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1

ZPŮSOBY ZADÁNÍ A PRÁCE SE VZPĚRNÝMI DÉLKAMI

1.1 Nechat u prutu přednastavené a programem spočítané hodnoty tzv.
výchozí.
Každý prut má přednastavenou vzpěrnou a relativní délku tzv. “výchozí“. Nastavení najdete ve
vlastnostech prutu (Obr. 1). Program sám analyzuje konstrukci a vytvoří vzpěrnostní systém. Tzn.,
najde všechny uzly prutů v jedné linii, pokud pruty splňují následující podmínky, tak je propojí do
jednoho vzpěrnostní systému.
1) Pruty musí být přímé
2) LSS – prutů musí být stejně orientovaný
Pozn.
Pruty mohou být různých průřezů. Jestliže je prut zalomený polygon, program spojí celý polygon do
jednoho vzpěrnostního systému. Počet polí je závislý na množství uzlů v polygonu.
Následně vyhodnotí, ve kterém směru y-y/z-z jsou uzly pevné/volné. Vzdálenost mezi pevnými
uzly je rovna systémové délce L.
Pro výchozí nastavení záleží, z jakého
materiálu je prut vytvořen. V případě, že
budete mít dva pruty stejně orientované
a z různých materiálů. Tak se program
řídí osou x LSS prutu a dle materiálu
prvního prutu v LSS.
Dále
program
zhodnotí
defaultní
nastavení z jednotlivých dimenzačních
servisech.(Ocel, Beton, Dřevo).

Obr.1 - Ukázka nastavení výchozího systému
V našem případě servis ocel a nastavení (Obr. 2)

Obr. 2 – Defaultní nastavení v servisu ocel

Posuvnost styčníku – pro celou konstrukci. Max. poměr k - je maximální hodnota součinitele vzpěru
v celé konstrukci. Tato hodnota je tam z toho důvodu, kdyby výpočet součinitelů vzpěru metodou
implementovanou v programu selhal a program Vám navrhl větší hodnoty než 10, tak by automaticky
přiřadil max. hodnotu 10.
Jestliže si chcete udělat kontrolu, jak program vyhodnotil pevné a volné uzly, můžete to dělat
zobrazením systémových délek pro výpočet vzpěrných délek.
- pro celou konstrukci nebo vybranou část konstrukce (Obr. 3).

Obr. 3 – Nastavení pro zobrazení systémových délek pro výpočet
Pokud nyní provedete výpočet tak program udělá výpočet dle implementované metody. Popis metody
viz níže.

1.1.1 Prohlížení výsledků:
Můžete dělat v jednotlivých servisech (Ocel, Beton a další) a přes ikonku (Obr.4).

Obr. 4 – Prohlížení výsledků
Další možností je, že po výpočtu se vám objeví ve vlastnostech prutu nové tlačítko součinitel vzpěru
(Obr.5). V podstatě z kteréhokoliv místa v Scia Egineer si můžu prohlížet výsledky.

1.2 Vzpěrnostní systém tzv. BC*
Jestliže nesouhlasíte s vypočtenými hodnotami nebo s rozmístěním tuhých a posuvných uzlů. Můžete
využít možnosti vytváření vlastních vzpěrnostních systémů. Můžete si kliknout na tlačítko ve
vlastnostech prutu se třemi tečkami. Viz (Obr.7) a automaticky se vytvoří data o vzpěru a vzpěrnostní
systém např. BC1.

Obr. 7 – Vytváření vzpěrnostního systému BC1
Systém jste vytvářeli u prutu B3, ale automaticky je přiřazen i prutu B8 a B13 (Obr.8), protože byly
splněny podmínky pro skládání systémů, které již byly popsány v bodě 1.1. Dále na obrázku (Obr.7)
data o vzpěru máte možnost vidět volné a pevné uzly v závislosti na směrech yy a zz (plné
trojúhelníčky), tak jak je vyhodnotil program. Jestliže do knihovny data vzpěru vstupujete přes
vlastnosti prutu, tak automaticky probíhá filtrování podle počtu polí. V našem případě počet částí 3.
Program složil pruty B3, B8 a B13 do jednoho systému, protože splňují požadavky z bodu 1.1. Další
údajem je materiál, ze kterého byl vzpěrnostní systém vytvořen.

Obr. 8 – Ukázka automatického přiřazení prutu
Naznačujete závislost, kde máte hledat defaultní viz (Obr. 2).
Jestliže chcete vzpěrnostní systém upravovat, tak v daném dialogu klikněte na tlačítko pravit.
Dostanete se do menu (Obr.9).

Obr. 9 – Základní menu vzpěrné a relativní délky

Toto defaultní nastavení se načte v závislosti, z jakého materiálu byl vzpěrnostní systém vytvořen.

Obr. 10 – Ukázka defaultního nastavení pro celou konstrukci, z kterého se následně načtou
data při vytváření vzpěrnostního systému BC*
Pozn.
Změna nastavení v jednotlivých servisech se již nevztahuje na již vytvořené systémy. Týká se pouze
nových, které budete vytvářet a defaultního výpočtu.
V kartě základní nastavení si můžete definovat vztahy vzpěrnostních systémů. Když máte nastaveno
součinitele ky, kz vypočítat, nastavujete si vztahy systémových délek L (Obr.11).

Obr. 11 – Nastavení vztahů vzpěrnostních systémů.
Nastavení:
Zz=zz: systémové délky zz jsou nezávislé. Můžete zadávat zvláště, jak pro systém zz, tak pro systém
yy.

Obr. 12 – zz=zz, karta data o vzpěru.
Zde nemám možnost zadat pevnost a volnost uzlů ve směru zz a yy (Obr.12 a 13). U nastavení zz=yy
je shodná pro oba dva směry.
Stejné vlastnosti platí pro yz – prostorový vzpěr a pro lt – klopení. Nezávislost veškerých složek
docílíte nastavením viz (obr.13).

Obr. 13 – Nastavení nezávislosti složek.
V případě, že si nastavíte viz (obr. 14). Zadáváte mezi jednotlivými pevnými uzly přímo

Obr. 14 – Ukázka nastavení pro zadání součinitele vzpěru mezi jednotlivými pevnými
uzly.
V případě, že si nastavíte viz (obr. 15). Zadáváte mezi jednotlivými pevnými uzly přímo
vzpěrnou délku.

obr. 15 – Ukázka nastavení pro zadání vzpěrných délek mezi jednotlivými pevnými uzly.

1.2.1 Nastavení posuvnosti:
Posledním nastavením v tomto dialogu je nastavení posuvnosti styčníků.
a) Nastavení posuvnosti pro jeden uzel. Když necháte nastavení: Podle základního nastavení,
program zohlední nastavení pro celý vzpěrnostní systém.

b) Nastavení posuvností pro celý vzpěrnostní systém.BC*. Když necháte nastavení:
Podle Ocel>Nosníky>Nastavení, program zohlední nastavení pro celou konstrukci.

c) Nastavení pro celou konstrukci

1.2.2 Výhoda tohoto systému BC*
a) Filtrování dle počtu polí:
Když vstoupíte do knihovny přes vlastnosti prutu. Tak vidíte všechny vzpěrnostní

b) Kdykoliv se můžete vrátit do výchozího nastavení a vzpěrnostní systém vytvořit
znovu.

c) Snadné zadávání na další pruty, nabízí se mi jen systémy se stejným počtem částí.

d) Snadné vyhledávání v konstrukci přes filtry.
Př: najde všechny pruty, které mají přiřazený BC1

e) Automatické ukládání do knihovny všech vzpěrnostních systému.

Kde máte možnost jednak opravy, ukládání a načítání.

1.3 Zadat si vlastní data o vzpěru na konkrétní prut tzv. BB*
V jednotlivých dimenzačních servisech pro zadané materiály (beton, ocel, dřevo) je možnost zadat
data o vzpěru přímo na konkrétní prut. Jsou to tzv. přídavná data. (obr. 12)

Pokud dvojklikem kliknete na Data prutu vzpěru, tak se dostanete do základního dialogu, který můžete
kdykoliv dodatečně změnit. Po kliknutí na OK tato data přiřadíte prutu.

Další možnost zadání je pomocí “akčního“ tl., které najdete ve vlastnostech každého prutu.

Poznámka: Pokud zadáváte data o vzpěru ze servisu beton, tak je nemůžete zadat na průřez, který
má materiál ocel apod.

1.3.1 Možnosti nastavení BB*:
1.3.1.1 Ze standardního výpočtu
a) Jestliže měl prut přiřazený zpěrnostní systém výchozí, tak program bere systémové
délky pro výpočet vzpěru z tohoto defaultního nastavení.

b) Jestliže jste prutu přiřadili vzpěrnostní systém BC*, kde jste upravovali volnost/pevnost uzlů, tak
program pro výpočet vzpěrných délek vezme systémové délky dle tohoto nového nastavení.

c) Jestliže jste ještě nastavili, že si součinitel vzpěrné délky nebo vzpěrnou délku zadáte ručně pro
jednotlivé části vzpěrnostního systému. Program bude toto ruční nastavení ignorovat a udělá výpočet
dle implementované metody.

1.3.1.2 Výchozí hodnota ze správce z knihovny
Když je prutu přiřazen vzpěrnostní systém BC*, jsou veškeré součinitele, i ručně zadané, převzaty
programem z tohoto vzpěrnostního systému.

1.3.1.3 Uživatelské zadání
Zde si můžete zadat, zda chcete pro daný prut udělat výpočet ze standardního výpočtu
implementovanou metodou. Nastavení součinitele ky a kz vypočítat. Dále si můžete nastavit vztahy
vzpěrnostních systému pro zadaný prut.

Systémové délky převezme z výchozího nastavení, nebo pokud je přiřazen nějaký vzpěrnostní systém
BC*, tak ze vzpěrnostního výpočtu.

Můžete zadat součinitele vzpěrné délky ručně:

Nastavení posuvnosti styčníků:
Nastavit posuvnosti styčníku pro jednotlivé styčníky nebo pro celý prut. Opět jsou zde tři úrovně
nastavení.
a) Posuvnost můžete nastavit pro jednotlivé uzly. Jestliže necháte dle základního nastavení. Program
zohlední nastavení na celém prutu.

b) Pro celý prut s přiřazením BB*. Když necháme Podle/ocel/nastavení program zohlední nastavení
pro celou konstrukci.

c) Když necháme Podle/ocel/nastavení program zohlední nastavení v jednotlivých servisech.

Výhodou tohoto způsobu je, že se data dají kopírovat jako přídavná data. Hodnoty, které jste zadali
učně, zůstávají konstantní a provádí se přepočet ostatních veličin. Např. na prutu B21 jsme si nastavili
součinitele vzpěru ručně ky a kz = 2.

Po překopírování přídavných dat. Zůstanou hodnoty ky a kz zafixovány a provede se
přepočet dle klasického vzorečku.
Výpočet bude proveden dle vzorce:
Lz . kz = lz
Lz
kz
lz

je systémová délka
je součinitel vzpěrné délky
je vzpěrná délka

Kdybychom zadali přímo vzpěrnou délku. Tak zůstane zafixovaná přímo vzpěrná délka.
Pozn.:
Označení BC* a BB* je defaultní pojmenování jednotlivých způsobů zadávání ve Scia Engineer.
Pojmenování jde nastavit dle požadavků uživatele. Pro snadnější orientaci v článku budu používat
defaultní pojmenování.

VÝPOČET DLE IMPLEMNTOVANÉ METODY – výpočet ky,kz
Program provede výpočet ze standardní analýzy – pro výpočet součinitelů je používáno
přibližných vzorců. Tyto vzorce jsou uvedeny v [1], [2] a [3].
a/ pro neposuvnou konstrukci :

b/ pro posuvnou konstrukci :

L
E
I
Ci
Mi
Fi

systémová délka
Youngův modul pružnosti
moment setrvačnosti
tuhost v uzlu I
moment v uzlu I
stočení v uzlu I

Hodnoty Mi a ϕi se stanovují přibližně použitím vnitřních sil a deformací, vypočtených ze zatěžovacích
stavů, které generují tvary deformací podobné tvarům vybočení vzpěrem (viz [4], pp. 113 a [5], pp.
112). Zatěžovací stavy použité k tomuto účelu obsahují jednotková zatížení, která generují vodorovné
posuny konstrukce. Použité vzorce dávají dobré výsledky pro rámové konstrukce s kolmým tuhým
nebo polotuhým připojením nosníků.
Výsledky jsou pouze doporučené a je na uživateli, aby vyhodnotil jejich použití.
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2 Nastavení a posudek oceli podle EN 1993
2.1 Národní dodatek – Nastavení pro ocel:
Od verze Scia Engineer 2010.1 jsou implementovány národní dodatky k jednotlivým Eurokódům.

Při výběru národní normy EC-EN se zobrazí další položka Národní dodatek. V seznamu jsou
zobrazeny implementované národní dodatky podle jednotlivých států. V této části příspěvku jsou
vytaženy jednotlivé části implementovaných Eurokódů a národních dodatků. Taky jsou zde články
z normy.

EN 1993: Navrhování ocelových konstrukcí

EN 1993-1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Součinitele spolehlivosti podle EN 1993-1-1, 6.1(1)

Křivky klopení:

6.3.2.2 Křivky klopení – obecný případ

6.3.2.3 Křivky klopení válcovaných průřezů nebo ekvivalentních svařovaných průřezů

6.3.3(4) Ohyb a osový tlak prutů stálého průřezu

Německá metoda – zjednodušená metoda, která byla odvozena německými a rakouskými vědci.

EN 1993-1-2: Obecná pravidla – navrhování konstrukcí na účinky požáru

Vzpěrná únosnost:
Momentová únosnost:
Kombinace ohybu a osového tlaku:

4.2.4.2 Kritická teplota

EN 1993-1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla

EN 1993-1-5: Boulení stěn

EN 1993-1-8 Navrhování styčníků

2.2 Servis ocel - Nastavení:

Posudek prutu:

Posuvnost a neposuvnost styčníků:

Posuvnost a neposuvnost styčníků se projeví při výpočtu součinitelů vzpěrných délek
implementovanou metodou. Tato metoda byla popsána v první části příspěvku o Vzpěrných
systémech.

Vybočení kolmo k y-y znamená ve směru z (na tvrdou osu prvku). Kolmo k z-z je ve směru y (na
měkkou osu).
Tyto směry platí jak pro vzpěrné vybočení, tak pro posuv styčníků. Tyto výchozí nastavení jsou
zadána automaticky na všechny prvky, pokud na ně nejsou zadána přídavná data. Tyto parametry
jsou použité pro výpočet součinitelů vzpěrných délek tzv. implementovanou metodou. Jedná se tedy o
návrh vzpěrných délek.
Max. poměr k = 10 – maximální hodnota při výpočtu součinitele vzpěrných délek implementovanou
metodou. Pokud dojde k selhání výpočtů k (součinitelů vzpěrných délek) implementovanou metodou,
dojde k nastavení k = 10.

Max. štíhlost = 200 – při překročení hodnoty program vytiskne upozornění do výstupu.

Při výpočtu štíhlosti oceli jsou překročené hodnoty vytištěny tučným písmem.

V posudku prutu je vytištěno upozornění o překročení štíhlosti ve stabilitním posudku.

Součinitel vzpěru pro II. Řád: Pokud jsou data o vzpěru (výchozí, BC, BB) definována, jsou
považována za výsledky výpočtu podle teorie druhého řádu.

Pokud je zatržená možnost Všechny neposuvné, program nastaví veškeré styčníky v konstrukci jako
neposuvné.

Vzpěrné délka je rovna systémové délce. To znamená, že součinitel vzpěrných délek je nastaven
automaticky na 1.

Křivky klopení:
6.3.2.2 Křivky klopení – obecný případ

6.3.2.3 Křivky klopení válcovaných průřezů nebo ekvivalentních svařovaných průřezů

Rovinný vzpěr zohledněn výpočtem podle teorie druhého řádu = Posudek jen stability klopení
při výpočtu II. Řádem - Je-li tato volba zatržena, provádí se při stabilitním posudku pouze posouzení
stability klopení. Neprovádí se posudek na vzpěr.

Modifikované pravidlo pro klopení U průřezů:

Relativní deformace:
Přednastavené hodnoty pro mezní stav použitelnosti

Relativní deformace, které jsou v EN 1993-1-1. Uživatel má možnost libovolné hodnoty přenastavit.

Požární odolnost:

Teplotní křivky:

Teplotní křivka podle ČSN EN 1363-2

Typ analýzy: V oblasti odolnosti je posuzována odolnost po určité době působení požáru. V oblasti
Teplotní/časová se po určité době působení požáru posuzuje teplota materiálu vzhledem ke kritické
teplotě materiálu.
Opravný součinitel pro efekt stínu: Opravný součinitel zastínění ksh

Výchozí nastavení vzpěru:

zz – systémová délka pro vybočení okolo osy z-z (měkká osa). Obyčejně vzdálenost mezi body
bránícími vybočení ve směru lokální osy y.
yz - systémová délka pro ztrátu stability při prostorovém vzpěru. Je to vzdálenost mezi výztuhami
zabraňující kroucení.
It - systémová délka pro klopení. Obyčejně vzdálenost mezi body ztuženými ve směru yy, nebo
vzdálenost mezi vzpěrami bránícími klopení.
Vliv pozice zatížení: toto pole má význam pro posudky klopení. Umožňuje vzít v úvahu vliv
nestabilizujícího zatížení v součinitelích momentů pro klopení. Destabilizující zatížení jsou zatížení
působící nad úrovní středu smyku
nosníku a mohou se volně bočně pohybovat s nosníkem, když vybočí (a působit rušivé vlivy):

Prvky tvarované za studena:

Boulení stěn:

Data pro posudek dílce:
Tato data, takzvaná add data, která se na prvky vkládají dodatečně mají funkci ovlivnit koncový
posudek.

Data o oceli:
Data o oceli se vkládají, pokud chceme změnit například klasifikaci průřezu, chceme provézt pouze
elastický posudek, nebo posudek na únosnost. Je zde možnost provést posudek pouze na určité části
délky prutu.

Po zatrhnutí ,,Jen posudek na únosnost,, chybí posudek na vzpěr.

Pomocí položky Pole si uživatel může definovat konkrétní polohu na prutu, kde chce nechat provést
posudek.

Vzpěry bránící klopení – pomocí vzpěr je možné zamezit klopení ocelového profilu a dosáhnout
jednotkového posudku < 1.

Druhá možnost je zadání součinitele klopení ve vzpěrnostech systémech. Tím se nepřímo definují
vzpěry, které zabraňují klopení. Snížíme tím vzpěrnou délku pro posudek klopení.

Výztuhy – se používají pro zabránění boulení štíhlých vysokých profilů. Pokud posudek prvku
nevyhovuje, použijí se výztuhy. Vhodným rozmístěním se dá boulení zcela eliminovat.

Příčné výztuhy – trapézový plech

Důležité je správné zadání příčné výztuhy. To je závislé za momentu, který vzniká na prutovém prvku.
V tomto případě kladný ohybový moment. Proto zadáme pozici +z, pozici výztuhy Kladný, pozice
šroubu Dolní pásnice.

Data lokálních příčných sil se používají pro posudky ocelových profilů tvarovaných za studena.

Účinky lokálních příčných sil jsou definovány v čl. 6.1.7, str. 47.
Posudek se provádí POUZE v případě zatížení Vz.
Únosnost pro lokální příčnou sílu se bere relativně vzhledem k podpoře, NIKOLI podle lokální osy z.
Hodnota FEd by tedy měla být určena podle souřadnicového systému osy LCS a NIKOLI vzhledem k
souřadnicovému systému hlavní osy!
Má-li průřez více stojin, používá se pro stanovení zatěžovacích podmínek maximální výška stojiny.
Oproti čl. 6.1.7.2(4) se v programu Scia Engineer používá vždy přesná zadaná nosná délka ss, tj. není
implementováno zjednodušení spočívající v použití minimální délky pro obě protilehlá zatížení.
Posudek lokálních příčných sil se standardně provádí s použitím výchozího nastavení. Toto výchozí
nastavení se určuje v dialogovém okně Nastavení oceli. V případě potřeby může uživatel výchozí
nastavení přepsat pomocí volby Lokální příčné síly – další data.

Při posudku je v náhledu vytištěna poznámka, že se jedná o posudek zastudena tvarovaného průřezu.

Posudek požární odolnosti:
Požární odolnost podle EN 1993-1-2

Posudek konstrukce za běžné teploty
V hlavním stromu nabídek Scia Engineer zvolíme Ocel a Posudek.

V okně vlastností posudku nastavíme Výběr Vše a Kombinace CO1.
Ve spodní části na pravé straně jsou Akce, zde zvolíme Obnovit.

Po provedení posudku únosnosti za běžné teploty na kombinaci zatížení CO1 je zřejmé, že
konstrukce vyhoví – viz průběh posudku po prutech konstrukce.

Posudek nechráněné konstrukce za požární situace v oblasti pevnosti

Přistoupíme k posudku požární odolnosti konstrukce, požadovaná doba odolnosti je 60 min. Ve
stromu Ocel spustíme zadání vstupních údajů prvku pro výpočet požární odolnosti kliknutím na
Požární odolnost. V dialogu Požární odolnost zadáme parametry prvku ovlivňující jeho požární
odolnost. Nejprve provedeme výpočet požární odolnosti konstrukce bez tepelné izolace, nosník je
vystaven požáru ze všech stran, součinitel podmínek působení po délce nosníku uvažujeme k 2=0,85,
vzpěr neredukujeme.

Výběrem všech prutů konstrukce přiřadíme nastavené parametry prutům.

V dialogu Ocel, Nastavení, karta Nastavení pro požární odolnost máme možnost zvolit teplotní
křivku, zadat charakteristiky přestupu tepla do konstrukce, zvolit ze dvou možných norem a určit oblast
výpočtu.
Ve stromu spustíme Posudek - požární odolnost, posudek provedeme v oblasti pevnosti.

Posouzení za požární situace se provádí na jinou kombinaci zatížení než za běžné teploty. Nastavíme
pro provedení posudku únosnosti za požární situace mimořádnou kombinaci zatížení C02 .V dialogu
vlastností posudku na pravé straně opět nastavíme Výběr Vše a Kombinace CO2.

Je zřejmé, že nechráněná ocelová konstrukce po 60 minutách trvání požární situace několikanásobně
nevyhoví.
Číselné výstupy – v dialogu vlastností posudků nastavíme Výstup na Detailní a vpravo dole
v Akcích dáme Obnovit, pak v okně náhledu je vidět, že nevyhoví.
Např.:
alfa 2.00 beta 1.00
jedn. posudek 13.39
Prvek NEVYHOVÍ na únosnost!

Posudek nechráněné konstrukce v teplotně/časové oblasti

Abychom zjistili dobu při které je vyčerpána únosnost konstrukce a dosaženo kritické teploty,
provedeme posouzení v teplotně/časové oblasti.. V Ocel, Nastavení, Nastavení pro požární
odolnost přepneme výpočet z oblasti pevnosti do oblasti teplotně/časové.
Stejným způsobem, jako pro oblast pevnosti, spustíme posudek požární odolnosti, zkontrolujeme
Výběr Vše a Kombinace CO2. V okně náhledu vidíme, že požární odolnost je 23,95 min namísto
požadovaných 60 min. Tedy po 23,695 min je dosaženo kritické teploty 759,25 stupňů.

Abychom, splnili předepsanou podmínku požární odolnosti musíme konstrukci opatřit požárně
ochranným materiálem. Izolace se provádí obetonováním, nástřikem, obkladem, podhledem nebo
intumescentními (zpěňovacími) nátěry. Pro ocelové konstrukce, především průmyslové, jsou
nejpoužívanější nátěry a nástřiky. Hodnoty, stanovené pro dané fyzikální parametry, je třeba korigovat
experimentálně zjištěným chováním materiálů. Aplikace jakékoliv nátěru nečiní problém, pokud
materiál již není v databázi izolačních materiálů, je třeba pouze zjistit u výrobce programem
požadované charakteristiky materiálu, uložit do databáze a zadat jeho tloušťku.
Posudek konstrukce opatřené požárně ochranným materiálem v oblasti pevnosti
Konstrukci opatříme obkladem vláknitými deskami o tloušťce 25 mm. Je tedy třeba změnit vstupní
údaje pro požární odolnost přiřazené všem prutům. Ve stromu zvolíme Ocel, Požární odolnost,
objeví se dialog Požární odolnost, kde nastavíme Ochrana Ano a z knihovny izolací vybereme
Vláknitá deska.

V knihovně izolací můžeme zkontrolovat vlastnosti izolačního materiálu, Typ zapouzdření – Duté a
Typ izolace –Ochrana obložením.

Po uzavření obou dialogů, vybereme opět všechny pruty konstrukce a tím jim přiřadíme nastavené
parametry požární odolnosti včetně izolace.

Takto izolovaná konstrukce za požární situace v oblasti pevnosti nevyhoví.

Posudek konstrukce opatřené požárně ochranným materiálem v teplotně/časové oblasti
Abychom zjistili dobu, při které je vyčerpána únosnost konstrukce a je dosaženo kritické teploty,
provedeme posouzení v teplotně/časové oblasti. Opět musíme v Ocel, Nastavení, Nastavení pro
požární odolnost přepnout výpočet z oblasti pevnosti do oblasti teplotně/časové.
Stejným způsobem jako pro oblast pevnosti spustíme posudek požární odolnosti, zkontrolujeme
Výběr Vše a Kombinace CO2.

V okně náhledu vidíme, že požární odolnost je 180,02min což je více, než požadovaných 60 min.
Tedy po 180,02 min je dosaženo kritické teploty 759,25 stupňů.

