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Promat SEE 
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Hlavný sortiment 

Cestársky deň | SSC Bratislava  | 8.3.2016 

PROMATECT  protipožiarne dosky 

•  Požiarne deliace konštrukcie 

•  Obklady 

•  Potrubia, kanály a šachty – vetranie, OTSH, káble 

PROMASPRAY  protipožiarne omietky  (Cafco Fendolite MII) 

•  Ochrana betónových a oceľových konštrukcií 

PROMASTOP  tesnenia prestupov 

•  Káble, rúry 

PROMASEAL  tesniace materiály 

•  Dilatačné a iné škáry      



Cieľ prednášky 
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Vysvetliť  kritéria požiarnej odolnosti 
 betónových konštrukcií tunelov 



Priebeh požiaru v tuneli 
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Iný ako v pozemnom staviteľstve 

•  požiarne zaťaženie 

•  geometrický tvar 

•  prístup vzduchu (kyslíka) 

––––––––––––––––––––––––– 

Rýchly nárast teploty – za 5 min. 1200°C 

 

Konštrukcie tunela nie sú typickými požiarnymi konštrukciami ako v PS. Musíme 
ich posudzovať a klasifikovať iným spôsobom. Štandardné skúšobné a 
klasifikačné postupy nie sú vhodné. Pre tunely boli vypracované iné spôsoby 
posudzovania požiarnej odolnosti.  

 



Priebeh teplôt 
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Rýchly nárast teplôt spôsobuje explozívne odstreľovanie z povrchu betónu 



Deštrukcia betónu 
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Expanzia vody 
 

voda : para 
        1 : 1 700 



betón oceľ 
betón 

výstuž 

Teplotné kritéria - všeobecne 
•  Teplotná krivka – RWS, MHC, ZVT, .... 
•  Čas požiarnej odolnosti [min] 
•  Teplota na povrchu betónu 
•  Teplota výstuže   

ochrana 

1300°C 



Požiadavky v SR do r. 2015 (TP 11/2011) 
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Požiadavky v SR od 1.12. 2015 (TP 13/2015) 
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Upresnenie požiadaviek na požiarnu odolnosť konštrukcií. 



(TP 13/2015) 
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betón oceľ 
betón 

výstuž 

Teplotné kritéria v SR od 1.12.2015 
•  Krivka MHC 
•  Čas 120 (180) minút 
•  Teplota povrchu betónu max. 350° 
•  Teplota výstuže max. 250°C (krytie 40 mm) 

ochrana 

1300°C 



Promat a tunely na Slovensku 
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Tunely na Slovensku 
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Branisko 

•  Obklad riadiacich káblov žalúzií umiestnených  v medzistrope 

•  Oceľové tiahla chránené obkladom 

•  VZT potrubia 

•  Tesnenia prestupov a škár 

Ostatné 

•  Ochrana elektroinštalácií 

•  Tesnenia prestupov 

•  VZT potrubia 



Káble ovládania žalúzií 



Obklad oceľových prvkov 



VZT potrubia 



VZT potrubia 



Ďakujem za pozornosť! 
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Ing. Viliam Fusek 
promat@promat.sk 
www.promat.sk 
www.promat-see.com 
www.promat-tunnel.com 

 

 

 

 

 

 


