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Ve  srovnání s  jinými materiály má be-

ton vysokou požární odolnost a je pro-

to užíván k  ochraně jiných konstrukč-

ních materiálů, např. oceli, před účin-

ky požáru [2].

Účinky vysokých teplot na  mecha-

nické vlastnosti betonu jsou zkoumá-

ny od raných 40. let minulého století [3]. 

V  60. a  70. letech se požární výzkum 

zaměřoval zejména na stu dium chová-

ní betonových konstrukčních prvků [4]. 

V  té době bylo relativně málo informa-

cí o vlastnostech betonu během požá-

ru a po něm [5]. Během požáru se me-

chanické vlastnosti betonu mění (obr. 1). 

Během chladnutí však beton už ne-

ní schopen získat zpět hodnoty svých 

původních materiálových vlastností. 

Zhoršení materiálových charakteristik 

betonu při vysokých teplotách má dvě 

formy:

• místní poškození samotného mate-

riálu,

• globální poškození vedoucí k  zhrou-

cení betonového prvku.

Beton je kompozitní materiál, kte-

rý sestává převážně ze zrn kameniva 

spojených matricí hydratované cemen-

tové pasty. Když je vystaven vysokým 

teplotám, dochází ke  změnám uvnitř 

jeho chemické struktury, fyzické kon-

strukce a obsahu vody (obr. 2). Změ-

ny se objevují zejména v odkryté, ne-

chráněné cementové pastě a projevují 

se v určitých hladinách vzrůstající tep-

loty ve  změnách fyzických a  mecha-

nických vlastností betonu.

Chemické změny lze studovat termo-

gravimetrickými analýzami (TG/DTG/

DTA). Se stoupající teplotou proběhnou 

postupně v  zahřívaném betonu násle-

dující chemické změny: okolo teploty 

100 °C dochází ke ztrátě váhy be tonu 

vypařováním vody z  mikropórů. De-

kompozice ettringitu (3 CaO Al2O3 

. 3 CaSO4 . 32 H2O) probíhá při teplotě 

50 až 110 °C. Při teplotě kolem 200 °C 

postupující dehydratace způsobuje 

další malé váhové úbytky. Dokud se 

nevypaří všechna pórová voda a  vo-

da chemicky vázaná, lze stále sledovat 

ztrátu váhy a  změny obsahu vlhkosti. 

Další úbytky váhy přestanou být patrné 

při teplotách mezi 250 až 300 °C [2, 7]. 

Při dalším zahřívání začne mezi teplo-

tami 450 až 550 °C docházet k endo-

termické dehydrataci hydroxidu vápe-

natého (Ca(OH)2 → CaO + H2O↑) [7]. 

V případě betonů s křemenným kame-

nivem je dalším působícím faktorem 

změna krystalické struktury křemene 

z α  formy na krystalickou β formu při 

teplotě 573 °C. Tato transformace je 
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Současné případy požárů připomínají opět důležitost výzkumu jejich cho-

vání. Rychlý vývoj stavebních technologií vyžaduje použití nových mate-

riálů. Vznik a šíření požáru v budově jsou ovlivněny materiály použitými 

v konstrukci. Změna jejich mechanických vlastností a chování v závislosti 

na  rostoucí teplotě požáru jsou velmi důležité [1]. Zhoršení vlastností 

materiálů a konstrukce jako celku je vysoce závislé na jednotlivých prv-

cích a historii vývoje teploty. Při návrhu konstrukce odolné vysokým tep-

lotám je nezbytné věnovat pozornost složení betonové směsi a vlastnosti 

betonu posuzovat dle požadavků mezních stavů únosnosti i použitelnosti 

(ULS a  SLS). Zbytková tlaková pevnost betonu vystaveného vysokým 

teplotám je ovlivněna následujícími faktory: hodnotou vodního součinite-

le, poměrem cementu a kameniva, typem použitého kameniva, aktuálním 

obsahem vody v betonu před jeho vystavením vysokým teplotám a prů-

během požáru. Pro porozumění komplexním jevům probíhajícím v beto-

nu vystavenému vysokým teplotám byla realizována série zkoušek se 

zaměřením na vliv příměsí a vláken. Výsledky zkoušek ukázaly, že složení 

betonové směsi může výrazně ovlivňovat konstrukční chování železobe-

tonových prvků. ❚ Recent fire cases indicated again the importance 

of fire research. Fast development of construction technology requires 

new materials. Initiation and development of fire are strongly influenced 

by the choice of construction materials. In addition to their mechanical 

properties, their behaviour in elevated temperature is also of high 

importance [1]. Deterioration of material characteristics and structural 

performance highly depend on the constituents and on the temperature 

history. Design for high temperature requires additional aspects of 

material composition and material characteristics compared to design for 

ULS and for SLS. Residual compressive strength of concrete exposed to 

high temperatures is influenced by the following factors: water to cement 

ratio, cement to aggregate ratio, type of aggregate, water content of 

concrete before exposing it to high temperatures and the fire process. 

To understand the complex phenomenon due to high temperatures 

in concrete, a  series of tests was carried out with various filling 

materials and fibres. Our test results indicated that concrete composition 

can highly influence the structural behaviour of reinforced concrete 

elements.

Teplota 
[°C]

Hydratovaný 
cement

Kamenivo
Polypropylénová 

vlákna

1 200 tání

1 000

800 dekarbonatace CaCO3

700 dekompozice CSH

600
přeměna 
křemene

500 dekompozice Ca(OH)2
400 dekompozice

200
počátek dehydratace 

cementového gelu
tání

100 odpařování vody

Základní složky betonu
-  zhydratovaná cementová 

pasta
- kamenivo
- vlákna
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doprovázena 5,7% vzrůstem objemu 

minerálu. (Rozlišujeme tzv. α-křemeny 

(nižší) a β-křemeny (vyšší). Za normál-

ních podmínek křemen krystaluje v tri-

gonální krystalové soustavě. Pokud se 

však zvýší teplota nad 573 °C (za nor-

málního tlaku), vznikne β-křemen, který 

krystaluje v hexagonální soustavě. Po-

kud teplota opět klesne pod 573 °C, 

změní se struktura zpět na  trigonální, 

ale vnější tvar zůstane zachován. Z to-

hoto důvodu můžeme v  přírodě na-

lézt i  křemeny s hexagonálními vnější-

mi tvary. Tento jev se označuje jako pa-

ramorfóza. pozn. redakce) Dehydrataci 

vápeno-křemičitých hydrátů lze sledo-

vat při teplotě 700 °C (obr. 2) [8].

Zbytková tlaková pevnost betonu vy-

staveného vysokým teplotám je ovliv-

něna následujícími faktory [9]: poměr 

w/c, poměr cement/kamenivo, typ po-

užitého cementu [10], typ použitého 

kameniva [11, 12, 13], obsah vody 

v betonu před vystavení vysokým tep-

lotám a průběh požáru. 

NOSNÍK S   TENKOU STOJINOU 

BĚHEM POŽÁRU

Cílem realizované studie bylo zvýše-

ní požární odolnosti předpjatého žele-

zobetonového střešního nosníku s ten-

kou stojinou. Tloušťka stojiny (čas-

to nejtenčí části nosníku) může být 

pro zatížení vysokou teplotou kritická. 

Zkoušky prvků velkého měřítka ve vel-

ké peci se standardizovaným průbě-

hem požáru jsou cenově náročné, ale 

ukážou reálné chování konstrukce za-

tížené vysokou teplotou. 

Úvodní zkoušky ukázaly neodpovída-

Obr. 1 Pracovní diagram betonu s křemenným kamenivem jako funkce teploty [6] 

❚ Fig. 1 Stress-strain relationship for concrete with quartz gravel aggregate as a function of 

temperature [6]

Obr. 2 Chemické změny složek betonu během požáru ❚ Fig. 2 Chemical changes 

of constituents of concrete during fire

Obr. 3 Zkoušené nosníky, a) příčný řez, b) pohled ❚ Fig. 3 Tested beam specimens, 

a) cross-section of beam, b) view of beam

3a 3b

Tab. 1 Zkoušené parametry (všechny ostatní složky betonové směsi zůstaly 

stejné) ❚ Tab.1 Test parameters (all other parameters were the same for the mixes)

Betonová směs Plnivo PP vlákna [kg/m3] Zkouška nosníku

Mix1 (referenční) vápenec 0 +

Mix2 vápenec 2 +

Mix3 struska 1 +

Tab. 2 Zkoušky nosníků, zahřívání dle standardizované požární křivky ❚ Tab. 2 Beam tests, 

heating was according to the standardized heating curve

Číslo 

nosníku
Plnivo

PP vlákna 

[kg/m3]

Zatížení 

[kN]

Čas 

do porušení 

[min]

Nejvyšší 

dosažená 

teplota [°C]

Způsob porušení

1 vápenec 0 2 × 350 12 685 odprýskání krycí vrstvy

2 vápenec 0 0 12 685 odprýskání krycí vrstvy

3 vápenec 2 2 × 350 44 879
smykem (žádné 

odprýskávání)

4
struska

(žádný vápenec)
1 2 × 288 71 951

smykem (žádné 

odprýskávání)
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jící požární odolnost typického před-

pjatého střešního nosníku s  tenkou 

stojinou (tloušťka 60 mm). Směs sa-

mozhutnitelného betonu (SCC) obsa-

hovala drcený vápenec jako plnivo. Byl 

použit cement CEM I  42,5 N. Sklad-

ba směsi a velmi malá tloušťka stojiny 

vedly k brzkému odprýskávání betono-

vého povrchu. 

Aby zvýšili požární odolnost betonu 

nosníku, zaměřili se autoři studie na op-

timalizaci směsi betonu beze změny 

geometrie nosníku. Betonová směs by-

la modifikována následujícím způso-

bem:

• změna plniva – mletý vápenec byl na-

hrazen mletou struskou (tab. 1)

• přidání polypropylénových vláken 

v dávkách 1 a 2 kg/m3 betonu (tab. 1)

Požární zkoušky byly provedeny na 

nosníkových vzorcích vyrobených ze 

směsí Mix1, Mix2 a  Mix3 (tab. 1) po-

dle EN 1365-3 [14] v  Fire Laboratory 

ÉMI Non-profit Ltd. Vzrůst teploty bě-

hem zahřívání byl sledován a řízen ter-

močlánkem.

Průměrná teplota v  peci byla dána 

standardní požární křivkou:

T = 345 log10 (8 t + 1) + 20,

kde T je průměrná teplota pece [°C] a t 

je čas [min].

Nosníky byly až do  zkoušek (4 až 5 

měsíců) skladovány v  laboratorních 

podmínkách.

Zkoušené nosníky vyrobené z  beto-

nu C40/50-XC2-16-F4 s  tyčovou vý-

ztuží S500B měly délku 3,4 m a před-

pínací síla ve  výztuži FP-100/1770-R2 

(EN 10138) byla 130 kN.

Byly uskutečněny čtyři požární zkouš-

ky předpjatých betonových nosníků 

(obr. 3). Hlavní charakteristiky betono-

vé směsi (plnivo a množství PP vláken), 

hodnota mechanického zatížení nosní-

ku vneseného před počátkem požární 

zkoušky, čas do porušení, nejvyšší do-

sažená teplota a způsob porušení jsou 

shrnuty v tab. 2.

V  prvních dvou zkouškách byly tes-

továny nosníky vyrobené z  referenč-

ní směsi (Mix1). První nosník podro-

bený požární zkoušce byl zatížen dvě-

ma břemeny po 350 kN a druhý nos-

ník byl zkoušen bez mechanického 

zatížení. Oba nosníky se porušily od-

prýskáním betonové krycí vrstvy po ce-

lém povrchu po 12 min vystavení požá-

ru (obr. 4). Tyto dvě zkoušky ukázaly, že 

zatížení nemá na  odprýskávání vliv, to 

mechanické je způsobeno pouze ná-

růstem teploty. 

Beton třetího nosníku obsahoval ja-

ko plnivo také vápenec, ale byly do něj 

přidána PP vlákna v množství 2 kg/m3. 

Tento nosník se porušil smykem bez 

odprýskávání za 44 min od počátku za-

hřívání. 

Nejvyššího zlepšení požární odolnos-

ti (71 min do porušení, obr. 5) bylo do-

saženo u nosníku vyrobeného z beto-

nu, kde byla jako plnivo použitá strus-

ka a byla přidána PP vlákna v množství 

1 kg/m3 betonu.

BETON S  MIKROSIL IKOU

Mikrosilika je často používána ke  zvý-

šení pevnosti betonu.

Představená část studie je zaměře-

ná na  analýzu souběžných vlivů vyso-

kých teplot a mikrosiliky na beton, pro-

tože dostupné informace jsou velmi 

omezené [15, 16]. Je to důležitá studie, 

protože, jak už bylo uvedeno, působe-

ním vysokých teplot dochází ke  změ-

nám ve struktuře betonu i jeho chemic-

kém složení. 

V betonových zkušebních vzorcích se 

měnil:

• obsah mikrosiliky (0, 3 a 9 mc%),

• poměr voda-pojivo (0,35; 0,33; 0,3)

• poměr voda-cement (0,35; 0,36; 0,38),

• nejvyšší dosažená teplota (20, 50, 

150, 300, 500 a 1 000 °C).

Betonové směsi zkušebních vzorků 

jsou uvedeny v tab. 3. Byl sledován roz-

voj povrchových trhlin, pokles tlakové 

a ohybové pevnosti betonu.

Po vyjmutí z forem byly vzorky ucho-

vávány 7 dnů ve  vodě a  potom až 

do zkoušek ve standardních laborator-

ních podmínkách. Při zkouškách byly 

vzorky staré 28 dnů.

V  případě zkoušek ve  vysokých tep-

lotách je velmi důležitá historie teplotní-

ho zatěžování i doba, po kterou je vzo-

rek zatěžován. Použitá teplotní křivka 

byla velmi podobná křivce standardní-

ho požáru (podle Eurokodu) pro budo-

vy až do teploty 1 000 °C. Po zahříva-

Obr. 4 Nosník z referenční betonové směsi 

po porušení, požární odolnost 12 min. ❚ 

Fig. 4 Beam with the reference concrete 

(Mix1) after failure, fire resistance 12 min.

Obr. 5 Nosník z betonové směsi Mix4, 

požární odolnost 71 min. ❚ Fig. 5 Beam 

with Mix4 after failure, fire resistance 71 min.

Obr. 6 Vzorky po zatížení teplotou 1 000 °C 

❚ Fig. 6 Specimens after 1 000 °C 

temperature loading 

Obr. 7 Relativní zbytková tlaková pevnost 

vzorků z různých směsí betonu jako funkce 

maximální dosažené teploty (každý bod je 

průměrem tří měření) ❚ Fig. 7 Relative 

residual compressive strength for the different 

concrete mixes as a function of maximal 

temperature (every point is an average of 3 

measurements)

Obr. 8 Válcové vzorky po měření pevnosti 

betonu v tlaku (Ø=60 mm, h=120 mm) 

po zahřátí na maximální teplotu, vlevo 20 °C 

a vpravo 1 000 °C ❚ Fig. 8 The specimens 

after the compressive strength measurement 

(Ø=60 mm, h=120 mm), left 20 °C, right after 

temperature loading up to 1 000 °C

4 5
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cím procesu byly zkušební prvky pone-

chány po dobu 2 h v nejvyšších teplo-

tách (20, 50, 150, 300, 500 a 1 000 °C). 

Potom byly vzorky pomalu ochlazová-

ny do  laboratorní teploty. Další zkouš-

ky probíhaly v teplotě místnosti. V před-

stavené studii byly zkoušeny vzorky ze 

šesti různých betonových směsí (tab. 3).

Vizuální prohlídka před zkouškami 

pevnosti betonu v tlaku

Výsledky ukázaly, že riziko odprýská-

vání bylo větší pro vzorky tvaru hranolu 

než válce (obr. 6). To je možné vysvět-

lit rozdílným průběhem izoterm způso-

beným rozdílným tvarem vzorků. Mix4 

(0  mc% mikrosiliky) – dva hranoly se 

rozpadly, Mix5 (3 mc% mikrosiliky) – 

jeden hranol odprýskal, Mix6 (9 mc% 

mikrosiliky) – na  hranolu se neobjevi-

la žádná trhlina, Mix7 (0 mc% mikrosi-

liky) – pouze jeden hranol  se rozpadl, 

Mix8 (3 mc% mikrosiliky) – dva hranoly 

odprýskaly, Mix9 (9 mc% mikrosiliky) – 

na hranolech nevznikly trhliny.

Prohlídky ukázaly, že vzrůstající ob-

sah mikrosiliky až do obsahu 10 mc% 

snižuje riziko odprýskávání.

Tlaková pevnost betonu

Průměrná tlaková pevnost betonu z re-

ferenční směsi (Mix4) byla 57,4 MPa. 

Průměrné tlakové pevnosti betonů ze 

směsí Mix5 až Mix9 byly 68; 72,9; 

55,8; 72,8 a 61 MPa.

Na obr. 7 jsou vyneseny relativní hod-

noty zbytkových tlakových pevností 

vzorků vyrobených z  různých betono-

vých směsí jako funkce nejvyšších tep-

lot až do 1 000 °C.

• „Pokles/zhoupnutí“ pevností bylo sle-

dováno (i  na  jiných pracovištích [5]) 

pro relativně nízké hodnoty maximál-

ních teplot, tzn. malý pokles pevnos-

ti a potom malý vzrůst mezi 20 a 300 

°C. Toto „zhoupnutí“ je vysvětlováno 

poměrně vysokým obsahem pórové 

vody ve  zkoušeném betonu ve  stá-

ří 28 dnů.

• „Pokles/zhoupnutí“ pevností končí 

na  300 °C s  relativní tlakovou pev-

ností 1,23 v případě směsi Mix 4; 1,4 

v  případě směsi Mix5; 0,83 v  přípa-

dě směsi Mix6; 1,01 v případě smě-

si Mix7; 0,86 v  případě směsi Mix8 

a 1 v případě směsi Mix9.

• Za  „poklesem/zhoupnutím“ pevností 

pokračuje snižování tlakových pev-

ností vzorků zatížených vyšší maxi-

mální teplotou.

• Relativní zbytková tlaková pevnost 

pro vzorky vyrobené z  různých be-

tonových směsí zatížené maximál-

ní teplotou 1  000 °C byla následují-

cí: 0,07 pro Mix4; 0,09 pro Mix5; 0,01 

pro Mix6; 0,096 pro Mix7; 0,12 pro 

Mix8 a 0,09 pro Mix9.

Na  obrázku 8 jsou ukázány způso-

by porušení vzorků tlakem po  zahřátí 

na 20 a 1 000 °C. Při zahřátí na 20 °C 

jsou trhliny téměř rovnoběžné a  pro-

bíhají i  přes některá zrna kameniva. 

Po teplotním zatížení 1 000 °C se vzor-

ky rozpadly do  mnoha kousků, což 

ukazuje na  významnou redukci pev-

nosti pojiva. Chemické změny v beto-

nu způsobené působením vysokých 

teplot se projevují změnou barvy be-

tonu vzorku.

6

7

8

Tab. 3 Složení zkoušených směsí [kg/m3] ❚ Tab. 3 Constituents of tested concrete 

mixes [kg/m3]

Složky směsi Mix4 Mix5 Mix6 Mix7 Mix8 Mix9

cement (CEM I 42,5N) 400 400 400 436 400 400

mikrosilika - 12 36 - 12 36

voda 140 140 140 153 144 153

kamenivo 0-4 mm 755 748 736 728 841 730

kamenivo 4-8 mm 472 468 460 455 467 456

kamenivo 8-16 mm 661 655 644 637 560 639

plastifikátor 5 5 4,48 4,6 4,8 3

w/c 0,35 0,35 0,35 0,35 0,36 0,38

w/b (pojivo = cement + 

k*mikrosilika, kde k = 1)
0,35 0,33 0,30 0,35 0,35 0,35

Prisms Cylinxders
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V laboratorní teplotě (20 °C) jsou i ně-

která zrna kameniva porušena trhlinou 

protože cementová pasta měla vyš-

ší pevnost než zrna kameniva (obr. 8). 

Je to významný rozdíl oproti výsledku 

zkoušky tlakové pevnosti po předcho-

zím zatížení vzorků teplotou 1 000 °C, 

kdy porušení nastalo v cementové pas-

tě a  zrna kameniva se neporušila. To 

lze vysvětlit ztrátou pevnosti cementové 

pasty ve vysokých teplotách.

ZÁVĚR

Beton je kompozitní materiál tvořený 

zrny minerálního kameniva spojený-

mi hydratovanou cementovou pastou 

v pevnou strukturu, která může být po-

škozena požárem. Cementová matrice 

je vysoce porézní, a pokud není umě-

le vysušena, je obsah volné vody v pó-

rech relativně vysoký. 

Je-li beton vystaven vysokým teplo-

tám, dojde ke změnám v jeho chemic-

kém složení, fyzikální struktuře i  ob-

sahu vody. Tyto změny proběhnou 

nejprve ve  ztvrdlé cementové pas-

tě na povrchu betonu a  jsou reflekto-

vány změnami fyzických a mechanic-

kých vlastností betonu, které jsou spo-

jeny s nárůstem teploty. 

Zhoršování materiálových vlastnos-

tí a konstrukčních schopností úzce zá-

visí na složkách betonové směsi a his-

torii teplotního zatížení. K  pochope-

ní složitých jevů probíhajících v betonu 

během nárůstu teploty byla připrave-

na rozsáhlá studie zaměřená na  sle-

dování vlivu plniv a  PP vláken v  be-

tonové směsi. Experimentální projekt 

zahrnoval zkoušky materiálu a  zkouš-

ky nosníků zatížených vysokými 

teplotami.

Výsledky zkoušek materiálů

V  případě počáteční směsi (referenč-

ní směs, Mix1) se krychlové vzorky po-

rušily během zahřívání mezi teplotami 

600 až 800 °C. Při přidání PP vláken 

v množství 2 kg/m3 betonu (Mix2) ne-

došlo k porušení prvku kromě vzniku sí-

tě trhlin na povrchu vzorku. Nejvyšší re-

lativní zbytková tlaková pevnost a  nej-

menší množství trhlin na povrchu vzor-

ku bylo dosaženo u vzorku, kde jako pl-

nivo betonové směsi byla použita mletá 

struska, do směsi byla přidána PP vlák-

na v množství 1 kg/m3 betonu a vzorek 

byl zatížen maximální teplotou 800 °C.

Mikrosilika je často přidávána do be-

tonu za účelem zvýšení jeho pevnosti. 

Současná část studie byla zaměřena 

na  výzkum souběžných účinků půso-

bení vysokých teplot a různého obsa-

hu mikrosiliky, protože informace z této 

oblasti jsou velmi omezené. Výsledky 

studie ukázaly, že se vzrůstajícím ob-

sahem mikrosiliky klesá riziko exploziv-

ního odprýskávání betonu z  povrchu 

vzorků. Riziko odprýskávání bylo vyš-

ší u vzorků tvaru hranolu než u válce. 

Výsledky zkoušek nosníků

K  porušení zkoušeného nosníku vyro-

beného z  referenční směsi (Mix1) do-

šlo po 12 min. zatěžování teplotou. Po-

rušení bylo způsobeno odprýskáváním 

betonové krycí vrstvy v celé ploše sto-

jiny. Při zkoušce nosníku vyrobeného 

ze směsi Mix2, s obsahem PP vláken 

v množství 2 kg/m3, došlo k poškození 

nosníku ve smyku po 42 min. (bez od-

prýskávání krycí vrstvy). K porušení nos-

níku vyrobeného ze směsi Mix3, s ob-

sahem PP vláken v množství 1 kg/m3 

a mletou struskou použitou jako plnivo 

došlo po 71 min. smykem (bez odprýs-

kávání krycí vrstvy).

Výsledky zkoušek ukazují, že vhod-

ná modifikace složek betonové směsi 

může vést k velmi významnému zvýše-

ní požární odolnosti betonových kon-

strukcí.
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