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Ten dokument zawiera informacje o typowym stosowaniu, korzyściach i ograniczeniach nie 
chronionej stali w warunkach poŜaru. Rozdział obliczeniowy wprowadza róŜne czynniki, 
które mogą rozszerzyć stosowanie stali niechronionej w warunkach poŜaru. 
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1. Postanowienia ogólne 

1.1 Typowe zastosowania  
UŜycie nie chronionej stali moŜe mieć znaczące korzyści ekonomiczne przez zmniejszenie 
kosztów związanych z materiałami przeciwpoŜarowym i ich zastosowaniem. W szczególnych 
okolicznościach, ze względów architektonicznych, moŜe być konieczne pozostawienie 
widocznej, niechronionej konstrukcji. Nie chroniona konstrukcja stalowa moŜe być uŜywana 
w kaŜdym z typów budynków, gdzie podejście inŜynierii przeciwpoŜarowej wykaŜe, Ŝe 
ochrona jej nie jest potrzebna. Najczęściej są to budynki, w których ryzyko dla Ŝycia jest niskie 
i krajowe przepisy budowlane wymagają krótkich okresów ognioodporności elementów 
konstrukcyjnych, albo gdzie ilość materiałów palnych (obciąŜenie poŜarowe) jest niskie. 

Dla niektórych całych klas budynków władze w wielu krajach akceptują  nie chronioną 
konstrukcję stalową. Klasy te obejmują budynki jednopiętrowe (na przykład w Wielkiej 
Brytanii), otwarte były parkingów wielopiętrowych i pewne typy budynków ze 
spryskiwaczami. Dla innych typów budynków nie chroniona konstrukcja stalowa moŜe być 
akceptowana na podstawie indywidualnego oszacowania uŜywając inŜynierii 
przeciwpoŜarowej wyszczególnionej powyŜej. Stosowanie inŜynierii poŜarowej daje duŜe 
efekty w budowlach takich jak stadiony sportowe, terminale dworców czy szkoły. 

W pewnych okolicznościach, tj. w sytuacji gdy masywność (niski współczynnik przekroju) 
stalowego przekroju łączy się z niskim poziomem obciąŜenia ogniowego, ognioodporność 
według ISO moŜe osiągnąć 30 minut, a wyjątkowo 60 minut. UŜycie inŜynierii 
przeciwpoŜarowej opartej na wynikach badań, korzystającej z aktywnych, odpowiednich 
środków bezpieczeństwa poŜarowego, moŜe wykazać obliczeniowo moŜliwość stosowania 
częściowo albo w pełni nie chronionej konstrukcji stalowej. JeŜeli analiza przeciwpoŜarowa 
wykazuje, Ŝe temperatura konstrukcji stalowej podczas poŜaru nie przekroczy temperatury 
krytycznej, nie jest potrzebna Ŝadna ochrona. 

 

 
 

Rysunek 1.1 Stal niechroniona. 
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1.2 Korzy ści 
� Oszczędności w czasie budowy i kosztach całkowitych mogą być osiągnięte, gdy jest 

wykazane, Ŝe nie jest wymagana ochrona przeciwpoŜarowa. Koszty ochrony 
przeciwpoŜarowej mogą wynosić tyle co koszt samej konstrukcji. 

� Brak ochrony daje większą swobodę architektoniczną, pozwalającą aby konstrukcja 
stalowa była elementem wizualnym. 

1.3 Ograniczenia 
� Nieosłonięta stal jest najczęściej uŜywana w nisko i średnio wysokich budynkach albo 

gdzie prawdopodobna ostrość ognia jest niska lub kontrolowana. 

� Gdy jest wymagane bardziej szczegółowe szacowanie zachowania się konstrukcji, modeluje 
się konstrukcję przy wysokiej temperaturze, jak równieŜ modelujący sam poŜar. 

� Do akceptacji podejścia, moŜe być potrzeba doradzenie się władzy ustawodawczej i/lub 
straŜy poŜarnej. 

1.4 Osiągalne wyko ńczenie 
PoniewaŜ konstrukcja nie wymaga Ŝadnego zewnętrznego zabezpieczenia 
przeciwpoŜarowego, rama stalowa moŜe być widoczna i włączona w architekturę budynku. 
Dlatego powierzchnia stali moŜe być wykończona na wiele atrakcyjnych sposobów. 

2. Projektowanie 

Zaprezentowano róŜne czynniki, które mogą podkreślić wykonawstwo nieosłoniętej stali 
w warunkach poŜarowych, bardziej niŜ dostarcza ostatecznych wytycznych projektowania. 

2.1 Intensywno ść poŜaru 
MoŜe być rozwaŜana zmniejszona intensywność poŜaru, przez wzięcie pod uwagę ilości 
materiałów palnych i ustalonej wentylacji, co jest bardziej adekwatne niŜ ognioodporność 
wymagana przez regulacje normowe. 

2.2 Lokalizacja elementów 
Gdy słupy i belki są połoŜone na zewnątrz budynków osłanianych przez inne elementy, ich 
zmniejszona bezpośrednia ekspozycja na ogień wewnętrzny moŜe być wzięte pod uwagę, 
patrz rozdział 9. 

2.3 Współczynnik przekroju 
Przekroje z niskim stosunkiem współczynnika przekroju mają zwiększoną wytrzymałość 
poŜarową. Niektóre przekroje z niskimi współczynnikami przekroju mogą osiągnąć 
ognioodporność 30 minut i wyjątkowo 60 minut. Więcej informacji o współczynniku 
przekroju moŜna znaleźć w SD004 i SD005. 
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2.4 Zachowanie si ę konstrukcji ramowej 
W rzeczywistej konstrukcji, połączenia posiadają odpowiedni stopień nośności obrotowej, która 
jest często ignorowana w normalnym projektowaniu. Dzięki wzięciu pod uwagę analizy 
globalnej, często moŜe być wykazane, Ŝe ognioodporność konstrukcji jest większa niŜ wynika to 
z analizy poszczególnych elementów i zastosowanie stali nie chroniona moŜe czasami być 
uzasadnione. To moŜe być osiągnięte, na przykład w wypadku belek zespolonych (bez pełnego 
obetonowania), gdy połączenia belki ze słupem, nawet jeŜeli zaprojektowane są jako przegubowe, 
zachowują się jako półsztywny przy duŜych odkształceniach spowodowanych poŜarem. 

2.5 Zachowanie si ę membranowe 
Wypadki poŜaru w zamieszkałych budynkach pokazują, Ŝe konstrukcja ma większą 
ognioodporność niŜ jest oczekiwana ze standardowych testów ognioodporności albo na podstawie 
obliczeń dla pojedynczych elementach konstrukcyjnych. Jest to spowodowane częściowo rezerwą 
nośności, która występuje w nowoczesnych konstrukcjach. By zamodelować rzeczywiste 
zachowanie się konstrukcji zwykle wymaga się zaawansowanych modeli analizy, jednak pewne 
aspektów zachowania się całego budynku są zawarte w prostych modelach. 

Dla belek zespolonych (bez pełnego obetonowania), wystawionych na ogień, strop będzie 
zachowywać się jak membrana. To znacząco zwiększa osiąganą nośność przez konstrukcję, a to 
prowadzi do zwiększenia czasu ognioodporności. Zostało to było bardzo wyraźnie pokazane 
w testach Cardington na budynku z belkami głównymi i drugorzędnymi podpierającymi zespoloną 
płytę stropową. UŜywając metody projektowania, opartej na podobnych przykładach 
konstrukcyjnych, belki drugorzędne mogą być często wykazane, Ŝe nie potrzebują Ŝadnej ochrony. 

2.6 Przyło Ŝenie obci ąŜenia 
Podczas poŜaru przyłoŜone obciąŜenie na element duŜo niŜsze to które się uŜywa w projekcie 
normalnym. Dla komercyjnych biurowców, stosunek obciąŜenia w stanie  granicznym poŜaru 
jest zawsze mniej niŜ 0,65 a dla budynków jednokondygnacyjnych wynosi ogólnie koło 0,3. 
Wzrasta czas do osiągnięcia temperatury krytycznej w stali (ognioodporność). Przez wzięcie 
pod uwagę tych czynników, grubość jakiegokolwiek warstwy przeciwpoŜarowej moŜe być 
zmniejszony i czasami to moŜe być wykazane, Ŝe moŜe być uŜywana stal nie chroniona. 

2.7 Spryskiwacze itp. 
Spryskiwacze mają zapobiegać małemu poŜarowi, a w przypadku duŜego odpowiednio zmniejszać 
straty poŜarowe i zwiększają bezpieczeństwo. Korzystne efekty spryskiwaczy są teraz uznane 
w wielu krajach, takŜe przez ubezpieczycieli. Instalacja spryskiwaczy moŜe prowadzić do 
zmniejszenia wymagań przeciwpoŜarowych i czasami pozwala, na uŜycie stali nie chronionej. 

Inne aktywne środki takie jak systemy automatycznego wykrywania albo gwarantowana 
szybka reakcja straŜy poŜarnej moŜe, w kilku niektórych krajach, pozwalać na uŜywanie stali 
nie chronionej. 

3. Bibliografia 
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