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Dane: Temperatury krytyczne dla projektowej no śności 
ogniowej stalowych belek i elementów rozci ąganych. 

Niniejszy dokument przedstawia krzywe temperatury krytycznej dla belek stalowych i 
elementów rozciąganych, zaleŜne od wskaźnika obciąŜenia i współczynników 
przystosowania. Krzywe te są oparte na zastosowaniu metody temperatury krytycznej  z PN-
EN1993-1-2 § 4.2.4. 
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1. Wstęp 

.Wymagane właściwości elementów konstrukcyjnych na wypadek poŜaru są określane przez 
przepisy krajowe w kategoriach czasu. Podawane wartości czasu są związane z czasem 
upływającym do zniszczenia elementu poddanego standardowym badaniom odporności 
poŜarowej, przy załoŜeniu typowych warunków projektowania.  Te wymogi czasowe zaleŜą 
od liczby pięter, sposobu uŜytkowania, a w niektórych krajach od obciąŜenia poŜarowego, 
potencjalnej liczby osób poszkodowanych oraz korzystny wpływu aktywnych środków 
zabezpieczających, takich jak instalacje tryskaczowe. 

Ocena odporności ogniowej elementów konstrukcyjnych oparta jest na standardowych 
badaniach poŜarowych w komorach termicznych lub na obliczeniach. Dane do projektowania 
w tym dokumencie przedstawiono jako graficzną prezentację zaleŜności temperatury 
krytycznej i współczynnika obciąŜenia dla róŜnych wartości współczynnika adaptacji, co 
pozwala na ustalenie nośności belek nie zespolonych z betonem, zabezpieczonych przed 
zwichrzeniem, i elementów rozciąganych. Przekroje częściowo obetonowane, jak równieŜ 
belki zintegrowane z płytą betonową i belki typu „Slim Floor” nie są objęte tym podejściem. 

2. Podstawy oblicze ń w oparciu o dane do 
projektowania 

Właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych, i związana z nimi nośność 
elementów konstrukcyjnych, zmieniają się wraz ze zmianami temperatury (patrz 
PN-EN 1993-1-2 § 3.2.1). W warunkach poŜarowych zakłada się stały poziom oddziaływań 
na elementy konstrukcyjne. W miarę wzrostu temperatury elementu jego nośność zmniejsza 
się, aŜ do zrównania się z wartością oddziaływań mechanicznych. Później element przestaje 
spełniać wymagania nośności.  Temperatura w której to zachodzi nazywana jest temperaturą 
krytyczną stali θa,cr.  Ta temperatura krytyczna jest funkcją stopnia wykorzystania elementu 
w warunkach poŜaru i jest niezaleŜna od wielkości elementu i szybkości jego nagrzewania 
się. 

Często elementy konstrukcyjne nie mają jednolitej temperatury, na przykład górna półka belki 
podpierającej płytę zespoloną będzie znacznie chłodniejsza niŜ półka dolna.  W celu 
uwzględnienia takiego nierównomiernego rozkładu temperatur na wysokości kształtownika 
stalowego wprowadzono współczynnik adaptacji κ1. Kolejny współczynnik przystosowania 
κ2 wprowadzono w celu uwzględnienia zmian temperatury na długości elementu 
konstrukcyjnego, gdy mamy do czynienia z belkami statycznie niewyznaczalnymi. Tam gdzie 
jest to potrzebne moŜna stosować oba współczynniki. Wartości współczynników adaptacji κ1 
i κ2 powinny być przyjmowane zgodnie z PN-EN 1993-1-2 § 4.2.3.3.  Tam gdzie jest to 
potrzebne moŜna stosować oba współczynniki.. Dla elementów rozciąganych współczynnik 
przystosowania zwykle powinien być przyjmowany  jako 1,0. 
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Stopień wykorzystania w warunkach poŜarowych moŜe być modyfikowany, tak by 
uwzględnić nierównomierny rozkład temperatur: 

  
td,fi,

dfi,
210 R

E
κκµ =  

Efi,d  oddziaływania obliczeniowe w czasie poŜaru 

Rfi,d,t  nośność obliczeniowa w sytuacji poŜarowej, w czasie t =0 (to znaczy w temperaturze 
pokojowej i przy γM,fi  = 1,0)  

Krzywe na rysunku poniŜej wynikają ze wzoru w PN-EN 1993-1-2 (równanie 4.22), gdzie 
temperatura krytyczna jest przedstawiona jako funkcja wskaźnika wykorzystania nośności µ0. 
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3. Sposób wykorzystania danych do 
projektowania 

Metoda ta jest odpowiednia dla elementów konstrukcyjnych bez zespolenia, poddanych 
rozciąganiu lub zginaniu, stęŜonych w sposób zabezpieczający prze utratą stateczności.  
Elementy konstrukcyjne mogą mieć niejednolite temperatury z uwzględnieniem ograniczeń 
w PN-EN 1993-1-2 § 4.2.3.3. Metoda ta ma zastosowanie do wszystkich stali 
konstrukcyjnych uwzględnionych w PN- EN 1993-1-2 i przekrojów klasy 1, 2 lub 3, zgodnie 
z metodami klasyfikacji w podwyŜszonej temperaturze - patrz SD002. 

Dokument ten pozwala projektantowi na ustalenie temperatury krytycznej, biorąc pod uwagę 
efekt działania obciąŜeń w warunkach poŜaru.  Przed wyznaczeniem charakterystyk elementu 
w warunkach poŜaru musi być wyznaczony czas osiągnięcia przez element temperatury 
krytycznej. Wytyczne w sprawie ustalenia szybkości nagrzewania się elementów 
niezabezpieczonych naraŜonych na oddziaływania zgodne ze standardowymi krzywymi czas-
temperatura zawarte są w dokumencie SD004, a dla elementów zabezpieczonych w  SD005. 
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Temperatura krytyczna [°C]  
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Figure 3.1 Temperatura krytyczna jako funkcja wielkości obciąŜenia przy róŜnych wartościach 
współczynnika adaptacji 
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