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POŽÁRNÍ OCHRANA OCELOVÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÝM OBKLADEM 

FIRE PROTECTION OF STEEL STRUCTURE BY WOOD PANELLING 

Jakub Šejna  

Abstract  
Protect the steel elements with wood panelling is one of options of fire protection. The article presents 
possibilities for determining the distance of cracks in the wood to refine the calculation model of heat 
transfer to the structure. The experiments performed confirmed the accuracy of the approach of 
calculating the prediction of the formation of fissures, using the knowledge of thermomechanical 
phenomena induced by the shrinkage of the charred layer due to different temperatures on the surface 
of fire protection material and protected steel. The lessons learned may be used for advanced crack 
modelling techniques combined with pyrolysis and wood charring rate. 
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ÚVOD  

Obklad ocelové konstrukce deskovými prvky představuje tradiční řešení požární ochrany ocelové 
konstrukce, která je za požáru zranitelná svou malou hmotností a výborným vedením tepla. Díky velmi 
dobrým tepelně izolačním vlastnostem a ekologicky šetrnou výrobou oceli i dřeva je zároveň velmi 
vhodným stavebně technickým řešením chránit dřevem ocel. Hendikepují jej současné předpisy, které 
dělí konstrukce na hořlavé a nehořlavé. Tím že se ocelová konstrukce řadí mezi hořlavé, požaduje se 
pro ni až dvojnásobná požární odolnost oproti ostatním řešením pro zvýšení požární odolnosti ocelové 
konstrukce. Pro návrh požárního obkladu ocelové konstrukce je třeba popsat řadu jevů, které ovlivňují 
výslednou požárně ochranu. Při volbě obkladu ze dřeva nebo materiálů na bázi dřeva se kombinují tři 
základní jevy, které ovlivní kvalitu požární ochrany. Dřevo a materiály na bázi dřeva jsou hořlavé 
materiály a přispívají k rozvoji požáru uvolňováním hořlavých plynů  pyrolýzou. Ta se popisuje 
kinetickými součiniteli pyrolýzy a hmotnostní rychlostí odhořívání. Zuhelnatělá vrstva, která vznikla 
hořením dřeva, má dobré tepelně izolační vlastnosti, nízkou pevnost a je křehká. Je tedy třeba popsat 
vznik a vývoj trhlin v zuhelnatělé vrstvě, které ji narušují a ovlivní tepelnou ochranu oceli. 

VÝVOJ TRHLIN  

Při stanovení vývoje trhlin ve dřevě se předpokládalo, že vývoj ovlivňují fyzikálně-chemické procesy 
způsobené pyrolýzou dřeva, které lze pouze odhadovat. Dalším zkoumáním vývoje trhlin bylo zjištěno, 
že se jedná o problém termomechanického jevu způsobeného tepelným smrštěním zahřáté vrstvy dřeva. 
Při sledování praskání zuhelnatělé vrstvy lze  sledovat zřetelný rozvoj  prasklin ve směru vláken a kolmo 
na ně [1]. Vzdálenost mezi jednotlivými trhlinami lze označit jako délku vlny λ. Výpočet půlvlny ni  
zohlední poměr původního modulu pružnosti dřeva k redukovanému modulu pružnosti zuhelnatělé 
vrstvy a původní tloušťku ochranného materiálu s vrstvou zuhelnatění vzniklou v daném čase. Délka 
půlvlny se vypočte z rovnice: 
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kde  ni  je  délka půlvlny vzdáleností trhlin;  
li   délka zkoumaného prvku; 
h   tloušťka prvku; 
ER(T0)   modul pružnosti dřeva v radiálním směru při teplotě 20 °C; 
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Ei (T*)   modul pružnosti dřeva ve směru zkoumání při požáru; 
  poměr tloušťky zuhelnatělé vrstvy a tloušťky prvku. 

Tab. 1: Předpověď vzdálenosti trhlin ve smrkovém dřevě tloušťky 20 mm 
Table 1: Forecast distance of cracks in spruce thickness 20 mm  

 10 min 15 min 30 min 
λL [mm] 6,93 5,11 3,04 
λR [mm] 7,70 5,68 3,38 

EXPERIMENT  

Pro ověření predikce vývoje vzdálenosti mezi trhlinami v dřevěném obkladu vlivem 
termomechanického působení byly provedeny malorozměrové experimenty v FireLab Univerzitního 
centra energeticky efektivních budov ČVUT. Vývoj trhlin byl sledován v  10, 15 a 30 min 
(předpokládané délky vlny λ viz tab.1). Ocelové plechy o rozměrech 180 × 100 ×12 mm byly obloženy 
smrkovým dřevem tl. 20 mm, boky vzorku byly dodatečně izolovány minerální vatou tl. 25 mm pro 
zamezení přestupu tepla do vzorku stranami prvku. Zahřívání bylo zvoleno podle normové teplotní 
křivky. Vzorky byly průběžně fotografovány v časech výpočtu délky vlny λ pro možnost srovnání 
předpovědi vzdálenosti trhlin (obr. 1). Experimenty poslouží ke stanovení rychlostí zuhelnatění 
dřevěných obkladů se zahrnutím vlivů pyrolýzy. 

 

Obr. 1: Trhliny v obkladu smrkovým dřevem v 10 min. 
Fig. 1: Cracks in the spruce board in 10 min. 

ZÁVĚR  

Při hoření dřeva lze popsat vývoj jednotlivých trhlin na odhořívající ploše. Po zakreslení sítě trhlin 
na vzorky odpovídají vzdálenosti trhlin termomechanickému namáhání [1]. Predikci vzniku trhlin 
v časech lze využít  při pokročilém modelování ocelových prvků chráněných dřevěným obkladem. 
Výrazně tak lze zpřesnit popis přestupu tepla do ocelové požárně chráněné konstrukce.  
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