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Souhrn
Technický list k požární odolnosti ostění tunelů je
shrnutím zprávy Požární odolnost ostění tunelů.
V technickém listu je zmíněna simulace požáru
nákladního automobilu v typickém silničním tunelu.
Dále je zde prezentováno zhodnocení vlivu
požárních scénářů na časový průběh teploty
v konstrukci a přístupy ke stanovení a posouzení
požární odolnosti ostění tunelů. V technickém listu
jsou uvedeny výsledky řešení, závěry a doporučení.

Oblast použití
Oblast použití je výlučně směřována na silniční
tunely, tj. do projekce dopravních liniových staveb.
Na základě řešení úkolu vznikla zpráva Požární
odolnost ostění tunelů, kde se vedle obecného
popisu problematiky protipožárního ochrany
nosných konstrukcí v tunelech podrobně rozebírají
přístupy pro stanovení požární odolnosti ostění
tunelů používané ve světě a předkládají doporučení
pro naše podmínky.

Metodika a postup řešení
Metodika a postup řešení byly standardní pro řešení
daného úkolu.

Navázalo se na poznatky získané při řešení této
aktivity v loňském roce – tj. byly podrobně
vyhodnoceny simulace požáru osobního
a nákladního automobilu v typickém hloubeném
silničním tunelu pomocí numerického modelu
pomocí software FDS, viz Obr. 1.

Dále byla provedena aktualizace přehledu požáru
v tunelech do roku 2017 (silničních a železničních)
včetně statistického vyhodnocení a proveden přehled
požárů v silničních tunelech v ČR (do poloviny roku
2019).

Na základě spolupráce s CzTA ITA-AITES byly
získány podrobné informace o požáru v dálničním
tunelu Panenská dne 4. 6. 2018.

a)

b)

c)

Obr. 1 – Požár nákladního automobilu 3,1 t: Vizualizace rozvoje
horkého plynu v 10 min výpočtu: a) výkon ventilátoru 2 m/s, b)

výkon ventilátoru 3 m/s, c) ventilátor nespuštěn

V další části bylo provedeno zhodnocení vlivu
požárních scénářů na časový průběh teploty
v konstrukci. Porovnání bylo provedeno pomocí
ilustračního příkladu betonového ostění zahřívaného
dle různých požárních scénářů. Sledovány byly
časové průběhy teplot v různých vzdálenost od
povrchu vystaveného různým požárním scénářům –
viz Obr. 2 až Obr. 4.

Obr. 2 – Časový průběh teploty ve hloubce 50 mm od okraje
vystaveného požáru (tloušťka ostění 800 mm)
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Obr. 3 – Časový průběh teploty ve hloubce 75 mm od
okraje vystaveného požáru (tloušťka ostění 800 mm)

Obr. 4 – Časový průběh teploty ve hloubce 100 mm od
okraje vystaveného požáru (tloušťka ostění 800 mm)

Následně byla provedena rešeršní studie přístupů pro
stanovení a posouzení požární odolnosti ostění.

Na základě vyhodnocení ilustračního příkladu
a rešerše přístupů pro stanovení a posouzení požární
odolnosti ostění tunelů byla vypracována
doporučení, které byla shrnuta v závěru zprávy. Za
zmínku stojí zejména následující. Tloušťka ostění
nemá vliv na časový průběh teplot v dané
vzdálenosti od hrany vystavené požáru. Rozdíl mezi
teplotami v konstrukci dle různých požárních
scénářů se snižuje s rostoucí vzdáleností od hrany
vystavené požáru. Z hodnocených požárních scénářů
se z hlediska dosažených teplot jeví jako nejpřísnější
požární scénář modifikované uhlovodíkové křivky.

Výsledky
Výsledky řešení lze stručně shrnout v následujících
bodech:

 základy požární ochrany v tunelech,

 návrhová kritéria pro požární odolnost,

 přehled norem a předpisů požární ochrany při
výstavbě a provozování tunelů,

 přehled požárních scénářů (teplotních křivek)
pro silniční a železniční tunely a zhodnocení
vlivu požárních scénářů na časový průběh teplot
v konstrukci pomocí ilustračního příkladu,

 numerické modelování požáru v tunelu,

 opatření ke zvýšení požární odolnosti

tunelových ostění a jejich sanace,

 přehled přístupů k posouzení požární odolnosti,

 doporučení pro posuzování požární odolnosti.

Závěr
Zpráva Požární odolnost ostění tunelů vedle popisu
problematiky protipožárního ochrany nosných
konstrukcí v tunelech rozebírá přístupy pro
stanovení požární odolnosti ostění tunelů používané
ve světě a předkládá doporučení pro naše podmínky.
Nejdůležitější závěry zprávy jsou shrnuty níže.

Při posuzování požární odolnosti ostění tunelu je
vždy nutné definovat požadavky na požární odolnost
pro konkrétní posuzovaný tunel, které by měly být
konzultovány s příslušným pracovištěm požární
prevence Hasičského záchranného sboru ČR.

V případě, že je uvažován požární scénář dle
normové teplotní křivky, je možné pro posouzení
konstrukce využít tabulky uvedené v normě
ČSN EN 1992-1-2. Problematika návrhu požární
odolnosti konstrukcí staveb je také řešena
v normě ČSN EN 13501-2, která umožňuje pro
silniční tunely použít přísnější teplotní křivky, které
zde však nejsou definovány. Jako přísnější teplotní
křivka se nabízí uhlovodíková křivka, tunelové
křivky RABT-ZTV a RWS a další. Při použití
těchto křivek je nutné stanovit skutečnou požární
odolnost konstrukce pomocí zpřesněné výpočetní
metody. Obecně nelze říci, která teplotní křivka je
nejvhodnější.

V případě stanovení skutečné požární odolnosti
konstrukce pomocí zpřesněných výpočetních metod
je nutné provést teplotní a mechanickou analýzu
konstrukce. Analýza konstrukce může být provedena
v různých úrovních složitosti od analýzy prvku
rovnoměrně zatíženého teplotou až po globální
analýzu celé konstrukce.
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