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1 Bevezetés
Az EN 1991-1-2 megadja a tűznek kitett épületek tartószerkezeti tervezése során figyelembe
veendő hőmérsékleti és mechanikai hatásokat, ideértve a következőket:
1.1 Biztonsági követelmények
A tűzvédelem általános célja azon kockázatok korlátozása, amelyek tűz esetén az egyént és a
társadalmat, a szomszédos dolgokat, valamint szükség esetén a környezetet és a közvetlenül
érintett dolgot veszélyeztetik.
Az építési termékekről szóló 89/106/EGK irányelv a következő alapvető követelményt
fogalmazza meg a tűzből adódó kockázatokra:

„Az építményt úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy tűz esetén
– az építmény egy bizonyos ideig megőrizze teherbíró képességét;
– korlátozva legyen a tűz és füst keletkezése és terjedése az építményben;
– korlátozva legyen a tűz szomszédos építményekre való átterjedése;
– az ott tartózkodók az épületet sértetlenül elhagyhassák vagy más intézkedések segítségével
ki lehessen őket menteni;
– biztosítva legyen a tűzoltók biztonsága.”
Az alapvető követelmények teljesüléséről az egyes tagállamokban használatos tűzvédelmi
stratégiák valamelyikének követésével lehet gondoskodni. Ilyenek például a hagyományos
tűzfolyamatok (névleges tűzterhek) vagy a „természetes” (paraméteres) tűzfolyamatok,
amelyek érvényesülhetnek aktív vagy passzív tűzvédelmi intézkedések esetén.
A tartószerkezeti Eurocode-ok tűzhatással foglalkozó részei a passzív tűzvédelem különös
vonatkozásait tárgyalják a tartószerkezetek és szerkezeti elemeik oly módon való
megtervezésén keresztül, hogy megfelelő teherbírással és esetenként megfelelő tűzterjedésgátló képességgel rendelkezzenek.
A kívánt működési funkciókat, illetőleg szinteket vagy – az általában nemzeti tűzvédelmi
előírásokban megadott – névleges (szabványos) tűzvédelmi osztályokba való besorolással,
vagy – ha azt a nemzeti tűzvédelmi előírások megengedik – a passzív és aktív intézkedések
számítással való értékelése alapján lehet előírni.
EC1/1.2 nem tartalmaz kiegészítő követelményeket például
– a locsolórendszerek felszerelésére és fenntartására;
– az épület vagy a tűzszakasz rendeltetésére vonatkozó feltételekre;
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– az alkalmas hőszigetelő burkolatok vagy bevonatok használatára és fenntartására,
mert ezeket az illetékes hatóság állapítja meg.
A parciális tényezőkre és más, a megbízhatósággal összefüggő tényezőkre a szabvány
elfogadható megbízhatósági szintet biztosító, ajánlott értékeket ad meg. Ezek felvételekor
megfelelő minőségű kivitelezést és megfelelő szintű minőségbiztosítást feltételeztünk.
1.2 Tervezési eljárások
A tartószerkezetek tűzzel szembeni viselkedését leíró teljes analitikus eljárás figyelembe
venné, hogyan viselkedik a tartószerkezeti rendszer a magas hőmérsékleten, milyen hőhatás
működhet és milyen előnyös hatásokkal járhatnak az aktív és a passzív tűzvédelmi rendszerek,
továbbá az e három szempontban rejlő bizonytalanságokat és a tartószerkezet fontosságát
(tönkremenetelének következményeit).
Jelenleg olyan eljárás alkalmazására van csak lehetőség, amelyben néhány, de nem az összes
felsorolt paraméter hatását vesszük figyelembe, és ennek alapján mutatjuk ki, hogy a
tartószerkezet vagy annak elemei valóságos tűzeset esetén megfelelő viselkedést fognak
tanúsítani. Ha azonban az eljárás névleges (szabványos) tűzhatáson alapul, akkor a tűzzel
szembeni ellenállás időtartama szerinti osztályozási rendszer veszi figyelembe (bár nem
kifejezett módon) az előzőleg felsorolt jelenségeket és bizonytalanságokat.
Két eljárást különböztetünk meg: az előíró és a teljesítményen alapuló módszert. Az előíró
módszer a hőmérsékleti hatásokat a névleges tűzteherből állítja elő; a teljesítményen alapuló
módszer a hőmérsékleti hatásokat fizikai és kémiai paraméterek alapján, mérnöki, számításos
módszerrel határozza meg.
2 Acél szerkezeti elemek egyszerű tervezése az Eurocode szerint
Az Eurocode 3 szerinti egyszerű számítási modelleket alkalmazhatunk.
Az Eurocode szabványok szisztematikus jelölésrendszert alkalmaznak az egyes paraméterek
általános és egyedi megjelenéseire. Például valamely „hatás következményét”, ha
általánosságban beszélünk róla, E betűvel jelöljük, de konkrét esetekben, ha normálerőről van
szó, akkor az N betűt, ha nyomatéki igénybevételről van szó, akkor az M betűt használjuk. A
paraméterek különböző konkrét értékeit indexeléssel, egymástól ponttal elválasztott alsó
indexek alkalmazásával különböztetjük meg egymástól, mint például az Efi.d.t jelölés esetén,
amely a hatás következményének (angolul effect of action) adott időpontban (time) és tűz (fire)
esetén érvényes tervezési (design) értékét jelenti. A következőkben áttekintjük az Eurocode 1,
3 és 4 tűzzel foglalkozó részeiben használt legfontosabb jelöléseket.
•
•
•
•
•
•
•
•

E – a hatás következménye;
G – állandó hatás;
Q – változó hatás;
Rfi – ellenállás (teherbírás);
tfi – szerkezeti elem szabványos tűzállósága;
tfi.requ – szerkezeti elem szabványos tűzállóságára vonatkozó névleges követelmény;
θ – hőmérséklet;
θcr – a szerkezeti elem kritikus hőmérséklete;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

γ – parciális biztonsági tényező;
ψ – hatások kombinációs tényezője;

továbbá – egyedül vagy együttesen – használhatók a következő alsó indexek:
A – rendkívüli tervezési állapot;
cr – kritikus érték;
fi – tűzzel szembeni tervezéshez tartozó;
d – tervezési érték;
θ – adott hőmérséklethez tartozó (helyére konkrét érték kerülhet);
k – karakterisztikus érték;
t – a tűz adott időpontjában (helyére konkrét érték kerülhet);
1, 2... – az esetleges hatások gyakoriságát meghatározó sorrend.

2.1 Terhek és ellenállások
Az Eurocode 1:EN 1991, A tartószerkezeteket érő hatások, 1-2. rész: Általános hatások. A
tűznek kitett szerkezeteket érő hatások c. szabvány tartalomjegyzéke:
Előszó
1.

Általános elvek
1.1. Alkalmazási terület
1.2. Rendelkező hivatkozások
1.3. Feltételezések
1.4. Különbség az alapelvek és az alkalmazási szabályok között
1.5. Fogalommeghatározások
1.5.1. Az Eurocode szabványsorozat tűzzel foglalkozó részeiben közös
fogalmak
1.5.2. A tervezéshez általában kapcsolódó, általános fogalmak
1.5.3. A hőhatásokkal kapcsolatos fogalmak
1.5.4. A hőáram-analízissel kapcsolatos fogalmak
1.6. Jelölések
2.
A tűzhatásra való tartószerkezeti tervezés eljárásai
2.1. Általános elvek
2.2. Tervezési tűzfolyamat
2.3. Tervezési tűzhatás
2.4. Hőmérsékleti vizsgálat
2.5. Mechanikai vizsgálat
3.
Hőmérsékleti hatások a hőmérsékleti vizsgálathoz
3.1. Általános szabályok
3.2. Névleges hőmérséklet-idő görbék
3.2.1. Szabványos hőmérséklet-idő görbe
3.2.2. Külső tűzhatás-görbe
3.2.3. Szénhidrogéntűz-görbe
3.3. Természetes tűzmodellek
3.3.1. Egyszerűsített tűzmodellek
3.3.1.1.
Általános elvek
3.3.1.2.
Egyetlen tűzszakaszra korlátozott tűzhatás
3.3.1.3.
Lokális tűzhatások
3.3.2. Teljes tűzmodellek
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Mechanikai hatások az erőtani vizsgálathoz
4.1. Általános elvek
4.2. A hatások egyidejűsége
4.2.1. Az üzemi hőmérsékletre való tervezéshez tartozó hatások
4.2.2. További hatások
4.3. A hatások egyidejű figyelembevételének szabályai
4.3.1. Általános szabály
4.3.2. Egyszerűsítő szabályok
4.3.3. Teherszint
A melléklet: Paraméteres hőmérséklet-idő görbék (tájékoztatás)
B melléklet: Külső szerkezeti elemek hőmérsékleti hatásai. Egyszerűsített számítási
módszer (tájékoztatás)
B1.
Alkalmazási terület
B2.
A felhasználás feltételei
B3.
A szél hatásai
B3.1. A szellőzés módja
B3.2. Lángelhajlás a szél következtében
B4.
A tűz és a lángok jellemzői
B4.1. Nincs kényszerszellőzés
B4.2. Kényszerszellőzés
B5.
Általános elrendezési tényezők
C melléklet: Lokális tüzek (tájékoztatás)
D melléklet: Teljes tűzmodellek (tájékoztatás)
D1. Egyzónás tűzmodellek
D2. Kétzónás tűzmodellek
D3. Áramlástani dinamikai számítási modellek
E melléklet: Fajlagos tűzterhek (tájékoztatás)
E1.
Általános elvek
E2.
A fajlagos tűzterhek meghatározása
E2.1. Általános elvek
E2.2. Fogalommeghatározások
E2.3. Védett tűzterhek
E2.4. Névleges fűtőérték
E2.5. Az épület rendeltetésének osztályozása a tűzteher szempontjából
E2.6. A fajlagos tűzteher egyedi meghatározása
E3.
Égési viselkedés
E4.
A Q hőkibocsátás
F melléklet: A tűzhatás egyenértékű ideje (tájékoztatás)
G melléklet: Az elrendezési tényező (tájékoztatás)
G1. Általános elvek
G2. Árnyékhatások
G3. Külső szerkezeti elemek
Irodalomjegyzék
4.

Az EN 1993-1.2:2005; Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1.2. rész: Általános
szabályok. Tartószerkezetek tervezése tűzteherre
1. Általános elvek
1.1 Alkalmazási terület
1.2 Rendelkező hivatkozások
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1.3 Feltételezések
1.4 Különbségek az alapelvek és az alkalmazási szabályok között
1.5 Fogalom meghatározások
1.6 Jelölések
2. A tervezés alapelvei
2.1 Követelmények
2.1.1 Alap követelmények
2.1.2 Nominális tűz
2.1.3 Parametrikus tűz
2.2 Hatások
2.3 Anyagjellemzők tervezési értékei
2.4 Vizsgálati módszerek
2.4.1 Általános elvek
2.4.2 Szerkezeti elemek tervezése
2.4.3 A szerkezet egy részének tervezése
2.4.4 Globális szerkezeti analizis
3. Anyagjellemzők
3.1 Általános elvek
3.2 Anyagok mechanikai jellemzői
3.2.1 Szilárdsági és alakváltozási jellemzők
3.2.2 Sűrűség
3.3 Rozsdamentes acélok
3.4 Hőmérsékleti jellemzők
3.4.1 Szénacélok
3.4.2 Rozsdamentes acélok
3.4.3 Tűzvédelmi anyagok
4. Acélszerkezetek tervezése tűzteherre
4.1 Általános elvek
4.2 Egyszerű számítási modellek
4.2.1 Általános elvek
4.2.2 Keresztmetszetek osztályozása
4.2.3 Ellenállások
4.2.4 Kritikus hőmérséklet
4.2.5 Acél hőmérséklete
4.3 Összetett számítási modellek
4.3.1 Általános elvek
4.3.2 Hőmérsékleti hatás
4.3.3 Mechanikai hatás
4.3.4 Az összetett számítási modell ellenörzése
A. melléklet (kötelező): Szénacélok felkeményedése a hőmérséklet függvényében;
B. melléklet (kötelező): Hőmérséklet áramlás védelem nélküli acélszerkezet esetében;
C. melléklet (tájékoztató): Rozsdamentes acélok;
D. melléklet (tájékoztató): Kapcsolatok;
E. melléklet (tájékoztató): 4. keresztmetszeti osztály.
2.1.1 Alkalmazási terület
Az EN 1991 - 1.2. részében megadott módszerek épületek esetén alkalmazhatók, az épülethez
és rendeltetéséhez tartozó fajlagos tűzteher mellett.
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Az EN 1991 - 1.2. része a tűznek kitett tartószerkezetekre működő hőmérsékleti és mechanikai
hatásokkal foglalkozik, és együtt alkalmazandó a EN 1992 – EN 1996 és EN 1999 tűzhatásra
való tervezéssel foglalkozó részeivel, amelyek meghatározzák azokat a szabályokat, amelyek
szerint a tartószerkezeteket a tűzhatásra tervezni kell.
Az EN 1991 - 1.2. része a névleges és a fizikailag megalapozott hőmérsékleti hatásokon
alapuló hőmérsékleti hatásokkal foglalkozik. A fizikailag megalapozott hőmérsékleti
hatásokról további adatokat és modelleket a mellékletek tartalmaznak.
Az EN 1991 - 1.2. része a hőmérsékleti és mechanikai hatásokkal kapcsolatos általános
alapelveket és alkalmazási szabályokat adja meg, amelyeket az EN 1990, az EN 1991-1-1, az
EN 1991-1-3 és az EN 1991-1-4 szabványokkal összhangban kell alkalmazni.
A tűz esetén figyelembe veendő hatások (terhek) számításának szabályait az Eurocode 1 1.2.
része tartalmazza. A szabvány felismeri, hogy kicsi a valószínűsége annak, hogy nagyobb
tűzeset következik be éppen akkor, amikor a terhek intenzitása is nagy. Az Eurocode
szabványok megkülönböztetnek állandó terheket és ideiglenes terheket; tűz esetén az állandó
terhek (önsúly) karakterisztikus értékét nem kell biztonsági tényezővel szorozni (γGA = 1,0),
míg a kiemelt esetleges teher (hasznos teher) karakterisztikus értékét egy ψ1.1 tényezővel
csökkenteni kell, amelynek értéke az épület rendeltetésétől függően 0,5 és 0,9 között van. A
„csökkentő tényező” felvehető a következőképpen:
η fi =

E fi .d .t
Rd

(tűz esetén érvényes teher a rendes hőmérsékleten rendelkezésre álló tervezési ellenálláshoz
viszonyítva) – ezt használjuk a szerkezet analízise során, illetve a következőképpen:
η fi =

E fi .d .t
Ed

(tűz esetén érvényes teher a rendes hőmérsékleten működő, felszorzott teherhez viszonyítva) –
ez tartalmaz nagyobb biztonságot, és ezt használjuk az egyedi szerkezeti elemek egyszerűsített
tervezése során, amikor az állandó hatás mellett csak a kiemelt esetleges terhet működtetjük.
Ez utóbbi a terhek karakterisztikus értékével és ezek szorzótényezőivel a következőképpen
írható:
η fi =

γ GAGk + ψ 1.1Qk .1
.
γ G Gk + γ Q .1Qk .1

A biztonsági tényezők jellemző értékei az Eurocode 1 szerint:
• γGA = 1,0 (állandó teher, rendkívüli tervezési állapot);
• ψ1.1 = 0,5 (kombinációs tényező, esetleges teher, irodaépület);
• γG = 1,35 (állandó teher, teherbírási határállapot);
• γQ.1 = 1,5 (esetleges teher, teherbírási határállapot).
2.2 A tűzzel szembeni tervezés alapelvei
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A tartószerkezeti elemek tűzzel szembeni tervezése során azt kell kimutatni, hogy a megfelelő
névleges tűzgörbének kitett szerkezeti elem az előírt időtartamig kielégíti a nemzeti építési
szabályzatok követelményeit. Ez három különböző módon fejezhető ki:
• a szerkezeti elem tűzállósági ideje nem lehet kisebb az épület rendeltetésének és típusának
megfelelő előírt értéknél, tervezési értékükkel működő terheket és valamely névleges
hőmérséklet–idő görbének megfelelő tüzet feltételezve [EC1/1.2.: 2. fejezet]:
t fi ,d ≥ t fi ,requ ;

•

a szerkezeti elem teherbírása nem lehet kisebb az igénybevételek tervezési értékénél,
valamely névleges tűznek megfelelően előírt ideig melegített szerkezeti elemet
feltételezve:
R fi ,d ,t ≥ E fi ,d ,t ;

•

a tervezési értéknek megfelelően terhelt szerkezeti elem kritikus hőmérséklete nem lehet
kisebb, mint a névleges tűzhöz tartozó előírt hőmérséklet:
θ cr ,d ≥ θ d .

3 Anyagjellemzők
3.1 Az acélanyag szilárdsági jellemzői
Az 11.1. ábrán már láttuk, milyen elsődleges hatással van a hőmérséklet növekedése az S 275
minőségű acélanyag feszültség–alakváltozás diagramjaira.
E görbéket kiterjedt kísérleti vizsgálatok eredményei alapján határozták meg. A görbék
egyenletek formájában is rendelkezésre állnak; e modellben a görbe első szakasza lineárisan
rugalmas, amely aztán egy ellipszisnek megfelelő alakú görbébe megy át, amely 2%
alakváltozásnál éri el tetőpontját. Ha ezeket a görbéket a rendes hőmérséklethez tartozó
folyáshatárra normáljuk, akkor az S 235, S 275 és S 355 minőségű acélanyag görbéi igen közel
kerülnek egymáshoz. Ennek megfelelően lehetőség van arra, hogy a három acélminőségre
minden egyes hőmérséklet és alakváltozás esetén azonos szilárdságcsökkentő tényezőt
alkalmazzunk (1. ábra). Az Eurocode 3 és 4 szerinti tűzzel szembeni tervezés során minden
szerkezeti elem esetén a 2% alakváltozáshoz tartozó szilárdsági értéket kell felhasználni.
A melegen hengerelt acélbetétek viselkedése az Eurocode 4 szerint hasonló, mint a szerkezeti
acélé, azonban az S 500 minőségű szabványosított hidegen húzott acélbetét szilárdsági
jellemzői gyorsabban épülnek le a hőmérséklet növekedésével, mint a szabványos
acélminőségekéi [EC4/1.2.]. Ezen acélminőség folyáshatár-csökkentő tényezőit és
rugalmassági modulusát ugyancsak a 2. ábra tartalmazza. A szokásos betonfedés alkalmazása
esetén a beton hőszigetelő hatása miatt kevéssé valószínű, hogy az acélbetétek vagy acélhálók
jelentős mértékben felmelegednek. Komolyabb problémát okozhat az S 500 acélminőségből
készült hálós vasalás kis alakváltozási képessége (a garantált érték csupán 5%), ha a
födémlemezt alátámasztó gerendák gyengülése miatt a hálós vasalásban nagy alakváltozások
alakulnak ki.
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3.2 A beton szilárdsági jellemzői
A beton szilárdság–alakváltozás görbéinek alakulása a hőmérséklet növelésével jelentősen
eltér az acélanyagétól [EC4/1.2.]. Minden görbe tartalmaz egy legnagyobb nyomószilárdságot
(szemben az acélanyagnál megfigyelhető hatékony folyáshatárral), amely a hőmérséklet
növekedésével folyamatosan növekvő alakváltozási értéknél következik be, és amelyet aztán
egy leszálló ág követ. A beton húzószilárdságáról általában azt feltételezzük, hogy zérussal
egyenlő. Az Eurocode, mint általában mindenütt, itt is megengedi eltérő anyagtörvények
alkalmazását, amennyiben azokat megfelelő kísérletek alátámasztják.
a rendes érték %-a
100

Hatékony folyáshatár
(2% alakváltozásnál)
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80
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60
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40
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1. ábra: A szerkezeti acél (Ac) és a hidegen húzott acélbetét (Ab) szilárdságának csökkenése
magas hőmérséklet esetén [EC3/1.2.: 3.2. ábra; EC4/1.2.]
A normál térfogatsúlyú betonok esetére (amelyek sűrűsége 2400 kg/m3 körül van) az Eurocode
4 1.2. részében található táblázatok csak a szilárdsági értékek alsó, a kovasavtartalmú
adalékanyaggal készített betonra érvényes tartományát adják meg (2. ábra). A biztonság javára
közelítve ugyanezeket az értékeket alkalmazzuk a meszes adalékanyaggal készült beton esetére
is. Részletesebben a kérdést az Eurocode 2 1.2. része tárgyalja.
Könnyűbetonnak azokat a betonokat nevezzük, amelyek sűrűsége 1600 és 2000 kg/m3 között
van. Bár a gyakorlatban különbözőféle adalékanyagokkal készülhetnek, az EC4 1.2. része úgy
tekinti őket, hogy jellemzőik a hőmérséklet növekedésével egyforma mértékben épülnek le.
Ebből következik, hogy a könnyűbetonokra megadott szilárdságcsökkentő tényezők (2. ábra)
is szükségszerűen a biztonság javára tartalmaznak közelítést.
3.3 Az acél és a beton hőtágulása
A tűzzel szembeni tervezés legegyszerűbb számítási modelljeiben az anyagok hőtágulását
elhanyagoljuk, azonban azokban az acélgerendákban, amelyek felső övükön betonfödémet
hordanak, a felső öv védettsége és a betonlemez hőelnyelő működése következtében fellépő
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eltérő hőtágulás a kisebb hőmérsékleti tartományokban „hőelhajlást” okoz a tűz irányába
[EC3/1.2.: 3.4.1.1., EC4/1.2.]. Részletesebb számítási modellek alkalmazása esetén azt is
figyelembe kell venni, hogy a tűzszakasz körüli szerkezeti elemek hőtágulását a zónán kívüli,
rendes hőmérsékletű szerkezetek meggátolják, és az így kialakuló viselkedés jelentősen
különbözik attól a viselkedéstől, amelyet ugyanezek a szerkezeti elemek a kemencében végzett
melegítési vizsgálat során mutatnak. Ezért legalábbis tisztában kell lenni azzal, hogy hogyan
alakul az acélanyag és a beton hőtágulási együtthatója egymáshoz képest és a hőmérséklet
függvényében. Az összefüggés a 3. ábrán látható; talán a legfontosabb észrevétel ezzel
kapcsolatban az, hogy a tűzesetek során a gyakorlatban fellépő hőmérsékletek tartományában
az acélanyag és a beton hőtágulási együtthatója viszonylag közel van egymáshoz.
Alakváltozás (%)

Szilárdság (a rendes érték %-a)
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4
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2. ábra: A kovasavtartalmú adalékanyaggal készült normál térfogatsúlyú beton, valamint a
könnyűbeton szilárdságcsökkenése az EC4 szerint
A gyakorlatban a beton hőmérséklete általában nem éri el azt a 700 °C körüli értéket, amikor
hőtágulása teljesen megszűnik, a tűznek közvetlenül kitett acél keresztmetszetek azonban
szinte bizonyosan elérik azt a valamivel magasabb hőmérsékleti tartományt, amelyben
kristályszerkezetük átalakul, és eközben a hőtágulás folyamata ideiglenesen leáll.
3.4 Az acélanyag további lényeges anyagjellemzői
Tűz esetén az acélanyag felmelegedésének sebességét két további anyagjellemző befolyásolja
[EC3/1.2.: 3.4.1.2.]. Az egyik a hővezetési képesség, amely megadja, hogy az acélanyag
felületén belépő hő milyen sebességgel halad keresztül az anyagon. Az Eurocode 3 a
hővezetési képesség hőmérséklet szerinti változásának egy egyszerűsített modelljét
tartalmazza (4. ábra). Tervezési célú egyszerű számítási modellekben megengedett a biztonság
javára közelítő 45 W/m°K állandó érték használata is.
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3. ábra: Az acélanyag és a beton hőtágulási együtthatójának változása a hőmérséklet
függvényében az Eurocode 3 és 4 szerint
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4. ábra: Az Eurocode 3 modelljei az acélanyag hővezetési képességének hőmérséklet szerinti
változására [EC3/1.2.: 3.5. ábra.]
Az acél fajhője azt az energiamennyiséget jelenti, amely ahhoz szükséges, hogy az acélanyag
hőmérséklete 1 °C-kal megnövekedjék. A fajhő értéke a teljes hőmérsékleti tartományban
mutat bizonyos mértékű változást, de a 700 és 800 °C közötti tartományban a változás igen
erőteljes; a 735 °C körül bekövetkező, látszólag „végtelen nagyra” növekvő fajhőérték azt
jelzi, hogy ezen a hőmérsékleten a bevitt hő nem a hőmérséklet emelésére, hanem a
kristályszerkezet átalakítására fordítódik. Tervezési célú egyszerű számítási modellekben
ebben az esetben is megengedett egy állandó, 600 J/kg°K nagyságú érték használata, amely a
hőmérsékleti tartomány legnagyobb részén elég jól közelíti a tényleges értéket, azonban nem
veszi figyelembe a kristályszerkezet változásának endoterm természetét (5. ábra).
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4 Keresztmetszetek osztályozása
Mind a rendes hőmérsékletre, mind a tűzre való tervezés esetén alapvető fontosságú, hogy az
ellenőrzési módszer kiválasztásához meghatározzuk a teljesen vagy részben hajlításra működő
szerkezeti elemek keresztmetszeti osztályát. Ez alapvetően a keresztmetszetet alkotó
lemezelemek karcsúságának ellenőrzését jelenti abból a szempontból, hogy mennyire
érzékenyek horpadásra.
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5. ábra: Az acélanyag fajhőjének változása a hőmérséklet függvényében
Ez a vizsgálat mind rendes hőmérséklet, mind tűz esetén egyformán lényeges, hiszen tűz
közben az alakváltozások meglehetősen nagyok lehetnek, és mivel a szilárdsági jellemzők a
tűz következtében leépülnek, a keresztmetszetek osztályozása során ezekből a csökkent
szilárdsági jellemzőkből kell kiindulni. Kiindulásképpen érdemes átismételni a négy lehetséges
keresztmetszeti osztály definícióját.
•
•

•
•

Az 1. keresztmetszeti osztály esetén biztonsággal alkalmazhatók a képlékeny számítási
módszerek.
A 2. keresztmetszeti osztály esetén, bár a szerkezeti elem ellenállása a keresztmetszet
képlékeny ellenállása alapján számítható, a keresztmetszetekben nem tudnak akkora
elfordulások kialakulni, amekkorák a teljes képlékeny mechanizmus létrejöttéhez
szükségesek lennének; emiatt a szerkezet analízisét rugalmas alapon kell elvégezni.
A 3. keresztmetszeti osztály esetén a szerkezeti elem ellenállását rugalmas alapon, a folyás
kezdetéhez tartozó állapot alapján kell meghatározni.
A 4. osztályba azok a karcsú keresztmetszetek tartoznak, amelyek ellenállását már az
anyag folyáshatárának elérése előtt fellépő lemezhorpadás határozza meg.

A tűzzel szembeni tervezés során a nyomott elemeket, valamint a nyomott övükön beton
födémlemezt hordó kéttámaszú gerendákat a rendes hőmérsékletre végzett tervezéshez hasonló
módon soroljuk osztályokba, mert ezen elemek tönkremenetele során a nyomott övben
viszonylag kis alakváltozások lépnek fel. Ugyanez vonatkozik a karcsúbb 3. és 4. osztályokra
is, amelyhez kis alakváltozások is tartoznak. A többi elem esetén a hőmérséklet növekedésével
az ε paraméter értéke csökken, ami kedvezőtlen módon befolyásolja a keresztmetszet
besorolását. Ennek megfelelően az 1. és a 2. osztály határát megadó szélesség–vastagság
arányokhoz a következő, módosított szélesség–vastagságok arányt kell hasonlítani:
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b  f y  k y .θ
b

  =

 t  eff t  235  k E .θ






,

ahol
• b / t – a tényleges szélesség–vastagság arány;
• fy – az acélanyag folyáshatára;
• ky.θ – az acélanyag folyáshatárának csökkentő tényezője θ hőmérsékleten;
• kE.θ – az acélanyag rugalmassági modulusának csökkentő tényezője θ hőmérsékleten.
A módszer hátránya, hogy bizonyos esetekben a keresztmetszet osztálya az acélanyag
hőmérsékletének növekedésével változik, ezért csak iterációs úton határozható meg.
[EC3/1.2.: 4.2.2.] szerint a keresztmetszet osztályozásánál egyszerűsített eljárás is használható
az anyag szilárdság hatásának vizsgálatánál:

ε = 0.8 [235/fy]0.5
ahol fy - az acélanyag folyás határa 20 oC -on.
5 A kritikus hőmérséklet
Egy szerkezeti elem θcr kritikus hőmérséklete alatt azt a hőmérsékletet értjük, amelynél a
számítás szerint a szerkezeti elem tönkremenetele adott teher esetén bekövetkezik. Ez a
kritikus hőmérséklet az Eurocode 3 szerint valamennyi szerkezeti elemre egységesen, a
szerkezeti elem µ0 kihasználtsági fokának függvényében határozható meg.
A kritikus hőmérsékletet a következő egyenlet határozza meg (6. ábra) [EC3/1.1.: 4.2.4.]:


θ cr = 39,19 ⋅ ln 

1

3 ,833
 0 ,9674 µ 0


− 1 + 482 .


Ezt az összefüggést használjuk minden esetben, kivéve a 4. osztályú keresztmetszetek esetét,
amelyekre a szabvány egyetlen, kellően biztonságos értéket, 350 °C-ot ír elő.
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6. ábra: A kritikus hőmérséklet a kihasználtsági fok függvényében
[EC3/1.2.: 4.2.4.]
A µ0 kihasználtsági fok alapvetően a tűz esetén érvényes tervezési teher és a tervezési
ellenállás aránya, ahol ez utóbbit a normál (vagy a t = 0 időponthoz tartozó) hőmérsékleten, de
a szokásos biztonsági tényezők helyett a tűzzel szembeni tervezés biztonsági tényezőivel kell
számítani:
µ0 =

E fi .d
R fi .d .0

.

Az előző képlet egyszerűsített, biztonságos változata a következő összefüggés, amely húzott
elemekre és olyan, oldalirányban megtámasztott gerendákra alkalmazható, amelyekben nem
következhet be kifordulás:
 γ M . fi 
,

 γ M1 

µ 0 = η fi 

ahol az η csökkentő tényező már önmagában is a biztonság javára közelíthet.

6 Húzott elemek ellenállása
Keresztmetszete mentén egyenletes hőmérséklet-eloszlású húzott elem tűz esetén érvényes
tervezési ellenállását egyszerűen úgy kell meghatározni, hogy a ky.θ tényezővel csökkentjük az
alapanyag folyáshatárát, és a rendes hőmérséklethez tartozó biztonsági tényezők helyett a
tűzhöz tartozó biztonsági tényezőket alkalmazzuk [EC3/1.2.: 4.2.3.1.]:
γ
N fi .θ.Rd = k y .θ N Rd  M 1
 γ M.fi



,



a kihasználtsági fok tehát egyszerűen számítható:
µ0 =

N fi .d
N fi .20.Rd

=

N fi .d  γ M . fi 

.
N Rd  γ M 1 
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7 Oldalirányban megtámasztott gerendák ellenállása
Amennyiben a keresztmetszet mentén a hőmérséklet-eloszlás egyenletes, tűz esetén az 1. és 2.
osztályú keresztmetszetek nyomatéki ellenállását a teherbírási vizsgálatoknál alkalmazott
képlékeny nyomatéki ellenállásból számíthatjuk a ky.θ folyáshatár-csökkentő tényező, valamint
az eltérő biztonsági tényezők figyelembevételével [EC3/1.2.: 4.2.3.3.]:
 γ
M fi .θ.Rd = k yθ M Rd  M 1
 γ M . fi



.



3. keresztmetszeti osztály esetén ugyanez az összefüggés érvényes, de nyomatéki
ellenállásként a keresztmetszet rugalmas nyomatéki ellenállását kell beírni.
Ha a gerenda felső övére beton födémlemez támaszkodik, akkor a nem egyenletes
hőmérséklet-eloszlás hatása úgy vehető figyelembe, hogy a keresztmetszetet egyenletes
hőmérséklet-eloszlású részekre bontjuk, és összegzéssel, az egyes részekben az ott érvényes
hőmérséklethez tartozó folyáshatárnak megfelelő feszültség feltételezésével meghatározzuk a
teljes keresztmetszet ellenállását. Ehelyett a biztonság javára közelítve a két, tapasztalati
alapon bevezetett úgynevezett adaptációs tényező (κ1 és κ2) felhasználásával is
meghatározhatjuk a t időpontban érvényes nyomatéki ellenállást, a következőképpen:
M fi .t .Rd =

M fi .θ.Rd

κ1κ 2

,

ahol κ1 a keresztmetszeten belüli egyenlőtlen hőmérséklet-eloszlást, κ2 pedig a statikailag
határozatlan gerenda hossza mentén, a támaszok környezetében fellépő hőmérsékletcsökkenést veszi figyelembe. A κ1 és κ2 tényezők konkrét értékeit a nemzeti alkalmazási
dokumentumok adják meg; Nagy-Britanniában például a gerenda felső övére támaszkodó
födémlemez esetén κ1 = 0,7, statikailag határozatlan gerendák esetén κ2 = 0,85, míg a két
tényező alapértelmezés szerinti értéke 1,0.
A nyírási ellenállást a hajlítási és húzási ellenálláshoz hasonló általános módszer szerint
határozzuk meg, és nem egyenletes hőmérséklet-eloszlás esetén az előzőekben bemutatott
módosító tényezőket alkalmazzuk. Az egyenletes és nem egyenletes hőmérséklet-eloszlás
esetét egyaránt magában foglaló általános összefüggés a következő:
 γ
V fi .t .Rd = k y .θ .maxVRd  M 1
 γ M . fi


 1

 κ1κ 2


.

8 Kifordulás
Ha a gerenda nyomott öve oldalirányban nincs folytonosan megtámasztva, akkor 1. és 2.
osztályú keresztmetszetek esetén a gerenda kifordulási ellenállását az Eurocode 3 1.1. része
szerinti összefüggések alapján, a tűz állapotához tartozó kisebb módosításokkal határozzuk
meg:
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χ
M b . fi .t .Rd = W pl . y k y .θ.com f y  LT . fi
 1,2

 1

 γ M . fi

,

ahol:
•
•

χLT.fi – a tűzhöz tartozó tervezési állapotban érvényes kifordulási csökkentő tényező;
ky.θ.com – a nyomott övben fellépő legnagyobb hőmérséklethez tartozó, a t időpillanatban
érvényes folyáshatár-csökkentő tényező.

Az 1,2 egy tapasztalati alapon bevezetett csökkentő tényező, amely számos hatás
figyelembevételére szolgál. A χLT.fi kifordulási csökkentő tényezőt hasonlóan kell
meghatározni a rendes hőmérséklet esetéhez, azzal az eltéréssel, hogy a viszonyított
karcsúságot az adott hőmérséklethez tartozó anyagjellemzőkből kell számítani:
λ LT .θ.com = λ LT

k y .θ.com
k E .θ.com

,

ahol:
• kE.θ.com – a rugalmassági modulusnak a nyomott övben fellépő legnagyobb hőmérséklethez
tartozó, a t időpillanatban érvényes csökkentő tényezője.
A gerendát kifordulási ellenállásra csak akkor kell ellenőrizni, ha λ LT .θ.com > 0,4 . Kisebb
karcsúságok esetén elegendő a keresztmetszet ellenállását megvizsgálni.

9 Nyomott elemek ellenállása
Az 1., 2. és 3. keresztmetszeti osztályú oszlopok tervezési kihajlási ellenállását a magas
hőmérséklet
hatására
bekövetkező
szilárdságcsökkenés
és
karcsúságnövekedés
figyelembevételével a következők szerint kell számítani. Az összefüggésben szereplő 1,2 több
hatás figyelembevételére szolgáló, tapasztalati alapon bevezetett korrekciós tényező
[EC3/1.2.: 4.2.3.2.]:
 χ fi  1

N b . fi .t .Rd = Ak y .θ . max f y 
 1,2  γ M . fi

.

A χfi kihajlási csökkentő tényező az y és a z tengely körüli kihajláshoz tartozó értékek közül a
kisebb, és tűz esetére a normál hőmérséklet esetéhez hasonló módon kell meghatározni, de a
következő eltérésekkel:
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7. ábra: Oszlopok kihajlási hossza tűz esetén
•
•

•

mindig a c kihajlási görbét kell használni;
a kihajlási hosszokat a 7. ábra szerint kell felvenni, amennyiben az egyes szintek külön
tűzszakaszokat képeznek, és a tűzszakaszokat határoló szerkezetek tűzállósága legalább
akkora, mint a vizsgált oszlopé. Mivel az oszlopok tűzszakaszon kívüli szakaszai
lényegesen merevebbek a tűzszakaszban elhelyezkedő oszlopszakasznál, feltételezzük,
hogy a tűzszakaszban lévő (vizsgált) oszlop két vége mindkét irányban befogott, tehát
közbenső szintek esetén a kihajlási hossz a hálózati hossz fele, a felső szinten pedig 0,7szerese;
a legnagyobb hőmérsékleten az oszlop viszonyított karcsúságát a következőképpen kell
meghatározni:
λθ .max = λ

α = 0.65

k y .θ .max
k E .θ .max
235
275

.

;

Φθ =

1
1 + αλθ + λθ2
2

(

);

χθ =

1

;

Φ θ + Φ θ2 − λθ2

N fi .t = χ θ Ak yθ f y ;

ha N fi .t = R fi .d .t > E fi .d .t , akkor megfelel.

10 Kapcsolatok tervezése tűzteherre
Acélszerkezeti kapcsolatok tervezése tűzteherre EN 1993-1.2:2005 D. melléklete (tájékoztató)
alapján hajtható végre.
10.1 Csavarozott kapcsolatok
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Teljes keresztmetszet tönkremenetelét a csavarlyukak környezetében nem kell figyelembe
venni, amennyiben minden csavarlyukban van csavar, mivel az acél hőmérséklete alacsonyabb
többlet anyag jelenléte miatt.
10.1.1 Csavarok nyírási tervezési ellenállása
A. osztály: nyírásra, palástnyomásra működő csavarok
A csavar nyírási tervezési ellenállása tűzteherre meghatározható:
Fv ,t ,Rd = Fv ,Rd kb ,θ

γM2
γ M , fi

(1)

kb, a csavar hőmérsékletének megfelelő redukáló tényező [EC3/1.2.: D.1 táblázat];
Fv,Rd a csavar nyírási tervezési ellenállása, feltételezve, hogy a nyírási sík a csavarszáron
fut keresztül [EC3/1.8; 3.4 táblázat];
γM2 parciális tényező normál hőmérsékleten;
γM,fi parciális tényező a tűzteher állapotában.
A csavar palástnyomási tervezési ellenállása tűzteherre meghatározható:
Fb ,t ,Rd = Fb ,Rd kb ,θ

γM2
,
γ M , fi

(2)

ahol
Fb,Rd meghatározható [EC3/1.8; 3.4 táblázat] ,
kb,θ redukáló tényező, l. nyírás vizsgálat.[EC3/1.2; D.1 táblázat].
B. osztály: használati határállapotban megcsúszásnak ellenálló csavarkapcsolatok;
C. osztály: teherbírási határállapotban megcsúszásnak ellenálló csavarkapcsolatok:
tűzteher esetén feltételezendő, hogy a csavarkapcsolatok megcsúsznak, és az egyes csavarok
ellenállását, mint nyírt csavar lehet meghatározni.

10.1.2 Húzott csavarok tervezési ellenállása
D. és E. osztály: Nem feszített és feszített csavarkapcsolatok:
A csavar húzási tervezési ellenállása meghatározható:
Ften ,t ,Rd = Ft ,Rd k b ,θ

γM2
,
γ M , fi

(3)

ahol
Ft,Rd meghatározható [EC3/1.8; 3.4. táblázat]
kb,θ redukáló tényező, l. nyírás vizsgálat [EC3/1.2; D.1 táblázat].
D.1 táblázat: Feszültségredukáló tényezők csavarok és
hegesztések esetén
Hőmérséklet
Redukciós tényező
Redukciós tényező
θa
hegesztett
csavarokhoz, kb,θ (húzás
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és nyírás)
1,000
0,968
0,952
0,935
0,903
0,775
0,550
0,220
0,100
0,067
0,033
0,000

20
100
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

kötésekhez, kb,w
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,876
0,627
0,378
0,130
0,074
0,018
0,000

10.2 Hegesztések tervezési ellenállása
10.2.1 Tompa varratok
700 0C-ig a teljes értékű tompa varrat tervezési szilárdsága az összekapcsolt gyengébbik rész
szilárdságának megfelelő, az acélra vonatkozó redukciós tényezővel módosított értékével
határozható meg. 700 0C feletti hőmérséklet esetén a sarokvarratra vonatkozó redukciós
tényező használható a tompa varrat esetén.
10.2.2 Sarokvarratok
Egységnyi hosszú sarokvarrat tervezési ellenállása meghatározható:
Fw ,t ,Rd = Fw ,Rd k w ,θ

γM2
,
γ M , fi

(4)

ahol
Fw,Rd meghatározható [EC3/1.8; 4.5.3. táblázat]
kw,θ
redukáló tényező a [EC3/1.2; D.1 táblázat]-ból a hegesztési hőmérséklet
függvényében.
10.3 Kapcsolatok hőmérséklete tűzteher esetén
10.3.1 Általános elvek
A kapcsolat hőmérséklete meghatározható a kapcsolatot alkotó elemek helyi A/V értékével.
Egyszerűsítve egyenletes hőmérséklet eloszlás feltételezhető a kapcsolatban, ez a hőmérséklet
számítható a kapcsolatot alkotó elemek A/V aránynak a maximális értékével.
Oszlop-gerenda, gerenda-gerenda kapcsolatoknál, ahol a gerendát vasbeton födém támasztja
meg, a kapcsolat hőmérséklete meghatározható a támaszközépen lévő alsó öv
hőmérsékletéből.
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11 A védelem nélküli acél szerkezeti elemek tűzállósági ideje
A tűzállósági idő az az idő, amely alatt a szabványos hőmérséklet–idő görbének kitett
szerkezet eléri kritikus hőmérsékletét. Bár a kisebb méretű szerkezeti elemek egy csoportjára
állnak rendelkezésre részletes kísérleti adatok, nyilvánvalóan szükséges, hogy tetszőleges
szerkezeti elemben meghatározható legyen a hőmérsékletek alakulása adott szimulált
tűzesetre. A szerkezeti elemre alapvetően kétféle mechanizmussal, sugárzással és
konvekcióval érkezik hő. Mivel mindkét mechanizmus esetén a hőátadás sebessége a
környezet, illetve a szerkezeti elem hőmérsékletének függvénye, a szerkezeti elem
hőmérsékletének idő szerinti változását csak egy meglehetősen bonyolult differenciálegyenlet
megoldásával lehet meghatározni. Az Eurocode 3 a problémát úgy kezeli, hogy a hőmérséklet
változását kis lépésekben lineárisnak tekinti, ami a kézi számítás szempontjából nem túl
kedvező, viszont ideális a táblázatkezelő szoftverrel való automatizáláshoz.
Védelem nélküli acél keresztmetszet esetén a ∆t kis időszakasz alatti ∆θa.t hőmérsékletnövekedést abból a tényleges (nettó) hőmennyiségből lehet meghatározni, amely a vizsgált
időszakban a szerkezeti elemre érkezik [EC3/1.2.: 4.2.5.1.]:
∆θ a .t = k sh

1 Am
hnet .d ∆t ,
ca ρ a V

ahol:
• ca – az acélanyag fajhője;
• ρa – az acélanyag sűrűsége;
• Am / V – a „keresztmetszeti tényező”, amelyben:
• Am – a szerkezeti elem egységnyi hosszára jutó tűznek kitett felülete;
• V – a szerkezeti elem egységnyi hosszára jutó térfogata;
• hnet.a – a tényleges hőáram egységnyi felületre jutó tervezési értéke;
• I keresztmetszet esetén
• ksh=0.9[Am/V]b/[Am/V]
• ahol [Am/V] zárt keresztmetszet "keresztmetszeti tényezője";
• más keresztmetszet esetén
• ksh = [Am/V]b/[Am/V].
A tényleges hőáram sugárzási és konvekciós részből áll. A sugárzási rész [EC1/1.2.: 3.1.]:

[

hnet .r = 5,67 ⋅10 −8Φε res (θ r + 273)4 − (θ m + 273)4

],

amelyben az 5,67⋅10–8 Stefan–Boltzmann-állandó mellett a következő mennyiségek
szerepelnek:
• Φ – az elhelyezkedési tényező (konkrét adatok hiányában 1,0-ra vehető);
• εres = εf ⋅ εm – az eredő emissziós tényező, amely a tűzszakasz és a szerkezeti elem felülete
emissziós tényezőjének szorzataként adódik (konkrét adatok hiányában 0,8 ⋅ 0,625 = 0,5
vehető);
• θr és θm – az elem környezetének, illetve felületének hőmérséklete;
míg a konvekciós rész [EC1/1.2.: 3.1.]:

(

)

hnet ,c = α c θ g − θ m ,
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•
•

ahol:
αc – a konvekciós hőátadási tényező (értékét a nemzeti alkalmazási dokumentumban kell
megadni, de a szabványos és a külső tűzgörbe esetén 25 W/m2°K, a szénhidrogéntűzgörbe esetén 50 W/m2°K használható);
θg és θm – az elem környezetének (az ott lévő gáznak), illetve felületének hőmérséklete.
b

h

kerület
km. terület

tűznek kitett kerület
km. terület

2(b+h)
km. terület

8. ábra: A keresztmetszeti tényező számításának alapelvei

A teljes hőáram meghatározásakor e két összetevőt az országonként eltérő kísérleti módszerek
figyelembevételére módosító tényezőkkel szorozhatjuk, de általában egyszerűen összeadjuk
őket.
Az Am / V keresztmetszeti tényezőben a tűznek kitett kerület jelenik meg, vagyis az a felület,
amely a sugárzásnak és a konvekciónak ténylegesen ki van téve. Az alapelvet a 8. ábra három
példája magyarázza [EC3/1.2.: 4.2. és 4.3. táblázat].
12 A védelemmel ellátott acél szerkezeti elemek tűzállósági ideje
A passzív védelemmel ellátott szerkezeti elemek esetén a hőáram alapvető mechanizmusai
megegyeznek a védelem nélküli szerkezeti elemekével, de az igen kis hővezetési képességű
felületi burkolat következtében jelentősen csökken az acélszelvény melegedési sebessége.
Emellett maga a hőszigetelő réteg is képes tárolni valamennyi – bár nem túlságosan jelentős
mennyiségű – hőt. Elfogadható feltételezés az is, hogy a hőszigetelés tűznek kitett felületének
hőmérséklete megegyezik a tűzszakasz levegőjének hőmérsékletével (hiszen a felülettől távol
a hővezetési képesség kicsi, és a hőmennyiségnek csak igen kis része fordítódik a hőszigetelés
felületi rétegében érvényes hőmérséklet emelésére). Az acél kis ∆t időszakasz alatt
bekövetkező ∆θa.t hőmérséklet-emelkedése most a tűznek kitett felületen átadódó hő, valamint
a hőszigetelő rétegben és az acélszelvényben tárolt hő összevetéséből határozható meg
[EC3/1.2.: 4.2.5.2.]:
∆θ a .t =

λ p / d p Ap  1 

(θ g .t − θ a .t )∆t − (eφ / 10 − 1)∆θ g .t
ca ρ a V  1 + φ / 3 

de ∆θ a .t ≥ 0 ,

ahol a hőszigetelő anyag relatív hőtárolását a következő tag adja:
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φ=

cpρ p
ca ρ a

dp

Ap
V

.

Az előző egyenletekben:
• Ap / V – a védett acél szerkezeti elem keresztmetszeti tényezője, ahol Ap általánosságban a
hőszigetelő anyag belső kerülete;
• ca és cp – az acélanyag és a hőszigetelő anyag fajhője;
• dp – a hőszigetelés vastagsága;
• θa.t és θg.t – az acél és a környezeti gáz hőmérséklete a t időpillanatban;
• ∆θg.t – a gázhőmérséklet növekedése a ∆t időlépcsőben;
• λp – a hőszigetelő anyag hővezetési képessége;
• ρa és ρp – az acélanyag és a hőszigetelő anyag sűrűsége.
A tűzzel szembeni védelem céljából alkalmazott hőszigetelő anyagok gyakran tartalmaznak
bizonyos mennyiségű nedvességet, amely 100 °C környékén elpárologva jelentős
hőmennyiséget nyel el. Ennek következtében a védelemmel ellátott acél szerkezeti elemek
melegedési görbéje e hőmérséklet körül mintegy „megáll” a víztartalom elpárolgásának
idejére. Az előzőekben bemutatott szakaszonkénti számítási modell ezt a jelenséget nem
tartalmazza, és ezzel a biztonság javára téved. Szükség esetén a megállás időtartamát a
tűzhatásokra vonatkozó kísérleti vizsgálatokkal foglalkozó szabvány adja meg.

13 A részletes számítási eljárások használata
Az Eurocode 3 és 4 egyaránt lehetővé teszi az alapvető fizikai törvényeken alapuló részletes
számítási modellek alkalmazását, amelyek reális előrejelzést adnak a szerkezet tűz esetén
tanúsított viselkedéséről [EC3/1.2.: 4.3.]. E módszerek alkalmazhatók egyedi szerkezeti
elemek, a teljes szerkezet vagy alszerkezetek viselkedésének modellezésére. Minden
számításos módszer természetesen bizonyos mértékben közelítést jelent, hiszen különböző
feltételezéseken alapul, és nem minden módszer alkalmas minden lehetséges viselkedéstípus
leírására. Ennek megfelelően a szabvány abból indul ki, hogy az ilyen modellek tervezési célú
alkalmazása csak a megrendelő, a tervező és az illetékes építésügyi hatóság megegyezése
alapján lehetséges.
A számítási modellek általában mindenféle (névleges és paraméteres) előírt tűz esetére
képesek meghatározni a szerkezetben fellépő hőviszonyokat, és a hőáramlás alapvető
törvényszerűségei mellett általában figyelembe veszik a hőmérséklet-eloszlás szempontjából
lényeges anyagjellemzők hőmérséklet szerinti változásának hatását is. A fejlettebb módszerek
képesek a nem egyenletes hőmérsékleti hatások, valamint a szomszédos szerkezetekkel való
hőcsere leírására is. Mivel a hőszigetelő anyagok nedvességtartalmának hatása nyilvánvalóan
kedvező, a számítás során ennek modellezése elhagyható.
A szerkezet mechanikai viselkedésének modellezése során a számításnak a tartószerkezetek
mechanikája alapvető, elfogadott törvényszerűségein kell alapulnia, az anyagjellemzők
hőmérséklet szerinti változásának figyelembevételével. Számításba kell továbbá venni az
egyenletes és egyenlőtlen hőmérséklet-változásból származó alakváltozásokat. Mivel a
szerkezet alakváltozásai nagyok, továbbá a feszültség–alakváltozás diagramok nagymértékben
nemlineárisak, alapvető fontosságú mind a geometriai, mind az anyagi nemlinearitás
figyelembevétele. Az általános felfogás szerint azonban a rendkívüli tűzhelyzetek rövid
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időtartamának megfelelően, amennyiben a szabványok szerinti, különböző hőmérsékletekhez
tartozó feszültség–alakváltozás diagramokat használjuk, elhanyagolhatóak a hőmérsékleti
kúszás hatásai.

14 Összefoglalás
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Az anyag hőmérsékletének növekedésével (amely például tűz következtében következhet
be) az acél és a beton szilárdsági és merevségi jellemzői fokozatosan leépülnek. Az EC3
és az EC4 feszültség–alakváltozás görbék formájában megadja ezen anyagok viselkedését
egy meglehetősen tág hőmérsékleti tartományra.
Egy szerkezeti elem tűzzel szembeni ellenállásának (röviden: tűzállóságának) azt az
időtartamot nevezzük, amely alatt az ISO 834 szerinti szabványos idő–hőmérséklet görbék
szerint melegített kemencében vizsgált szerkezeti elem egy előre meghatározott lehajlási
követelményt teljesít.
A természetes tűz erősségét egy időekvivalens segítségével írhatjuk le, amely a
természetes tűz közben fellépő legnagyobb hőmérséklet és az ISO 834 szerinti szabványos
görbe legnagyobb hőmérséklete között ad meg egyenértékűséget.
A szerkezeti elemeknek a kemencében elvégzett vizsgálatok során megfigyelt, illetőleg a
magasépítési keretszerkezetekben tapasztalható viselkedése között jelentős különbség van,
azonban a teljes szerkezet viselkedését a gyakorlatban csak a részletes számítási
modellekkel tudjuk megítélni.
Az acélszerkezeteket hagyományosan úgy védik a tűztől, hogy az építés során hőszigetelő
anyaggal burkolják be őket. Az EC3 azonban megengedi a megfelelő tűzzel szembeni
ellenállás elérésére az aktív és a passzív védekezés módszereinek együttes alkalmazását.
A tűzzel szembeni ellenállás EC3 és EC4 szerinti számítása figyelembe veszi a kérdéses
szerkezeti elem terhelését; az alkalmazott biztonsági tényezők azonban kisebbek, mint az
ellenállásra való tervezés esetén.
A tűzzel szembeni ellenállás megadható időtartam, adott időpontban érvényes teherbírás,
illetőleg a szerkezeti elemnek az adott teherszinthez és az előírt kitettségi időtartamhoz
tartozó kritikus hőmérséklete formájában.
Az 1., 2. és 3. osztályú keresztmetszetekből készült szerkezeti elemek kritikus
hőmérsékletét a tűz során érvényes teherszint függvényében egy egyenletből lehet
meghatározni. 4. osztályú keresztmetszet esetén feltételezzük, hogy a kritikus hőmérséklet
350 °C.
Az EC3 mindenféle típusú szerkezeti elemre egyszerű egyenletek formájában adja meg a
tűzzel szembeni ellenállást. Azokban az esetekben, ha a szerkezeti elem teherbírását
stabilitásvesztés határozza meg, bizonyos hatások figyelembevételére egy 1,2 nagyságú
tapasztalati korrekciós tényezőt kell alkalmazni. A védett vagy védelem nélküli szerkezeti
elemek hőmérséklet-növekedését ki lehet számítani kis időnövekmények szerint. A
módszer jól programozható táblázatkezelő szoftverekben.

15 Fogalommeghatározások
Az EC 1/1.2. és EC 3/1.2. szabványokban az EN 1990:2003 1.5. szakaszában, valamint a
következőkben megadott fogalom-meghatározások érvényesek:
15.1 Az Eurocode szabványsorozat tűzzel foglalkozó részeiben közös fogalmak
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a tűzhatás egyenértékű ideje (equivalent time of fire exposure)
Az az időtartam, amely alatt a szabványos hőmérséklet-idő görbe a feltételezések szerint
azonos felmelegedést vált ki, mint a tűzszakaszban lejátszódó tényleges tűz.
külső szerkezeti elem (external member)
Az épület külső térelhatároló szerkezetein kívül elhelyezkedő tartószerkezeti elem, amelyre az
épület helyiségeinek határfelületén lévő nyílásokon keresztül hathat a tűz.
tűzszakasz (fire compartment)
Az épületen belül egy vagy több szintre kiterjedő, elválasztó elemek által oly módon körülzárt
tér, hogy a tűz a vizsgált tűzhatás időtartama alatt az adott téren túlra nem terjedhet át.
tűzállóság (fire resistance)
A tartószerkezetnek, a tartószerkezet valamely részének vagy a szerkezeti elemnek azon
képessége, hogy egy adott teherszinten, egy adott tűzhatás esetén meghatározott ideig betölti a
szükséges funkcióit (teherviselő képesség, illetve elválasztó képesség).
teljesen kifejlődött tűz (fully developed fire)
Az az állapot, amikor egy adott térben a tűz valamennyi éghető felületre kiterjed.
globális erőtani vizsgálat [tűzhatásra] (global structural analysis [for fire])
A teljes szerkezet erőtani vizsgálata abban az esetben, amikor vagy a teljes szerkezetre vagy
annak egy részére tűzhatás működik. A közvetett tűzhatásokat a teljes szerkezeten figyelembe
vesszük.
közvetett tűzhatások (indirect fire actions)
A hőtágulás okozta belső erők és nyomatékok.
lángáttöréssel szembeni ellenálló képesség [E] (integrity)
Az épületszerkezet elválasztó elemének az a tulajdonsága, hogy egyoldali tűzhatás esetén
megakadályozza a lángok és a forró gázok átterjedését és a tűzhatással nem érintett oldalon a
lángok kifejlődését.
hőszigetelő képesség [I] (insulation)
Az épületszerkezet elválasztó elemének az a tulajdonsága, hogy egyoldali tűzhatás esetén előírt
mértékben megakadályozza a másik oldal felmelegedését
teherviselő képesség [R] (load bearing function)
A tartószerkezet vagy a tartószerkezeti elem azon tulajdonsága, hogy meghatározott
feltételekkel ellenáll az előírt hatásoknak az adott tűzhatás időtartama alatt.
szerkezeti elem (member)
A tartószerkezet elkülönítettnek tekintett alapvető eleme (például gerenda, oszlop, de lehet
falazat, rácsos tartó is), amelyhez megfelelő perem- és megtámasztási feltételek tartoznak.
szerkezeti elem vizsgálata [tűzhatásra] (member analysis [for fire])
A tűzhatásnak kitett szerkezeti elem hőmérsékleti és mechanikai vizsgálata, amelynek során a
szerkezeti elemet elkülönítettnek tekintjük, és alkalmas perem- és megtámasztási feltételeket
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feltételezünk. A közvetett tűzhatásokat nem vesszük figyelembe, kivéve azokat, amelyek a
hőmérséklet vastagság menti változásából adódnak.
üzemi hőmérsékletre való tervezés (normal temperature design)
A EN 1992 – EN 1996 és a EN 1999 szerinti tervezés a környezeti hőmérsékletre, a
határállapot-koncepció alapján.
elválasztó képesség (separating function)
Az elválasztó elem azon tulajdonsága, amely egy adott tűzhatás időtartama alatt
megakadályozza a láng és a forró gázok átjutását (vö. lángáttöréssel szembeni ellenálló
képesség) vagy a tűznek a kérdéses felület mögötti gyulladással (vö. hőszigetelő képesség)
való tovaterjedését.
elválasztó elem (separating element)
Olyan teherviselő vagy nem teherviselő elem (például fal), amely a tűzszakasz térelhatároló
szerkezetének része.
szabványos tűzállóság (standard fire resistance)
A tartószerkezetnek vagy egy részének (általában csak a szerkezeti elemeknek) azon
képessége, hogy a szabványos hőmérséklet-idő görbe által meghatározott hőmérsékleti hatás
mellett, az előírt terhek működése esetén előírt ideig betölti a szükséges funkcióit (teherviselő
képesség, illetve elválasztó képesség)
tartószerkezeti elem (structural members)
A tartószerkezet teherviselő eleme, ideértve a merevítő rendszereket is.
hőmérsékleti vizsgálat (temperature analysis)
Annak meghatározására szolgáló eljárás, hogy a szerkezeti elemek és a védőfelületek
hőtechnikai anyagjellemzőinek figyelembevételével hogyan alakulnak a hőmérsékletek az
egyes szerkezeti elemekben a hőmérsékleti hatások (a ténylegesen elnyelt hőáram)
következtében.
hőmérsékleti hatások (thermal actions)
A tartószerkezetre működő hatások, amelyeket a szerkezeti elemre működő ténylegesen elnyelt
hőárammal adunk meg.

15.2 A tervezéshez általában kapcsolódó, általános fogalmak:
teljes tűzmodell (advanced fire model)
A tömeg és az energia megmaradásának elvén alapuló tervezési tűzhatás.
áramlástani dinamikai számítási modell (computational fluid dynamic model)
A tűzszakasz egyes pontjaiban a termodinamikai és aerodinamikai változókat tartalmazó
parciális differenciálegyenletek számszerű megoldását eredményező modell.
tűzfal (fire wall)
Két teret (például két épületet) elválasztó, tűzállóságra és tartószerkezeti állékonyságra
tervezett fal, melynek a vízszintes terhekkel szemben olyan ellenállása van, hogy ha egyik
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oldalán tűz alakul ki és ott a tartószerkezet tönkremegy, akkor megakadályozza a tűz
átterjedését a másik oldalra.
egyzónás tűzmodell (one-zone model)
Olyan tűzmodell, amelyben a tűzszakaszban
feltételezünk.

egyenletes

gázhőmérséklet-eloszlást

egyszerű tűzmodell (simple fire model)
Egyes fizikai paraméterek tekintetében egyszerűsített tervezési tűzhatás.
kétzónás tűzmodell (two-zone model)
Olyan tűzmodell, amely esetén a tűzszakaszban külön kezeljük a felső réteget, az alsó réteget,
a tüzet és az általa kibocsátott gázokat, a külső gázokat és a falakat. A felső rétegben
egyenletes gázhőmérséklet-eloszlást feltételezünk.
15.3 A hőhatásokkal kapcsolatos fogalmak
égési tényező (combustion factor)
Az égés hatékonyságát jellemző tényező, amely a teljes égéshez tartozó 1,0 és a teljes
mértékben meggátolt égéshez tartozó 0,0 értéke között változhat.
tervezési tűzhatás (design fire)
A tűz időbeni lefolyását leíró, a tervezés céljára előírt tűzhatás.
a fajlagos tűzteher tervezési értéke (design fire load density)
A tűzhatásra való tervezés során a hőmérsékleti hatások meghatározásához figyelembe vett
fajlagos tűzteher, amelynek értéke tartalmazza a bizonytalanságokat is.
tervezési tűzfolyamat (design fire scenario)
Az a konkrét tűzfolyamat, amelyre a vizsgálatot elvégezzük.
külső tűzhatás-görbe (external fire curve)
A külső határoló falakon kívül feltételezett névleges hőmérséklet-idő görbe; erre a falra a
homlokzat különböző részeiről származó tűz hathat, például közvetlenül a vizsgált tűzszakasz
belsejéből vagy a vizsgált külső fal alatt vagy mellett elhelyezkedő tűzszakaszból.
tűzkifejlődési kockázat (fire activation risk)
A gyulladás bekövetkezésének valószínűsége, melynek értéke tűzszakaszonként és
rendeltetésenként eltérő.
fajlagos tűzteher (fire load density)
Egységnyi felületre jutó tűzteher az alapterületre (qf) vagy a teljes, nyílásokkal áttört határoló
felületre (qt) vonatkoztatva.
tűzteher (fire load)
Mindazon hőenergiák összege, amelyek egy adott téren belül elhelyezkedő valamennyi éghető
anyag (az épület tartalma és építőelemei) égése során felszabadulnak.
tűzfolyamat (fire scenario)
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A tűz időbeli lefolyásának kvalitatív leírása, amely megjelöli azokat a legfontosabb
eseményeket, amelyek az adott tűzhatást jellemzik és megkülönböztetik más lehetséges
tűzhatásoktól. Általában meghatározza az égés és a tűzterjedés folyamatát, a teljesen
kifejlődött tűz állapotát és a visszaszorulás folyamatát, és figyelembe veszi az épület
környezetének és rendszereinek hatását a tűzhatás lefolyására.
lángba borulás (flash-over)
A tűzszakaszban lévő összes éghető anyag egyidejű meggyulladása.
szénhidrogéntűz-görbe (hydrocarbon fire curve)
Szénhidrogén típusú tűzhatást leíró névleges hőmérséklet-idő görbe.
lokális tűz (localised fire)
A tűzszakaszon belül csak egy korlátozott területre kiterjedő tűz.
nyílástényező (opening factor)
A szellőzés mértékét a tűzszakaszt határoló falakon található nyílások felülete és magassága,
valamint a határoló felületek teljes felülete függvényében jellemző tényező.
a hőkibocsátás mértéke (rate of heat release)
Éghető dolog által kibocsátott hőmennyiség (energia) az idő függvényében.
szabványos hőmérséklet-idő görbe (standard temperature-time curve)
A tűzszakaszban működő, teljes mértékben kifejlődött tűzhatást leíró, a EN 13501-2-ben
meghatározott névleges görbe.
hőmérséklet-idő görbék (temperature-time curves)
A szerkezeti elemek felületének környezetében érvényes gázhőmérséklet az idő függvényében.
Lehetnek:
– névlegesek: hagyományos, a tűzállósági osztály meghatározásához vagy ellenőrzéséhez
használt görbék, például a szabványos hőmérséklet-idő görbe, a külső tűzhatásgörbe, a
szénhidrogéntűz-görbe;
– paraméteresek: amelyek tűzhatásmodelleken és a tűzszakaszban fennálló körülményeket
meghatározó fizikai paramétereken alapulnak
15.4 A hőáram-analízissel kapcsolatos fogalmak
elrendezési tényező (configuration factor)
Az A felületről a B felületre irányuló hőátadás elrendezési tényezője az az arányszám, amely
megmutatja, hogy az A felületet elhagyó diffúz sugárzási energia hányadrésze érkezik meg a B
felületre.
a konvekciós hőátadás mértéke (convective heat transfer coefficient)
A szerkezeti elem adott felületét határoló gáz hőmérséklete és a kérdéses felület hőmérséklete
közötti különbségből származó, az adott szerkezeti elemre irányuló konvekciós hőáram.
relatív hőelnyelő képesség [emisszió] (emissivity)
Jellemző a felület abszorbitivitására az adott felület által és a fekete test felülete által elnyelt
sugárzó hő hányadosa.
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ténylegesen elnyelt hőáram (net heat flux)
Egységnyi idő alatt az elem egységnyi felületén ténylegesen elnyelt energia.
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