. Charakterystyki różnych uszkodzeń pożarowych betonu wraz z ze-
stawieniem podstawowych czynników warunkujących ich wystąpienie według [66] 
podano w tabeli 3.12.

Oprócz spełnienia podstawowych wymagań nośności, szczelności i izolacyjno-
ści termicznej należy wyeliminować lub ograniczyć niekorzystny efekt odpadania 
zewnętrznych warstw betonu, które w elementach żelbetowych stanowią otulinę 
zbrojenia. Przy wysokiej temperaturze, przy szybkich jej przyrostach, może wystę-
pować zjawisko łagodnego lub gwałtownego odpadania zewnętrznych warstw lub 
fragmentów betonu.

3.3.2. WYBUCHOWE ODPADANIE BETONU

Odpryski eksplozyjne betonu uważane są za najpoważniejszy i najgroźniejszy 
typ uszkodzenia pożarowego, co znajduje odzwierciedlenie w bardzo licznych teo-
retycznych i doświadczalnych pracach badawczych, np. [3, 22, 30, 49, 51, 66, 67, 
75, 83, 89, 153-155].

W wyniku wystąpienia tego zjawiska może następować odspojenie zewnętrznej 
warstwy betonu o grubości 25-100 mm. Wielokrotne odpryski eksplozyjne mogą 
wystąpić w betonach wysokowartościowych, w szczególności zawierających pyły 
krzemionkowe. W trakcie pożaru może wtedy dochodzić do odpadania kolejnych 
warstw betonu.

Czynniki wpływające na wybuchowe odpadanie betonu to: wytrzymałość beto-
nu, jego wiek i przepuszczalność, profil i tempo nagrzewania, kształt i wielkość 
przekroju, rodzaj i wielkość kruszywa, zawartość wilgoci, istniejące rysy, zbrojenie, 
dodatki (np. włókna polipropylenowe).

Można wyróżnić dwa podstawowe mechanizmy zjawiska wybuchowego odpa-
dania betonu (patrz: rys. 3.8), opisane poniżej.

Naprężenia termiczne (mechanizm termomechaniczny – rys. 3.8b)
Przy odpowiednio szybkim ogrzewaniu suche betony mogą podlegać wybucho-

wemu odpadaniu betonu. Nagrzewanie betonu wywołuje gradient ciśnienia powo-
dujący naprężenia ściskające przy powierzchni ogrzewanej (z uwagi na ogranicze-
nie wydłużalności termicznej) i naprężenia rozciągające w chłodniejszych obszarach 
wewnętrznych. Ściskanie w warstwach przypowierzchniowych może być dodatko-
wo intensyfikowane poprzez obciążenia mechaniczne podlegające zasadzie superpo-
zycji z naprężeniami termicznymi. W praktyce dość nieliczne konstrukcje z betonu 
są obciążane do poziomu, przy którym osiągnięty zostanie poziom naprężeń wywo-
łujących zniszczenie. W efekcie wybuchowe odpadanie betonu w wyniku tylko me-
chanizmu działania naprężeń termicznych jest stosunkowo rzadkie, ale zdarza się.
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Ciśnienie w porach (mechanizm termowilgotnościowy – rys. 3.8c)
Główne czynniki wpływające na wielkość ciśnienie w porach to: przepuszczal-

ność betonu, początkowy poziom nasączenia wodą, szybkość nagrzewania. Wybu-
chowe odpadanie betonu w wyniku jedynie tego mechanizmu może wystąpić w ma-
łych nieobciążonych próbkach. Dla próbek większych rozmiarów obydwa opisane 
mechanizmy będą współdziałać w wystąpieniu tego zjawiska.

Wybuchowe odpadanie występuje zwykle w efekcie łącznego wystąpienia oby-
dwu podanych mechanizmów i rys wewnętrznych. Rysy rozwijają się równolegle 
do powierzchni, gdy suma naprężeń przekracza wytrzymałość na rozciąganie mate-
riału. Jest to stowarzyszone z nagłym uwolnieniem energii i gwałtownym zniszcze-
niem nagrzanego obszaru powierzchniowego.

Wybuchowe odpadanie otuliny betonowej może wystąpić w konstrukcjach be-
tonowych poddanych działaniu ognia dla betonów wilgotnych i posiadających 
szczelną strukturę. W betonie poddanym działaniu ognia następuje transfer wilgoci 
z powierzchni elementu i napływ pary wodnej na powierzchnię. Tworzenie pary 
wodnej prowadzi do ciśnienia osiągającego swoje maksimum w pewnej odległości 
od powierzchni zewnętrznej betonu. W przypadku betonów o szczelnej mikrostruk-
turze (HPC,  SCC) te wartości są największe i maksima sytuują się blisko zewnętrz-
nej powierzchni elementu. Oddziaływanie ognia powoduje wysoce nieliniowe gra-
dienty temperatury w przekrojach betonowych wytwarzając wysokie naprężenia 
ściskające na powierzchni i naprężenia rozciągające wewnątrz elementu. Czynniki 
wpływające na to zjawisko można pogrupować następująco:

Rys. 3.8. Schemat zjawiska eksplozyjnego odpadania otuliny betonowej dla przypadku 
ściany poddanej działaniu ognia: a) rozkład temperatury w przekroju ściany 
oraz efekt eksplozyjnego odpadania otuliny, b) względne naprężenia termiczne 
(σ/fc

20) oraz względna wytrzymałość na ściskanie betonu (fc
T/fc

20) (mechanizm 
termomechaniczny), c) względne ciśnienie w porach (p/fct

20) oraz względna 
wytrzymałość na rozciąganie (fct

T/fct
20) (mechanizm termowilgotnościowy)
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 – czynniki zewnętrzne – oddziaływanie ogniowe (zależność temperatura‒czas), 
profil oddziaływania ognia (z ilu stron element poddany jest działaniu ognia),

 – czynniki geometryczne – geometria elementu (należy unikać ostrych naroży), 
otulina zbrojenia, ilość zbrojenia i jego układ w elemencie,

 – skład i właściwości betonu – rodzaj i rozmiar kruszywa, rodzaj cementu, 
zawartość powietrza, zawartość włókien polipropylenowych, wilgotność, 
szczelność, wytrzymałość.

Przepuszczalność betonu stanowi istotny czynnik oddziałujący na poziom kry-
tycznego ciśnienia, gdyż wpływa na szybkość uwalniania pary wodnej. Sugeruje się, 
że wybuchowe odpadanie betonu nie wystąpi, gdy przepuszczalność betonu prze-
kroczy poziom 5 · 10‒11 cm2. Betony wysokowartościowe zwykle charakteryzują 
się wyższą gęstością i lepszą strukturą porów, dlatego wykazują większy opór na 
przepływy wilgoci.

Większość wyników badań sugeruje, że prawdopodobieństwo wystąpienia wy-
buchowego odpadania betonu maleje wraz z wiekiem, choć może to być efektem 
niższego poziomu wilgoci w starszych betonach.

Betony niższej wytrzymałości są bardziej odporne na wybuchowe odpadanie otu-
liny betonowej. Betony określane jako wysokowartościowe w zwykłej temperaturze 
– charakteryzujące się wysoką wytrzymałością, niską przenikalnością i w konse-
kwencji dobrą trwałością – stają się betonami niskowartościowymi w warunkach 
wysokiej temperatury z uwagi na ich podatność na wybuchowe odpadanie betonu. 
Wyższa wytrzymałość jest efektem redukcji stosunku w/c. W ostatnich latach stoso-
wano powszechnie popioły krzemionkowe, co skutkowało gęstą strukturą o niskiej 
przepuszczalności. Betony z popiołami krzemionkowymi mają dużą wrażliwość 
na wybuchowe odpadanie betonu nawet przy niskich tempach nagrzewania. Jednak-
że redukcja stosunku w/c podnosi ciśnienie w porach (poprzez niższą przepuszczal-
ność), ale redukuje naprężenia termiczne (dzięki wyższej wytrzymałości).

Przyłożone obciążenie i nałożone więzy podnoszą możliwość wystąpienia wybu-
chowego odpadania otuliny. Wysokie naprężenia ściskające – spowodowane ograni-
czeniem odkształceń/wydłużeń termicznych – powstają, gdy szybkość nagrzewania 
jest tak duża, że naprężenia ściskające nie mogą być wystarczająco szybko przenie-
sione poprzez pełzanie betonu. Kombinacja naprężeń ściskających (> 2 MPa) i za-
wartości wilgoci (> 3,3% wagowo) powoduje ryzyko wystąpienia wybuchowego 
odpadania betonu.

Chociaż wyniki różnych badań nie są do końca spójne, to generalnie można 
stwierdzić, że prawdopodobieństwo wybuchowego odpadania betonu poprzez na-
prężenia termiczne jest mniejsze w betonach zawierających kruszywo o niskiej 
rozszerzalności cieplnej. Ryzyko wystąpienia tego zjawiska wzrasta dla różnych 
kruszyw w następującym porządku: kruszywa lekkie, bazaltowe, wapienne, krze-
mianowe, otoczakowe. Dotyczy to jednak tylko betonów ze stosunkowo suchym 
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kruszywem, gdyż wykazano, że beton na kruszywie lekkim może być wrażliwy 
na wystąpienie wybuchowego odpadania betonu, gdy kruszywo jest nawilżone.

Rysy wewnętrzne mają dwoisty i przeciwstawny efekt na wybuchowe odpada-
nie betonu. Mikrorysy ułatwiają ucieczkę wilgoci podczas ogrzewania obniżając 
ciśnienie w porach, ale mogą także ułatwiać wybuchowe odpadanie betonu przez 
inicjowanie rozwoju rys.

Wyniki badań pokazują, że wybuchowe odpadanie betonu jest mniej prawdo-
podobne z zastosowaniemu zbrojenia w środkowej części płyt i występuje przy 
większych szybkościach nagrzewania. Obecność lub brak zbrojenia jest bardziej 
istotnym czynnikiem niż jego ilość. Jednakże stosowanie prętów zbrojeniowych 
w małym rozstawie może inicjować powstanie rys i w efekcie wywoływać wybu-
chowe odpadanie otuliny.

Jeśli otulina przekracza 40 mm dla betonów o gęstej strukturze lub 50 mm dla 
betonów na kruszywie lekkim, to występuje ryzyko wybuchowego odpadania be-
tonu. Otuliny rzędu 15 mm lub mniej wydają się bardziej odporne na to zjawisko, 
prawdopodobnie dlatego, że masa „zewnętrznego” betonu nie jest duża.

Stosowanie siatek przypowierzchniowych nie eliminuje wybuchowego odpa-
dania betonu, ale może ograniczyć jego zasięg i znacząco poprawić właściwości 
elementów konstrukcyjnych w warunkach pożarowych. Dodatkowe zbrojenie za-
bezpiecza beton przed efektami wybuchowego odpadania, ale nie przed samym 
wystąpieniem tego zjawiska. Kontrola wybuchowego odpadania betonu dzięki 
dodatkowemu zbrojeniu jest stosowana w elementach, gdzie otulina przekracza 
40 mm. Dodatkowe zbrojenie trudno jest jednak umieścić w cienkich elementach, 
np. w stropach gęstożebrowych. Dodatkowe zbrojenie działa korzystnie, gdyż ogra-
nicza uszkodzenia pożarowe oraz ułatwia naprawy konstrukcji.

Zastosowanie dodatku włókien stalowych nie eliminuje wybuchowego odpada-
nia betonu w bardzo gęstych betonach z pyłem krzemionkowym. Wzrost wytrzyma-
łości na rozciąganie skutkuje wystąpieniem bardziej gwałtownej eksplozji z uwagi 
na nagłe uwolnienie większej ilości energii.

Dodatek włókien polipropylenowych w ilości 0,05-0,10% wagowo do betonu 
eliminuje wybuchowe odpadanie betonu nawet w betonach wysokiej wytrzyma-
łości (60-110 MPa), ale niekoniecznie w betonach ultrawysokiej wytrzymałości 
(> 150 MPa).

Użycie składnika napowietrzającego może usunąć ryzyko wystąpienia wybucho-
wego odpadania betonu. Dodanie takiego środka skutkuje obniżeniem zawartości 
wilgoci i podwyższeniem absorpcji. W efekcie następuje obniżenie ciśnienia w po-
rach.

Najbardziej efektywne metody redukowania wybuchowego odpadania betonu to 
stosowanie: ochron termicznych, włókien polipropylenowych, napowietrzania, kru-
szywa o niskiej rozszerzalności termicznej. Ponadto odpowiednie użycie zbrojenia 
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ogranicza niekorzystne efekty wystąpienia tego zjawiska. Ryzyko wybuchowego 
odpadania betonu redukuje się przy niskiej zawartości wilgoci, wysokiej przepusz-
czalności betonu i mniejszej szybkości przyrostu temperatury w trakcie pożaru.

Ochrona pasywna przed wybuchowym odpadaniem betonu (w szczególności dla 
tuneli) obejmuje: stosowanie barier cieplnych redukujących przepływ ciepła do be-
tonu i stali zbrojeniowej oraz stosowanie włókien polipropylenowych do mieszanek 
betonowych (obniżają ciśnienie w porach i w ten sposób ograniczają ryzyko wystą-
pienia wybuchowego odpadania betonu).

Według PN-EN 1991-1-2 [149] zjawisko wybuchowego odpadania otuliny be-
tonowej nie wystąpi, gdy zawartość wilgoci w betonie nie przekroczy pewnego 
ustalonego poziomu ‒ k% (wagowo). Powyżej tego poziomu wymagana jest do-
kładniejsza analiza uwzględniająca takie czynniki, jak: zawartość wilgoci, rodzaj 
kruszywa, przepuszczalność betonu i przyrost temperatury. Według [149] zalecana 
wartość maksymalnej zawartości wilgoci w betonie wynosi k = 3%. Można założyć, 
że gdy elementy żelbetowe są projektowane dla klas ekspozycji X0 i XC1 zgodnie 
z PN-EN 1992-1-1 [148], to zawartość wilgoci k mieści się w przedziale od 2,5 do 
3,0% i wtedy automatycznie eliminowana jest możliwość wystąpienia tego efektu. 
Jeżeli zawartość wilgoci w betonie jest wyższa niż k%, to dla belek, płyt i elementów 
rozciąganych wpływ zjawiska odpadania otuliny betonowej na funkcję nośności R 
może być określany przy założeniu lokalnej utraty otuliny betonowej dla jednego 
pręta zbrojeniowego albo wiązki prętów w przekroju i sprawdzeniu nośności dla 
zredukowanego przekroju. Temperatura dla pozostałych prętów może wtedy zostać 
określona jak dla nieuszkodzonego przekroju. Sprawdzenie takie nie jest wymagane 
w przypadku elementów, dla których stwierdzono prawidłowe zachowanie w ba-
daniach ogniowych. W przypadku dużej liczby prętów zbrojeniowych w przekro-
ju – dla płyt z równomiernie rozłożonym zbrojeniem oraz dla belek posiadających 
szerokość przekroju większą niż 400 mm i zbrojonych minimum 9 prętami w strefie 
rozciąganej ‒ można założyć, że nastąpi redystrybucja naprężeń bez utraty statecz-
ności (R). Jeżeli oś zbrojenia usytuowana jest w odległości wynoszącej co najmniej 
70 mm od krawędzi elementu i nie wykonano badań potwierdzających, że odpada-
nie warstw powierzchniowych betonu nie wystąpi, to należy zastosować zbrojenie 
przypowierzchniowe. Siatka spełniająca taką funkcję powinna posiadać rozstaw 
prętów nie większy niż 100 mm, a średnicę prętów min. 4 mm.

Poprawę zachowania elementów żelbetowych przy działaniu wysokiej tempe-
ratury, czyli podniesienie ich odporności ogniowej, można uzyskać stosując odpo-
wiednie warstwy i powłoki zabezpieczające. Wymaga się jednak, aby właściwości 
i zachowanie materiałów zabezpieczających określone zostały na podstawie badań 
doświadczalnych.

Dla betonów wysokiej wytrzymałości, szczególnie narażonych na wystąpienie 
efektu odpadania otuliny betonowej, dla klas wytrzymałości od C55/67 do C80/95 
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obowiązują zalecenia podane dla betonów zwykłej wytrzymałości pod warunkiem 
maksymalnej zawartości pyłów krzemionkowych nieprzekraczającej poziomu 6% 
wagowo. W przypadku wyższych zawartości pyłów krzemionkowych obowiązu-
ją zalecenia jak dla wyższych klas wytrzymałości. Dla zakresu klas od C80/95 do 
C90/105 wystąpienie zjawiska odpadania otuliny betonowej przy bezpośrednim od-
działywaniu ognia jest wysoce prawdopodobne, w związku z czym należy zastoso-
wać przynajmniej jedną z podanych poniżej metod zabezpieczenia [149]:

 – metoda A – zastosowanie siatki przypowierzchniowej o maksymalnym wy-
miarze oczka 50 mm w otulinie 15 mm z drutu o średnicy ≥ 2 mm przy zało-
żeniu otuliny zbrojenia głównego min. 40 mm,

 – metoda B – zastosowanie takiego typu betonu, dla którego wykazano w trak-
cie badań lub udokumentowanych lokalnych doświadczeń, że nie nastąpi od-
padanie otuliny betonowej w warunkach pożaru,

 – metoda C – zastosowanie warstw ochronnych, dla których wykazano, że nie 
wystąpi odpadanie betonu w wyniku bezpośredniego oddziaływania wysokiej 
temperatury,

 – metoda D – użycie do wykonania mieszanki betonowej dodatku włókien 
propylenowych w ilości większej niż 2 kg na 1 m3; włókna propylenowe 
w wysokiej temperaturze szybko się spalają i topią tworząc mikrokanaliki, 
poprzez które może się wydostawać para wodna, bez powodowania wzrostu 
wewnętrznego ciśnienia w porach betonu i złuszczania betonu. 

Bogaty program badawczy mający na celu szczegółowe rozpoznanie tego zja-
wiska i sformułowanie praktycznych wskazówek projektowych przeprowadzono 
w Szwecji [171]. Stwierdzono, że ryzyko wystąpienia wybuchowego odpadania otu-
liny betonowej jest generalnie małe, gdy zawartość wilgoci  w betonie jest poniżej 
2%, niezależnie od poziomu jego wytrzymałości. Sformułowano ponadto szczegó-
łowe wskazówki i zalecenia dla różnych typów betonów wyróżniając wymienione 
poniżej przypadki.

Betony stosowane dla budynków – jeżeli spełnione są warunki w/c > 0,55 oraz 
zawartość wypełniacza wapiennego ≤ 25% cementu (wagowo), to ryzyko wystąpie-
nia wybuchowego odpadania można uznać za pomijalne.

Betony stosowane dla konstrukcji inżynierskich – przy ograniczonej wilgotności 
(średnia roczna wilgotność względna ≤ 60%, co może odpowiadać maksymalnej 
zawartości wilgoci wagowo w betonie na poziomie ok. 2,5%), przy założeniu w ana-
lizie obliczeniowej oddziaływania ogniowego według krzywej ISO 834, ryzyko wy-
stąpienia odpadania otuliny można przyjąć za pomijalne. Zakres wytrzymałości: 
do C50/60 przy stosunku wagowym wypełniacza wapiennego do cementu > 25%, 
C80/90 przy stosunku ≤ 25%.

Betony stosowane dla konstrukcji inżynierskich – przy wysokiej wilgotności 
(średnia roczna wilgotność względna > 60%), jeżeli nie sprawdzano odporności 
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poprzez badania, to w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem odpadania otuliny 
zaleca się dodanie włókien polipropylenowych (w ilości określonej doświadczalnie) 
do mieszanki betonowej lub zabezpieczenie betonu warstwą izolacyjną niepalną.

3.3.3. MECHANIZMY ZNISZCZENIA ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH Z BETONU

Przy określaniu odporności ogniowej konstrukcji z betonu należy rozważyć wy-
stąpienie wszystkich możliwych, odpowiednich w danej sytuacji sposobów znisz-
czenia. W zależności od rozkładu obciążenia, historii termicznej i rodzaju konstruk-
cji mogą wystąpić następujące sposoby zniszczenia:

 – od zginania,
 – od wyboczenia/ściskania,
 – z uwagi na utratę zakotwienia,
 – od ścinania lub skręcania,
 – w efekcie odpadnięcia warstwy betonu.

Zniszczenie od zginania to najczęstszy przypadek zniszczenia belek, płyt jedno-
kierunkowo i krzyżowo zbrojonych. Założenie projektowe jest takie, że występujące 
momenty zginające wywołują naprężenia rozciągające w stali zbrojeniowej i ści-
skające w betonie. W przęsłach momenty rozciągają włókna dolne, a na podporach 
górne. Przyjmując, że ogień oddziałuje tylko na dolnej powierzchni, zniszczenie na-
stąpi w efekcie pęknięcia zbrojenia albo przez zmiażdżenie betonu. Przy podporach 
w belkach i płytach ciągłych może wystąpić zniszczenie zbrojenia górnego/podpo-
rowego, co spowodowane jest obrotem na podporze, a nie spadkiem właściwości 
mechanicznych stali wraz z temperaturą.

Zniszczenie od wyboczenia/ściskania występuje w elementach pionowych – słu-
pach i ścianach. Z powodu ogrzewania konstrukcji moduł sprężystości zarówno sta-
li, jak i betonu maleje prowadząc do obniżenia nośności z uwagi na wyboczenie. 
Co więcej, wytrzymałość betonu i stali zbrojeniowej maleje z temperaturą, co powo-
duje obniżenie nośności z uwagi na moment zginający. Kombinacja zredukowanej 
sztywności i wytrzymałości prowadzi w końcu do zniszczenia od wyboczenia. Ele-
menty żelbetowe przy ściskaniu niszczą się w warunkach pożaru zazwyczaj poprzez 
zniszczenie betonu w strefie ściskanej w efekcie obniżenia wytrzymałości na ściska-
nie. Spadek wytrzymałości zbrojenia wraz z temperaturą ma mniejsze znaczenie, 
gdy ilość zbrojenia jest niewielka, ale w słupach silnie zbrojonych zarówno stal, 
jak i beton wpływają na nośność elementu. Dla elementów ściskanych poddanych 
działaniu ognia z jednej strony, np. dla ścian, zniszczenie może wystąpić w betonie 
lub zbrojeniu, w zależności od kierunku wygięcia przy zniszczeniu, albo w kierun-
ku strefy pożarowej (w przypadku smukłych ścian) lub w innym kierunku (typowe 
dla ścian krępych).
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Zniszczenie zakotwienia/utrata przyczepności może wystąpić w obszarach, gdzie 
naprężenia w zbrojeniu nie mogą być rozłożone na wymaganej długości zakotwie-
nia. Zbrojenie będzie wtedy wyrywane/wyciągane. W konstrukcjach żelbetowych 
zniszczenie takie może wystąpić, gdy w warunkach pożarowych nastąpi obniżenie 
przyczepności między betonem i stalą zbrojeniową.

Zniszczenie od ścinania/skręcania to typ zniszczenia, który zazwyczaj nie decy-
duje o zachowaniu konstrukcji w warunkach pożarowych. Naprężenia ścinające są 
przenoszone często blisko środka przekroju, który jest chłodniejszy w porównaniu 
ze strefami lokalizacji zbrojenia podłużnego na zginanie. Mimo wszystko zniszcze-
nia takie mogą wystąpić, szczególnie w elementach bez zbrojenia na ścinanie. Nale-
ży też pamiętać, że przy wzroście temperatury dochodzi do obniżenia wytrzymałości 
zbrojenia na ścinanie.

Zniszczenie w efekcie utraty otuliny nie jest de facto bezpośrednim sposobem 
zniszczenia, ale efekty wystąpienia odpadania betonu prowadzą do wystąpienia jed-
nego z wcześniej opisanych mechanizmów zniszczenia poprzez utratę części prze-
kroju i odkrycie stali zbrojeniowej na działanie ognia.

3.3.4. ANALIZA KONSTRUKCJI PO POŻARZE

W przypadku zadania inżynierskiego/eksperckiego dotyczącego określenia po-
ziomu bezpieczeństwa konstrukcji poddanej oddziaływaniu pożarowemu koniecz-
ne jest przeprowadzenie analizy konstrukcji po pożarze.

W efekcie działania wysokiej temperatury pożarowej na konstrukcję z betonu 
może dochodzić do różnych uszkodzeń, których zakres i intensywność zależą od 
szczegółowych zastosowanych w obiekcie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, 
rodzaju i wielkości oddziaływań oraz rzeczywistego przebiegu zmian temperatury 
w czasie pożaru. Aby dokonać prawidłowej oceny stanu technicznego i poziomu 
bezpieczeństwa konstrukcji po pożarze i zdecydować o zakresie ewentualnych czyn-
ności naprawczych konieczne jest przeprowadzenie analizy wpływu stwierdzonych 
uszkodzeń na nośność konstrukcji bazując na zredukowanych parametrach mate-
riałowych określonych z uwzględnieniem niekorzystnych wpływów wysokiej tem-
peratury pożarowej. Czas trwania rzeczywistego pożaru jest ograniczony, stąd też 
konstrukcje z betonu zwykle nie ulegają całkowitemu zniszczeniu w trakcie pożaru. 
Określenie stanu technicznego i przeprowadzenie analizy poziomu bezpieczeństwa 
konstrukcji po pożarze jest niezbędne w celu podjęcia właściwej decyzji odnośnie 
strategii naprawy/wzmacniania konstrukcji jako alternatywy dla wyburzenia.

Rozkład temperatury wewnątrz elementu zależy nie tylko od jej maksymalnej 
wartości na powierzchni zewnętrznej, ale także od czasu trwania pożaru, przebiegu 
zmian temperatury w czasie, geometrii elementu czy właściwości zastosowanego 
betonu. Jeśli pręty zbrojeniowe zostają odsłonięte i narażone na bezpośrednie od-
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działywania wysokiej temperatury, stal w szybkim tempie traci swoje właściwości 
mechaniczne powodując zmniejszenie nośności żelbetowych elementów konstruk-
cyjnych. Dodatkowo po wykruszeniu otuliny betonowej może dochodzić do wybo-
czenia prętów zbrojeniowych i utraty przyczepności do przyległego betonu nawet 
w tych obszarach, w których zbrojenie jest jeszcze osłonięte. W warunkach pożaru 
jedynie w strefie bliskiej zewnętrznej powierzchni betonu temperatura osiąga mak-
symalne poziomy. Jeżeli tylko beton nie podlega lokalnym lub powierzchniowym 
odpryskom, to warstwy zewnętrzne zapewniają ochronę termiczną stali zbrojenio-
wej i wewnętrznych warstw betonu w przekroju stanowiąc ciągle dość efektywną 
barierę termiczną, choć ich rola konstrukcyjna może być już wyczerpana.

Kompletna procedura określania stanu technicznego konstrukcji po pożarze obej-
muje następujące etapy [13, 66, 67, 82, 84]:
1. Zebranie danych dotyczących przebiegu pożaru – czynności te należy wykonać 

możliwie jak najszybciej, tzn. jak tylko pomieszczenia poddane działaniu ognia 
będą dostępne i przed podjęciem prac związanych z oczyszczaniem obiektu. Wie-
lu informacji o przebiegu pożaru, maksymalnej temperaturze osiągniętej w po-
szczególnych punktach w trakcie jego trwania może dostarczyć ogląd i analiza 
stanu zachowania różnych materiałów w obiekcie po pożarze (np. stali, metali 
nieżelaznych, tworzyw sztucznych, szkła – patrz: tabela 3.13).

Tabela 3.13
Określenie poziomu osiągniętej w czasie pożaru temperatury na podstawie obserwacji zachowania 

różnych materiałów w obiekcie [13, 67]

Substancja/materiał Stan zachowania Przybliżona temperatura [°C]

Farba uszkodzona
zniszczona

100
150

Polietylen miękki i stopiony 120-140

PVC
osmolony

zbrązowiały
zwęglony

150
200

400-500

Aluminium miękkie
stopione

400
600

Szkło miękkie
lepkie

500-600
800

Mosiądz stopiony 900-1000

Żeliwo stopione 1100-1200

W tej mierze pomocne mogą być również związki pomiędzy barwą betonu po 
pożarze a maksymalną temperaturą oddziaływania, które to zjawisko występuje 
dla betonów wykonanych na kruszywach krzemionkowych lub węglanowych. 
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Zmiany barwy mają charakter trwały, a wynikają z reakcji związków żelaza wy-
stępujących w tych betonach. Kolejność występujących zmian zabarwienia be-
tonu jest w przybliżeniu następująca: od różowego lub czerwonego w przedziale 
temperatury pomiędzy 300 a 600°C, poprzez szare w przedziale 600 do 900°C, 
po płowożółte w zakresie temperatury powyżej 900°C.

2. Inwentaryzacja, badanie i analiza stwierdzonych uszkodzeń (powstałych podczas 
działania pożaru oraz prowadzonej akcji gaśniczej) – szczegółowe określenie 
charakteru, zakresu i lokalizacji uszkodzeń będących efektem działania wysokiej 
temperatury pożarowej na konstrukcję.

3. Klasyfikacja uszkodzeń – zdefiniowanie kategorii uszkodzeń konstrukcji na 
podstawie charakteru, zakresu i konsekwencji wpływu tych uszkodzeń na po-
ziom bezpieczeństwa konstrukcji. Typowe uszkodzenia betonu w konstrukcji, 
będące efektem oddziaływania wysokiej temperatury pożarowej, to zarysowa-
nia oraz spękania, wykruszenia, odpryski i ubytki powierzchniowe, powstające 
od wysokiego nagrzania w pobliżu źródła ognia oraz nierównomiernych zmian 
objętości. Charakterystyki różnych uszkodzeń pożarowych betonu wraz z zesta-
wieniem podstawowych czynników warunkujących ich wystąpienie według [66] 
podano już wcześniej w tabeli 3.12. W przypadku stali zbrojeniowej określeniu 
i zlokalizowaniu podlegają miejsca uszkodzeń otuliny betonowej oraz odsłonię-
cia prętów zbrojeniowych oraz obszary, w których wystąpiło wyboczenie prętów 
lub utrata ciągłości zbrojenia. Ponadto inwentaryzacji i ewentualnym pomiarom 
geotechnicznym podlegają strefy znacznych deformacji konstrukcji od oddzia-
ływań pośrednich (wymuszone oraz ograniczone wydłużenia i deformacje spo-
wodowane zmianami temperatury w wyniku pożaru, wywołujące dodatkowe 
efekty oddziaływań). W celu ułatwienia prowadzenia procesu wizualnej oceny 
stanu konstrukcji z betonu po pożarze (obecności sadzy, osmolenia, zmiany ko-
loru betonu, wystąpienia złuszczeń lub odspojeń betonu, obecności rys i mikro-
rys oraz stopnia odsłonięcia stali zbrojeniowej) wprowadza się pięciostopniową 
skalę kategorii uszkodzeń: 0 – beton nieuszkodzony termicznie (zwykle tylko 
przebarwienia na powierzchni), 1 – uszkodzenia powierzchni i otuliny betono-
wej, odpadanie otuliny o ograniczonym zasięgu i zakresie, korozja niezabezpie-
czonych materiałów, obecność sadzy i osmoleń, widoczna sieć mikrozarysowań, 
2 – zarysowania (o rozwartości > 0,5 mm) i odpryski otuliny betonowej (wiel-
kości do 10 mm), niewielkie deformacje i korozja na powierzchniach prętów 
stali zbrojeniowej, 3 – uszkodzenia konstrukcyjne na poziomie przekroju (znacz-
ne zarysowania i ubytki otuliny betonowej zbrojenia), deformacje konstrukcji 
obniżające nośność lub znaczne przemieszczenia powodujące brak właściwego 
powiązania ze sobą przyległych elementów lub części konstrukcji, 4 – uszko-
dzenia konstrukcyjne na poziomie elementów lub części konstrukcji (znaczne 
i poważne uszkodzenia elementów konstrukcyjnych, z lokalnym zniszczeniem 
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i dużymi deformacjami), zaawansowana utrata otuliny betonowej, uszkodzenia 
strefy ściskanej elementów i odsłonięcie bądź uszkodzenie zbrojenia [13, 30, 
66]. Przykładowe uszkodzenia dla poszczególnych kategorii dla belki żelbetowej 
przedstawiono na rys. 3.9.

4. Identyfikacja właściwości materiałowych po pożarze – określenie poziomu wła-
ściwości mechanicznych materiałów (betonu konstrukcyjnego i stali zbrojenio-
wej) w konstrukcji po pożarze – czyli z uwzględnieniem niekorzystnego wpły-
wu wysokiej temperatury, z wykorzystaniem niszczących oraz nieniszczących 
technik badawczych.

5. Diagnoza końcowa – wybór najbardziej właściwej metody naprawczej lub decy-
zja o wyburzeniu konstrukcji – dokonana na podstawie analizy stanu technicz-
nego i poziomu bezpieczeństwa konstrukcji (dla nośności obliczonych dla zre-
dukowanych właściwości mechanicznych materiałów i sztywności przekrojów 
elementów) i z uwzględnieniem czynnika ekonomicznego (analiza porównaw-
cza kosztów wymaganych napraw i wykonania nowej konstrukcji).
W efekcie dokonanej inwentaryzacji uszkodzeń konstrukcji, przeprowadzo-

nej klasyfikacji stwierdzonych uszkodzeń i na podstawie analizy poziomu bezpie-
czeństwa konstrukcji (przeprowadzonej w oparciu o zidentyfikowane zredukowane 
właściwości mechaniczne materiałów i sztywności przekrojów elementów) można 
postawić końcową diagnozę stanu technicznego konstrukcji oraz dokonać wyboru 
strategii docelowego postępowania. Można wyróżnić następujące działania w od-
niesieniu do analizowanej konstrukcji: całkowitą naprawę, kombinację częściowej 
naprawy i częściowej rekonstrukcji, zmianę przeznaczenia lub użytkowania, ewen-
tualnie wyburzenie lub rozbiórkę. Przy wyborze odpowiedniego sposobu postępo-
wania uwzględnienia wymaga oczywiście czynnik ekonomiczny.

Należy podkreślić, że podstawowym celem naprawy konstrukcji po pożarze 
jest jej przywrócenie do stanu i przeznaczenia pierwotnego (sprzed pożaru). Stąd 
też należy wykazać, że po pracach naprawczych (oczyszczeniu i zabezpieczeniu 

Rys. 3.9. Klasyfikacja uszkodzeń pożarowych na przykładzie belki żelbetowej 
(kategorie od 0 do 4)
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zbrojenia, odtworzeniu geometrii przekrojów betonowych, innych szczegółowych 
wymaganych zabiegach) konstrukcja charakteryzować się będzie taką samą trwało-
ścią i przewidywanym okresem użytkowania jak przed pożarem, a także taką samą 
nośnością i odpornością ogniową w przypadku zachowania jej pierwotnego prze-
znaczenia.



4. WŁAŚCIWOŚCI STALI ZBROJENIOWEJ 
W TEMPERATURZE POŻAROWEJ

Zachowanie konstrukcji z betonu w warunkach pożaru determinowane jest po-
przez dwie zasadnicze grupy właściwości materiałowych: właściwości termiczne 
oraz właściwości mechaniczne. W celu dokonania realistycznej analizy zachowa-
nia się konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych niezbędne jest określenie 
tych podstawowych właściwości materiałowych zarówno dla betonu, jak i dla stali 
zbrojeniowej.

Dopuszczalne jest generalnie przyjmowanie różnych alternatywnych sformuło-
wań praw materiałowych, ale pod warunkiem, że są one udokumentowane doświad-
czalnie.

Należy w tym miejscu dodatkowo wskazać na istotną różnicę w zachowaniu be-
tonu i stali zbrojeniowej po wystąpieniu oddziaływania pożarowego. Dla  betonu 
przy gwałtownym chłodzeniu może dochodzić do dodatkowych uszkodzeń mate-
riałowych w wyniku znacznych gradientów temperatury. Natomiast po ochłodzeniu 
stal zbrojeniowa zwykle odzyskuje wcześniejsze właściwości mechaniczne. Bada-
nia wykazują, że stal walcowana na gorąco nagrzana do temperatury rzędu 500- 
-800°C, a następnie ochłodzona, odzyskuje nawet 80-95% pierwotnej wytrzyma-
łości [5, 90, 125].

4.1. WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE

Właściwości termiczne stali zbrojeniowej (wydłużalność termiczna, ciepło wła-
ściwe, przewodnictwo cieplne) określone w funkcji temperatury wykorzystywane 
są do przeprowadzenia analizy termicznej konstrukcji żelbetowych (określenie pola 
temperatury w poszczególnych punktach konstrukcji w funkcji czasu trwania po-
żaru). Wiarygodność tych parametrów warunkuje poprawność i dokładność uzy-
skanych wyników analizy termicznej. Można jednak stwierdzić, że z praktycznego 
obliczeniowego punktu widzenia właściwości termiczne stali zbrojeniowej mają 
znaczenie drugorzędne przy analizie termicznej elementów żelbetowych. Z uwagi 
na nieporównywalnie większą masę betonu w elemencie o rozkładzie temperatury 
decydują przede wszystkim właściwości termiczne betonu.
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4.1.1. WYDŁUŻALNOŚĆ TERMICZNA STALI ZBROJENIOWEJ

Wartość wydłużalności termicznej stali zbrojeniowej rośnie w przybliżeniu li-
niowo wraz ze wzrostem temperatury do poziomu 750°C, osiągając wtedy wartość 
1,1%. W zakresie temperatury 750-860°C stabilizuje się na tym poziomie, potem 
zaś znowu liniowo przyrasta do wartości 1,7% przy poziomie temperatury 1200°C 
[149].

Odkształcenie termiczne stali zbrojeniowej można określać szczegółowo we-
dług następujących zależności (rys. 4.1):

 � � � � �s ( ) , , , ,� � � � � � � � �� � �
2 416 10 1 2 10 0 4 10 20 750

4 5 8 2 o
C  (4.1a)

 � � �s ( ) ,� � � ��
11 10 750 860

3 o
C  (4.1b)

 � � � �s ( ) , ,� � � � � � �� �
6 2 10 2 10 860 1200

3 5 o
C  (4.1c)

4.1.2. CIEPŁO WŁAŚCIWE STALI ZBROJENIOWEJ

W normie [149] nie zamieszczono żadnych informacji o sposobach określania 
ani też o szczegółowych wartościach ciepła właściwego stali zbrojeniowej. Według 
informacji podanych w [5] ciepło właściwe stali zbrojeniowej rośnie od poziomu 
425 [J/kg · K] w temperaturze pokojowej do wartości 600 [J/kg · K] przy temperatu-
rze wynoszącej 1200°C, przy czym w temperaturze ok. 730°C następuje gwałtowny 
chwilowy skok aż do poziomu 5000 [J/kg · K].

Rys. 4.1. Wydłużalność termiczna stali według PN-EN 1992-1-2 [149]: 1) stal zbrojeniowa, 
2) stal sprężająca
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4.1.3. PRZEWODNICTWO CIEPLNE STALI ZBROJENIOWEJ

Przewodnictwo cieplne stali zbrojeniowej jest wielokrotnie wyższe niż betonu. 
W temperaturze pokojowej wynosi 54 [W/m · K], potem maleje liniowo wraz z tem-
peraturą do wartości 27,3 [W/m · K] przy poziomie temperatury 800°C [5].

Warto podkreślić, że w przypadku stali nierdzewnej wielkość ta w zakresie tem-
peratury do ok. 500-600°C jest zdecydowanie mniejsza niż dla zwykłej stali zbro-
jeniowej. Wzrasta ona w sposób jednostajny wraz z temperaturą w całym zakresie 
temperatur i od poziomu temperatury ok. 900-950°C osiąga wartości wyższe niż 
zwykła stal [130].

4.2. WYTRZYMAŁOŚĆ I ODKSZTAŁCALNOŚĆ STALI 
ZBROJENIOWEJ W PODWYŻSZONEJ TEMPERATURZE

Przy projektowaniu elementów żelbetowych (płyt, belek, słupów, ścian) szcze-
gólnie istotnym parametrem staje się temperatura w zbrojeniu. Wartość temperatury, 
przy której dla danego poziomu naprężenia w stali spodziewane jest zniszczenie 
elementu żelbetowego w sytuacji pożaru określana jest jako temperatura krytyczna. 
Należy mieć na uwadze, że temperatura w zbrojeniu nie jest równa temperaturze 
na powierzchni zewnętrznej betonu elementu konstrukcyjnego. Maksymalna war-
tość temperatury wewnątrz przekroju zostaje osiągnięta później niż na powierzchni 
i wystąpić może nawet w fazie ochładzania, a nie przyrostu temperatury na zewnątrz 
elementu.

Podstawowe parametry mechaniczne określone w funkcji temperatury niezbęd-
ne do wykonania obliczeń konstrukcji żelbetowych w sytuacji pożaru to: wytrzyma-
łość stali zbrojeniowej na rozciąganie, współczynniki sprężystości oraz właściwości 
odkształceniowe materiału zdefiniowane poprzez zależność σ‒ε.

Proces deformacji stali zbrojeniowej w wysokiej temperaturze pożarowej może 
w ogólnym przypadku być opisany przez trzy składowe odkształcenia: odkształce-
nie termiczne, odkształcenie natychmiastowe od obciążenia, odkształcenie od peł-
zania [5].

Należy podkreślić, że dostępne wyniki badań właściwości mechanicznych sta-
li zbrojeniowej mogą być często trudne do interpretacji i porównywania z nastę-
pujących powodów: różnorodność zastosowanych do badań próbek (zmienność 
kształtu i wielkości, zmienność składu chemicznego), niekompletność opisów ba-
dań, odmienne procedury badań, nieporównywalne warunki badań, sprzęt badawczy 
o niewystarczającej dokładności i niezawodności.

Właściwości mechaniczne stali można określić posługując się kilkoma różnymi 
procedurami badawczymi. Trzy główne parametry badań to: charakterystyka proce-
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su ogrzewania, sposób przyłożenia i kontrola obciążenia oraz kontrola odkształceń. 
Mogą one mieć wartości stałe albo zmieniać się w trakcie badania dając w efekcie 
stany ustalone albo przejściowe w procesie ogrzewania [5, 90].

Kompleksowe badania dotyczące stali zbrojeniowej w podwyższonej tempe-
raturze są w literaturze przedmiotu raczej nieliczne, m.in. [5, 73, 74, 90]. Zwykle 
badania i analizy wyników ograniczane są ze względów praktycznych do konkret-
nego rodzaju stali [85] czy ustalonego zakresu średnic prętów zbrojeniowych [61].

4.2.1. ZALEŻNOŚĆ NAPRĘŻENIE–ODKSZTAŁCENIE  
DLA STALI ZBROJENIOWEJ

Właściwości odkształceniowe stali zbrojeniowej w postaci zależności naprę-
żenie–odkształcenie można określać na podstawie badań laboratoryjnych. Jeden 
z pierwszych modeli został zaproponowany przez Anderberga [5] na początku lat 
80. ubiegłego wieku. Składał się on z linii prostej do granicy proporcjonalności stali, 
potem z części w kształcie elipsy do poziomu odkształcenia w stali 2%, a następ-
nie z linii prostej. Model ten, z uzupełnieniem dotyczącym opadającej części wy-
kresu, został przyjęty w PN-EN 1992-1-2 [149]. Gałąź opadająca została właściwie 
wprowadzona dla celów obliczeniowych z użyciem pakietów wykorzystujących 
MES.

Zależność σ‒ε dla stali zbrojeniowej jest ostatecznie w tym ujęciu definiowana 
przez trzy parametry będące funkcjami temperatury: nachylenie wykresu σ‒ε w za-
kresie sprężystym – Es,θ, wartość granicy proporcjonalności stali – fsp,θ, maksymalne 
naprężenie – fsy,ϕ.

Idealizowany wykres zależności σ‒ε dla stali zbrojeniowej według PN-EN 1992- 
-1-2 [149] przedstawiono na rys. 4.2. Sposób zdefiniowania poszczególnych wielko-
ści opisujących tę zależność jest następujący: εsp,θ = fsp,θ/Es,θ; εsy,θ = 0,02; εst,θ = 0,15; 
εsu,θ = 0,20. Dla zbrojenia wykazującego niższy poziom ciągliwości przyjmować na-
leży: εst,θ = 0,05; εsu,θ = 0,10.

Rys. 4.2. Idealizowany wykres σ‒ε dla stali zbrojeniowej w podwyższonej 
temperaturze według PN-EN 1992-1-2 [149]
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Pełzanie stali zbrojeniowej zaczyna być zauważane w sytuacji pożaro-
wej przy poziomie temperatury ok. 450°C i przy przyrostach temperatury ok.  
2-10°C/min. [5].

4.2.2. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE STALI 
ZBROJENIOWEJ

Wytrzymałość stali zbrojeniowej na rozciąganie w warunkach podwyższonej 
temperatury może być określana z zależności naprężenie–odkształcenie dla różnych 
poziomów temperatur.

W tabeli 4.1 przedstawiono wpływ temperatury na zmianę parametrów stali zbro-
jeniowej według normy [149].

Tabela 4.1
Wpływ temperatury na zmianę parametrów stali zbrojeniowej według PN-EN 1992-1-2 [149]

Temperatura
θ [°C]

fsy,θ/fyk fsp,θ/fyk Es,θ/Es

walcowana obrabiana 
na zimno walcowana obrabiana 

na zimno walcowana obrabiana 
na zimno

20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
100 1,0 1,0 1,0 0,96 1,0 1,0
200 1,0 1,0 0,81 0,92 0,90 0,87
300 1,0 1,0 0,61 0,81 0,80 0,72
400 1,0 0,94 0,42 0,63 0,70 0,56

500 0,78 0,67 0,36 0,44 0,60 0,40

600 0,47 0,40 0,18 0,26 0,31 0,24
700 0,23 0,12 0,07 0,08 0,13 0,08
800 0,11 0,11 0,05 0,06 0,09 0,06
900 0,06 0,08 0,04 0,05 0,07 0,05
1000 0,04 0,05 0,02 0,03 0,04 0,03

fsy,θ ‒ maksymalne naprężenie w stali przy temperaturze θ,
fsp,θ ‒ granica proporcjonalności stali przy temperaturze θ,
Es,θ ‒ moduł sprężystości dla stali odpowiadający temperaturze θ.

Obliczeniowe krzywe wytrzymałości dla stali zbrojeniowej mogą bazować na 
różnym granicznym odkształceniu w zależności od typu i mechanizmu zniszczenia 
elementu konstrukcyjnego (płyta, belka, słup). Dla belek można zwykle przyjmować 
wartość maksymalnego odkształcenia na poziomie 2%, ale dla belek silnie zbrojo-
nych – 1%. Słupy żelbetowe wykazują zaś maksymalne odkształcenie obliczenio-
we na poziomie 0,2-0,5% [66, 149].



84

W przypadku analizowania zbrojenia ściskanego w elementach żelbetowych 
można zakładać, że wpływ temperatury na wytrzymałość stali na ściskanie jest taki 
sam, jak na wytrzymałość na rozciąganie. Moduł sprężystości stali zbrojeniowej jest 
ważnym parametrem przy analizie nośności smukłych słupów żelbetowych. War-
tość modułu wraz ze wzrostem temperatury maleje szybciej niż wytrzymałość na 
rozciąganie (bazująca na 2% odkształceniu granicznym) i stąd znacząco wpływa 
na stateczność słupa i jego odkształcalność (patrz: tabela 4.1).

Na rysunku 4.3 zestawiono łącznie (dla zbrojenia ściskanego i rozciąganego) 
wartości współczynnika redukcyjnego wytrzymałości ks(θ) dla stali zbrojeniowej 
klasy B (o dużej ciągliwości).

Dla zbrojenia ściskanego (w słupach oraz w strefie ściskanej belek i płyt) moż-
na stosować następujące współczynniki redukcyjne wytrzymałości stali [149]:

 ks ( ) ,� �� � �1 0 20 100dla C Co o  (4.2a)

 ks ( ) ( , , ( ) / )� � �� � � � �0 7 0 3 400 300 100 400dla C Co o  (4.2b)

 ks ( ) ( , , ( ) / )� � �� � � � �0 57 0 13 500 100 400 500dla C Co o  (4.2c)

 ks ( ) ( , , ( ) / )� � �� � � � �0 1 0 47 700 200 500 700dla C Co o  (4.2d)

 ks ( ) ( , ( ) / )� � �� � � � �0 1 1200 500 700 1200dla C Co o  (4.2e)

Rys. 4.3. Wartości współczynnika ks(θ) dla zbrojenia rozciąganego i ściskanego 
w funkcji temperatury według PN-EN 1992-1-1 [149]: 1) zbrojenie 
rozciągane przy odkształceniach εsy,θ ≥ 0,02, 2) zbrojenie ściskane 

i rozciągane przy odkształceniach εsy,θ < 0,02
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Takie wartości współczynnika redukcji wytrzymałości dla stali można także sto-
sować dla zbrojenia rozciąganego, gdy εsy,θ < 0,02 przy stosowaniu uproszczonych 
metod obliczeniowych.



5. ANALIZA KONSTRUKCJI Z BETONU 
W WARUNKACH POŻAROWYCH

Przy projektowaniu konstrukcji na warunki pożarowe należy uwzględniać nastę-
pujące etapy analizy:

 – wybór właściwych scenariuszy pożaru i ustalenie odpowiadających tym sce-
nariuszom pożarów obliczeniowych,

 – obliczenie przebiegu zmian temperatury w elementach konstrukcyjnych (ana-
liza termiczna),

 – określenie mechanicznej odpowiedzi konstrukcji poddanej oddziaływaniu po-
żaru (analiza mechaniczna),

 – sprawdzenie odpowiednich warunków zachowania odporności ogniowej.
Mechaniczna odpowiedź konstrukcji zależy od oddziaływań termicznych oraz 

termicznego wpływu tych oddziaływań na własności materiałowe i oddziaływania 
mechaniczne pośrednie, jak również od bezpośredniego efektu oddziaływań mecha-
nicznych.

Projektowanie konstrukcji na warunki pożarowe wymaga uwzględnienia oddzia-
ływań w analizie temperatury oraz w analizie mechanicznej, przy czym oddziaływa-
nia w warunkach pożarowych na konstrukcję klasyfikuje się jako  wyjątkowe.

Przy określaniu wyjątkowej sytuacji obliczeniowej niezbędne jest przyjęcie od-
powiednich obliczeniowych scenariuszy pożaru i związanych z nimi obliczenio-
wych pożarów na podstawie oceny ryzyka pożaru.

Dla konstrukcji, w których szczególne ryzyko pożaru powstaje w konsekwencji 
innych oddziaływań wyjątkowych ryzyko to należy uwzględnić podczas określania 
ogólnej koncepcji bezpieczeństwa konstrukcji.

5.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA I PROCEDURY 
PROJEKTOWE

Analizy konstrukcji w warunkach pożaru można dokonywać na poziomie wy-
dzielonego elementu, na poziomie części konstrukcji, czy wreszcie globalnie – dla 
całej konstrukcji. Modele pożaru stosowane do analizy mogą wykazywać różny 
stopień złożoności i dokładności – od pożarów nominalnych do pożarów rzeczy-
wistych wieloparametrycznych. W obrębie poszczególnych kombinacji przyjętego 
modelu pożaru i poziomu analizy konstrukcji mogą być stosowane różne metody 
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weryfikacji odporności ogniowej konstrukcji: dane tabelaryczne, uproszczone lub 
zaawansowane obliczenia inżynierskie, badania ogniowe, kombinacje badań i ob-
liczeń.

W przypadku analizy wydzielonego elementu należy uwzględniać tylko de-
formacje termiczne wywołane gradientami pola temperatur w przekroju, pomijać 
można natomiast efekty osiowych wydłużeń termicznych. Zakłada się dodatkowo, 
że warunki brzegowe na podporach i końcach elementu w chwili t = 0 pozostają 
niezmienne w trakcie trwania pożaru. Do weryfikacji zachowania elementów pod 
działaniem ognia stosowane mogą być wtedy dane tabelaryczne (pomoce oblicze-
niowe o ograniczonym zakresie zastosowania w formie tabel sporządzonych na 
podstawie badań lub zaawansowanych modeli obliczeniowych), uproszczone albo 
dokładne metody obliczeniowe.

W celu prowadzenia skomplikowanej globalnej analizy konstrukcji jako alter-
natywę dopuszczono analizę części konstrukcji tak wydzielonej z całości, że jej 
interakcje z innymi częściami można w przybliżeniu określić poprzez niezależne 
od czasu warunki podparcia w trakcie pożaru. W analizowanej części konstrukcji 
należy wówczas uwzględnić w obliczeniach: odpowiedni sposób zniszczenia przy 
działaniu ognia, właściwości materiałowe i sztywności jako funkcje temperatury, 
wpływ wydłużalności termicznej i deformacji (oddziaływania pośrednie). Zakłada 
się, że warunki podparcia  oraz siły wewnętrzne na podporach określone dla chwi-
li t = 0 pozostają niezmienne w czasie pożaru.

Kompletna analityczna procedura projektowania w sytuacji pożaru powin-
na uwzględniać zachowanie całej konstrukcji w podwyższonej temperaturze, 
z uwzględnieniem korzystnych efektów aktywnych i pasywnych systemów zabez-
pieczających oraz ważności konstrukcji, przez przyjęcie odpowiednich wartości 
współczynników konsekwencji zniszczenia.

W przypadku gdy wymagana jest wytrzymałość mechaniczna w sytuacji pożaru, 
konstrukcje betonowe powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby 
utrzymać swą nośność podczas pożaru przez odpowiednio długi czas.

Jeżeli wymagane jest spełnienie funkcji ograniczającej (separacyjnej), to elemen-
ty stanowiące ograniczenia stref pożarowych – z włączeniem połączeń – powinny 
być tak zaprojektowane, aby utrzymać swą funkcję oddzielającą przez odpowiednio 
długi okres czasu przy oddziaływaniu ogniowym, co jest równoważne z zapewnie-
niem, że:

 – nie nastąpi zniszczenie z uwagi na utratę szczelności,
 – nie wystąpi utrata izolacyjności,
 – promieniowanie cieplne na stronie niepoddanej bezpośrednio działaniu ognia 

jest ograniczone.
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Przy działaniu standardowego (normowego) pożaru elementy konstrukcyjne po-
winny spełniać wymagania typu R (nośności), E (szczelności) i J (izolacyjności) 
w sposób następujący:

 – tylko kryterium separacji: wymóg E i ewentualnie J,
 – tylko kryterium nośności: wymóg R,
 – kryterium nośności i separacji: wymóg R, E i ewentualnie J.

Kryterium nośności R można uznać za spełnione, gdy funkcja nośności będzie 
zachowana przez wymagany okres oddziaływania pożarowego. Kryterium J można 
uznać za spełnione, jeżeli średni przyrost temperatury na powierzchni niepoddanej 
działaniu ognia nie przekracza 140 K oraz gdy maksymalny przyrost temperatury 
dla dowolnego punktu na tej powierzchni nie przekracza 180 K [149].

Przy działaniu pożaru według krzywej węglowodorowej obowiązują takie same 
ogólne kryteria, jednakże w celu uwzględnienia innego przebiegu (w stosunku do 
pożaru standardowego) zależności temperatura–czas przy zapisie odpowiednich 
kryteriów dla elementów przyjmuje się indeks HC.

Dla pożaru parametrycznego funkcja nośności jest zapewniona, gdy nie nastąpi 
zniszczenie w całym okresie trwania pożaru, włączając w to fazę wygaszania, lub 
w trakcie wymaganego okresu czasu.

Funkcja separacyjna w odniesieniu do izolacji jest zachowana, gdy:
 – średni przyrost temperatury w stosunku do powierzchni nie poddanej działa-

niu ognia nie przekracza 140 K oraz gdy maksymalny przyrost temperatury 
w dowolnym punkcie na powierzchni nie przekracza 180 K w chwili maksy-
malnej temperatury gazu,

 – średni przyrost temperatury w stosunku do powierzchni niepoddanej działa-
niu ognia nie przekracza 200 K oraz gdy maksymalny przyrost temperatury 
w dowolnym punkcie na powierzchni nie przekracza 220 K w fazie rozpadu 
lub w okresie wymaganego czasu [149].

Wymuszone oraz ograniczone wydłużenia i deformacje spowodowane zmiana-
mi temperatury w wyniku oddziaływania pożaru wywołują efekty oddziaływań, 
tj. siły i momenty, które należy uwzględniać w analizie. Przy ocenie oddziaływań 
pośrednich należy uwzględniać:

 – ograniczenia wydłużenia termicznego samych elementów, np. słupów w wie-
lokondygnacyjnych konstrukcjach ramowych ze sztywnymi ścianami,

 – różnicowanie wydłużenia termicznego elementów statycznie niewyznaczal-
nych, np. ciągłych płyt stropowych,

 – gradienty termiczne w przekroju wywołujące naprężenia wewnętrzne,
 – wydłużenia termiczne elementów przylegających, np. przemieszczenie głowi-

cy słupa spowodowane wydłużeniem płyty stropowej,
 – wydłużenia termiczne elementów wpływające na inne elementy znajdujące 

się poza strefą pożarową.
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Obliczeniowe wartości oddziaływań pośrednich spowodowanych przez pożar  
Aind,d zaleca się ustalać przy założeniu obliczeniowych wartości termicznych oraz 
mechanicznych właściwości materiałów, podanych w normie PN-EN 1991-1-2 
[149], oraz na podstawie odpowiedniego scenariusza oddziaływania pożaru.

Oddziaływania pośrednie od elementów przylegających nie wymagają uwzględ-
nienia, jeżeli wymagania bezpieczeństwa pożarowego dotyczą elementów w stan-
dardowych warunkach pożarowych.

Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że dane oddziaływania wystąpią w sytuacji 
pożarowej, to należy je uwzględnić tak jak przy projektowaniu w temperaturze nor-
malnej. Reprezentatywne wartości oddziaływań zmiennych w obliczeniowej sytu-
acji wyjątkowej oddziaływania pożaru warto ustalać zgodnie z PN-EN 1990 [146]. 
Nie zaleca się uwzględniać redukcji obciążeń spowodowanej spaleniem. Przypadki 
obciążenia śniegiem z powodu jego rozpuszczania się nie muszą być uwzględniane, 
zaleca się oceniać je indywidualnie.

Jednoczesne występowanie sytuacji pożaru wraz z innymi niezależnymi od-
działywaniami wyjątkowymi nie wymaga uwzględnienia. W zależności od wyjąt-
kowych sytuacji obliczeniowych może jednakże zaistnieć potrzeba uwzględnienia 
dodatkowych oddziaływań w czasie pożaru, np. uderzenia na skutek zniszczenia 
elementów konstrukcyjnych lub ciężkich maszyn.

Dla ścian oddzielenia przeciwpożarowego (ścian ogniowych) może być wyma-
gane dodatkowe sprawdzenie w celu wykazania odpowiedniej nośności dla przenie-
sienia obciążenia poziomego od uderzenia.

Przy projektowaniu w sytuacji pożaru wartości obliczeniowe właściwości mecha-
nicznych materiałów (wytrzymałość, odkształcalność) definiowane są, z uwzględ-
nieniem współczynnika redukcyjnego kθ, następująco [149]:

 X k Xd fi k M fi, ,( / )� � �  (5.1)

Wartości obliczeniowe termicznych właściwości materiałowych są przyjmowane 
jako:
X Xd fi k M fi, , ,/� � �  – gdy przyrost właściwości jest korzystny z uwagi na bez-

pieczeństwo,
X Xd fi k M fi, , ,� �� �  – gdy przyrost właściwości jest niekorzystny z uwagi na 

bezpieczeństwo.
Wartości materiałowych częściowych współczynników bezpieczeństwa γM,fi 

mogą zostać określone w załączniku krajowym do normy PN-EN 1992-1-2 [149]. 
Jako wartości rekomendowane zarówno dla termicznych, jak i mechanicznych wła-
ściwości betonu i stali zbrojeniowej podaje się γM,fi = 1,0.

W ogólnym przypadku należy wykazać, że dla odpowiedniego czasu trwania po-
żaru t spełniony jest warunek:



90

 E Rd fi d t fi, , ,≤  (5.2)

gdzie:
Ed,fi – obliczeniowy efekt oddziaływań w sytuacji pożaru, określony zgodnie 

z PN-EN 1991-1-2 [149], z uwzględnieniem wydłużeń i deformacji ter-
micznych,

Rd,t,fi – odpowiadająca nośność w sytuacji pożaru.
Jako alternatywę dla projektowania przez obliczenia dopuszcza się projektowa-

nie na podstawie badań doświadczalnych (badania ogniowe).
Przy prowadzeniu analizy obliczeniowej na poziomie wydzielonego elementu 

konstrukcyjnego efekty oddziaływań należy określać dla chwili t = 0 za pomocą 
współczynników kombinacji ψ1,1 lub ψ1,2 zgodnie z PN-EN 1991-1-2. Jako uprosz-
czenie efekty oddziaływań można określać z analizy konstrukcji przeprowadzonej 
w normalnej temperaturze [149]:

 E Ed fi fi d, � �  (5.3)

 �
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gdzie:
Qk,1 – główne obciążenie zmienne,
Gk – wartość charakterystyczna obciążenia stałego,
γG – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążenia stałego,
γQ,1 – częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla obciążenia 1,
ψfi – współczynnik kombinacji obciążeń (ψ1,1 lub ψ2,1).

Rys. 5.1. Zmiana wartości współczynnika redukcyjnego ηfi w zależności od (Qk,1/Gk) według [149]
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Na rysunku 5.1 przedstawiono graficzną interpretację zależności do określania ηfi 
dla różnych poziomów współczynnika ψ1,1.

Przy stosowaniu uproszczenia wartość rekomendowana przez PN-EN 1992-1-2 
[149] to ηfi = 0,70.

Określając nośność w sytuacji pożaru, należy w ogólnym przypadku uwzględ-
niać następujące czynniki:

 – oddziaływania termiczne i odpowiednie pola temperatury w elementach,
 – redukcję właściwości wytrzymałościowych materiałów spowodowaną wyso-

ką temperaturą,
 – efekty sił wywołanych wydłużeniami termicznymi,
 – efekty II rzędu.

Zadanie to można wykonać przeprowadzając globalną analizę całej konstrukcji 
bądź uproszczoną analizę na poziomie wydzielonego elementu.

Podstawowe metody określania i sprawdzania odporności ogniowej elementów 
oraz konstrukcji żelbetowych to:

 – testy ogniowe,
 – dane tabelaryczne,
 – metody obliczeniowe (uproszczone i zaawansowane),
 – kombinacje badań i obliczeń.

Metody obliczeniowe wykorzystywane aktualnie w prowadzeniu analizy kon-
strukcji z betonu w warunkach oddziaływania pożarowego zostaną bardziej szcze-
gółowo omówione w podrozdziale 5.4 niniejszej pracy w odniesieniu do podanych 
tam informacji oraz przeprowadzonych analiz obliczeniowych.

5.2. ANALIZA TERMICZNA I PROFILE TEMPERATURY

Podstawę do analizy konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych stanowią 
rozkłady temperatury w elementach, które w ogólnym przypadku mogą być określa-
ne na podstawie testów (badania ogniowe) lub obliczane z uwzględnieniem odpo-
wiednich scenariuszy pożarowych oraz właściwych wartości parametrów termicz-
nych i fizycznych dla betonu i stali zbrojeniowej.

Dla konstrukcji żelbetowych – z uwagi na stosunek objętości betonu do stali 
zbrojeniowej – decydujące znaczenie mają wymiary geometryczne przekroju oraz 
parametry fizyczne/termiczne betonu. W wielu przypadkach można pomijać obec-
ność stali zbrojeniowej w przekroju przy wykonywaniu analizy termicznej.

Analiza termiczna obejmuje przede wszystkim przypadki przekrojów z betonu 
jako materiału konstrukcyjnego. W literaturze można jednak napotkać propozycje 
metod uproszczonych określania temperatury dla elementów z betonu posiadają-
cych izolację termiczną, przyjmując w obliczeniach temperatury w przekroju ele-
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mentów ekwiwalentną warstwę dodatkowego betonu zastępującego obecność mate-
riału izolacyjnego [119].

5.2.1. FIZYCZNY OPIS ZJAWISKA PRZEPŁYWU CIEPŁA

Ciepło (Q) to wielkość skalarna wyrażana w dżulach [J], oznaczająca ilość ener-
gii wewnętrznej przekazywanej w procesie cieplnym. W materii ciepło (energia 
cieplna) jest magazynowane w postaci energii kinetycznej ruchu drgającego cząstek 
(ciała stałe) lub ruchu chaotycznego cząstek (ciecze, ciała stałe).

Temperatura (θ) jest definiowana jako miara średniej prędkości drgań cząstek 
materii stałej lub ruchu chaotycznego cząstek gazów i cieczy. Miara ta wyrażana jest 
w kelwinach [K] lub w stopniach Celsjusza [°C]. Najniższa możliwa temperatura 
materii opisuje stan całkowitego ustania ruchu cząstek i wynosi 0,0 K (–273,15°C).

Wymiana ciepła następuje w efekcie różnicy temperatur i przebiega w kierunku 
od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej. Transport ciepła 
odbywa się do momentu osiągnięcia stanu równowagi termicznej. W przypadku 
przekazywania ciepła zmiennego w czasie występuje nieustalona wymiana ciepła 
(zmienne też jest wówczas w czasie pole temperatur). Jeżeli natomiast ilość ciepła 
przekazywana między dwoma ośrodkami jest stała w czasie, to mówimy o ustalo-
nym przepływie ciepła (pole temperatur jest niezmienne w czasie).

W zależności od liczby kierunków, w których możliwa jest wymiana ciepła roz-
różniamy jednowymiarowe, dwuwymiarowe i trójwymiarowe przepływy ciepła. 
Punkty powierzchni mające taką samą temperaturę tworzą linię izotermiczną.

W ciałach stałych związek pomiędzy ciepłem a temperaturą (w elementarnej ob-
jętości) przedstawia się następująco:

 dQ c d dVp� [ ( ) ( ) ]� � � �  (5.5)

Gęstość strumienia ciepła to wielkość wektorowa wyrażająca ilość ciepła (ener-
gii cieplnej) dQ transportowanej przez elementarną powierzchnię (przekrój) dA zo-
rientowaną przez wektor normalny n w nieskończenie małym przedziale czasu dt. 
Miarą gęstości strumienia ciepła jest [J/s · m2].

Pod względem fizycznym transport ciepła może być różnie realizowany: przez 
przewodzenie, konwekcję i radiację (patrz: rys. 5.2).

Przewodzenie będące przypadkiem dominującym w ciałach stałych polega na 
przekazywaniu energii kinetycznej do sąsiednich cząstek. Transport energii odbywa 
się zgodnie z prawem Fouriera.

Promieniowanie/radiacja rozumiane jest jako transport energii cieplnej w postaci 
fali elektromagnetycznej o długości fali światła podczerwonego.

Konwekcja dokonuje się w wyniku chaotycznego ruchu cząstek gazu i cieczy 
oraz makroskopowego ruchu tych cząstek.
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W celu uzyskania rozkładu pól temperatur w rozpatrywanym elemencie koniecz-
na jest znajomość równania różniczkowego przewodzenia ciepła, które można wy-
prowadzić na podstawie bilansu energii dla ciała o elementarnej objętości.

Dla sytuacji pożarowej wymiana ciepła odbywa się przez konwekcję i radiację. 
Zastosowanie znajduje wtedy równanie przewodzenia ciepła Fouriera-Kirchhoffa:

 d
dt

cp
�
� � � � � �( ) ( ) ( ( ) )� � �  (5.6)

gdzie:
ρ – gęstość objętościowa,
cp – ciepło właściwe,
λ – współczynnik przewodzenia ciepła.

5.2.2. WYKORZYSTANIE PROGRAMÓW MES DO PROWADZENIA 
ANALIZY TERMICZNEJ

Stosowanie programów bazujących na Metodzie Elementów Skończonych 
(MES) przy prowadzeniu analizy termicznej pozwala generalnie uwzględniać wie-
le czynników geometrycznych i materiałowych, a także różne parametry mechani-
zmu przepływu ciepła oraz odmienne scenariusze pożarowe. Dokładność uzyska-
nych rezultatów rozkładu temperatury zależy jednak od wiarygodności i dokładności 
wprowadzonych do modelu danych fizycznych, termicznych i materiałowych.

Na rysunkach 5.3, 5.5 i 5.6 przedstawiono przykładowe rozkłady temperatury 
w przekroju elementów z betonu uzyskane przez autora z analizy termicznej wyko-
nanej za pomocą systemów MES.

Rozkłady temperatury dla słupów z betonu, w formie wyników analizy nume-
rycznej pól temperatur z wykorzystaniem programu Abaqus 6.12-1, przedstawiono 
na rys. 5.5 i 5.6. W tym przypadku analizie poddano fragment ramy (rys. 5.4) o wy-
miarach przekroju poprzecznego słupów: szerokość – 30 cm, wysokość – 50 cm, 
wykonanej z betonu C25/30 na kruszywie krzemianowym o gęstości objętościo-
wej 2400 [kg/m3]. Na rysunku 5.5 przedstawiono wyniki analizy z uwzględnieniem

Rys. 5.2. Schematy wymiany ciepła
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Czas 
trwania 
pożaru 
[min]

Pole temperatury dla krzywej standardowej 
temperatura–czas (wymiana ciepła przez 

konwekcję i promieniowanie) [°C]

Pole temperatury dla krzywej standardowej 
temperatura–czas (wymiana ciepła tylko 

przez konwekcję) [°C]

90

Rys. 5.3. Rozkłady temperatury dla słupa o przekroju 30 × 30 cm poddanego działaniu 
ognia z czterech stron dla czasu oddziaływania pożarowego (według krzywej 
standardowej ISO834) 60, 120 i 180 min (program ANSYS). Wartości 
parametrów materiałowych do rozwiązania równania przewodzenia ciepła 

przyjęto według PN-EN 1992-1-2 [149]

Rys. 5.4. Ogólny widok i geometria analizowanej ramy, 
dla której wyniki rozkładu temperatury w słupie 
pokazano na rys. 5.5 i 5.6

Rys. 5.5. Rozkłady temperatury w słupie z betonu o przekroju poprzecznym 30 × 50 cm, 
poddanym działaniu ognia z trzech stron dla czasu oddziaływania pożarowego 
(według krzywej standardowej ISO834) wynoszącego 90 min (program Abaqus), 
z uwzględnieniem różnych elementów mechanizmu przewodzenia ciepła. Wartości 
parametrów materiałowych do rozwiązania równania przewodzenia ciepła przyjęto 

według PN-EN 1992-1-2 [149]
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Czas 
trwania 
pożaru 
[min]

Krzywa standardowa
temperatura–czas

Krzywa węglowodorowa
temperatura–czas

30

60

90

Rys. 5.6. Rozkłady temperatury w słupie o przekroju 30 × 50 cm, poddanym działaniu 
ognia z trzech stron dla czasu oddziaływania pożarowego (według krzywej 
standardowej ISO834 i krzywej węglowodorowej HC) wynoszącego 30, 

60 i 90 min (program Abaqus)
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różnych elementów mechanizmu przewodzenia ciepła: konwekcja i radiacja/pro-
mieniowanie, tylko konwekcja, dla czasu trwania oddziaływania pożaru standardo-
wego wynoszącego 90 min.

Na rysunku 5.6 zamieszczono wyniki uzyskane z uwzględnieniem dwóch od-
miennych zależności przebiegu temperatury w czasie: według krzywej standardowej 
ISO834 i krzywej węglowodorowej.

W analizie pominięto wpływ zbrojenia na rozkład pól temperatur w przekroju po-
przecznym rozpatrywanego elementu. Właściwości termofizyczne betonu przyjęto 
na podstawie PN-EN 1992-1-2 [149]. Założono, że analizowany słup jest ogrzewany 
z trzech stron, na czwartej założono stałą temperaturę otaczającego powietrza rów-
ną 20°C oraz stałą wartość współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję 
równą 4 W/(m2 · K) zgodnie PN-EN 1991-1-2 [149].

5.2.3. UPROSZCZONE METODY SZACOWANIA PÓL 
TERMICZNYCH

Dla celów prowadzenia analizy termicznej można zastosować także przybliżo-
ne wzory obliczeniowe. W niniejszym podrozdziale przedstawiono zmodyfikowa-
ne formuły Wickstroma do szacowania pól termicznych [112].

Założenia przyjęte w tej metodzie są następujące:
 – wpływ stali na rozkład temperatury w przekroju jest zaniedbywalny (założe-

nie powszechnie przyjmowane w analizie konstrukcji żelbetowych),
 – przekrój jest ogrzewany według krzywej standardowej ISO 834,
 – wymiana ciepła dokonuje się przez konwekcję (qK) i radiację (qR) – patrz: 

rys. 5.7,
 – równania mogą być stosowane do elementów o następujących wymiarach: 

szerokość przekroju 200-500 mm, wysokość 400-700 mm.

Rys. 5.7. Ogólne oznaczenia i określenie obszarów 1D i 2D w uproszczonej metodzie 
szacowania pól temperatury według [112]
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Przy zastosowaniu tej metody rozważa się kilka możliwych przypadków obli-
czeniowych – rys. 5.7.

Przypadek 1D:

 � �( , ) ( , )z t c z t atn� 1  

 �( , ) ln ( / ), /z t a t z a z a� � �1
1 5

2
1 2

3
 

gdzie:
t [h], z [m],
a = 935; n = 0,168; a1 = 0,155; a2 = ‒0,348; a3 = ‒0,371
c1 = 1,0 – beton zwykły na kruszywie węglanowym,
 = 1,01 – beton wysokiej wytrzymałości (BWW) na kruszywie węglano- 

wym,
 = 1,12 – beton na kruszywie krzemianowym (zwykły i BWW).

Przypadek 2D:
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gdzie:
t [h], z [m],
b1 = ‒1,481; b2 = 0,985; b3 = 0,017
c2 = 1,0 – beton zwykły na kruszywie węglanowym,
 = 1,06 – beton wysokiej wytrzymałości (BWW) na kruszywie węglano- 

wym,
 = 1,12 – beton zwykły na kruszywie krzemianowym,
 = 1,20 – beton wysokiej wytrzymałości (BWW) na kruszywie krzemiano-

wym.

5.2.4. NORMOWE PROFILE TEMPERATURY

W normie PN-EN 1992-1-2 [149] zamieszczono, dla konkretnych wybranych 
wymiarów przekroju, różnych typów elementów konstrukcyjnych (belek, płyt, słu-
pów) i różnych wymaganych poziomów odporności ogniowej, przykładowe profile 
temperatury, które mogą być zastosowane wprost w analizie obliczeniowej. Profile 
te mogą być użyte do określania temperatury w przekrojach dla elementów betono-
wych na kruszywie krzemianowym przy działaniu standardowego pożaru. Przyj-
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muje się, że stanowią one oszacowanie po stronie bezpiecznej dla większości in-
nych kruszyw.

Wszystkie zamieszczone profile temperatury dotyczą przypadku działania ognia 
z czterech stron przekroju. Z uwagi na symetrię rozkładów temperatury przy takim 
oddziaływaniu pożaru podano na rysunkach profile temperatury dla jednej ćwiartki 
całego przekroju. Przykładowe profile dla przypadku przekroju kołowego zamiesz-
czono na rys. 5.8.

Wartości temperatury dla profili określone zostały przy przyjęciu właściwości 
termicznych betonu podanych w PN-EN1992-1-2 [149]. Zgodnie z PN-EN 1991-1-2 
[147] przyjęto współczynnik emisji równy 0,56, natomiast współczynnik konwek-
cji na powierzchni nieosłoniętej betonu αc = 25 [W/m2 · K].

5.3. METODY WERYFIKACJI ODPORNOŚCI POŻAROWEJ 
STOSOWANE W ANALIZIE KONSTRUKCJI Z BETONU

Prawidłowo zaprojektowana konstrukcja z betonu w zwykłych warunkach pro-
jektowania charakteryzuje się odpowiednim zapasem nośności:

 R E E td d fi� � �, ( )0  (5.7)

gdzie:
R – nośność,
Ed – obliczeniowa wartość efektu oddziaływań,

Rys. 5.8. Przykładowy profil temperatury dla przekroju kołowego według [149]; średnica 
przekroju 300 mm, czas trwania pożaru standardowego 60 min (z uwagi na symetrię 
przekroju i profili temperatury przedstawiono tylko 1/4 całego profilu dla przekroju)
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Ed,fi (t = 0) – obliczeniowa wartość efektu oddziaływań w sytuacji pożarowej 
na początku pożaru.

Rezerwa ta sprawia, że pomimo spadku wartości mechanicznych betonu i sta-
li zbrojeniowej dodatkowe oddziaływania pośrednie od ograniczonych deforma-
cji, zintensyfikowanych efektów II rzędu oraz gradientu temperatury nie skutkują 
natychmiastowym zniszczeniem konstrukcji w warunkach pożaru. Oznacza to, że 
konstrukcja ma zdolność przeniesienia obciążeń przez pewien czas trwania pożaru 
tfi, co określa się terminem odporności pożarowej. Na rysunku 5.9 przedstawiono 
schematy określania odporności pożarowej z uwzględnieniem oddziaływań pośred-
nich od ograniczonych deformacji (efekt oddziaływań w sytuacji pożarowej jako 
rosnąca funkcja czasu – rys. 5.9a) oraz przy pominięciu tych oddziaływań (efekt 
oddziaływań w sytuacji pożarowej jako wartość stała – rys. 5.9b).

Zwykle oddziaływania pośrednie powinny być brane pod uwagę przy analizie 
odporności pożarowej. Jednak w sytuacji gdy duża dokładność nie jest wymaga-
na albo gdy analizie podlega wydzielony element konstrukcyjny, wpływy te mogą 
zostać pominięte i siły wewnętrzne mogą być określone według równań (5.3), (5.4).

Niskie przewodnictwo cieplne betonu powoduje wystąpienie niejednorodnego 
pola temperatur w elemencie konstrukcyjnym, co stanowi jeden z problemów w ana-
lizie nośności żelbetowych elementów konstrukcyjnych. Z tego powodu w prakty-
ce inżynierskiej projektowanie prostych elementów (płyty, belki, słupy, ściany) jest 
zwykle przeprowadzane za pomocą metod opisowych (np. dane tabelaryczne) lub 
uproszczonych metod inżynierskich będących adaptacją/modyfikacją podejścia pro-
jektowego dla zwykłych warunków temperaturowych [65, 67, 129, 149].

Do weryfikacji odporności pożarowej żelbetowych elementów konstrukcyjnych 
zastosowanie znajdują metody wykazujące różny poziom złożoności oraz często 
określony zakres możliwej aplikacji.

Rys. 5.9. Metoda określania odporności pożarowej tfi: a) z uwzględnieniem oddziaływań 
pośrednich od ograniczonych deformacji, b) z pominięciem tych oddziaływań
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Podstawowe metody określania i sprawdzania odporności ogniowej elementów 
oraz konstrukcji żelbetowych to:

 – testy ogniowe,
 – dane tabelaryczne (metoda opisowa),
 – inżynierskie metody obliczeniowe – uproszczone i zaawansowane,
 – kombinacje badań i obliczeń.

Testy ogniowe mogą być wykonywane w zakresie od badań wydzielonych ele-
mentów aż do badań konstrukcji w skali naturalnej. Metody obliczeniowe mogą 
wykazywać różny stopień dokładności: od uproszczonych metod o ograniczonym 
do pewnej grupy elementów zakresie stosowania aż do skomplikowanych analiz 
prowadzonych z wykorzystaniem MES.

Przez całe dekady standardowe testy ogniowe i dane tabelaryczne stanowiły pod-
stawę do określania odporności ogniowej elementów żelbetowych. Badania ognio-
we są jednak kosztowne, a ich rezultaty nie zawsze mogą być bezpośrednio roz-
szerzane na elementy o innej geometrii, innym układzie obciążenia czy warunkach 
podparcia. Stąd też w ostatnich latach dostrzegalna jest silna tendencja do określa-
nia odporności ogniowej z wykorzystaniem coraz bardziej zaawansowanych inży-
nierskich metod obliczeniowych.

Standardowe testy w komorze ogniowej są prowadzone na wydzielonych ele-
mentach i dlatego w takich warunkach niemożliwe jest odwzorowanie obecności, 
rodzaju i wielkości więzów oraz obecności elementów przylegających. Przewagą 
badań nad prostymi metodami, takimi jak dane tabelaryczne czy uproszczone me-
tody obliczeniowe, jest to, że dostarczają one szczegółowych informacji o rzeczy-
wistym rozkładzie temperatury w elemencie i jego deformacjach przy ogrzewaniu, 
a także o ewentualnych słabych lub wrażliwych miejscach niemożliwych do wy-
krycia w inny sposób niż w trakcie badań. Dokładność badań zależy od stosowa-
nych procedur i urządzeń pomiarowych; stąd potrzeba zharmonizowania testów sto-
sowanych w różnych krajach.

Praktyka inżynierska w odniesieniu do projektowania konstrukcji w sytuacji po-
żaru oparta jest obecnie głównie na stosowaniu norm zawierających dane tabela-
ryczne, które są najprostsze i najtańsze w użyciu. Zostały one sformułowane dla 
odporności ogniowych 30-, 60-, 90-, 120-, oraz 240-minutowych przy działaniu po-
żaru standardowego według ISO 834 (krzywa nominalna – patrz: podrozdział 2.2). 
Odpowiednie tabele zawierają minimalne wymiary przekroju różnych typów ele-
mentów (płyt, belek, słupów, ścian) i minimalne odległości od osi zbrojenia do po-
wierzchni zewnętrznej, które są niezbędne w celu zapewnienia wymaganej odpor-
ności ogniowej. Jeżeli podane w tabelach wymagania nie są spełnione, a nie jest 
możliwe zwiększenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów, to odporność 
ogniową można podwyższyć dzięki zastosowaniu powłok ochronnych, membran 
czy innych systemowych rozwiązań.
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Metody obliczeniowe zapewniają w efektywny sposób określanie odporności 
ogniowej konstrukcji. Szczegółowa sytuacja może być analizowana dla odmiennych 
scenariuszy pożaru, dla różnej geometrii elementów, właściwości materiałowych, 
warunków obciążenia i podparcia elementów. Inżynierskie metody obliczeniowe 
można podzielić na trzy kategorie:
1. Uproszczone obliczenia oparte na analizie stanów granicznych

W przypadku gdy odporność ogniowa określana jest obliczeniowo pierwszym 
krokiem jest ustalenie odpowiedzi termicznej konstrukcji w postaci rozkładu 
temperatury w czasie. Odpowiedź ta stanowi rozstrzygnięcie w odniesieniu do 
warunków izolacyjności termicznej, ale nie w odniesieniu do nośności, dla któ-
rej jest dopiero niezbędnym elementem do przeprowadzenia analizy konstrukcji. 
Analiza termiczna może być wykonana w zakresie od prostego scenariusza po-
żarowego z jednorodnym rozkładem temperatury gazu do zmiennych warunków 
temperatury uwzględniających przepływ ciepła za pomocą MES. Najprościej 
rozkład temperatury można określić za pomocą profili temperatury dla przekroju 
betonowego, poddanego działaniu ognia z jednej strony lub z kilku stron jed-
nocześnie, dla różnych czasów trwania pożaru (zarówno dla warunków pożaru 
standardowego, jak i parametrycznego). Dla zadanych wymiarów przekroju be-
tonowego i przy określonych innych parametrach można takie profile sporzą-
dzić w formie pomocy projektowych. W przypadku stałego przekroju elementu 
po długości i przy jednorodnym rozkładzie temperatury w pomieszczeniu profil 
temperatury będzie jednakowy w każdym przekroju, elementu. Znając rozkład 
temperatury w przekroju można zastosować technikę obliczeniową zapropono-
waną przez Anderberga [6], przyjętą aktualnie w PN-EN 1992-1-2 [149] w za-
łączniku B, bazującą na izotermie granicznej równej 500°C. Metoda ta znajduje 
zastosowanie dla żelbetowych przekrojów poddanych działaniu momentu zgina-
jącego i siły podłużnej, a jej podstawę stanowi założenie, że grubość uszkodzonej 
warstwy betonu przy działaniu pożaru równa jest średniej głębokości izotermy 
500°C w strefie ściskanej przekroju. Beton uszkodzony – o temperaturze powy-
żej 500°C – nie przenosi żadnych obciążeń i jest pomijany w analizie nośności 
elementu, podczas gdy pozostały przekrój betonowy zachowuje swoje pełne pier-
wotne właściwości mechaniczne – wytrzymałość na ściskanie i moduł spręży-
stości. Wpływ temperatury na stal zbrojeniową w przekroju uwzględnia się w tej 
metodzie przyjmując w poszczególnych prętach zredukowaną wytrzymałość 
na rozciąganie, zależną od temperatury w prętach. Uwaga do metody izotermy 
granicznej dotyczy szczegółowego przyjęcia poziomu tej izotermy, która dobrze 
opisuje zachowanie betonów na kruszywie krzemianowym. Należy pamiętać, 
że w ogólnym przypadku wartość izotermy granicznej zależy od składu mieszan-
ki betonowej i ewentualnych różnic w zachowaniu w stosunku do betonów krze-
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mianowych, a w konsekwencji od szybkości spadku wytrzymałości na ściskanie 
dla konkretnego betonu wraz ze wzrostem temperatury.

2. Analiza cieplno-mechaniczna z wykorzystaniem MES
Zwykle w pierwszym kroku przeprowadza się obliczenia termiczne dla okre-
ślonego czasu trwania pożaru, następnie wyniki te wprowadza się do programu 
analizy mechanicznej w celu uzyskania rozkładów odkształceń i naprężeń w ele-
mencie lub w całej konstrukcji. Nieuwzględnianie w programie efektu migracji 
wilgoci oznacza, że nie można przewidzieć np. efektów wybuchowego odpada-
nia otuliny betonowej.

3. Kompletna analiza cieplno-wilgotnościowo-mechaniczna z użyciem MES
Pierwszy model tego typu zaproponowali Bażant i Thonguthai [22], z pew-
nymi jednak ograniczeniami co do efektów wilgotnościowych. Bardziej za-
awansowany model opracowany został np. w ramach programu badawczego  
HITECOSP [66].
Niezależnie od stosowanej metody obliczeniowej wymaga się wyeliminowania 

niekorzystnego efektu odpadania otuliny betonowej. Można to osiągnąć spełniając 
pewne konkretne wymagania odnośnie mieszanki betonowej (skład, zawartość wil-
goci), dodatkowego zbrojenia konstrukcyjnego w strefie przypowierzchniowej albo 
uwzględniając ten wpływ w analizie odporności ogniowej elementu (patrz: podroz-
dział 3.3).

W sytuacji pożaru wrażliwymi miejscami w konstrukcji są wszelkiego typu po-
łączenia elementów. Należy je tak konstruować, aby spełnić wymagania typu R oraz 
EJ w odniesieniu do łączonych elementów konstrukcyjnych i zapewnić stateczność 
całej konstrukcji. W odniesieniu do kryterium szczelności (typu J), szerokość złą-
cza nie powinna przekraczać 20 mm a głębokość nie powinna być większa niż po-
łowa najmniejszej grubości elementów. Dla większych szerokości złącz, dodatkowo 
wypełnionych materiałem uszczelniającym, odporność ogniową należy udokumen-
tować wynikami badań doświadczalnych.

Metody uproszczone służą głównie do określania nośności na poziomie prze-
kroju w sytuacji pożarowej dla elementów, dla których spełniona jest hipoteza pła-
skich przekrojów Bernoulliego. Dodatkowo przyjmuje się następujące założenia:

 – deformacje od oddziaływania pożarowego nie wpływają na pole temperatury,
 – swobodne odkształcenia termiczne są pomijane w analizie,
 – pomija się lub uwzględnia w sposób pośredni przejściowe odkształcenia 

od pełzania (dodatkowe odkształcenia mogą być uwzględnione w zależności 
naprężenie‒odkształcenie betonu przyjmowanej do analizy, określanej do-
świadczalnie w przejściowych warunkach termicznych),

 – naprężenia w kierunku prostopadłym do osi elementu, wynikające z gradien-
tu temperatury, są pomijane przy przyjęciu takich samych mechanicznych 
charakterystyk materiałowych, jak w jednoosiowym stanie naprężenia,
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 – nie uwzględnia się wpływu odprysków eksplozyjnych betonu w analizie ob-
liczeniowej,

 – pomija się wytrzymałość betonu na rozciąganie,
 – zakłada się pełną przyczepność pomiędzy stalą zbrojeniową i otaczającym 

betonem w całym procesie ogrzewania elementu.
Metody uproszczone są zwykle uzupełnione dodatkowymi odpowiednimi zało-

żeniami i informacjami o sposobie redukcji właściwości materiałowych przy od-
działywaniu wysokiej temperatury oraz przyjmowaniu wymiarów zredukowanego 
przekroju.

W normie [149] przedstawiono trzy uproszczone metody określania odporności 
pożarowej elementów z betonu. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim do 
belek i słupów, czyli do przypadków obciążenia momentem zginającym i/lub siłą 
podłużną ściskającą. Dwie pierwsze metody bazują na koncepcie przekroju zreduko-
wanego (efektywnego) – metoda izotermy granicznej 500°C i metoda stref. Trzecia 
z metod stanowi procedurę przyrostowo-iteracyjną, w której dla danej wartości siły 
podłużnej Nu (Nu ≤ Nu0, Nu0 – nośność przekroju przy czystym osiowym ściskaniu) 
określa się wartość granicznego momentu zginającego Mu na podstawie zależności 
moment zginający–krzywizna przekroju. Przy tej procedurze niedogodnością jest 
konieczność konstruowania dla każdej danej wartości siły podłużnej Nu zależności 
moment zginający–krzywizna, co jest czynnością stosunkowo pracochłonną w po-
równaniu z pozostałymi wspomnianymi metodami.

Oprócz metod zamieszczonych w normie PN-EN 1992-1-2 [149] istnieją inne 
uproszczone metody i procedury określania odporności ogniowej elementów kon-
strukcyjnych, szczególnie w odniesieniu do słupów żelbetowych. W celu oszacowa-
nia nośności pożarowej wydzielonego słupa z betonu można wykorzystać formułę 
Rankine’a [176, 177] albo różne metody krajowe stanowiące rozszerzenie normo-
wych zapisów i formuł określonych dla normalnych warunków temperaturowych 
do projektowania w warunkach pożarowych, np. [52, 69, 174, 175]. Ponadto w li-
teraturze istnieją jeszcze inne propozycje formułowane dla różnych typów betonów 
i szczegółowych przypadków obciążeniowych, np. [50, 62, 117].

Metody bazujące na przekroju zredukowanym są dokładnie opisane w literaturze 
[67, 88, 129, 149], dlatego nie będą tutaj szczegółowo przytaczane. Przykłady apli-
kacji tych metod do praktycznych zagadnień dotyczących weryfikacji odporności 
pożarowej żelbetowych elementów konstrukcyjnych autor przedstawił w monogra-
fii [37].

Natomiast podane zostaną podstawy metody przyrostowo-iteracyjnej, wymienio-
nej w [67, 149], która stanowi już przykład bardziej zaawansowanego podejścia.

Sposób konstruowania obwiedni nośności Mu‒Nu dla elementu żelbetowe-
go na podstawie podejścia przyrostowo-iteracyjnego [67, 149] przedstawiono na 
rys. 5.10.
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W metodzie tej nośność graniczna jest określana na podstawie fizycznych związ-
ków betonu σc = σc (ε, θ) z uwzględnieniem obecności gałęzi opadającej zależ-
ności w strefie odkształceń pokrytycznych. Związki fizyczne dla stali zbrojenio-
wej σs = σs (ε, θ) mogą być przyjmowane ze wzmocnieniem lub bez wzmocnienia 
po osiągnięciu granicy plastyczności.

Zależność pomiędzy odkształceniem w skrajnym ściskanym włóknie betonu εc, 
najbardziej rozciąganym pręcie zbrojeniowym εs i krzywizną przekroju κ można 
wyrazić jako (rys. 5.11):

 �
� �

�
�c s

d
 (5.8)

Zakładając zasadę płaskich przekrojów i odpowiednie związki fizyczne dla be-
tonu i stali zbrojeniowej, dla każdej krzywizny κ należy znaleźć w przekroju ta-
kie odkształcenie εc, dla którego wypadkowa naprężeń normalnych wynosi Nu. 
Podejście takie prowadzi do rozwiązania równania (z uwagi na εc) w następującej  
formie:
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W równaniu tym θ (y, z) oznacza pole temperatury w analizowanej chwili cza-
su t. YSj, ZSj są natomiast współrzędnymi j-tego pręta zbrojeniowego o polu po-
wierzchni ASj.

Rys. 5.10. Schemat konstruowania obwiedni Mu‒Nu w metodzie przyrostowo-iteracyjnej  
[67, 149]



105

Graniczna wartość momentu zginającego Mu odpowiadającego sile normalnej Nu 
jest maksymalną wartością funkcji M = M (κ):
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Należy stwierdzić, że konstruowanie obwiedni Mu‒Nu z zastosowaniem proce-
dury przyrostowo-iteracyjnej jest procesem czasochłonnym, wymagającym rozwią-
zania ni × nj równań (ni – liczba poziomów wartości siły podłużnej Nu, nj – liczba 
rozważonych krzywizn) w celu określenia zależności M = M (κ) i znalezienia mak-
symalnej wartości momentu Mu. Stąd też wydaje się, że podejście to może być stoso-
wane głównie w analizach teoretycznych i przyjmowane jako metoda referencyjna 
w porównywaniu z innymi uproszczonymi metodami obliczeniowymi.

Stosowanie zaawansowanych metod obliczeniowych zapewnia uzyskanie 
najbardziej realistycznych wyników analizy konstrukcji poddanej działaniu ognia. 
Metody takie powinny być oparte na podstawowych prawach fizycznych prowadzą-
cych do wiarygodnych przybliżeń przewidywanego zachowania odpowiednich skła-
dowych materiałów konstrukcyjnych w warunkach pożaru. Zaawansowane metody 
analizy powinny zawierać modele obliczeniowe do określania:

 – rozwoju i rozkładu temperatury w elementach konstrukcyjnych (model odpo-
wiedzi  termicznej),

 – zachowania mechanicznego konstrukcji lub jej wydzielonej części (model od-
powiedzi mechanicznej).

Sprawdzenie dokładności modeli obliczeniowych powinno się odbywać po-
przez odpowiednie wyniki badań doświadczalnych. W ogólnym przypadku wyma-
gane jest sprawdzenie krytycznych parametrów modelu (np. długość wyboczeniowa 

Rys. 5.11. Ogólne oznaczenia w metodzie przyrostowo-iteracyjnej



106

dla słupów, wymiary elementów, poziom obciążenia) w celu wykazania, że model 
odpowiada zasadom inżynierskim zgodnie z analizą wrażliwości.

Ponadto należy wyeliminować możliwość wystąpienia potencjalnych typów 
zniszczenia, które nie są wprost uwzględnione w metodzie obliczeniowej, jak: nie-
wystarczająca zdolność obrotu przekrojów, odpadanie otuliny betonowej, lokalne 
wyboczenie zbrojenia ściskanego, zniszczenie od ścinania lub w strefie zakotwienia.

Zaawansowane metody określania odpowiedzi termicznej konstrukcji powinny 
bazować na znanych zasadach i założeniach teorii przepływu ciepła. Model odpo-
wiedzi termicznej powinien uwzględniać:

 – odpowiednie oddziaływania termiczne zgodnie z PN-EN 1991-1-2 [147],
 – właściwości termiczne materiałów z uwzględnieniem czynnika temperatury.

Wpływ wilgotności i migracji wilgoci w betonie lub w warstwach ochronnych 
(jeśli takie występują) może być pominięty. Rozkład temperatury w przekroju (pro-
fil temperatury) można określać przy pominięciu obecności zbrojenia w przekroju.

Modele odpowiedzi mechanicznej powinny bazować na zasadach i założeniach 
teorii mechaniki konstrukcji z uwzględnieniem zmienności właściwości mechanicz-
nych materiałów z uwagi na wpływ temperatury.

W analizie należy uwzględnić efekt odkształceń i naprężeń termicznych wywoła-
nych wzrostem temperatury i różnicami temperatury.

Deformacje w stanie granicznym nośności, określane metodą obliczeniową, po-
winny być ograniczone, jeśli jest to konieczne w celu zapewnienia ciągłości po-
szczególnych części konstrukcji.

Całkowite odkształcenie ε można w analizie określać następująco:
 � � � � ��� � � �th creep tr  (5.11)

gdzie:
εth ‒ odkształcenie termiczne,
εσ ‒ natychmiastowe odkształcenie wywołane naprężeniem (obciążeniem),
εcreep ‒ odkształcenie od pełzania,
εtr ‒ odkształcenie w stanie przejściowym.
Nośność pojedynczego elementu, części lub całej konstrukcji poddanych dzia-

łaniu ognia można określać metodami analizy plastycznej (patrz: [148]). Zdol-
ność do obrotu plastycznego przekroju żelbetowego powinna być wtedy określana 
z uwzględnieniem przyrostu granicznych wartości odkształceń dla betonu εcu oraz 
stali zbrojeniowej εsu w podwyższonej temperaturze. Wartość εcu będzie wówczas 
także zależna od istniejącego zbrojenia poprzecznego. Strefa ściskana przekroju, 
w szczególności przy bezpośrednim działaniu ognia, powinna podlegać spraw-
dzeniu z uwagi na możliwość wystąpienia zjawiska odpadania otuliny betonowej, 
w tym odpadania eksplozyjnego.
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5.4. WYBRANE SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA 
ANALIZY KONSTRUKCJI Z BETONU 

W WARUNKACH POŻAROWYCH

Aktualnie w obszarze zainteresowań badawczych w dziedzinie zachowania się 
konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych mieści się całe spektrum zagadnień 
zarówno materiałowych, jak i konstrukcyjnych.

Zagadnienia materiałowe dotyczą przede wszystkim określenia niezbędnego 
do analizy termicznej zestawu parametrów fizycznych/termicznych oraz mecha-
nicznych betonu konstrukcyjnego i stali zbrojeniowej w warunkach podwyższonej 
temperatury, a także odporności materiału na wystąpienie różnego typu uszkodzeń 
pożarowych. Problemy te opisano i skomentowano w rozdziałach 3 i 4 niniejszej 
monografii.

Zagadnienia konstrukcyjne w analizie w warunkach pożarowych rozumiane są 
jako związane z zachowaniem na poziomie elementu konstrukcyjnego (płyta, belka, 
słup, ściana), który może być wykonany z różnego typu betonu, mieć różną geo-
metrię przekroju, być poddany odmiennym scenariuszom pożarowym, odmiennym 
przypadkom obciążeniowym (zginanie, zginanie wraz z siłą podłużną z uwzględ-
nieniem smukłości elementu, ścinanie, skręcanie), analizowany w uwzględnieniem 
wpływu elementów przylegających w konstrukcji. Takie zagadnienia konstrukcyj-
ne mogą być rozwiązywane przez analizy obliczeniowe/numeryczne (prowadzone 
z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów obliczeniowych MES), poprzez ba-
dania ogniowe elementów w skali naturalnej lub kombinacje tych podejść. W litera-
turze przedmiotu można znaleźć liczne prace dotyczące tego zakresu zainteresowań, 
obejmujące następujące obszary:

 – analizy obliczeniowe i badania ogniowe różnych typów elementów konstruk-
cyjnych (płyty, belki, słupy, ściany nośne, proste układy ramowe, słupy żelbe-
towe wzmocnione taśmami FRP) [15, 19, 28, 33, 36, 46, 47, 50, 52, 55, 57, 58, 
60, 79, 80, 86, 87, 91, 104, 105, 122, 125, 126, 134, 135, 156-158, 170, 181],

 – badania elementów wykonanych z różnych betonów (NSC, HSC, UHSC) 
oraz betonów zbrojonych różnymi typami włókien [55, 91-93, 157],

 – analiza zachowania ram żelbetowych ‒ uwzględnianie wpływu obecności ele-
mentów przylegających na pracę słupów i belek żelbetowych, wpływ wydłu-
żeń termicznych elementów w ramach [58, 62, 86, 87, 104, 134, 178],

 – propozycje uproszczonych i zaawansowanych metod do analizy elementów 
w warunkach pożarowych oraz weryfikacja istniejących formuł normowych 
[33, 47, 48, 50, 52, 55, 62, 80, 92, 156],

 – redystrybucja sił wewnętrznych w żelbetowych układach statycznie niewy-
znaczalnych (belki, ramy) oraz określanie konsekwencji tych zmian z uwagi 
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na zachowanie konstrukcji oraz na nośność pożarową elementów konstruk-
cyjnych [54, 67, 185],

 – badania ogniowe konstrukcji w skali naturalnej – wnioski dotyczące przebie-
gu rzeczywistych pożarów oraz odporności pożarowej [71, 105, 136],

 – opracowywanie/udoskonalanie i weryfikacja autorskich programów oblicze-
niowych (np. SAFIR, FIRE) [33, 47, 48, 52, 55, 79, 80, 104, 181] oraz komer-
cyjnych pakietów MES (ATENA, DIANA, ANSYS, ABAQUS) – np. w za-
kresie kalibracji parametrów do modelu obliczeniowego [67, 136],

 – analizowanie i identyfikacja uszkodzeń pożarowych w konstrukcji w kontek-
ście wnioskowania o poziomie bezpieczeństwa konstrukcji poddanej działa-
niu pożaru (np. [13, 30, 66, 67]).

W dalszej części pracy zamieszczono analizy własne autora dotyczące dwóch 
szczegółowych kwestii spośród zagadnień podanych powyżej:
1) zakresu dopuszczalnego stosowania i dokładności różnych metod obliczenio-

wych na poziomie przekroju (metod uproszczonych, metody dokładnej/zaawan-
sowanej) dla przypadków obciążenia momentem zginającym wraz z siłą podłużną 
ściskającą (z uwzględnieniem wpływu smukłości) oraz weryfikacji uzyskanych 
rezultatów wynikami wybranych badań doświadczalnych dostępnych w literatu-
rze przedmiotu (badania ogniowe dla słupów żelbetowych) oraz wniosków for-
mułowanych na podstawie dostępnych wyników obliczeń z literatury – podroz-
dział 5.4.1;

2) redystrybucji sił wewnętrznych w efekcie oddziaływania pożarowego dla  sta-
tycznie niewyznaczalnych belek żelbetowych w zakresie określenia jakościo-
wych zmian w zachowaniu analizowanych przypadków (zmiany przebiegu 
rozkładu naprężeń w materiałach w różnych przekrojach belki w funkcji czasu 
trwania oddziaływania pożarowego) i weryfikacji uproszczonych formuł i zale-
ceń konstrukcyjnych w celu uwzględnienia wpływów redystrybucji w konstruk-
cji – podrozdział 5.4.2.
Obydwa zagadnienia mają w opinii autora charakter naukowy i praktyczny.
Wyniki przeprowadzonych analiz w odniesieniu do metod obliczeniowych, a tak-

że możliwe do sformułowania na ich podstawie wnioski, mogą stanowić swego ro-
dzaju rekomendacje dotyczące stosowania odpowiednich metod uzupełnione przez 
zdefiniowanie dopuszczalnych zakresów stosowania powszechnie przyjmowanych 
procedur obliczeniowych. W sytuacji coraz częstszego stosowania w praktyce be-
tonów odmiennych od typowych betonów cementowych o zwykłej wytrzymało-
ści niezbędne jest określenie praktycznych ram, w których metody obliczeniowe 
– opracowane pierwotnie przede wszystkim dla takich materiałów konstrukcyjnych 
– mogą być w sposób bezpieczny i efektywny zastosowane dla innych materiałów 
(np. betony wysokiej wytrzymałości – BWW; betony ultrawysokiej wytrzymałości 
BUWW i inne).
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Głównym celem analizy dotyczącej redystrybucji sił wewnętrznych w belkach 
żelbetowych poddanych działaniu ognia było opisanie zachowania belki w trakcie 
procesu ogrzewania przez określenie przebiegu zmian sił wewnętrznych w funkcji 
czasu trwania pożaru; przede wszystkim naprężeń w betonie w przekroju w strefie 
przęsłowej oraz podporowej. Zamierzeniem pobocznym było odniesienie się do za-
pisów i wymagań normowych sformułowanych w [149], dotyczących uwzględnia-
nia efektów redystrybucji sił wewnętrznych dla żelbetowych elementów ciągłych 
(belki, płyty). Testowanie efektywności oprogramowania (Abaqus) miało dodatko-
wo odpowiedzieć na pytanie o możliwości rozszerzenia analiz na inne zakresy wy-
trzymałości betonu, np. betony BWW (HSC).

5.4.1. ANALIZA WYBRANYCH METOD OBLICZENIOWYCH 
NA POZIOMIE PRZEKROJU

W niniejszym podrozdziale przedstawiono wyniki obliczeń w zakresie analizy 
termicznej oraz mechanicznej  z zastosowaniem różnych metod obliczeniowych 
(metody uproszczone bazujące na przekroju zredukowanym – metoda izotermy gra-
nicznej, metoda stref, metoda iteracyjno-przyrostowa), a także porównano wyniki 
uzyskane z obliczeń z rezultatami badań doświadczalnych z literatury (testy ognio-
we na słupach żelbetowych).

W celu porównania rezultatów uzyskanych różnymi metodami obliczeniowymi  
do określania odporności pożarowej poddano analizie dwa kształty przekroju: kwa-
dratowy o boku 30, 40 cm oraz kołowy o średnicy 30, 50, 70 cm. Zbrojenie dla prze-
kroju kwadratowego o boku 30 cm wynosiło 8ϕ20 (stopień zbrojenia ρs = 2,8%), 
natomiast dla przekroju o boku 40 cm – 8ϕ25 (ρs = 2,5%). Dla przekroju kołowe-
go zbrojenie wynosiło odpowiednio: 8ϕ16 (ρs = 2,3%) – dla przekroju o średnicy 
30 cm, 8ϕ25 (ρs = 2,0%) – dla przekroju o średnicy 50 cm, 10ϕ32 (ρs = 2,1%) – dla 
70 cm. W przypadku przekroju kwadratowego obliczenia wykonano dla dwóch róż-
nych klas betonu fc = 30 MPa (beton zwykłej wytrzymałości C30/37) i fc = 90 MPa 
(beton wysokiej wytrzymałości – BWW; C90/105). Dla przekroju kołowego przyję-
to wytrzymałość na ściskanie dla betonu na poziomie 55 MPa (klasa wytrzymałości 
betonu C55/67). Dla wszystkich analizowanych przypadków przyjęto stal zbrojenio-
wą o granicy plastyczności 420 MPa.

Analiza termiczna
Dla wszystkich przypadków przyjęto jednakowy scenariusz pożarowy według 

krzywej ISO 834. Przepływ ciepła pomiędzy środowiskiem a elementem odbywał 
się poprzez konwekcję (prawo Newtona) i radiację cieplną/promieniowanie (prawo 
Stefana-Boltzmanna).
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Parametry przepływu ciepła przyjęto za normami [148, 149] w sposób nastę-
pujący: współczynnik przepływu ciepła przez konwekcję αk = 25 W/(m2 · K); emi-
syjność źródła ciepła (pożaru) εf = 1,0; emisyjność powierzchni elementu εf = 0,8; 
współczynnik konfiguracji powierzchni 1,0; stała Stefana-Boltzmanna równa 
σS-B = 5,67 · 10‒8 W/(m2 · K4).

Profile temperatury uzyskano poprzez rozwiązanie równania Fouriera- 
-Kirchhoffa.

Obliczenia numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem programu  
ANSYS, zakładając następujące zależności materiałowe (właściwości termiczne) 
betonu:

 – beton zwykłej wytrzymałości – według normy PN-EN 1992-1-2 [149] dla 
betonu na kruszywie krzemianowym, dla wilgotności 3% i przy przyjęciu gór-
nej granicy dla przewodnictwa cieplnego,

 – beton wysokiej wytrzymałości – według [116], jak dla betonu na kruszy-
wie krzemianowym.

Przy określaniu pola temperatury w elemencie pominięto wpływ zbrojenia.

Rys. 5.12. Profile temperatury dla analizowanych przekrojów kwadratowych dla 
czasu trwania oddziaływania pożarowego według krzywej ISO 834 

wynoszącego: 60, 120, 180 min
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Temperatura w prętach zbrojeniowych przyjmowana była jako równa wartości 
w betonie w osi usytuowania pręta. Na rysunku 5.12 pokazano uzyskane rozkłady 
temperatury dla przekrojów kwadratowych.

Przekroje kołowe zostały zamodelowane w stanie osiowej symetrii (pole tempe-
ratury jest tylko funkcją promienia), podczas gdy dla przekrojów kwadratowych wy-
konano analizę w dwóch wymiarach. Wyniki rozkładu temperatury dla przekrojów 
kołowych przedstawiono na rys. 5.13.

Analiza mechaniczna
Analizę mechaniczną przeprowadzono dla trzech różnych metod: metody izoter-

my 500°C, metody stref oraz metody iteracyjno-przyrostowej.
Dla metody izotermy 500°C przyjęto klasyczną zależność σc‒εc według „parabo-

li madryckiej” (zależność paraboliczno-prostokątna). Taką samą zależność zastoso-
wano także dla metody stref, przy czym wytrzymałość betonu na ściskanie została 
zredukowana do wartości kc (θM) · fc. Dla obydwu wymienionych metod przyjęto 
w przypadku stali zbrojeniowej zależność liniowo sprężystą ze zredukowaną gra-
nicą plastyczności ks (θs) · fy. W metodzie stref przyjęto podział przekroju na liczbę 
stref n = 6.

Obwiednie nośności (krzywe interakcji) Mu‒Nu dla zredukowanych wymiarów 
analizowanych przekrojów zostały skonstruowane na podstawie klasycznego po-
dejścia według granicznych wartości odkształceń dla przekroju żelbetowego dla 

Rys. 5.13. Profile temperatury dla przekrojów kołowych dla czasu trwania oddziaływania 
pożarowego według krzywej ISO 834 wynoszącego: 60, 120, 180, 240 min
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normalnej temperatury według PN-EN 1992-1-1 [148]. W metodzie przyrostowo-
-iteracyjnej wykorzystano zależność naprężenie‒odkształcenie dla betonu wraz 
z uwzględnieniem gałęzi opadającej zależności. Dla betonu zwykłej wytrzymałości 
do opisu krzywej naprężenie‒odkształcenie w zakresie do maksymalnej wartości 
naprężenia wykorzystano równania podane w PN-EN 1992-1-2 [149]. Ponieważ 
norma ta nie podaje formuły dla opadającej części zależności, przyjęto zależność  
w następującej postaci:
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gdzie:
εc1(θ) – odkształcenie przy maksymalnym naprężeniu dla wykresu σc‒εc,
p = 3,0.
Dla betonu wysokiej wytrzymałości (BWW) zależność σc‒εc w zakresie do mak-

symalnego naprężenia przyjęto według [117], ale wartości fc (θ)/fc (20°C) oraz εc1(θ) 
zostały przyjęte według wyników badań [66]. Zależność naprężenie‒odkształcenie 
w zakresie części opadającej przyjęto jak dla betonu zwykłej wytrzymałości – rów-
nanie (5.12), ale dla wartości p = 2,5.

Opisane zależności naprężenie–odkształcenie porównano z wynikami badań eks-
perymentalnych: dla betonu zwykłej wytrzymałości [165, 166]; dla betonu wyso-
kiej wytrzymałości [72]. Wyniki tego porównania przedstawiono na rys. 5.14. Za-
leżności dla stali zbrojeniowej przyjęto według [149].

Rys. 5.14. Zależność naprężenie‒odkształcenie dla betonu – propozycje teoretyczne 
i zależności eksperymentalne: a) BZW [165, 166], b) BWW [72]
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Wyniki analizy parametrycznej
Wyniki obliczeń w postaci zależności moment zginający‒siła podłużna (krzywe 

interakcji) dla zróżnicowanego czasu trwania pożaru przedstawiono na kolejnych 
rysunkach: rys. 5.15 – dla przekrojów kwadratowych, rys. 5.16 – dla przekrojów 
kołowych.

Uzyskane krzywe są podobne dla wszystkich analizowanych przypadków. Wraz 
ze wzrostem czasu trwania pożaru (nagrzewania) krzywe interakcji Mu‒Nu podlega-
ją „skurczeniu” i deformacji kształtu.

Zmiany w wartościach charakterystycznych dla każdej krzywej interakcji (mak-
symalne momenty zginające, maksymalne siły ściskające, a także wartości momentu 

Rys. 5.15. Krzywe interakcji Mu‒Nu dla analizowanych metod dla przekrojów kwadratowych: 
metoda przyrostowo-iteracyjnej – linia czerwona; metoda izotermy 500 – linia 

niebieska; metoda stref – linia czarna
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dla siły równej zeru) przedstawiono na rys. 5.17, 5.18 w postaci względnych noś-
ności zdefiniowanych w sposób następujący:
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0  – analogicznie, ale dla początku procesu ogrzewania ele-
mentu.

Wszystkie prezentowane metody prowadzą do podobnych rezultatów dla prze-
krojów poddanych działaniu momentu zginającego bez udziału siły podłużnej. Róż-
nice pomiędzy poszczególnymi metodami widoczne są w przypadku występowa-

Rys. 5.16. Krzywe interakcji Mu‒Nu dla przekrojów kołowych: metoda przyrostowo- 
-iteracyjna – linia czerwona; metoda izotermy 500 – linia niebieska; 

metoda stref – linia czarna
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Rys. 5.17. Względne nośności dla elementów z betonu zwykłej wytrzymałości (a, c, e); 
dla elementów z betonu wysokiej wytrzymałości (b, d, f)
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Rys. 5.18. Nośności względne dla metody przyrostowo-iteracyjnej (kolor czerwony), 
metody strefowej (kolor czarny) i metody izotermy 500°C (kolor niebieski) 

– przekroje kołowe
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nia siły podłużnej i w szczególności dla betonów wysokiej wytrzymałości (BWW). 
Wtedy różnice w wynikach pomiędzy metodą przyrostowo-iteracyjną i metodą izo-
termy 500°C wynoszą nawet 40%. Znaczące różnice w wynikach uzyskiwanych 
w metodzie izotermy 500°C w przypadku betonów wysokiej wytrzymałości (BWW) 
mogą być skompensowane poprzez przyjęcie niższego poziomu izotermy granicz-
nej w obliczeniach. Betony BWW charakteryzują się szybszą redukcją wytrzymało-
ści na ściskanie wraz z temperaturą niż betony zwykłej wytrzymałości.

Metody bazujące na efektywnym (zredukowanym) przekroju można traktować 
jako rzetelne tylko w przypadku zginania bez udziału siły podłużnej i betonów 
zwykłej wytrzymałości. Przy występowaniu siły podłużnej i szczególnie dla BWW 
nośności na poziomie przekrojów określone dla warunków pożarowych mogą być 
znacząco niedoszacowane lub przeszacowane. Dotyczy to zwłaszcza metody izoter-
my 500°C.

Analiza elementów żelbetowych poddanych działaniu pożaru może być prze-
prowadzona z wykorzystaniem różnych metod, o różnej dokładności i stopniu 
komplikacji.

Na najprostszym poziomie stosowane są metody opisowe z postaci danych ta-
belarycznych, ale tylko w zakresie przypadków określonych dla tej metody przez 
normę PN-EN 1992-1-2 [149].

Z drugiej strony, w ostatnich latach zaobserwowano znaczny postęp w opraco-
wywaniu coraz doskonalszych i bardziej zaawansowanych metod projektowych dla 
elementów żelbetowych w sytuacji wyjątkowej pożaru wykorzystujących współcze-
sne narzędzia komputerowe i zaawansowane modelowanie materiałowe.

Uproszczone metody obliczeniowe do określania nośności przekrojów żelbe-
towych poddanych działaniu pożaru dla przypadku obciążeniowego (moment zgi-
nający + siła podłużna) lokują się pomiędzy tymi dwoma skrajnymi podejściami. 
Pomimo zaawansowanych termicznych i mechanicznych modeli do analizy żelbe-
towych elementów (lub całej konstrukcji) w warunkach pożarowych istnieje nadal 
silna potrzeba rozwijania i doskonalenia uproszczonych metod analizy dla typowych 
przypadków. Takie metody powinny umożliwić inżynierom kontrolę procesu pro-
jektowania w warunkach pożarowych oraz stanowić narzędzie do wstępnego projek-
towania złożonych i nietypowych konstrukcji.

Porównanie rezultatów obliczeń z wynikami badań doświadczalnych
Analiza wyników obliczeń nośności pożarowej przekrojów żelbetowych uzy-

skanych z zastosowaniem różnych metod została uzupełniona o porównanie re-
zultatów z wynikami badań doświadczalnych przeprowadzonych na elementach 
obciążonych przede wszystkim siłą podłużną działającą na mimośrodzie przypadko- 
wym.
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Testy ogniowe dostarczają istotnych informacji o rzeczywistym zachowaniu żel-
betowych elementów konstrukcyjnych poddanych działaniu wysokiej temperatury 
pożarowej. Wyniki badań ogniowych mogą być zastosowane bezpośrednio do okre-
ślania lub weryfikowania wymaganej normowo odporności ogniowej elementów. 
Są one też bardzo użyteczne jako wartości referencyjne do szacowania dokładności 
i zakresów stosowania metod obliczeniowych elementów konstrukcyjnych w sytu-
acji pożaru.

W celu określenia dokładności analizowanych metod obliczeniowych wykorzy-
stano wyniki badan doświadczalnych dostępne w literaturze [53, 111, 113, 114, 130]. 
Część wyników została odrzucona z analizy porównawczej, gdyż w trakcie badania 
występowało zjawisko odpadania otuliny betonowej i przedwczesna utrata nośności 
elementów.

Całkowita liczba wyników doświadczalnych badań ogniowych użytych do pro-
wadzonego porównania wynosiła 56, z czego 27 elementów wykonano z betonu 
wysokiej wytrzymałości, a 29 z betonu zwykłej wytrzymałości.

Dla każdego z 56 analizowanych słupów przeprowadzono obliczenia rozkładu 
temperatury z uwzględnieniem typu kruszywa użytego do mieszanki betonowej 
i odpowiedniej wartości wytrzymałości betonu na ściskanie. Przewodnictwo cieplne 
i ciepło właściwe dla betonu zwykłej wytrzymałości na kruszywie krzemianowym 
przyjęto zgodnie ze [149], jak dla betonu z wilgotnością równą 3%. Dla betonu 
zwykłej wytrzymałości na kruszywie wapiennym przewodnictwo cieplne przyjęto 
według [149], ale ciepło właściwe na podstawie [116]. Właściwości termiczne dla 
betonów wysokiej wytrzymałości przyjęto według [116]. Założono scenariusz po-
żarowy według krzywej standardowej ISO 834 dla wszystkich elementów. Analiza 
termiczna nie uwzględniała wpływu obecności stali zbrojeniowej (zbrojenia głów-
nego i strzemion) na rozkład temperatury w przekroju. Dla elementów wykonanych 
z betonu zwykłej wytrzymałości obliczenia wykonano dwukrotnie – dla górnego 
i dolnego oszacowania przewodnictwa cieplnego. Rozkład temperatury najbliższy 
wynikom eksperymentalnym przyjmowany był wtedy do dalszej analizy.

Pierwszą serią badań przyjętych do porównania były testy ogniowe przeprowa-
dzone w laboratoriach University of Ghent oraz University of Liège [53]. W bada-
niach zastosowano cztery typy przekrojów: 20 × 20 cm, 20 × 30 cm, 30 × 30 cm, 
40 × 40 cm oraz dwie różne wysokości słupów: 2,1 i 3,9 m. Wszystkie badane słu-
py wykonano z betonu zwykłej wytrzymałości na kruszywie otoczkowym. Proces 
ogrzewania realizowano według krzywej ISO 834. Z uwagi na silnie widoczne efek-
ty zjawiska odpadania otuliny betonowej w części elementów obserwowano przed-
wczesne zniszczenie i takie elementy wykluczono z prowadzonej analizy porów-
nawczej. Ostatecznie przyjęto do analizy tylko 9 słupów o przekrojach 30 × 30 cm 
i 40 × 40 cm.



119

Drugim zestawem wyników testów ogniowych były badania zrealizowane przez 
National Research Council in Canada [111, 113, 114, 130]. Badania obejmowa-
ły: wpływ poziomu obciążenia słupów, różne warunki podparcia końców elemen-
tu (przegubowe, utwierdzenie), różne kształty (kołowe, prostokątne, kwadratowe) 
i wymiary przekrojów, różny stopień zbrojenia (1,7-4,38%), wytrzymałość betonu 
na ściskanie (28-127 MPa), dodatki do betonu (stal, włókna polipropylenowe), ro-
dzaj kruszywa (krzemianowe, wapienne). Wszystkie słupy miały taką samą wyso-
kość, równą 3,81 m, i poddane były ogrzewaniu według krzywej ASTM 119, dość 
podobnej do ISO 834 (patrz: tabela 2.1) . Do celów porównania wybrano tylko słupy 
o kwadratowych przekrojach i wymiarach: 30,5 × 30,5 cm, 40,6 × 40,6 cm.

Słupy żelbetowe to elementy konstrukcyjne, dla których efekty II rzędu odgrywa-
ją istotną rolę. W literaturze przedmiotu można znaleźć raporty/opracowania poświę-
cone uwzględnianiu tych efektów w obliczaniu odporności pożarowej ściskanych 
elementów żelbetowych. Odpowiednie propozycje obejmują przyjęcie klasycznej 
formuły Rankina-Merchanta [176, 177] stosowanej do elementów stalowych, albo 
modyfikacje krajowych rekomendacji do obliczania słupów w warunkach zwykłej 
temperatury [52, 69, 174, 175].

Z uwagi na brak metod uwzględniania efektów II rzędu zaproponowano po-
dejście oparte na rekomendacjach PN-EN 1992-1-1 [148] wraz z obliczaniem siły 
wyboczeniowej według ACI 318-89 [32] i z modyfikacją analogiczną do prezento-
wanej w [174, 175]. Moment I rzędu jest wtedy zwiększany poprzez następujący 
współczynnik:
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gdzie:
NB – siła wyboczeniowa Eulera,
Nu – działające obciążenie,
co – stała zależna od rozkładu momentu I rzędu.
Siła wyboczeniowa Eulera obliczana jest wtedy z następującego równania:
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gdzie:
Ic, Is – moment bezwładności dla betonu i stali zbrojeniowej,
Ecm (θ) – moduł sprężystości betonu zależny od temperatury,
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Rys. 5.19. Porównanie wyników obliczeń według różnych metod i rezultatów badań 
eksperymentalnych: słupy z betonu zwykłej wytrzymałości (a, c, e); słupy 

z betonów wysokiej wytrzymałości (b, d, f)
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Es (θ) – moduł sprężystości stali zbrojeniowej,
θ (y, z, t) – pole temperatury,
θi – temperatura w i-tym pręcie,
lo – efektywna wysokość słupa.
Nośność słupa jest silnie zależna od wartości mimośrodów przypadkowych/nie-

zamierzonych eimp. W obliczeniach przyjęto eimp = 0,005 m we wszystkich elemen-
tach.

Porównanie wyników uzyskanych z obliczeń (teoretycznych) oraz eksperymen-
talnych (doświadczalnych) przedstawiono na rys. 5.19. Wartości obliczone Ncalc 
w większości przypadków różnią się od wartości doświadczalnych Nexp. Jednym 
z powodów może być fakt, iż w opisie badań ogniowych brakuje informacji o para-
metrach fizycznych zastosowanych betonów. Założone właściwości termiczne przy-
jęto na podstawie literatury, co może skutkować różnicami w uzyskanych polach 
temperatur w przekrojach elementów. Co więcej, w trakcie początkowej fazy ogrze-
wania w badaniach zaobserwowano przypadki lokalnego opadania otuliny betono-
wej (w szczególności w elementach z betonu wysokiej wytrzymałości). Zjawisko 
to skutkuje szybszym nagrzewem prętów zbrojeniowych i zwiększoną penetracją 
ciepła w przekroju, czego nie uwzględniano w obliczeniach.

Wyniki uzyskane dla metody iteracyjno-przyrostowej okazały się być najbliższe 
wynikom doświadczalnym zarówno dla betonów zwykłej, jak i wysokiej wytrzy-
małości (rys. 5.19e, f). Wartość średnia rozkładu wielkości Ncalc/Nexp dla tej metody 
jest bliska 1,0, a wartości współczynnika zmienności są najniższe spośród wszyst-
kich analizowanych metod. Metody efektywnego przekroju prowadzą do rzetel-
nych wyników jedynie dla elementów z betonu zwykłej wytrzymałości. Analiza 
rozkładu Ncalc/Nexp dla elementów z betonu wysokiej wytrzymałości (rys. 5.19b, d) 
wykazuje, że metody te prowadzą w wielu przypadkach (w szczególności metoda 
izotermy granicznej) do znaczącego przeszacowania lub niedoszacowania odpor-
ności pożarowej.

Podsumowanie
Przedstawione metody i procedury obliczeniowe skutkują podobnymi wynika-

mi opisywanymi poprzez krzywe interakcji Mu–Nu dla wszystkich analizowanych 
kształtów przekroju i klas betonu, ale tylko w zakresie przypadków obciążenio-
wych bliskich czystemu zginaniu (zginanie bez siły podłużnej). Jeżeli oprócz mo-
mentu zginającego występuje siła podłużna (ściskająca), to obserwuje się znaczne 
różnice/rozbieżności w wynikach, zwłaszcza dla betonów wysokiej wytrzymałości 
(BWW). Przyjmując metodę przyrostowo-iteracyjna za metodę referencyjną (po-
równawczą), różnice mogą osiągnąć 40% dla metody izotermy i 15% dla metody 
stref; w obu przypadkach lokując się po stronie niebezpiecznej z punktu widzenia 
poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w obser-
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wacjach innych badaczy [18, 137]. Różnice w wynikach dla metod zredukowanego 
przekroju mogą w pewnym stopniu być zredukowane przez przyjęcie do obliczeń 
innego poziomu granicznej izotermy (gdyż betony wysokiej wytrzymałości charak-
teryzują się szybszą redukcją wytrzymałości na ściskanie w funkcji temperatury niż 
betony zwykłej wytrzymałości) [137].

W porównaniu z wynikami eksperymentalnymi (wybrane testy ogniowe na słu-
pach żelbetowych) metoda iteracyjno-przyrostowa wykazuje dość stały poziom do-
kładności w całym analizowanym zakresie klas betonu, wyrażony przez podobne 
wartości parametrów rozkładu wielkości Ncalc/Nexp. W przypadku pozostałych metod 
różnice pomiędzy wartościami obliczonymi i wynikami doświadczalnymi są bar-
dziej wyraźne, ze znaczącymi rozrzutami wartości Ncalc/Nexp, w szczególności dla 
elementów z betonu wysokiej wytrzymałości (BWW).

Metody efektywnego/zredukowanego przekroju można traktować jako miarodaj-
ne tylko w zakresie betonów zwykłej wytrzymałości i w przypadku czystego zgina-
nia. Dla zginania z siłą podłużną i dla betonów wysokiej wytrzymałości mogą one 
niedoszacować lub przeszacować odporność pożarową (w szczególności dotyczy to 
metody izotermy 500°C).

Procedura przyrostowo-iteracyjna stosowana do określenia krzywych interakcji 
Mu–Nu zapewnia wyniki najbliższe rezultatom eksperymentalnym w całym prak-
tycznie zakresie analizowanych zmiennych (klasa wytrzymałości betonu, ilość zbro-
jenia, czas trwania oddziaływania pożarowego, kształt przekroju). Chociaż stanowi 
ona proces bardziej czasochłonny niż metody obliczeniowe bazujące na przekroju 
zredukowanym, to w ogólności można ją stosować dla różnych zależności napręże-
nie‒odkształcenie dla materiałów (zarówno dla betonu konstrukcyjnego, jak i stali 
zbrojeniowej), przez co umożliwia uwzględnienie zmienności parametrów w całym 
zakresie stosowanych materiałów.

5.4.2. REDYSTRYBUCJA SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
W STATYCZNIE NIEWYZNACZALNYCH KONSTRUKCJACH 

W WARUNKACH POŻAROWYCH

Zachowanie i bezpieczeństwo statycznie niewyznaczalnych  konstrukcji wyko-
nanych z betonu w warunkach podwyższonej temperatury zależy nie tylko od zacho-
wania elementów konstrukcyjnych, ale i – nawet w większym stopniu – od redystry-
bucji sił wewnętrznych postępującej z czasem trwania oddziaływania pożarowego. 
Z uwagi na niskie przewodnictwo cieplne betonu, podczas działania wysokiej tem-
peratury pożarowej, w przekrojach elementów konstrukcyjnych wytwarza się nie-
jednorodne pole temperatury. Jednocześnie następują znaczne deformacje, które są 
ograniczane przez obecność elementów przylegających, oraz dochodzi do redukcji 
sztywności z uwagi na pogarszanie się właściwości materiałowych. W efekcie siły 
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wewnętrzne w całej konstrukcji podlegają znacznej redystrybucji, podczas gdy de-
formacje, sposoby zniszczenia oraz nośność zmieniają się.

Zazwyczaj analiza na poziomie elementu konstrukcyjnego może stanowić pod-
stawową metodę weryfikacji odporności pożarowej. Przyjmuje się, że taka analiza 
jest wystarczająca dla standardowych warunków pożarowych. W takim podejściu 
oddziaływania pośrednie (wynikające z efektów termicznych wydłużeń elementów 
konstrukcyjnych) nie są uwzględniane w analizie i pomija się wpływ czasu trwania 
pożaru przy określaniu odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Wydaje się to uzasad-
nione w układach statycznie wyznaczalnych, ale w przypadku konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych można wnioskować, że analiza na poziomie przekroju może 
prowadzić do wyników po stronie niebezpiecznej.

Dla belek o końcach utwierdzonych gradient temperatur powoduje powstanie 
stałego momentu zginającego, powodującego rozciągania po stronie przeciwnej do 
powierzchni ogrzewanej, co może prowadzić do zniszczenia przekroju podporowe-
go. W konstrukcjach ramowych ciągłość połączeń w węzłach belka‒słup może po-
wodować powstanie siły osiowej w belce/ryglu, co może skutkować generowaniem 
sił ścinających w słupach i ostatecznie przedwczesnym zniszczeniem w wyniku ści-
nania (co potwierdzają obserwacje pożarów rzeczywistych).

Informacje dotyczące interakcji pomiędzy elementami konstrukcyjnymi oraz 
o plastycznym zachowaniu materiału mogą pomóc projektantowi w przewidywa-
niu długotrwałego zachowania konstrukcji w warunkach pożarowych. Dodatkowo 
dane takie mogą umożliwić spełnienie wymagań odnośnie kształtowania zbrojenia 
w najbardziej wrażliwych strefach konstrukcji z betonu.

Przy określaniu odporności pożarowej należy rozważyć wszystkie możliwe (od-
powiednie) dla danej sytuacji pożarowej formy zniszczenia. W zależności od ukła-
du obciążenia, historii termicznej i rodzaju konstrukcji mogą wystąpić różne formy 
zniszczenia: od zginania, wyboczenia (przy ściskaniu), ścinania lub skręcania oraz 
w wyniku utraty przyczepności w strefie zakotwienia. Zgodnie z normą [149] no-
śność elementów konstrukcyjnych, części konstrukcji lub globalnie dla całej kon-
strukcji można określać na podstawie analizy plastycznej.

Proces redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcji statycznie niewyznaczal-
nej w warunkach oddziaływania pożarowego obejmuje kilka etapów: fazę wstępną, 
w której deformacje giętne elementu konstrukcyjnego są wynikiem niejednolite-
go pola wydłużeń betonu (do poziomu około 300-400°C, w zależności od składu 
i  wytrzymałości betonu); fazę pośrednią, w trakcie której właściwości betonu i stali 
zbrojeniowej ulegają znacznemu pogorszeniu, a odkształcenia materiałów szybko 
narastają – w efekcie sztywności elementów konstrukcyjnych podlegają znaczą-
cym redukcjom; fazę po uformowaniu się pierwszego przegubu plastycznego – 
graniczny moment zginający w przekroju każdego przegubu plastycznego obniża 
ciągłość i zwiększa obroty kątowe, prowadząc ostatecznie do zamiany konstrukcji 
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w mechanizm i do jej zniszczenia [185]. Gdy układy statycznie niewyznaczalne pod-
dane działaniu podwyższonej temperatury pożarowej osiągają zniszczenie, defor-
macje rozwijają się bardzo szybko a sam proces zniszczenia jest stosunkowo krótki. 
Trwałe deformacje i intensywne zarysowania po zniszczeniu są wyraźne. Jednakże 
tempo procesu zniszczenia jest wolniejsze niż w układach statycznie wyznaczal-
nych. Regularność i amplituda zmian sił wewnętrznych zależą od typu konstruk-
cji, sztywności poszczególnych elementów konstrukcyjnych, względnego stosunku 
sztywności elementów, początkowego poziomu obciążenia i warunków ogrzewa-
nia [185].

Ustroje statycznie niewyznaczalne wytwarzają różne mechanizmy i ulegają 
zniszczeniu po uformowaniu się kolejno kilku przegubów plastycznych. Typ oraz 
forma mechanizmu zniszczenia, a także lokalizacja i kolejność wystąpienia prze-
gubów plastycznych w warunkach pożarowych są inne niż w warunkach zwykłej 
temperatury – patrz: rys. 5.20 [185]. Zależą one od stosunku względnej sztywno-
ści elementów ramy (TFC – oznaczenia badanych ram o różnych stosunkach li-
niowo sprężystej sztywności belki i słupa: TFC1-TFC3 = 0,354; TFC4 = 0,877; 
TFC5 = 2,011).

Z uwagi na sposób wykonania monolityczne konstrukcje z betonu stanowią  
praktycznie zawsze układy statycznie niewyznaczalne. Typowymi przykładami po-
wszechnie stosowanych układów konstrukcyjnych są żelbetowe elementy ciągłe 
(belki, płyty) oraz ramy składające się z belek i słupów.

Badania doświadczalne statycznie niewyznaczalnych konstrukcji z betonu pro-
wadzone w warunkach pożarowych są nieliczne. Realizowane eksperymenty do-
starczały informacji głównie o poziomie odporności pożarowej elementów kon-
strukcyjnych, natomiast zwykle brakuje wyników pomiarów oraz analizy zmian 
zachodzących w procesie deformacji i rozkładu sił wewnętrznych w konstrukcji, 
z uwagi na trudność w prowadzeniu takich pomiarów w temperaturze pożarowej. 
Poniżej zaprezentowano wybrane informacje z literatury [54, 67, 122, 185] dotyczą-

Rys. 5.20. Lokalizacja oraz kolejność wystąpienia przegubów plastycznych w badanych 
ramach: a) zwykła temperatura, b) temperatura pożarowa [185]
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ce redystrybucji sił wewnętrznych jako wyniku oddziaływania pożarowego dla ele-
mentów ciągłych (belki, płyty) oraz dla ram.

Płyty i belki ciągłe
W sytuacji gdy płyta wolno podparta poddana jest działaniu ognia, dochodzi do 

znacznych ugięć spowodowanych gradientem termicznym w przekroju. Dla płyty 
utwierdzonej na obu końcach te ugięcia nie mogą wystąpić, gdyż uniemożliwione 
są obroty na podporach. Dlatego też pojawiają się dodatkowe momenty zginające 
(termiczne) na podporach, co prowadzi do zmiany rozkładu momentów zginających 
na długości płyty. Taki sam mechanizm występuje generalnie dla elementów cią-
głych.

W belkach obserwuje się podobne zjawisko, ale w tym przypadku gradienty ter-
miczne nie są tak istotne, gdyż ciepło penetruje także przez boczne powierzchnie 
przekroju elementu. Ponadto przepisy normowe dotyczące projektowania w normal-
nych warunkach temperaturowych zawsze wymagają przyjęcia zbrojenia górnego 
nad podporami, co skutkuje formowaniem się mechanizmu plastycznego przy znisz-
czeniu.

W przypadku belek z utwierdzonymi końcami gradient temperatury wywołuje 
stały moment zginający powodujący rozciągania po stronie przeciwnej do ogrzewa-
nej powierzchni belki. Moment ten może prowadzić do przedwczesnego zniszczenia 
przekrojów podporowych w belce.

Na rysunku 5.21 przedstawiono dość skrajny przypadek schematu redystrybucji 
momentów zginających od oddziaływań pożarowych w belce ciągłej.

Wyniki symulacji numerycznych oraz porównanie uzyskanych rezultatów ob-
liczeń z wynikami badań doświadczalnych dla żelbetowych płyt i belek ciągłych 
zawarto w pracy [54]. Badania doświadczalne wykazały istotny wpływ zbrojenia 
podporowego (górnego) na mechanizm zniszczenia badanych elementów. Jeżeli za-
stosowane zbrojenie górne jest w stanie przenieść dodatkowe momenty wywołane 

Rys. 5.21. Schemat zmiany rozkładu momentów zginających w warunkach pożarowych 
dla elementu ciągłego
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temperaturą, to przeguby plastyczne pojawią się nad podporami pośrednimi i znisz-
czenie nastąpi według mechanizmu plastycznego. Jeżeli natomiast nie ma zbrojenia 
górnego w przęśle, to element nie jest w stanie przenieść żadnego rozciągania w tej 
strefie. Pojawi się wtedy rysa ukośna obejmująca cały przekrój, co doprowadzi do 
zmiany schematu statycznego, ale nie od razu do zniszczenia [54]. Z uwagi na ko-
nieczność spełnienia wymagań konstrukcyjnych w belkach zawsze występuje zbro-
jenie górne, stąd też wtedy tworzą się przeguby plastyczne i zazwyczaj występuje 
mechanizm plastyczny. Zgodnie z wnioskami z badań [54] niezbędne są dalsze prace 
dotyczące ciągliwości przegubów plastycznych w temperaturach pożarowych.

W pracy [67] zamieszczono wyniki analizy numerycznej, celem której było 
objaśnienie wpływu warunków podparcia na zachowanie żelbetowych belek cią-
głych w trakcie pożaru. Przyjmowano różne kształty przekroju belek oraz odmien-
ne wartości poziomu sztywności ograniczenia podłużnego/osiowego. Podstawo-
we parametry i zależności materiałowe przyjęto zgodnie z [149] dla jednej tylko 
klasy wytrzymałości betonu i stali zbrojeniowej oraz założono scenariusz pożaro-
wy według krzywej standardowej ISO 834. Wyniki badań wskazują jednoznacz-
nie, że przekrój podporowy w takich belkach jest zawsze obszarem krytycznym 
z uwagi na nośność, niezależnie od kształtu przekroju czy poziomu sztywności 
ograniczenia osiowego. Prowadzona analiza obejmowała historię naprężeń oraz od-
kształceń betonu i prętów stali zbrojeniowej. Szczegółowe wnioski z przeprowadzo-
nej analizy parametrycznej można sformułować w sposób następujący: zniszczenie 
belki następuje po około 180 min, chociaż według metody opisowej/tabelarycznej 
określa się poziom R60. Przemieszczenie po 180 min jest ok. 10-krotnie większe 
niż wartości początkowe. Po około 30 min oddziaływania pożarowego wykres mo-
mentów zginających przesuwa się do góry z powodu działania stałego ujemnego 
momentu od gradientu temperatury; w tym okresie nie obserwuje się znaczących 
degradacji sztywności ani w przekroju przęsłowym, ani w podporowym. Pomiędzy 
30 a 60 min trwania pożaru obserwuje się redukcję momentu zginającego w prze-
krojach podporowych oraz przyrost wartości momentu w przekroju przęsłowym; 
redukcja ta związana jest z uszkodzeniem zewnętrznych warstw betonu przekro-
ju belki, co skutkuje większą degradacją sztywności w przekrojach podporowych 
niż przęsłowych oraz powstaniem dodatniego stałego momentu od działania siły 
podłużnej na mimośrodzie. Pomiędzy 60 a 120 min czasu trwania oddziaływania 
pożarowego, z uwagi na postępującą degradację belki oraz zwiększający się udział 
siły podłużnej w tworzeniu dodatniego momentu, wykres momentów zginających 
dla belki obniża się prawie do wartości wyjściowych/początkowych. Zniszczenie 
występuje w przekroju podporowym po 180 min z uwagi na znaczne uszkodzenia 
betonu.

Należy podkreślić, że w celu pełnego wyjaśnienia i opisania wszystkich ewen-
tualnych zjawisk zachodzących w konstrukcji poddanej działaniu wysokiej tempe-
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ratury pożarowej dla pożarów rzeczywistych wymagane byłoby znaczne rozszerze-
nie zakresu analizy w stosunku do informacji przedstawionych w publikacji [67]. 
Ponadto interesujące byłoby rozszerzenie zakresu materiałów konstrukcyjnych 
dla analizowanych elementów, w szczególności na betony wysokiej wytrzymałości 
(BWW-HSC), które wykazują znacząco odmienne parametry materiałowe niż betony 
zwykłej wytrzymałości. W każdym szczegółowym przypadku wyniki powinny opi-
sywać zmiany wartości naprężeń i odkształceń w betonie i prętach zbrojeniowych 
w funkcji czasu trwania oddziaływania pożarowego. Aby zrealizować taki program 
konieczne jest wykorzystanie bardzo zaawansowanego oprogramowania własnego 
lub pakietów komercyjnych bazujących na MES, a także dysponowanie szczegóło-
wo udokumentowaną wiedzą o zależnościach parametrów materiałowych (fizycz-
nych/termicznych, mechanicznych) od temperatury.

Elementem niezbędnym do weryfikacji wyników prowadzonych analiz nume-
rycznych są oczywiście testy ogniowe, ale takie badania laboratoryjne na elemen-
tach w skali rzeczywistej nie są popularne z uwagi na koszty i występujące proble-
my techniczne.

Szeroki program badań doświadczalnych dotyczący żelbetowych belek ciągłych 
poddanych działaniu temperatury pożarowej i obciążonych siłami skupionymi opi-
sano w pracy [185]. W przeprowadzonych badaniach analizowano proces redy-
strybucji sił wewnętrznych wraz z pomiarami deformacji i uzyskiwanymi formami 
zniszczenia oraz określano nośność dla sytuacji pożarowej. Rozważono dwa przy-
padki ogrzewania elementów: symetryczne ogrzewanie belki od dołu jednocześnie 
w obu przęsłach; ogrzewanie niesymetryczne – tylko jedno przęsło poddano działa-
niu temperatury pożarowej. W warunkach zwykłej temperatury rozkład momentów 
zginających w belce może być określony jak dla materiału liniowo sprężystego. Bel-
ka ciągła dwuprzęsłowa jest układem statycznie niewyznaczalnym o jednym stopniu 
swobody. Wyniki badań uzyskane dla dwóch analizowanych przypadków ogrzewa-
nia belki wykazują różnice w lokalizacji oraz kolejności tworzenia się przegubów 
plastycznych. W belkach ogrzewanych symetrycznie pierwszy przegub plastyczny 
formował się w przęśle, następny – nad podporą pośrednią, a następnie dochodziło 
do przekształcenia konstrukcji w mechanizm i do zniszczenia. W przypadku ogrze-
wania niesymetrycznego sposób zniszczenia zależał od usytuowania siły skupionej. 
Jeżeli siła skupiona zlokalizowana była blisko podpory skrajnej, to wtedy zacho-
wanie belki było podobne jak w przypadku ogrzewania symetrycznego. Jeżeli siła 
przyłożona była bliżej podpory pośredniej, to zachowanie belki było inne – pierw-
szy przegub plastyczny tworzył się nad podporą, a kolejny w przęśle belki. Uzy-
skano także różne wyniki odporności pożarowej dla obu analizowanych warunków 
ogrzewania belek. Deformacje przy ogrzewaniu i graniczne poziomy temperatury 
dla belek ciągłych w badaniach zależały od miejsca usytuowania siły skupionej 
w przęśle (od rozkładu momentów zginających w przęśle) i od poziomu obciążenia. 
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Im wyższa wartość siły obciążenia,  tym większe ugięcia przy  tym samym pozio-
mie temperatury i ostatecznie niższa temperatura przy zniszczeniu.

Interesujące wyniki analiz obliczeniowych wpływu zmian sztywności przekroju 
płyt i belek poddanych działaniu temperatury pożarowej na redystrybucję momen-
tów zginających opisano w pracy [122]. Analiza tam przedstawiona dotyczyła żel-
betowych  elementów dwuprzęsłowych  z  obciążeniem  równomiernie  rozłożonym. 
W  procedurze  obliczeniowej  dla  warunków  pożarowych  wykorzystano  metodę 
izotermy 500°C [149]. W wyniku przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że re-
dukcja sztywności przekroju przęsłowego (ze zbrojeniem dolnym przy powierzchni 
ogrzewanej) następuje znacznie szybciej niż dla przekroju podporowego (z ogrze-
waną  strefą  ściskaną  betonu). W  początkowej    fazie  oddziaływania  pożarowego 
(30 min)  stosunek sztywności przekroju przęsłowego  i podporowego dla analizo-
wanego przypadku uległ prawie dwukrotnemu zmniejszeniu. Tak znaczna zmiana 
powoduje istotną redystrybucję momentów zginających. W efekcie dochodzi do re-
dukcji momentów przęsłowych i zwiększenia momentów podporowych. Ilościowe 
zmiany wartości momentów  zależą w  tym  przypadku  od  początkowych wartości 
sztywności (wymiarów) przekroju.

Ramy żelbetowe
W  ramach  żelbetowych  oddziaływania  pożarowe  powodują  redystrybucję  sił 

wewnętrznych (momentów zginających, sił ścinających, sił podłużnych) w belkach 
i  słupach,  a  także  intensyfikują –  z  uwagi  na dodatkowe przemieszczenia  (defor
macje) – efekty II rzędu w słupach.

Wyniki analizy parametrycznej przedstawione w pracy [67] pozwalają wniosko-
wać,  że  pominięcie  tych wpływów w obliczeniach może  prowadzić  do wyników 
po stronie niebezpiecznej z uwagi na znaczny przyrost sił poprzecznych w słupach, 
w  szczególności  w  początkowej  fazie  oddziaływania  pożarowego.  Przyrosty  te 
mogą spowodować zniszczenie słupa od ścinania po czasie znacznie krótszym niż 
projektowany.

Analiza obliczeniowa  [67] została przeprowadzona z zastosowaniem MES dla 
jednonawowej płaskiej stężonej ramy żelbetowej poddanej działaniu pożaru standar-
dowego (według krzywej ISO 834). Właściwości materiałowe betonu i stali zbroje-
niowej przyjęto zgodnie z [149]. Studia parametryczne obejmowały: zmienną geo-
metrię i przekroje elementów, różne warunki ogrzewania.

Na podstawie uzyskanych wyników obliczeń  zamieszczonych w [67] dla słupa 
poddanego działaniu ognia ze wszystkich czterech stron można sformułować nastę-
pujące wnioski:

 – po 30 min czasu trwania oddziaływania pożarowego wykres momentów zgi-
nających dla rygla ramy przesuwa się do góry w wyniku wystąpienia stałego 
momentu  od  gradientu  temperatury; w  tym  okresie  nie  obserwuje  się  zna-
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czących degradacji sztywności ani w przęśle, ani w przekrojach przysłupo-
wych belki,

 – pomiędzy 60 a 120 min trwania oddziaływania pożarowego redystrybucja 
momentów ulega stabilizacji i nie obserwuje się żadnych dalszych zmian,

 – zniszczenie następuje w przekroju podporowym, w którym dochodzi do wy-
czerpania nośności po 120 min,

 – siła osiowa w belce drastycznie wzrasta w okresie pierwszych 30 min, a po 
tym czasie jej przyrosty są mniej znaczące z powodu uszkodzeń betonu 
od wysokiej temperatury,

 – równocześnie z przyrostem siły osiowej dochodzi do poziomych przemiesz-
czeń słupa w pierwszych 30 min, które stabilizują się po tym czasie,

 – z powodu ogrzewania belki zarówno momenty zginające, jak i siły ścinające 
w słupie drastycznie wzrastają w pierwszych 30 min; po tym czasie nie nastę-
pują żadne dalsze zmiany z uwagi na postępujące uszkodzenia belki,

 – siły ścinające w dolnym słupie przyrastają niemal czterokrotnie w porówna-
niu z wartościami dla zwykłych warunków temperatury; w efekcie, żelbetowe 
słupy nieposiadające odpowiedniego zbrojenia poprzecznego mogą ulec nie-
przewidywanemu zniszczeniu od ścinania, co obserwuje się często w trakcie 
pożarów rzeczywistych.

Dla słupów poddanych działaniu ognia z trzech stron nie uzyskuje się znaczących 
różnic w wynikach, z wyjątkiem tego, że przyrosty momentów zginających i sił ści-
nających są wolniejsze z uwagi na niższy gradient temperatury w słupie.

Z praktycznego punktu widzenia jako wniosek z przeprowadzonych analiz ob-
liczeniowych [67] sugeruje się, aby dla warunków pożarowych przyjąć takie same 
wymagania konstrukcyjne odnośnie zbrojenia poprzecznego słupów jak w przypad-
ku oddziaływań sejsmicznych. Zastosowanie zamkniętych strzemion o zagęszczo-
nym rozstawie poprawia znacząco nośność i ciągliwość przekroju przy zginaniu 
i sile podłużnej oraz podnosi nośność na ścinanie słupa. Ponadto zagęszczone strze-
miona mogą pomóc kontrolować niekorzystny efekt odpadania otuliny betonowej 
przy działaniu ognia.

Badania doświadczalne żelbetowych ram w warunkach pożarowych przepro-
wadzono także w ramach programu badawczego przedstawionego w pracy [185]. 
Wnioski sformułowane na ich podstawie są jakościowo zgodne z wynikami analiz 
obliczeniowych zamieszczonych w [67].

Analiza redystrybucji – belka żelbetowa
W elementach żelbetowych w układach statycznie niewyznaczalnych zmiany 

właściwości materiałowych oraz charakterystyk sztywności przekroju w wyniku od-
działywania temperatury pożarowej prowadzą do redystrybucji sił wewnętrznych 
na długości elementu konstrukcyjnego i w poszczególnych przekrojach. Zmiana 
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rozkładu sił wewnętrznych w elementach ciągłych (płyty, belki) oraz ramach żel-
betowych może skutkować przedwczesnym zniszczeniem od nadmiernych momen-
tów zginających lub sił poprzecznych.

W niniejszej części podrozdziału podjęto próbę analizy zagadnienia redystrybu-
cji naprężeń dla żelbetowej belki utwierdzonej na obu końcach, poddanej działaniu 
obciążeń stałych i zmiennych na górnej powierzchni belki oraz obciążenia pożaro-
wego na pozostałych trzech bokach elementu. Przyjęto do analizy kilka przypad-
ków, dla których parametrami zmiennymi były wymiary przekroju i rozpiętość bel-
ki. Parametrami stałymi była klasa wytrzymałości stosowanego betonu (BZW) oraz 
stali.

Głównym celem analizy własnej było opisanie zachowania belki w trakcie pro-
cesu ogrzewania pożarowego poprzez określenie przebiegu zmian sił wewnętrznych 
w funkcji czasu trwania pożaru – przede wszystkim naprężeń w betonie w przekroju 
w strefie przęsłowej oraz podporowej. Dodatkowym zamierzeniem była weryfika-
cja możliwości zastosowania użytego programu obliczeniowego do tego typu ana-
lizy i rozstrzygnięcie, czy możliwa jest próba jego efektywnej aplikacji dla innych 
zakresów, np. dla betonów wysokiej wytrzymałości.

Przebieg zmian temperatury przyjęto zgodnie z krzywą standardową ISO 834. 
Analizę przeprowadzono z zastosowaniem MES za pomocą programu Abaqus.

Opis analizowanej belki żelbetowej
W pracy zamieszczono szczegółowy opis jednego przypadku obliczeniowego. 

Pozostałe wyniki w analizowanym zakresie parametrów zmiennych były jakościo-
wo bardzo podobne.

Analizowana belka żelbetowa była utwierdzona na obu końcach. Rozpiętość 
przęsła wynosiła 6,0 m, natomiast wymiary przekroju: 0,3 m (szerokość) i 0,50 m 
(wysokość). Przyjęto klasę wytrzymałości betonu elementu równą C35/45 i stal 
zbrojeniową RB500W (średnica prętów równa 20 mm). Nominalna otulina beto-
nowa zbrojenia została przyjęta jako równa 40 mm. Ogólny widok analizowanego 
elementu żelbetowego przedstawiono na rys. 5.22.

Na górnej powierzchni belki przyjęto obciążenie stałe (od ciężaru własnego bel-
ki) oraz zmienne równomiernie rozłożone o wartości odpowiadającej obciążeniu 
zmiennemu kategorii A dla budynków (pokoje w budynkach mieszkalnych według 
PN-EN 1991-1-1 [147]) przy założeniu, że belka występuje w układzie konstruk-
cyjnym stropu płytowo-belkowego, gdzie rozstaw belek wynosi 5,0 m. Obciążenie 
to działało przed przyłożeniem obciążenia temperaturą i pozostawało stałe podczas 
pożaru. Zmiana temperatury na trzech pozostałych powierzchniach belki (dół i po-
wierzchnie boczne) przyjęta została według krzywej ISO 834. Przeprowadzona ana-
liza obejmowała czas trwania pożaru do 120 min.
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Zastosowane modele materiałowe
Analizowaną belkę zamodelowano w programie Abaqus jako tzw. elementy bry-

łowe typu solid, zbudowane z prostopadłościennej bryły betonowej z wbudowanym 
zbrojeniem w postaci elementów prętowych o zadanej średnicy. Element modelowa-
no w przestrzennym stanie naprężenia (3D). Należy nadmienić, że elementy prętowe 
w programie Abaqus nie pozwalają na uwzględnienie przewodzenia ciepła w tych 
elementach.

Podstawowe parametry materiałowe w analizie, zarówno termiczne, jak i me-
chaniczne, przyjęte zostały generalnie zgodnie z informacjami zamieszczonymi 
w normie [149]. Do analizy w programie Abaqus przyjęto wartości współczynnika 
rozszerzalności termicznej betonu aproksymowane liniowo co 100°C.

Zmianę wartości modułu sprężystości podłużnej betonu ze wzrostem temperatu-
ry przyjęto na podstawie [11], według następującej zależności:

 k TE T, ,� �1 0 150dla Co  (5.15a)

 k T TE T, ( ) /� � �700 550 150dla Co  (5.15b)

Wartości liczbowe modułu sprężystości betonu określone według formuły (5.15) 
zestawiono w tabeli 5.1.

Rys. 5.22. Analizowana belka żelbetowa: a) widok ogólny elementu – przekrój podłużny, 
b) układ zbrojenia głównego w przekroju przęsłowym, c) układ zbrojenia głównego 

w przekroju podporowym
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Tabela 5.1
Wartości modułu sprężystości betonu w funkcji temperatury przyjęte w analizie

Temperatura [°C] 20 100 200 300 400 500 600 700

Moduł sprężystości 
betonu [GPa] 34 34 30,94 24,82 18,70 12,24 6,12 0,0

Wartość współczynnika Poissona w zakresie sprężystym przyjęto jak dla betonu 
niezarysowanego równą 0,2.

W celu odwzorowania zachowania betonu w programie Abaqus [1] dostępne są 
trzy rodzaje modeli: Smeared Crack Concrete Model, Brittle Crack Concrete Model 
i Concrete Damaged Plasticity Model. W niniejszej analizie wybrano ten ostatni 
(CDPM), gdyż pozwala on na modelowanie niesprężystego zachowania się betonu 
jako materiału o odmiennych właściwościach na ściskanie i rozciąganie. Model ten 
zakłada dwa główne mechanizmy uszkodzenia betonu: pęknięcia na skutek rozcią-
gania i zmiażdżenie betonu ściskanego.

CDP jest modelem materiału sprężysto-plastycznego z izotropową degradacją 
własności sprężystych. Został on zaproponowany w 1989 roku przez Lublinera 
[131] i rozwinięty przez Lee i Fenvesa [127]. Model ten pozwala na uwzględnienie 
różnic pomiędzy zachowaniem betonu przy ściskaniu i rozciąganiu, co jest widocz-
ne zarówno w sposobie sformułowania warunku plastyczności, jak i zależności opi-
sującej parametr uszkodzenia materiału. Model CDP jest wystarczająco złożony, aby 
odwzorować rzeczywiste zachowanie konstrukcji z betonu. Głównym problemem 
utrudniającym jego użycie jest znalezienie stałych i funkcji materiałowych szczegó-
łowo go określających.

Aby uzyskać pełny opis własności w ramach modelu CDP potrzebna jest zna-
jomość:

 – ośmiu stałych (dwie stałe sprężystości, dwie wytrzymałości w złożonych sta-
nach naprężenia, dwa parametry potencjału płynięcia i dwa parametry resty-
tucji),

 – czterech funkcji materiałowych charakteryzujących rozwój uplastycznie-
nia i degradacji (dwie z nich opisują wzmocnienie; pierwsza określa grani-
cę plastyczności przy ściskaniu w zależności od zastępczego odkształcenia 
niesprężystego związanego z minimalną wartością własną tensora odkształ-
cenia plastycznego; druga – zależność pomiędzy granicą plastyczności przy 
rozciąganiu a odkształceniem zastępczym niesprężystym związanym z mak-
symalną wartością tensora odkształcenia plastycznego; pozostałe dwie krzy-
we opisują zmiany parametrów uszkodzenia przy ściskaniu oraz przy rozcią-
ganiu w funkcji odpowiednich zastępczych odkształceń niesprężystych).
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Na rysunku 5.23 przedstawiono kształt powierzchni granicznej w płaskim stanie 
naprężenia przyjmowanej dla modelu CDP w systemie MES Abaqus [1]. Powierzch-
nia ta została pierwotnie zaproponowana przez Lee i Fenvesa [127].

W przypadku modelowania złożonych zagadnień nieliniowych, np. jednocześnie 
sprzężonych i niestacjonarnych pól naprężeń i temperatur, zastosowanie dokładne-
go opisu zachowania materiału może stwarzać problemy ze względu na stabilność 
rozwiązania i być nieefektywne z powodu długiego czasu obliczeń. W takich przy-
padkach można stosować proste sposoby opisu materiału sprężysto-plastycznego, 
np. opis biliniowy.

W opisywanej analizie zastosowano biliniowe modele zachowania dla betonu 
ściskanego i dla betonu rozciąganego. Jako naprężenie powodujące powstawanie 
pęknięć w betonie przyjęto średnią wytrzymałość betonu na rozciąganie, zależną 
od jego temperatury (rys. 5.24).

Założono, że odkształcenia niesprężyste powstają w betonie ściskanym w chwili 
osiągnięcia 40% średniej wytrzymałości na ściskanie. Wartość średniej wytrzyma-
łości betonu na ściskanie jest przyjmowana w zależności od jego temperatury we-
dług [149].

Jak już wspominano, pręty zbrojenia w programie Abaqus zamodelowano jako 
elementy prętowe, w związku z czym wpływ właściwości termicznych stali zbro-
jeniowej na pola temperatur w przekroju betonowym pozostaje nie uwzględniony. 
Właściwości mechaniczne stali zostają zadane jak dla temperatury początkowej za-
równo w zakresie sprężystym, jak i plastycznym. Autor niniejszej monografii jest 

Rys. 5.23. Powierzchnia graniczna w płaskim stanie naprężenia (Abaqus) [1]
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Rys. 5.24. Modele betonu przy rozciąganiu i przy ściskaniu ‒ Abaqus Manual [1]

świadomy związanych z przyjętym modelem niedoskonałości i możliwych błędów 
w oszacowaniu naprężeń.

Szczegółowe zależności dla stali zbrojeniowej niezbędne do analizy przyjęto 
według [149]. Moduł sprężystości podłużnej stali przyjęto równy 200 GPa, nato-
miast współczynnik Poissona 0,30. Podobnie jak dla betonu, z uwagi na złożoność 
modelowanego zagadnienia (sprzężone i niestacjonarne) w celu odzwierciedlenia 
sprężysto-plastycznego zachowania stali przyjęto model biliniowy z półką poziomą.

Model uwzględnienia wpływów temperatury dla belki
Analizując nieustalony przepływ ciepła, konieczne jest założenie temperatury 

początkowej układu, którą przyjęto na poziomie 20°C. Wymiana ciepła pomiędzy 
nagrzanym powietrzem (przez panujący wewnątrz budynku pożar) a analizowa-
nym elementem  konstrukcyjnym odbywa się w ogólnym przypadku na trzy spo-
soby:

 – przewodzenie wewnątrz belki żelbetowej,
 – konwekcję na styku betonu i otaczającego go powietrza,
 – promieniowanie termiczne.

Sposób przekazania ciepła pomiędzy rozgrzanym powietrzem a powierzchnią 
elementu żelbetowego określają warunki brzegowe. W analizie założono warunki 
brzegowe trzeciego rodzaju. Oznacza to, że wymiana ciepła między tymi  ośrodkami 
będzie realizowana przez konwekcję i promieniowanie cieplne, poprzez zdefiniowa-
nie temperatury powietrza i współczynnika przejmowania ciepła przez konwekcję 
oraz współczynnika absorpcyjności w przypadku promieniowania w każdej rozpa-
trywanej chwili.

Założono, że analizowana belka będzie ogrzewana z trzech stron (powierzch-
nie boczne i dolna), a zmiana temperatury powietrza w czasie będzie realizowa-
na zgodnie ze standardową krzywą temperatura‒czas według ISO 834. Na górnej 
powierzchni belki będzie panowała stała temperatura powietrza równa 20°C. Po-
wierzchnie czołowe belki (koniec i początek) zadano jako izolowane. Na podsta-
wie zaleceń [147] przyjęto współczynnik przejmowania ciepła przez konwekcję 
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równy 25 W/(m2 · K) – powierzchnie ogrzewane i 4 W/(m2 · K) – powierzchnia 
nieogrzewana belki. Współczynnik absorpcyjności powierzchni betonowej, zgodnie 
z zaleceniami [147], przyjęto równy 0,70.

Zmianę temperatury powietrza w czasie trwania pożaru aproksymowano linio-
wo odcinkami, których wielkość zależy od szybkości przyrostu temperatury. W okre-
sie pierwszych 5 min trwania pożaru krzywą standardową modelowano odcinkami, 
na których zmiana temperatury następuje co jedną minutę, przez kolejne dwa kroki 
co 2 min, następnie do 50 min trwania pożaru – długość kroku obliczeniowego wy-
nosiła 5 min. Przez ostatnie 100 min rozpatrywanego czasu trwania pożaru długość 
kroków obliczeniowych wynosiła 10 min. Szczegółowe informacje dotyczące czasu 
trwania kolejnych kroków obliczeniowych i odpowiadającej im temperaturze po-
wietrza podczas pożaru przedstawiono w tabeli 5.2.

Tabela 5.2
Temperatura odpowiadająca poszczególnym krokom obliczeniowym

Numer 
kroku

Czas trwania 
kroku  
[min]

Czas trwania 
pożaru  
[min]

Temperatura powietrza 
w strefie pożaru  

[°C]

Średnia temperatura 
powietrza w strefie pożaru 

[°C]

1 2 0 20 20

2 1 1 349 185

3 1 2 445 397

4 1 3 502 474

5 1 4 543 523

6 1 5 576 560

7 2 7 625 600

8 2 9 662 644

9 5 14 728 695

10 5 19 773 751

11 5 24 809 791

12 5 29 837 823

13 5 34 860 849

14 5 39 881 871

15 5 44 899 890

16 6 50 918 909

17 10 60 945 932

18 10 70 968 957
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19 10 80 988 978

20 10 90 1006 997

21 10 100 1022 1014

22 10 110 1036 1023

23 10 120 1049 1043

24 10 130 1061 1055

25 10 140 1072 1067

Opisany sposób przykładania obciążenia spowodowanego temperaturą ma na 
celu dokładne odzwierciedlenie standardowej krzywej temperatura‒czas.

Przed rozpoczęciem pożaru i w czasie jego trwania na belkę oddziałuje obciąże-
nie zewnętrzne stałe i zmienne zgodnie z rys. 5.25. Natomiast schemat obciążenia 
belki temperaturą przedstawiono na rys. 5.26.

Ponieważ analizowany element konstrukcyjny (belka) zamodelowany został jako 
bryłowy typu solid, to w węźle ma on tylko trzy stopnie swobody (tylko przesuwy). 
W związku z tym należy zablokować trzy translacje, co spowoduje zadanie pełnego 
utwierdzenia. Zastosowano następujące typy elementów skończonych:

 – pręty zbrojeniowe – element B31 (element belkowy liniowy 2-węzłowy, za-
gadnienie trójwymiarowe),

 – element betonowy – C3D8RT (element bryłowy 8-węzłowy, sprzężone cie-
pło-przemieszczenie).

W wyniku dyskretyzacji rozpatrywanego elementu uzyskano 35011 elementów 
skończonych o wymiarze 2,94 × 3 × 3cm.

Rys. 5.25. Schemat obciążenia na górnej powierzchni belki przed przyłożeniem 
obciążenia temperaturą

cd. tab. 5.2
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Wyniki analizy
W efekcie analizy żelbetowej belki uzyskano wyniki rozkładu temperatury oraz 

rozkłady naprężeń zastępczych dla różnych przekrojów i różnych czasów trwa-
nia obciążenia pożarowego. Co więcej, możliwe było porównanie tych rozkładów 
przy różnych przyjętych zależnościach opisujących właściwości betonu – dla po-
czątkowych wartości stałych niezależnych od temperatury, a także dla przebiegów 
uwzględniających zmienność parametrów w funkcji temperatury.

Rozkłady temperatury
Na rysunku 5.27 przedstawiono porównanie rozkładów temperatury w przekro-

ju analizowanej belki dla dwóch przypadków obliczeniowych: przy założeniu stałej 
wartości właściwości termicznych dla betonu równych wartościom dla 20°C oraz 
przy przyjęciu zmiennych w funkcji temperatury właściwości termicznych betonu 
zgodnie z zależnościami podanymi w [149]. Porównanie dowodzi wyraźnie, że igno-
rowanie zależności pomiędzy temperaturą a parametrami termicznymi betonu (spa-
dek przewodnictwa cieplnego wraz z temperaturą; wzrost ciepła właściwego wraz 
z temperaturą) skutkuje znaczącym przeszacowaniem temperatury. Wynika to przede 
wszystkim z nieuwzględnienia spadku przewodnictwa cieplnego z temperaturą, 
co odpowiada za wolniejsze tempo przepływu ciepła wraz z przyrostem temperatury.

W niektórych praktycznych uproszczonych podejściach do zagadnienia projek-
towania pożarowego elementów konstrukcyjnych dopuszczalne jest przyjmowanie 
stałych wartości parametrów termicznych dla betonu. Wtedy analiza obliczeniowa 
bazuje na mniejszych wymiarach przekroju zredukowanego (większa część przekro-
ju jest pomijana w efekcie degradacji właściwości mechanicznych betonu) i w kon-
sekwencji uzyskuje się niższe poziomy odporności pożarowej obliczanych elemen-
tów. Podejście takie jest po stronie bezpiecznej szacowania odporności pożarowej 
elementów z betonu.

Rys. 5.26. Obciążenie belki od wpływu temperatury: a) stała temperatura równa 20°C na 
górnej powierzchni, b) temperatura określona według krzywej standardowej 

ISO 834 na powierzchniach bocznych i powierzchni dolnej belki
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Czas trwania 
pożaru [min]

Stałe wartości właściwości 
termicznych betonu

Zmienne wartości właściwości termicznych 
betonu

30

60

90

120

Rys. 5.27. Rozkład temperatury w przekroju żelbetowym dla dwóch analizowanych zestawów 
właściwości termicznych betonu
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Analiza zastępczych naprężeń Hubera-Misesa-Hencky’ego (H-M-H)
W celu porównania uzyskanych wyników naprężeń w złożonym stanie naprę-

żenia do parametrów materiałowych w jednoosiowym stanie naprężeń stosuje się 
hipotezy wytężeniowe.

Jedną z powszechnie stosowanych jest hipoteza energii odkształcenia postacio-
wego Hubera-Misesa-Hencky’ego (H-M-H). Zapewnia ona dobre wyniki w porów-
naniu z rezultatami doświadczalnymi uzyskiwanymi dla wielu materiałów sprę-
żysto-plastycznych. Według tej hipotezy wytężenie materiału w danym punkcie 
materialnym jest zależne od gęstości energii odkształcenia postaciowego niezależ-
nie od stanu naprężenia.

Dla trójosiowego stanu naprężenia energia odkształcenia postaciowego jest defi-
niowana jako:

 � f E� � � � � � � �( ) / [( ) ( ) ( ) ]1 6 1 2

2

2 3

2

3 1

2� � � � � � �  (5.16)

natomiast dla jednoosiowego stanu naprężenia może być ostatecznie wyrażona jako:

 � f E� � �( ) /1 3
2� �  (5.17)

W wyniku porównania podanych powyżej zależności można uzyskać formułę do 
określenia zastępczych naprężeń (H-M-H):

 � � � � � � �H-M-H � � � � � � �1 2 1 2

2

2 3

2

3 1

2
/ [( ) ( ) ( ) ]  (5.18a)

lub:

� � � � � � � � � �H-M-H � � � � � � � � � �1 2 6
2 2 2 2 2 2

/ [( ) ( ) ( ) ( )]x y y z z x xy yz xz  (5.18b)

W zastosowanym programie MES (Abaqus) [1] zastępcze/zredukowane naprę-
żenia H-M-H są opisywane symbolem Mises. W przestrzeni Haigh-Westergaarda 
(patrz: rys. 5.28) dla przypadku trójosiowego stanu naprężeń warunek (5.18b) defi-

Rys. 5.28. Trójwymiarowa przestrzeń naprężeń głównych
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niuje przestrzeń wewnątrz walca o nieskończonej długości i osiach, które pokrywa-
ją się z osiami aksjatorów tensora naprężeń.

Zastępcze/ekwiwalentne odkształcenia plastyczne (PEEQ) w programie Abaqus 
opisują wartość skalarną odkształceń plastycznych w rozważanym punkcie. Od-
kształcenia te stanowią ekwiwalent dla zastępczych naprężeń H-M-H.

W przypadku analizy konstrukcji z betonu bardziej właściwe niż stosowanie kryte-
rium Hubera-Misesa-Hencky’ego (H-M-H) byłoby przyjęcie warunku Druckera-Pra-
gera, będącego rozszerzeniem powierzchni plastycznej H-M-H (z uwzględnieniem 
pierwszego niezmiennika tensora naprężeń) lub Coulomba-Mohra (uwzględniają-
cego również trzeci niezmiennik dewiatora naprężeń). Na rysunku 5.29 przedsta-
wiono powierzchnie graniczne dla wymienionych hipotez w przestrzeni naprężeń 
głównych oraz w płaszczyźnie dewiatorowej.

Można by zastosować również inne zaawansowane kryteria wytężeniowe opisy-
wane w literaturze, np. Ottosena [142], Hsieh [68], Williama i Warnke [68], Ottosena- 
-Podgórskiego [144].

Obszerne informacje o podstawach teorii modelowania zachowania materia-
łów konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem teorii plastyczności także 
dla konstrukcji z betonu, zamieszczono w pracach [34, 142].

Do przedstawienia wyników uzyskanych w systemie MES Abaqus [1], z przy-
jętym modelem CDP do opisu zachowania betonu, wykorzystano automatycznie 
dostępną opcję prezentacji wyników obliczeń w formie naprężeń (H-M-H). Zdecy-
dowano tak, gdyż celem przedstawionych przykładowych obliczeń w zakresie re-
dystrybucji sił wewnętrznych dla belki było przede wszystkim uzyskanie jakościo-
wych informacji o charakterze i przebiegu zmian naprężeń w różnych przekrojach 
belki żelbetowej w efekcie oddziaływania pożarowego. Nie wnioskowano na ich 
podstawie o poziomie wytężenia materiału czy ostatecznie o poziomie odporności 
pożarowej. Wydaje się, że w takim ujęciu zastosowane podejście, choć nie do końca 

Rys. 5.29. Powierzchnie graniczne według Druckera-Pragera i Mohra-Coulomba: 
a) w przestrzeni naprężeń głównych, b) w płaszczyźnie dewiatorowej
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ścisłe, jest dopuszczalne. Należy także zauważyć, że w systemie MES Abaqus bra-
kuje możliwości wizualizacji stopnia wytężenia naprężeń zgodnie z powierzchnią 
graniczną używaną przez model CDP. Z punktu widzenia oceny stanu zaawansowa-
nia procesów destrukcji w betonie celowe jest posługiwanie się mapami zastępczego 
odkształcenia plastycznego PEEQ.

W tabeli 5.3 podano wartości naprężeń H-M-H w betonie dla przekrojów pod-
porowych i przęsłowych dla trzech różnych poziomów wysokości belki (dla 26,46, 
32,34 i 38,22 cm, licząc od dolnej powierzchni belki) i dla różnych czasów trwa-
nia oddziaływania pożarowego (od 0 do 120 min). Obserwuje się wzrost naprężeń 
w strefach podporowych i redukcje naprężeń w strefie przęsłowej dla czasu trwa-
nia pożaru powyżej 60 min. Stąd można wnioskować, że dochodzi do redystrybucji 
naprężeń w wyniku dłuższego czasu oddziaływania pożarowego.

Tabela 5.3
Wartości naprężeń H-M-H w funkcji czasu trwania oddziaływania pożarowego  

dla wybranych przekrojów

Czas trwania pożaru
[min]

Naprężenia H-M-H [MPa]
dla przekroju podporowego belki

Naprężenia H-M-H [MPa]
dla przekroju przęsłowego belki

Poziom 26,46 cm

0 2,74 0,43

30 3,04 2,38

60 3,73 2,48

90 4,51 2,42

120 5,01 2,24

Poziom 32,34 cm

0 2,50 1,58

30 3,06 3,04

60 3,38 3,10

90 4,45 2,88

120 4,91 2,39

Poziom 38,22 cm

0 2,64 2,74

30 3,27 5,02

60 3,75 5,23

90 5,33 5,52

120 5,75 5,27
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Na rysunku 5.30 pokazano mapy naprężeń zastępczych H-M-H dla analizowanej 
belki wraz z podłużnym przekrojem dla wybranych poziomów wynoszących: 26,46 
oraz 38,22 cm.

Czas trwania 
pożaru [min]

Mapa naprężeń H-M-H 
[MPa]

Przekrój przez mapę 
naprężeń H-M-H [MPa] ‒ 

poziom 26,46 cm

Przekrój przez mapę 
naprężeń H-M-H [MPa] ‒ 

poziom 38,22 cm

60

90

120

Na rysunku 5.31 przedstawiono mapy naprężeń w funkcji czasu trwania pożaru 
dla przekrojów przęsłowego i podporowego.

Dla przekroju przęsłowego po 30 min czasu trwania oddziaływania pożarowe-
go obserwuje się niesprężyste odkształcenia przy krawędzi przekroju. Analizując 
mapy naprężeń, po 60 min pożaru można zauważyć redukcję naprężeń w dolnej czę-
ści przekroju spowodowaną ogrzewaniem i postępującą degradacją wytrzymałości 
betonu na rozciąganie. Po uplastycznieniu górnych oraz dolnych włókien w prze-
kroju następuje „przegrupowanie” (redystrybucja) naprężeń i przyrost naprężeń 
w środkowej części przekroju. Potem, przy dłuższym czasie trwania oddziaływania 
pożarowego, obserwuje się spadek naprężeń w całym przekroju.

Rys. 5.30. Mapy naprężeń H-M-H dla analizowanej belki w funkcji czasu trwania 
oddziaływania pożarowego dla wybranych przekrojów i poziomów
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Czas trwania 
pożaru [min] Mapa naprężeń – przekrój przęsłowy Mapa naprężeń ‒ przekrój podporowy

0

30

60

90

120

Rys. 5.31. Mapy naprężeń H-M-H dla przekroju przęsłowego i podporowego belki dla 
różnego czasu trwania oddziaływani pożarowego (właściwości termiczne betonu 

przyjęte w funkcji temperatury)
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Czas trwania 
pożaru [min]

Stałe wartości właściwości termicznych 
betonu

Zmienne wartości właściwości 
termicznych betonu

Przekrój przęsłowy belki

30

120

Przekrój podporowy belki

30

120

Analizując odpowiednie przebiegi naprężeń dla przekroju podporowego, moż-
na zaobserwować wystąpienie odkształceń plastycznych w górnej części przekroju 
(rysy w strefie rozciąganej). Z uwagi na wyższe poziomy naprężeń w strefie pod-
porowej, w porównaniu ze strefa przęsłową, odkształcenia niesprężyste występują 
już kilka minut po rozpoczęcie nagrzewania w całym przekroju. Maksymalna war-

Rys. 5.32. Mapy naprężeń H-M-H – porównanie wyników analizy dla stałych i zmiennych 
w funkcji temperatury właściwości termicznych betonu
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tość naprężenia zastępczego w przekroju podporowym od obciążenia mechanicz-
nego (obciążenie użytkowe) występuje w dolnej części (strefa ściskana) z powodu 
wyższej wartości wytrzymałości betonu na ściskanie niż na rozciąganie. Pierwsze 
odkształcenie plastyczne powstaje w górnej części przekroju (strefa rozciągana) 
jeszcze przed przyłożeniem oddziaływania temperatury. Po 30 min trwania oddzia-
ływania pożarowego obserwuje się przyrost naprężeń w całym przekroju. Po 60 min 
– z uwagi na przyrost temperatury i postępująca degradację mechanicznych para-
metrów betonu ‒ następuje redukcja naprężeń w dolnej części przekroju i przyrost 
naprężeń w innych strefach przekroju. Począwszy od 90 min trwania pożaru do-
chodzi do redukcji naprężeń w górnej i dolnej części przekroju, przy zauważalnym 
wzroście naprężeń w innych strefach przekroju, czyli efektu odwrotnego niż dla 
przekroju przęsłowego.

Zatem można stwierdzić, że po 90 min oddziaływania pożarowego dochodzi do 
redystrybucji naprężeń pomiędzy przekrojami podporowym i przęsłowym – naprę-
żenia w przęśle ulegają redukcji, podczas, gdy naprężenia w przekroju podporo-
wym przyrastają.

Dodatkowo na rys. 5.32 porównano uzyskane wyniki obliczeń w postaci map 
naprężeń dla wybranego czasu trwania oddziaływania pożarowego (30, 120 min) 
dla przekroju przęsłowego i podporowego, uzyskane przy przyjęciu właściwości 
termicznych betonu jako wielkości stałych lub będących funkcjami temperatury. 
Zakładając stałe wartości parametrów termicznych betonu, uzyskuje się nie tylko 
wyższe temperatury w przekroju (patrz: rys. 5.27), ale także znacząco wyższe war-
tości naprężeń w przekroju zarówno dla przekroju podporowego, jak i przekroju 
przęsłowego analizowanej belki żelbetowej.

Podsumowanie
Uzyskane wyniki analizy obliczeniowej redystrybucji sił wewnętrznych w sta-

tycznie niewyznaczalnej belce żelbetowej w sytuacji pożarowej wykazują general-
nie jakościową zgodność z rezultatami prezentowanymi w literaturze przedmiotu. 
Obserwacja przebiegu zmian naprężeń w betonie w poszczególnych przekrojach 
w funkcji czasu trwania oddziaływania pożarowego umożliwia opisanie oraz zro-
zumienie zmian w zachowaniu elementu żelbetowego poddanego takiemu wyjątko-
wemu oddziaływaniu i ich konsekwencji w odniesieniu do odporności pożarowej.

Przy projektowaniu belek żelbetowych (konstrukcyjnych elementów statycz-
nie niewyznaczalnych) o wymaganej odporności co najmniej R90 wydaje się nie-
zbędne, aby uwzględnić redystrybucję sił wewnętrznych w przekrojach po długo-
ści elementu. W wyniki oddziaływania pożarowego następuje „przegrupowanie” 
sił wewnętrznych/naprężeń ze wzrostem ich wartości w przekrojach podporowych 
i redukcją w strefach przęsłowych. Stąd też konieczne jest zapewnienie odpowied-
niej ilości zbrojenia w strefach, gdzie następuje przyrost sił wewnętrznych. Poziom 
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odporności ogniowej R90, określony w wyniku analizy obliczeniowej jako istotny 
z punktu widzenia wpływów redystrybucji, koresponduje całkiem dobrze z infor-
macjami zamieszczonymi w normie PN-EN 1991-1-2 [149]. W dokumencie tym 
sformułowano dodatkowe wymagania konstrukcyjne dla żelbetowych elementów 
ciągłych (płyty, belki), które spełnić należy przy projektowaniu elementów na od-
porność pożarową R90 lub większą, aby uwzględnić efekty redystrybucji sił we-
wnętrznych w zachowaniu takich elementów konstrukcyjnych.

Aby racjonalnie projektować konstrukcje żelbetowe w sytuacji pożarowej przy 
prowadzeniu analizy termicznej należy stosować właściwości parametrów termicz-
nych betonu określone z uwzględnieniem wpływu temperatury (odpowiednie za-
leżności funkcyjne). Przyjmowanie stałych wartości parametrów fizycznych beto-
nu (definiowanych jak dla zwykłych warunków projektowych, czyli temperatury 
równej 20°C) prowadzi do przeszacowania wpływu temperatury pożarowej na kon-
strukcję (zbyt duże wartości temperatury) i niedoszacowania odporności pożaro-
wej konstrukcji.

W celu prowadzenia łącznej zaawansowanej analizy termiczno-odkształcenio-
wej należy stosować parametry materiałowe (fizyczne i mechaniczne) jako funk-
cje temperatury. Przyjmowanie stałych wartości tych parametrów prowadzi do prze-
szacowania wartości naprężeń.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wskazane byłyby dalsze prace w zakresie 
analizy zagadnienia redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcjach żelbetowych 
z uwzględnieniem innych ‒ niż tylko standardowe ‒ krzywych temperatura–czas, 
a także różnych zależności fizycznych dla betonu i stali zbrojeniowej, czy ze szcze-
gółowym uwzględnieniem i analizą zmian rozkładu naprężeń w prętach zbrojenio-
wych.



6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE

Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych obejmuje w ogólnym 
przypadku kilka etapów (wybór modelu pożaru i odpowiedniego scenariusza poża-
rowego, przeprowadzenie analizy termicznej, wykonanie analizy mechanicznej dla 
konstrukcji, weryfikacja odpowiednich warunków odporności pożarowej), na któ-
rych wymagane jest przyjęcie szeregu parametrów zarówno opisujących przebieg 
procesu wymiany ciepła, jak i definiujących zachowanie materiałów w temperatu-
rze pożarowej. Charakter oddziaływań pożarowych uwzględnianych w analizie kon-
strukcji oraz możliwe do stosowania modele pożaru przedstawiono w rozdziale 2 
pracy. W przypadku konstrukcji z betonu/żelbetowych dla celów realizacji analizy 
konstrukcji w sytuacji pożarowej niezbędna jest znajomość podstawowych para-
metrów materiałowych betonu konstrukcyjnego i stali zbrojeniowej, określonych 
w funkcji temperatury (właściwości fizyczne/termiczne oraz właściwości mecha-
niczne).

W literaturze przedmiotu można znaleźć liczne propozycje i wyniki badań do-
świadczalnych opisujące wpływ temperatury pożarowej na właściwości fizyczne/
termiczne i mechaniczne betonu konstrukcyjnego oraz stali zbrojeniowej (przewod-
nictwo cieplne,  ciepło właściwe, wydłużalność termiczna, wytrzymałości na ściska-
nie/rozciąganie, właściwości odkształceniowe) z uwzględnieniem wpływu czynni-
ków materiałowych (rodzaj kruszywa, cementu, rodzaj stali) oraz środowiskowych 
(wilgotność), a także charakteru oddziaływania pożarowego (historia nagrzewania, 
scenariusz pożarowy). Odpowiednie przepisy normowe również zawierają propozy-
cje w tym zakresie, umożliwiając analizę typowych przypadków. W pracy zestawio-
no te informacje (patrz: rozdziały 3, 4) oraz wykorzystano je do przeprowadzenia 
analizy termicznej dla wybranych przypadków obliczeniowych (podrozdział 5.2), 
a także wykonania obliczeń w zakresie analizy mechanicznej (podrozdziały 5.3, 5.4).

Wykazano, że w zakresie analizy termicznej można zastosować podejścia o róż-
nym stopniu dokładności, przy czym najpewniejszym sposobem ich weryfikacji są 
wyniki badań pożarowych. Jednak dla typowych przypadków obliczeniowych na-
wet uproszczone metody szacowania pól termicznych mogą być przydatne w anali-
zie konstrukcji z betonu. Ważniejszą kwestią jest stosowanie parametrów materia-
łowych będących funkcjami temperatury (zarówno dla betonu konstrukcyjnego, jak 
i stali zbrojeniowej), gdyż to warunkuje rzeczywisty opis zachowania konstrukcji 
i skutkuje bardziej wiarygodnymi wynikami rozkładu temperatury. Przyjmowanie 
stałych niezależnych od czasu wartości parametrów termicznych/fizycznych mate-
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riałów powoduje uzyskanie wyższych wartości temperatury w przekrojach elemen-
tów konstrukcyjnych i niższych poziomów odporności pożarowej elementów. Na-
leży jednak dodać, że wyniki analizy dla takiego uproszczenia lokują się po stronie 
bezpiecznej. Dodatkowo można stwierdzić, że szczegółowe informacje o właściwo-
ściach fizycznych/termicznych stali zbrojeniowej są niejako drugorzędne w analizie 
termicznej konstrukcji żelbetowych. Z uwagi na dominującą objętość betonu i usy-
tuowanie zbrojenia wewnątrz przekroju (przy zachowaniu odpowiedniej otuliny), 
to właśnie parametry betonu decydują o rozkładzie temperatury w poszczególnych 
punktach konstrukcji.

Aktualnym obszarem badań w zakresie problematyki odporności ogniowej kon-
strukcji betonowych stało się projektowanie i stosowanie betonów (zarówno zwy-
kłych, jak i wysokowartościowych) odporniejszych na wysokie temperatury oraz 
z dodatkami poprawiającymi odporność na wybuchowe odpadanie otuliny w wyso-
kich temperaturach (ang. explosive spalling). W niniejszej pracy (podrozdział 3.3) 
przedstawiono zagadnienie możliwych typów i mechanizmów uszkodzeń pożaro-
wych betonu poświęcając najwięcej kwestii wybuchowego odpadania otuliny be-
tonowej w sytuacji oddziaływania pożarowego, co w szczególności może dotyczyć 
betonów o wysokiej wytrzymałości. Opisano główne czynniki determinujące wy-
stąpienie niekorzystnego efektu odpadania otuliny betonowej (eksplozyjnego od-
padania) oraz mechanizmy tłumaczące jego przebieg. Podano możliwe metody za-
bezpieczenia przed tym niekorzystnym efektem. Ponadto zasygnalizowano problem 
analizy stanu konstrukcji z betonu po pożarze, podając możliwą do wykorzystania 
praktyczną procedurę postępowania (podrozdział 3.3.4).

Weryfikacja odporności pożarowej żelbetowych elementów konstrukcyjnych 
(traktowanych jako elementy wydzielone z konstrukcji lub z części układu konstruk-
cyjnego – przy analizie części konstrukcji czy analizie globalnej całej konstrukcji) 
wymaga określenia nośności z uwzględnieniem tego, że właściwości mechanicz-
ne materiałów (betonu i stali zbrojeniowej) podlegają degradacji wraz ze wzrostem 
temperatury w trakcie oddziaływania pożarowego. W przypadku analizy mechanicz-
nej i ostatecznie przy wnioskowaniu o poziomie odporności pożarowej znajomość 
zależności pomiędzy temperaturą a wartościami mechanicznymi stali zbrojeniowej 
jest bardzo istotna. Nie można tutaj, jak dla analizy termicznej, pominąć tych szcze-
gółowych relacji. Stal zbrojeniowa jest bardzo wrażliwa na wpływy temperatury 
w zakresie 400-600°C, w którym może tracić nawet ok. 50% początkowej wytrzy-
małości na rozciąganie.

Metody obliczeniowe stosowane do analizy konstrukcji w sytuacji pożaru mogą 
obejmować: metody uproszczone na poziomie przekroju dla różnych przypadków 
obciążeniowych (np. zginanie, zginanie z siłą podłużną), będące zwykle modyfi-
kacjami rozwiązań i procedur obliczeniowych stosowanych w warunkach zwykłej 
temperatury; metody zaawansowane, wiążące w ogólnym przypadku zagadnienia 
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termiczne, wilgotnościowe i mechaniczne, umożliwiające dodatkowo uwzględnie-
nie wprost np. efektów odpadania otuliny betonowej (ang. spalling). W codziennej 
praktyce projektowej i dla typowych przypadków stosowanie metod uproszczo-
nych wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Należy jednak pamiętać o tym, aby 
wiarygodnie ustalić zakresy ich możliwego stosowania. W niniejszej monografii 
(podrozdział 5.4) takiej właśnie analizie poddano popularne metody uproszczone 
bazujące na przekroju zredukowanym (metoda izotermy granicznej, metoda strefo-
wa) oraz metodę dokładną przyrostowo-iteracyjną, traktując tę ostatnią jako metodę 
referencyjną. Ponadto podane metody obliczeniowe (dla przypadku obciążeniowego 
– zginanie z siłą ściskającą) poddano weryfikacji porównując je z wybranymi wyni-
kami badan doświadczalnych (ogniowych) realizowanymi na słupach żelbetowych.

Przedstawione metody i procedury obliczeniowe skutkują podobnymi wynika-
mi opisywanymi poprzez krzywe interakcji Mu–Nu dla wszystkich analizowanych 
kształtów przekroju i klas betonu, ale tylko w zakresie przypadków obciążeniowych 
bliskich czystemu zginaniu (zginanie bez siły podłużnej).  Jeżeli  oprócz momentu 
zginającego występuje siła podłużna (ściskająca), to obserwuje się wtedy znaczne 
różnice/rozbieżności w wynikach, w szczególności dla betonów wysokiej wytrzy-
małości (BWW). Przyjmując metodę przyrostowo-iteracyjną jako  referencyjną (po-
równawczą), można stwierdzić, że różnice osiągają 40% dla metody izotermy i 15% 
dla metody stref – w obu przypadkach lokując się po stronie niebezpiecznej z punktu 
widzenia poziomu bezpieczeństwa konstrukcji. Wniosek ten znajduje potwierdzenie 
w obserwacjach innych badaczy. Różnice w wynikach dla metod zredukowanego 
przekroju mogą w pewnym stopniu być zredukowane poprzez przyjęcie do obliczeń 
innego poziomu granicznej izotermy (gdyż betony wysokiej wytrzymałości charak-
teryzują się szybszą redukcją wytrzymałości na ściskanie w funkcji temperatury niż 
betony zwykłej wytrzymałości).

W porównaniu z wynikami eksperymentalnymi (wybrane z literatury testy 
ogniowe na słupach żelbetowych) metoda iteracyjno-przyrostowa wykazuje w mia-
rę stały poziom dokładności i zgodności w całym analizowanym zakresie klas beto-
nu, wyrażony poprzez podobne wartości parametrów rozkładu wielkości Ncalc/Nexp. 
Dla pozostałych metod różnice pomiędzy wartościami obliczonymi i wynikami do-
świadczalnymi są bardziej wyraźne, ze znaczącymi rozrzutami wartości Ncalc/Nexp, 
w szczególności dla elementów z betonu wysokiej wytrzymałości.

Metody efektywnego (zredukowanego) przekroju można traktować jako mia-
rodajne tylko w zakresie betonów zwykłej wytrzymałości i w przypadku czystego 
zginania. Dla zginania z siłą podłużną i dla betonów wysokiej wytrzymałości mogą 
one niedoszacować lub przeszacować odporność pożarową (zwłaszcza w przypadku 
metody izotermy 500°C).

Procedura przyrostowo-iteracyjna stosowana do określenia krzywych interakcji 
Mu–Nu zapewnia wyniki najbliższe rezultatom eksperymentalnym w całym zakre-
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sie analizowanych zmiennych (klasa wytrzymałości betonu, ilość zbrojenia, czas 
trwania oddziaływania pożarowego, kształt przekroju). Chociaż stanowi ona proces 
bardziej czasochłonny niż metody uproszczone bazujące na przekroju zredukowa-
nym, to można ją stosować dla różnych zależności naprężenie‒odkształcenie dla 
materiałów (zarówno dla betonu konstrukcyjnego, jak i stali zbrojeniowej), dzięki 
czemu umożliwia uwzględnienie zmienności parametrów w całym zakresie stoso-
wanych materiałów.

Zachowanie i bezpieczeństwo statycznie niewyznaczalnych  konstrukcji z betonu 
w warunkach podwyższonej temperatury zależy nie tylko od zachowania elemen-
tów konstrukcyjnych, ale także – nawet w większym stopniu – od redystrybucji sił 
wewnętrznych w konstrukcji, postępującej z czasem trwania oddziaływania poża-
rowego. Z uwagi na stosunkowo niskie przewodnictwo cieplne betonu, w trakcie 
działania wysokiej temperatury pożarowej, w przekrojach elementów konstrukcyj-
nych wytwarza się niejednorodne pole temperatury. Jednocześnie następują znaczne 
deformacje, które są ograniczane przez obecność elementów przylegających oraz 
dochodzi do redukcji sztywności z uwagi na pogarszanie się właściwości materiało-
wych. Stąd też siły wewnętrzne w całej konstrukcji podlegają znacznej redystrybu-
cji, podczas gdy deformacje, sposoby zniszczenia oraz nośność zmieniają się.

Zazwyczaj analiza na poziomie elementu konstrukcyjnego może stanowić pod-
stawową metodę weryfikacji odporności pożarowej. Przyjmuje się, że taka analiza 
jest wystarczająca dla standardowych warunków pożarowych. W takim podejściu 
oddziaływania pośrednie – wynikające z efektów termicznych wydłużeń elemen-
tów konstrukcyjnych – nie są uwzględniane w analizie i pomija się wpływ czasu 
trwania pożaru przy określaniu odpowiedzi mechanicznej konstrukcji. Wydaje się 
to uzasadnione w układach statycznie wyznaczalnych, ale dla konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych można wnioskować, że analiza na poziomie przekroju może 
prowadzić do wyników po stronie niebezpiecznej.

W pracy (patrz: podrozdział 5.4) przedstawiono informacje o charakterze i moż-
liwych konsekwencjach redystrybucji sił wewnętrznych w elementach ciągłych 
(płyty, belki) oraz w ramach żelbetowych. Brak odpowiedniego zbrojenia górne-
go nad podporami w elementach ciągłych może prowadzić do przedwczesnego 
zniszczenia elementu w warunkach pożarowych od zginania. Z kolei w przypadku 
ram żelbetowych w wyniku redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcji może wy-
stąpić przedwczesne zniszczenie od ścinania w słupach, co wymaga odpowiedniej 
ilości zbrojenia poprzecznego oraz jego odpowiedniego ukształtowania.

Podjęto próbę analizy redystrybucji sił wewnętrznych/naprężeń w statycznie nie-
wyznaczalnej belce żelbetowej z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania 
MES (system Abaqus). Używając wybranych modeli materiałowych betonu i sta-
li zbrojeniowej oraz modelu uwzględnienia wpływów temperatury na analizowa-
ny element żelbetowy (jednoprzęsłowa belka obustronnie utwierdzona), uzyskano 
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ostatecznie wyniki w postaci rozkładów temperatury w przekrojach oraz map na-
prężeń zastępczych w betonie w poszczególnych przekrojach. Na podstawie uzy-
skanych map naprężeń dla przekrojów przęsłowego oraz podporowego można 
prześledzić zmiany wartości i rozkładu naprężeń w przekrojach w czasie. W wy-
niku oddziaływania pożarowego następuje „przegrupowanie” sił wewnętrznych, 
i w efekcie naprężeń, ze wzrostem ich wartości w przekrojach podporowych i re-
dukcją w strefach przęsłowych, co uwidacznia się dla czasu trwania oddziaływania 
pożarowego wynoszącego co najmniej 90 min. Stąd też konieczne jest zapewnienie 
odpowiedniej ilości zbrojenia w strefach, gdzie następuje przyrost sił wewnętrz-
nych. Uzyskane wyniki (chociaż wyrywkowe w sensie liczby analizowanych przy-
padków, zwłaszcza w odniesieniu do zmiennych materiałowych) potwierdzają ja-
kościowy wpływ efektu redystrybucji sił wewnętrznych oraz naprężeń w statycznie 
niewyznaczalnych żelbetowych elementach konstrukcyjnych. Czas trwania obcią-
żenia pożarowego, po którym wpływy te stają się istotne, określony w analizowanej 
sytuacji na poziomie 90 min, potwierdza obserwacje z innych analiz oraz zapisy 
i wymagania normowe dotyczące redystrybucji sił wewnętrznych.
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S t r e s z c z e n i e

Analiza konstrukcji z betonu w warunkach pożarowych obejmuje w ogólnym 
przypadku kilka etapów (wybór modelu pożaru i odpowiedniego scenariusza poża-
rowego; przeprowadzenie analizy termicznej; wykonanie analizy mechanicznej dla 
konstrukcji; weryfikacja odpowiednich warunków odporności pożarowej), na któ-
rych wymagane jest przyjęcie szeregu parametrów zarówno opisujących przebieg 
procesu wymiany ciepła, jak i definiujących zachowanie materiałów w temperaturze 
pożarowej.

W niniejszej monografii (rozdział 2) przedstawiono charakterystykę oddziały-
wań pożarowych stosowanych w analizie konstrukcji, podając ogólne zasady ich 
uwzględniania oraz  możliwe do stosowania w różnych przypadkach modele pożaru 
(standardowe/nominalne, naturalne).

W przypadku konstrukcji z betonu/żelbetowych dla celów realizacji analizy 
konstrukcji w sytuacji pożarowej niezbędna jest znajomość podstawowych para-
metrów materiałowych betonu konstrukcyjnego i stali zbrojeniowej określonych 
w funkcji temperatury (właściwości fizyczne/termiczne oraz właściwości mecha-
niczne). W literaturze przedmiotu można napotkać liczne propozycje i wyniki ba-
dań doświadczalnych opisujące wpływ temperatury pożarowej na właściwości fi-
zyczne/termiczne i mechaniczne betonu konstrukcyjnego oraz stali zbrojeniowej 
(przewodnictwo cieplne, ciepło właściwe, wydłużalność termiczna, wytrzymałość 
na ściskanie/rozciąganie, właściwości odkształceniowe) z uwzględnieniem wpły-
wu czynników materiałowych (rodzaj kruszywa, cementu, rodzaj stali) oraz środo-
wiskowych (wilgotność), a także charakteru oddziaływania pożarowego (historia 
nagrzewania, scenariusz pożarowy). Odpowiednie przepisy normowe również za-
wierają propozycje w tym zakresie, umożliwiając analizę typowych przypadków. 
Zestawione w tym zakresie informacje (rozdziały 3 i 4) zostały później wykorzysta-
ne do przeprowadzenia analizy termicznej dla wybranych przypadków obliczenio-
wych (podrozdział 5.2), a także wykonania obliczeń w zakresie analizy mechanicz-
nej (podrozdziały 5.3, 5.4).

Aktualnym obszarem badań w zakresie problematyki odporności ogniowej kon-
strukcji betonowych jest także projektowanie i stosowanie betonów bardziej odpor-
nych na wysokie temperatury oraz z dodatkami poprawiającymi odporność na wy-
buchowe odpadanie otuliny w wysokich temperaturach (ang. explosive spalling). 
W podrozdziale 3.3 niniejszej monografii przedstawiono zagadnienie możliwych 
typów i mechanizmów uszkodzeń pożarowych betonu poświęcając najwięcej miej-
sca kwestii wybuchowego odpadania otuliny betonowej w sytuacji oddziaływania 
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pożarowego, co w szczególności może dotyczyć betonów wysokiej wytrzymałości. 
Opisano główne czynniki determinujące wystąpienie niekorzystnego efektu odpa-
dania otuliny betonowej i mechanizmy tłumaczące jego przebieg, a także podano 
możliwe sposoby zabezpieczenia elementów przed tym zjawiskiem. Ponadto zasy-
gnalizowano problem analizy stanu konstrukcji z betonu po pożarze podając możli-
wą do wykorzystania praktyczną procedurę postępowania (podrozdział 3.3.4).

W pracy wykazano (podrozdziały 5.2, 5.4), że w zakresie analizy termicznej za-
stosowanie mogą znaleźć podejścia o różnym stopniu dokładności, przy czym naj-
pewniejszym sposobem ich weryfikacji są wyniki badań pożarowych. Jednak dla 
typowych przypadków obliczeniowych nawet uproszczone metody szacowania pól 
termicznych mogą być przydatne w analizie konstrukcji z betonu. Ważniejszą kwe-
stią jest stosowanie parametrów materiałowych będących funkcjami temperatury 
(zarówno dla betonu konstrukcyjnego, jak i stali zbrojeniowej), gdyż to warunkuje 
rzeczywisty opis zachowania konstrukcji i skutkuje bardziej wiarygodnymi wyni-
kami rozkładu temperatury. Przyjmowanie stałych, niezależnych od czasu warto-
ści parametrów termicznych/fizycznych materiałów powoduje uzyskanie wyższych 
wartości temperatury w przekrojach elementów konstrukcyjnych i niższych pozio-
mów odporności pożarowej elementów. Należy jednak dodać, że wyniki analizy dla 
takiego uproszczenia lokują się po stronie bezpiecznej. Dodatkowo można stwier-
dzić, że szczegółowe informacje o właściwościach fizycznych/termicznych stali 
zbrojeniowej są niejako drugorzędne w analizie termicznej konstrukcji żelbetowych. 
Z uwagi na dominującą objętość betonu i usytuowanie zbrojenia wewnątrz przekro-
ju (z zachowaniem odpowiedniej otuliny), to właśnie parametry betonu decydują 
o rozkładzie temperatury w poszczególnych punktach konstrukcji.

Weryfikacja odporności pożarowej żelbetowych elementów konstrukcyjnych 
wymaga określenia nośności z uwzględnieniem faktu, iż właściwości mechanicz-
ne materiałów (betonu i stali zbrojeniowej) podlegają degradacji wraz ze wzrostem 
temperatury w trakcie oddziaływania pożarowego. W przypadku analizy mechanicz-
nej i ostatecznie przy wnioskowaniu o poziomie odporności pożarowej znajomość 
zależności pomiędzy temperaturą a wartościami mechanicznymi stali zbrojeniowej 
jest bardzo istotna – nie można tutaj, jak dla analizy termicznej, pominąć tych szcze-
gółowych relacji. Stal zbrojeniowa jest bardzo wrażliwa na wpływy temperatury 
w zakresie 400-600°C, w którym może tracić nawet ok. 50% początkowej wytrzy-
małości na rozciąganie.

Metody obliczeniowe stosowane do analizy konstrukcji w sytuacji pożaru mogą 
obejmować: metody uproszczone na poziomie przekroju dla różnych przypadków 
obciążeniowych (np. zginanie, zginanie z siłą podłużną), będące zwykle modyfi-
kacjami rozwiązań i procedur obliczeniowych stosowanych w warunkach zwykłej 
temperatury; metody zaawansowane, wiążące w ogólnym przypadku zagadnienia 
termiczne, wilgotnościowe i mechaniczne, umożliwiające dodatkowo uwzględnie-
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nie wprost np. efektów odpadania otuliny betonowej (ang. spalling). W codziennej 
praktyce projektowej i dla przypadków typowych stosowanie metod uproszczo-
nych wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Należy jednak pamiętać o tym, aby 
wiarygodnie określić zakresy ich możliwego stosowania. W niniejszej monografii 
(podrozdział 5.4) takiej właśnie analizie poddano popularne metody uproszczone 
bazujące na przekroju zredukowanym (metoda izotermy granicznej, metoda stre-
fowa) oraz metodę dokładną przyrostowo-iteracyjną, traktując tę ostatnią jako 
metodę referencyjną. Ponadto podane metody obliczeniowe (dla przypadku obcią-
żeniowego – zginanie z siłą ściskającą) poddano weryfikacji porównując je z wy-
branymi wynikami badań doświadczalnych (ogniowych) realizowanymi na słupach 
żelbetowych.

Przedstawione metody i procedury obliczeniowe skutkują podobnymi wynika-
mi opisywanymi poprzez krzywe interakcji Mu–Nu dla wszystkich analizowanych 
kształtów przekroju i klas betonu, ale tylko w zakresie przypadków obciążeniowych 
bliskich czystemu zginaniu (zginanie bez siły podłużnej). Jeżeli oprócz momentu 
zginającego występuje siła podłużna (ściskająca), to obserwuje się wtedy znaczne 
rozbieżności w wynikach, w szczególności dla betonów wysokiej wytrzymałości. 
Przyjmując metodę przyrostowo-iteracyjną jako referencyjną (porównawczą), moż-
na stwierdzić, że różnice osiągają 40% dla metody izotermy i 15% dla metody stref 
– w obu przypadkach lokując się po stronie niebezpiecznej z punktu widzenia pozio-
mu bezpieczeństwa konstrukcji. Metody efektywnego (zredukowanego) przekroju 
można traktować jako miarodajne tylko w zakresie betonów zwykłej wytrzymałości 
i w przypadku czystego zginania. Wniosek ten znajduje potwierdzenie w obserwa-
cjach innych badaczy.

W porównaniu z analizowanymi wynikami eksperymentalnymi metoda iteracyj-
no-przyrostowa wykazuje w miarę stały poziom dokładności i zgodności w całym 
zakresie klas betonu, wyrażony poprzez podobne wartości parametrów rozkładu 
wielkości Ncalc/Nexp. Chociaż stanowi ona proces bardziej czasochłonny niż meto-
dy uproszczone bazujące na przekroju zredukowanym, to można ją stosować dla 
różnych zależności naprężenie‒odkształcenie dla materiałów (zarówno dla betonu 
konstrukcyjnego, jak i stali zbrojeniowej), co umożliwia uwzględnienie zmienności 
parametrów w całym zakresie stosowanych materiałów.

Zachowanie i bezpieczeństwo statycznie niewyznaczalnych  konstrukcji z be-
tonu w warunkach podwyższonej temperatury zależy nie tylko od zachowania ele-
mentów konstrukcyjnych, ale i – nawet w większym stopniu – od redystrybucji sił 
wewnętrznych w konstrukcji postępującej z czasem trwania oddziaływania poża-
rowego. Z uwagi na stosunkowo niskie przewodnictwo cieplne betonu, w trakcie 
działania wysokiej temperatury pożarowej, w przekrojach elementów konstrukcyj-
nych wytwarza się niejednorodne pole temperatury. Jednocześnie następują znaczne 
deformacje, które są ograniczane przez obecność elementów przylegających oraz 
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dochodzi do redukcji sztywności z uwagi na pogarszanie się właściwości materia-
łowych. W efekcie siły wewnętrzne w całej konstrukcji podlegają znacznej redy-
strybucji, podczas gdy deformacje, sposoby zniszczenia oraz nośność zmieniają się.

W monografii (podrozdział 5.4) przedstawiono informacje o charakterze i moż-
liwych konsekwencjach redystrybucji sił wewnętrznych w elementach ciągłych 
(płyty, belki) oraz ramach żelbetowych. Brak odpowiedniego zbrojenia górnego nad 
podporami w elementach ciągłych może prowadzić do przedwczesnego zniszcze-
nia elementu w warunkach pożarowych od zginania. W przypadku ram żelbetowych 
w wyniku redystrybucji sił wewnętrznych w konstrukcji może wystąpić z kolei 
przedwczesne zniszczenie od ścinania w słupach, co wymaga odpowiedniej ilości 
zbrojenia poprzecznego oraz jego odpowiedniego ukształtowania.

W pracy przedstawiono także próbę analizy redystrybucji sił wewnętrznych/na-
prężeń w statycznie niewyznaczalnej belce żelbetowej z wykorzystaniem komer-
cyjnego oprogramowania MES (system Abaqus). Za pomocą wybranych modeli 
materiałowych betonu i stali zbrojeniowej oraz modelu uwzględnienia wpływów 
temperatury na analizowany element żelbetowy uzyskano ostatecznie wyniki nie 
tylko rozkładów temperatury w przekrojach, ale także map naprężeń zastępczych 
w betonie w poszczególnych przekrojach (przęsłowym i podporowym). Na tej 
podstawie można prześledzić zmiany wartości i rozkładu naprężeń w przekrojach 
w czasie. W wyniku oddziaływania pożarowego następuje „przegrupowanie” sił 
wewnętrznych, i ‒ co za tym idzie ‒ naprężeń, ze wzrostem ich wartości w przekro-
jach podporowych i redukcją w strefach przęsłowych, co uwidacznia się dla czasu 
trwania oddziaływania pożarowego wynoszącego co najmniej 90 min. Stąd też ko-
nieczne jest zapewnienie odpowiedniej ilości zbrojenia w strefach, gdzie następuje 
przyrost sił wewnętrznych.

ANALYSIS OF CONCRETE STRUCTURES  
FOR FIRE SITUATION

S u m m a r y

Analysis of concrete structures for fire situation generally includes several stages 
(selection of fire model and appropriate fire scenario; carrying out the thermal analysis; 
conducting the mechanical analysis for structure; verification of fire resistance 
conditions), on which it is necessary to assume numerous parameters, describing the 
heat flow process as well as defining material properties at fire temperatures.
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In the monograph (chapter 2) there is presented the characteristics of fire actions 
used for structure analysis, with giving the general rules of their application and 
including the details of possible fire models (standard/nominal, natural).

In order to analyze the behavior of concrete/reinforced concrete structures in fire 
situation it is necessary to operate with the basic material properties for concrete 
and reinforcing steel, determined as functions of temperature (thermal/physical and 
mechanical properties). In the literature, there may be found numerous propositions 
and tests results, describing the influence of fire temperature onto material 
parameters (thermal conductivity, specific heat, thermal elongation, compressive/
tensile strengths, deformability) with accounting for material (aggregate and cement 
type, steel type) and environmental (humidity) factors as well as fire action character 
(heat history, fire scenario). Codes regulations include appropriate propositions 
as to those relationships, which makes it possible to analyze typical design cases. 
Presented information within this range (see: chapter 3, 4) are later in this monograph 
applied for thermal analysis for selected cases (chapter 5.2) and for calculations for 
mechanical analysis (chapter 5.3, 5.4).

The present area within the range of fire resistance for concrete structures 
constitutes design and application of materials more insusceptible to high 
temperatures and with additions improving resistance to the effect of explosive 
spalling. In the monograph (chapter 3.3) there is presented the question of possible 
failure modes and mechanisms of concrete damages, with special attention paid to 
the problem of concrete cover spalling as a result of fire action, that especially may 
concern high strength concretes. The major factors determining the appearance of 
this unfavorable effect are described, the mechanisms explaining its course is given 
as well as possible methods that may be applied to protect the elements against this 
phenomenon. There is also notified the problem of analysis of technical state of 
concrete structure after the fire action, with the presentation of practical procedure 
(chapter 3.3.4).

In the monograph (chapter 5.2, 5.4) it was indicated that within the thermal 
analysis there may be applied various approaches with different accuracy level, 
with the most confident method of their verification being fire tests results. But for 
typical, every-day design cases even simplified methods of thermal field estimation 
may be useful for concrete structure analysis. More important issue constitutes 
the application of temperature dependant material parameters (for concrete and 
steel), hence this determines the real structure description behavior and results with 
more reliable thermal field distribution. Assuming the constant values of thermal/
physical parameters results in higher temperatures within the cross-sections and in 
lower levels in fire resistance. It is worth mentioning that the detailed data as to 
the reinforcing steel are of the second importance in thermal analysis of reinforced 
concrete structures ‒ because of the dominating mass of concrete and location of steel 
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bars within the cross-section (with appropriate concrete cover) concrete thermal/
physical parameters play here the decisive role.

Verification of fire resistance for reinforced concrete elements requires 
determination of the load-bearing capacity with accounting for the fact that material 
mechanical properties are subjected to degradation with the temperature increase 
during fire action. For mechanical analysis and finally – for concluding about the 
fire resistance level, the relationship between the temperature and mechanical steel 
properties is essential – it is impossible to ignore the detailed dependences as it can be 
done for thermal analysis. Reinforcing steel is very sensitive to temperature increase 
especially within the range 400-600°C, where the reduction in tensile strength may 
reach the level of 50% of the initial value.

Calculation methods used for structure analysis in fire situation include: simplified 
methods on the cross-section level for different load cases (for ex.: bending, bending 
plus compression) being usually modifications of solutions and procedures for 
normal temperature conditions; advanced approaches coupling in general case 
thermal, moisture and mechanical issues, and even making it possible to account 
directly for concrete cover spalling. In every-day practice and for typical cases, 
application of simplified methods seems to be justified – but it is worth remembering 
to determine their range of possible use in reliable manner. In the presented 
monograph (chapter 5.4), there are subjected to such analysis popular methods 
based on the reduced cross-section (boundary isotherm method, zone method) 
as well as incremental-iterative approach, treating the last one as the reference 
method. Additionally, presented calculation methods (for the case of bending with 
compressive axial force) are verified by comparing with fire tests results for selected 
sets of reinforced concrete columns.

Presented methods and calculation procedures result in similar outcomes 
described with interaction curves Mu–Nu for all analyzed cross-section shapes and 
concrete strength classes, but only for the range of cases close to pure bending 
(bending without compressive force). If bending moment is accompanied with axial 
compressive force, then significant discrepancies are observed in results, especially 
for high strength concretes. Applying the incremental-iterative approach as the 
reference (comparative) method, it may be stated that differences in results reach 
40% for isotherm method and 15% for zone method; for both cases they are located 
on the risky side from the point of view of structure safety level. Methods of reduced 
cross-section may then be treated as reliable only for normal strength concretes and 
for the case of pure bending. This conclusion is confirmed by the findings of the 
other researchers.

In comparison with the analyzed experimental results, incremental-iterative 
approach indicates moderately constant level of accuracy and conformity within 
the whole range of concrete strength classes, expressed by the similar values of 



173

distribution parameters for Ncalc/Nexp. Although this approach is more time-consuming 
in comparison with simplified methods based on reduced cross-section, but it may 
be applied for different stress-strain relationships for materials (both for concrete 
and for reinforcing steel), which makes it possible to account for variability of 
parameters for the whole range of applied materials.

Behavior and safety of statically in-determined concrete structures in fire 
temperatures depends not only on individual structural element’s behavior, 
but also – even to greater extent – on redistribution of internal forces within the 
structure, proceeding with a fire duration. For fire action, due to relative low thermal 
conductivity of concrete, within the cross-sections of structural elements non- 
-uniform temperature field is created. At the same time, significant deformations 
take place, which are being restrained by the adjacent elements, as well as stiffness 
is subjected to reduction due to deterioration of material properties. Hence, 
internal forces within the whole structure are subjected to redistribution, while 
deformations, failure modes and load-bearing capacity vary.

In the monograph (chapter 5.4) there are included information as to the character 
and possible consequences of internal forces redistributions for continuous 
reinforced concrete elements (slabs, beams) as well as for frames. Deficiency in 
appropriate upper reinforcement over the supports in continuous elements may lead 
to pre-mature failure from bending during the fire action. For frames, as a result 
of redistribution process, pre-mature failure may be the result of shear forces in 
columns, which requires appropriate amount of shear/transverse reinforcement 
and its adequate shaping.

In the presented work, there is also made an attempt to analyze the redistribution 
of internal forces (stresses) in statically in-determinate reinforced concrete beam 
with the application of FEM package (Abaqus system). By using the appropriate 
models for  materials (concrete and reinforcing steel) and for fire temperature effects 
onto the analyzed element, there are obtained results not only for temperature 
distribution in cross-sections, but also for stress maps in concrete in particular cross- 
-sections (span and support), which makes it possible to trace the changes in stress 
distributions and values in given cross-sections with time. As a result of fire action, 
there is observed “re-grouping” of internal forces, and which is followed – stresses, 
with the increase in values for support cross-section and reduction for span zones. 
This effect is revealed for fire duration time at least equal to 90 minutes, and for such 
cases it is necessary to assure the adequate amount of reinforcement for the zones 
where internal forces increase takes place.
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ANALYSE DE STRUCTURES EN BÉTON DANS  
DES CONDITIONS D’INCENDIE

R é s u m é

La vérification de la résistance au feu des constructions en béton s’effectue 
en plusieurs étapes (choix d’un modèle d’incendie et d’un scénario d’incendie 
adéquat; analyse thermique; réalisation d’une analyse mécanique de la construction; 
vérification des conditions pertinentes de la résistance au feu), nécessitant 
l’adoption de plusieurs paramètres décrivant le processus d’échange thermique et 
le comportement des matériaux en température d’incendie.

Le chapitre 2 de la monographie présente les caractéristiques de l’action du 
feu applicable à l’examen de la construction, en précisant les principes généraux 
de leur application ainsi que les modèles d’incendie adéquats (standard/nominal, 
naturel).

Pour les constructions en béton/béton armé, l’examen de la construction en 
conditions d’incendie nécessite la connaissance des paramètres fondamentaux du 
béton structurel et d’acier d’armature, déterminés en fonction de la température 
(caractéristiques physiques/thermiques ainsi que mécaniques).

Dans la littérature spécialisée, on trouve les résultats des examens expérimentaux 
relatifs à l’impact de la température de l’incendie sur les caractéristiques physiques/
thermiques et mécaniques du béton structural et d’acier d’armature (conductance 
thermique, chaleur propre, dilatation thermique, résistance à la compression/à 
la traction, capacités de déformation) incluant l’impact des facteurs matériels (type 
d’agrégat, ciment, type d’acier), environnementaux (humidité), ainsi qu’à la nature 
de l’impact de l’incendie (historique du réchauffement, scénario d’incendie). Cette 
analyse peut être également effectuée en fonction des normes pertinentes comportant 
des propositions applicables aux cas typiques. Les résultats obtenus à la suite de ces 
examens (chapitre 3 et 4) ont servi à l’analyse thermique de certains exemples de 
calcul (chapitre 5.2) ainsi qu’à l’analyse mécanique (5.3, 5.4).

Les études actuelles sont également consacrées à la création et à l’application des 
bétons plus résistants à de hautes températures ainsi qu’aux éléments additionnels 
améliorant la résistance à l’écaillage explosif (ang. explosive spalling). La présente 
monographie (chapitre 3.3) fournit une présentation des types possibles et des 
mécanismes de détérioration provoqués par l’incendie, en s’attachant notamment 
à l’écaillage explosif en conditions d’incendie, concernant notamment des bétons 
à haute résistance. On décrit les facteurs déterminant l’apparition de l’effet nocif 
de détachement de l’enrobage du béton, des mécanismes expliquant ce processus 
ainsi que des méthodes susceptibles de protéger les éléments contre cet effet. 
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Enfin, on signale des problèmes d’analyse du béton après l’incendie, en proposant 
l’application d’une possible procédure pratique (chapitre 3.3.4).

L’ouvrage démontre (chapitre 5.2, 5.4), que l’analyse thermique permet d’appliquer 
des méthodes offrant un degré varié de précision, les résultats d’essais au feu étant les 
plus précis sur ce pont. Néanmoins, pour ce qui concerne les cas typiques de calcul, 
même des méthodes simplifiées d’estimation des champs thermiques s’avèrent 
utiles dans l’analyse des constructions du béton. Il est plus important d’appliquer 
des paramètres matériels fonctions de la température (aussi pour le béton structurel 
que pour l’acier d’armature) parce que cela conditionne, d’une part, une description 
authentique du comportement d’une construction et, d’autre part, permet d’obtenir 
des résultats plus crédibles quant à la distribution de la température. L’application 
des paramètres thermiques/physiques invariables dans le temps conduit à obtenir des 
températures plus hautes aux sections longitudinales des éléments de construction 
et diminue leur résistance au feu. On peut constater également que les informations 
détaillées par rapport aux propriétés physiques/thermiques de l’acier d’armature ne 
constituent qu’une valeur ajoutée dans l’analyse thermique des constructions du 
béton armé ‒ du fait que c’est le béton qui domine dans la construction et que l’acier 
ne se trouve que dans la section longitudinale (entourée par une couche de béton), 
ce sont donc les paramètres du béton qui déterminent la distribution des températures 
dans chaque élément d’une construction.

La vérification de la résistance au feu des éléments en béton armé nécessite 
la détermination de sa capacité de charge, incluant le fait que les propriétés 
mécaniques des matériaux (béton et l’acier d’armature) sont sujettes à détérioration 
dans la mesure où la température augmente au cours de la réaction au feu. Pour 
mener une analyse mécanique et pour formuler les conclusions relatives au niveau 
de la résistance au feu, il est particulièrement important de connaître la relation entre 
la température et les propriétés mécaniques de l’acier d’armature ‒ on ne peut pas, 
comme c’est le cas pour l’analyse thermique, mettre à part ces relations particulières. 
L’acier d’armature est particulièrement sensible aux températures allant de 400 
à 600°C, pouvant perdre jusqu’à 50% de sa résistance initiale à la traction.

Les méthodes de calcul appliquées à l’analyse d’une construction en situation 
d’incendie peuvent englober: des méthodes simplifiées au niveau de section pour 
les différents cas de charge (ex. écrasement, écrasement sous l’influence d’une 
force longitudinale) qui constituent souvent des modifications des solutions et 
des procédures de calcul appliqués aux conditions de température ordinaire; des 
méthodes avancées, liant les questions relatives à la température, à l’humidité ainsi 
qu’aux aspects mécaniques; rendant possible la prise en compte des effets d’écaillage 
(ang. spalling). Dans la pratique quotidienne et pour des cas typiques, l’application 
des méthodes simplifiées paraît pleinement justifiée. Néanmoins, il faut déterminer 
avec précision les cas de leur possible application. Le présent ouvrage (chapitre 5.4) 
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analyse les méthodes simplifiées les plus basant sur la section transversale réduite 
(méthode de l’isotherme frontière, méthode par zone) ainsi que de la méthode exacte 
incrémentielle-itérative, celle-ci étant traitée ici comme méthode de référence. 
De plus, les méthodes de calcul proposées (pour un cas de charge ‒ écrasement sous 
l’influence d’une force de compression) ont été comparées aux résultats des essais 
d’exposition au feu réalisés sur des piliers en béton armé.

Les méthodes et les procédures de calcul présentées conduisent aux résultats 
similaires, décrits en termes de courbes d’interaction Mu–Nu pour toutes les formes 
de section et toutes les classes de béton, dans la mesure cependant où sont traités 
uniquement les cas de charge proches de la seule flexion sans force latérale. Dans 
le cas où une force de compression longitudinale s’ajoute au moment de flexion, on 
observe des divergences considérables dans les résultats de calcul, en particulier pour 
ce qui concerne les bétons à haute résistance. En adoptant la méthode incrémentielle- 
-itérative (comparative), on peut constater que les différentes atteignent 40% pour 
la méthode de l’isotherme et 15% pour la méthode par zone. Dans les deux cas, des 
risques apparaissent pour la sécurité de la construction toute entière. Les méthodes 
de section réduite ne peuvent être retenues que pour les bétons à résistance normale 
et uniquement dans le cas de la seule flexion. Cette conclusion correspond aux 
conclusions formulées par d’autres chercheurs.

Comparée aux résultats expérimentaux analysés, la méthode incrémentielle- 
-itérative se caractérise par un niveau relativement constant de précision et de 
conformité pour toutes les classes de béton, ce qui se manifeste par des valeurs 
similaires des paramètres de grandeur Ncalc/Nexp. Bien que son application soit plus 
chronophage en comparaison avec les méthodes simplifiées basées sur la section 
réduite, elle peut être généralement généralement appliquée à toutes les relations 
«stress-strain» des matériaux (béton de construction et béton armé), en permettant 
la prise en compte du caractère variable des paramètres pour tous les matériaux 
appliqués.

Le comportement et la sécurité des constructions en béton indéterminées 
statiquement dans les conditions de température élevée dépend non seulement 
du comportement des éléments de construction mais aussi, voire surtout, de la 
redistribution des forces internes à la construction, avançant au fur et à mesure 
de l’exposition au feu. Eu égard à la conductivité thermique du béton, qui est 
relativement faible, un champ de température se dégage dans les sections des 
éléments de construction au cours de l’exposition au feu. Simultanément, de sérieuses 
déformations apparaissent, celles-ci étant limitées par la présence des éléments 
attenants. En même temps, la détérioration des propriétés des matériaux affaiblit 
leur rigidité. Par conséquent, les forces internes aux constructions sont sujettes 
à redistribution, tandis que les déformations, les destructions et la capacité portante 
changent.
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L’ouvrage (chapitre 5.4) présente les caractéristiques et les conséquences possibles 
de la redistribution des forces internes au sein des éléments continus (planches, 
poutres) et des cadres en béton armé. L’absence d’armement supérieur au-dessus 
des soutiens au sein des éléments continus peut conduire à une destruction précoce 
de l’éléments, due à la flexion aux conditions d’incendie. Dans le cas de cadres 
en béton armé, la destruction précoce peut être provoquée par le cisaillement dans 
les poteaux, en rapport avec la redistribution des forces internes, ce qui nécessite 
l’application d’une quantité adaptée d’armement transversal proprement formé.

L’ouvrage comporte également une analyse des forces internes au sein d’un 
poteau en béton armé statiquement indéterminé, réalisée à l’aide d’un logiciel 
commercial MES (système Abaqus). En appliquant des modèles sélectionnés des 
matériels de construction (béton et acier) ainsi qu’un modèle d’influence de la 
température sur un élément en béton armé, on a obtenu des résultats indiquant non 
seulement la répartition des températures mais aussi une topographie des tensions de 
substitution pour chacune des sections sélectionnées. L’analyse permet d’observer 
les changements des valeurs et la répartition des tensions dans le temps. En rapport 
avec l’exposition du feu, pour une période d’exposition supérieure à 90 minutes, on 
observe un «regroupement» des forces internes, causant à son tour un regroupement 
des tensions dont les valeurs évoluent, d’où la nécessité de renforcer l’armement 
dans les zones soumises à l’augmentation des forces externes.


