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Plan rozwoju: Elementy rurowe wypełnione betonem 
naraŜone na oddziaływanie po Ŝaru 

Dokument przedstawia typowe zastosowania, zalety i ograniczenia stosowania elementów 
rurowych wypełnionych betonem, naraŜonych na oddziaływania poŜarowe. Punkt dotyczący 
projektowania podaje minimalne wymiary przekrojów pozwalające na uzyskanie róŜnych 
czasów odporności poŜarowej. 
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1. Informacje ogólne 

1.1 Typowe zastosowania 
W tym systemie konstrukcyjnym stal i beton współpracują by zapewnić wysoką nośność 
i naturalną odporność poŜarową. System jest idealnie dopasowany do projektowania 
powierzchni przeznaczonych do obsługiwania intensywnej komunikacji, gdzie wymaga się 
spełnienia wysokich wymagań estetycznych oraz duŜej trwałości.  

1.2 Zalety 
� Estetyczny, miły dla oka wygląd, z widocznymi elementami stalowymi. 

� Środki zabezpieczające nie zwiększają wymiarów zewnętrznych słupów. 

� Elementy są trwałe i charakteryzują się duŜą odpornością na uderzenia (obciąŜenia 
wyjątkowe). 

� System zapewnia zwiększoną odporność na oddziaływania sejsmiczne.  

1.3 Ograniczenia 
� Względy praktyczne wykonawstwa ograniczają minimalny wymiar słupa do około 

140 mm.  

� Przekroje niezbrojone mogą uzyskać jedynie 30-to minutową odporność ogniową. 

1.4 MoŜliwe sposoby wyko ńczenia 
Konstrukcja nie wymaga nakładanego zewnętrznie zabezpieczenia przeciwpoŜarowego, 
dlatego teŜ stalowy szkielet moŜe pozostać widoczny i tworzyć całość z architekturą budynku.  
Stalowe powierzchnie mogą być wykończone na wiele atrakcyjnych sposobów. By umoŜliwi ć 
odprowadzenie pary wodnej, naleŜy stosować małe otwory w kształtownikach, zwykle 
w poziomie kaŜdej kondygnacji.  

2. Projektowanie 

Charakterystyki rurowych słupów mogą być znaczne poprawione przez wypełnienie ich 
betonem.  Gdy zewnętrzna temperatura wzrasta, to wytrzymałość przekroju stalowego maleje 
i przyłoŜone obciąŜenie jest w coraz większym stopniu przenoszone przez betonowy trzon.  
Stalowa rura otaczająca betonowy trzon stanowi zabezpieczenie przed potencjalnym 

 

 
 

Rys. 1.1 Słupy rurowe wypełnione betonem. 
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odłupywaniem się betonu.  DołoŜenie zbrojenia do betonu zwiększa nośność elementu na 
obciąŜenie osiowe i na zginanie zarówno w normalnej sytuacji projektowej, jak i w poŜarowej 
sytuacji projektowej.  Dostępne są wskazówki dotyczące nośności przy róŜnych czasach 
odporności poŜarowej dla szerokiego zakresu słupów rurowych wypełnionych betonem.  
W przypadkach gdy nośność w warunkach poŜarowych jest niewystarczająca moŜna uŜyć 
zewnętrznego zabezpieczenia przeciwpoŜarowego. 

Tablica 2.1 zawiera wskazówki dotyczące zakresu wymiarów przekroju potrzebnych by 
uzyskać róŜne czasy odporności ogniowej.  Dla słupów bez pełnego trzonu stalowego podano 
dwa wymiary odpowiadające duŜemu obciąŜeniu i obciąŜeniu umiarkowanemu. 

Tablica 2.1 Wymiary przekrojów potrzebnych by uzyskać róŜne czasy odporności ogniowej. 

Odporno ść ogniowa 
(minuty) 

30 60 90 120  

 

Słupy z Ŝelbetowym trzonem projektowane według PN- EN1994-1-2 

 

Maksymalny oczekiwany wymiar słupa, h lub b lub d (mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słupy obciąŜone 
umiarkowanie  

 

260 

niezbroj
one 

260 

 

400 

 

450 

 

Słupy mocno obciąŜone 

 

260 450 

 

550 

 

– 

 

Słupy z pełnym rdzeniem stalowym 

 Projektować indywidualnie dla wszystkich czasów 
odporności poŜarowej 

3. Literatura 

1 ECCS, Fire design information sheets, Publication No 82, Brussels 1997 
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