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1 Sissejuhatus 

 

OZone on kasutajasõbralik tarkvara tulekahju tingimustes tekkivate termiliste mõjude arvutamiseks ja 

temperatuuri määramiseks terasest konstruktsioonielementides nii standardtulekahju nominaalkõverate kui 

füüsikalisi ja keemilisi parameetreid arvestavate loomuliku tulekahju mudelite kohaselt. Ozone arvestab 

kahte tüüpi loomuliku tulekahju mudelitega: lokaalsed põlengud ja tuletõkkesektsiooni hõlmavad põlengud. 

Samuti võimaldatakse arvutada tulepüsivust lihtsustatud mudeli järgi. 

Sektsioonipõlengute puhul võimaldab OZone rakendada ühetsoonilisi või kahetsoonilisi mudeleid vastavalt 

EN1991-1-2 Lisale D. Tsoonimudelid on arvutuslikud mudelid gaasi temperatuuri hindamiseks sektsioonis 

põlengu tingimustes. Võttes aluseks piiratud hulga eeldusi, on neid mudeleid suhteliselt lihtne kasutada ja 

need annavad temperatuuri jaotuse kohta sektsiooni ulatuses rakendusteks sobiva tasemega hinnangu. 

Pärast esimese ühetsoonilise mudeli esitamist Petersson [SPFE, 1995] töös on seda tunduvalt edasi 

arendatud. Välja töötatud on mitmetsoonilisi, mitmesektsioonilisi mudeleid ning arvutuslikul vedelike 

dünmaamika meetoditel põhinevaid mudeleid. Kuigi tsoonimudelid on väiksema keerukuse astmega, on 

need siiski kasutatavad praktilistes rakendustes ning on olulised töövahendid ehituslikes 

tulepüsivusarvutustes. 

Tsoonimudelite kasutamise peamiseks eelduseks on sektsiooni jaotus tsoonideks, milles temperatuur on 

ühtlane igal ajahetkel. Ühetsoonilises mudelis on temperatuur ühtlane kogu sektsiooni ulatuses. See mudel 

kehtib lahvatusjärgse täielikult väljaarenenud põlengu puhul. Kahetsoonilised mudelid on kohasemad 

piiratud põlengu arengu puhul. Sel juhul esindab kahetsooniline mudel paremini temperatuuri jaotust 

sektsioonis: kuum tsoon lae lähedal ja jahedam tsoon selle all. 

Ozone-s rakendatud tsoonimudelid põhinevad ECCS uurimistöödel “Natural Fire Safety Concept” [NFSC1] ja 

"Natural Fire Safety Concept - Full Scale Tests, Implementation in the Eurocodes and Development of a User 

Friendly design tool" [NFSC2]. Uuringus [NFSC 1] välja töötatud tõenäosuslik metoodika on võetud ka 

standardisse EN 1991-1-2.  

Ozone-s on kasutusel mõlemad, nii kahe- kui ühetsooniline mudel ning võimalik on üleminek ühelt teisele, 

kui vastavad kriteeriumid on täidetud. Erinevate olukordade jaoks on loodud ka erinevaid põlemismudeleid. 

Suurtes sektsioonides, kus leegilahvatust ei toimu, tuleks konstruktsiooni uurida lokaalse põlengu 

tingimustes. Lokaalse põlengu mudel Ozone-s põhineb uuringuprojekti RFSR-CT-2012-00023 LOCAFI - 

Temperature assessment of a vertical steel member subjected to localised fire tulemustel. Selle metoodika 

puhul käsitletakse konvektiivse soojusvoo põhjustatud termilisi mõjusid (konstruktsioonielement tulega 

ümbritsetud või asub leegi piirides lae tasandis) standardis EN 1991-1-2 toodud võrrandeid rakendades. 

TUlest väljaspool asuvate vertikaalsete elementide puhul kiirgav soojusvahetuse määramiseks 

modelleeritakse tuli virtuaalsete kompaktse leegina, mis kiirgab kõigis suundades. OZone arvestab 

kompaktse virtuaalse leegi koonilise kujuga. Soojusvoog arvutatakse eraldi leegi perimeetril oleva 

risttahuka kõigi 4 külje jaoks ning voo keskmine väärtus rakendatakse terasristlõike perimeetril oleva 

risttahuka kõigile külgedele. Selle protseduuriga võetakse kaudselt arvesse ka varjeefekt. 

 OZone võimaldab määratleda lokaalse põlengu sektsioonis. Termilise arvutuse jaoks saab kasutaja sel juhul 

arvutada temperatuuri terasprofiilis kas sektsiooni kuuma tsooni mõjust, kohalikust põlengut või määrata 

nendest maksimumi.   

Tarkvara toimivust on kontrollitud võrdluses paljude CFD arvutustulemustega. 
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2. Menüüriba 

Menüüs on järgmised jaotused: “Fail”, “Vahendid”, “Vaade” and “Abi” (vt Joonis 1).  

 

Joonis 1 Peaaken – Menüü 

 Jooksva arvutuse salvestamiseks vali käsk “Salvesta arvutus” “Fail” menüüst. 

Jooksva varem salvestatud arvutuse salvestamiseks erineva failina, vali käsk “Salvesta kui …” Faili 

menüüst. 

Mõlemad käsud avavad dialoogiakna “Salvesta kui”, milles kasutaja saab valida kataloogi ja sisestada 

faili nime. Arvutus salvestatakse faili laiendiga *.ozn, ja OZone seostab tarkvara selle failiga (i.e. 

topeltklikk sellel failil Windows explorer keskkonnas, või Open käsk menüüst käivitab OZone ja avab 

selle faili.). 

Uue arvutuse alustamiseks vali käsk “Uus arvutus” “Fail” menüüst. 

Käsk “Lehekülje seadistus” “Fail” menüüst avab lehekülje seadistuse dialoogiakna, milles kasutaja 

saab valida lehe formaadi, paigutuse ja lehe serva laiuse trükitud graafikutele. 

 Menüü valikus “Vahendid” saab kasutaja lisada või muuta materjale ja nende termilisi omadusi 

valides käsu “Lisa seina meterjale”. 

Terase tulekaitse materjalide lisamiseks või muutmiseks vali käsk “Lisa terase isolatsioonimaterjale”.  

Terase isolatsiooni ja seinamaterjale ei ole võimalik muuta kui ei ole muutusi üheski aknas. Kui OZone 

hoiatab: “Fail on laetud ….”, vali käsk “Uus arvutus” “Fail” menüüst jamuuda väärtusi ühes kahest 

aknast. Seinamaterjalide või terase isolatsioonimaterjalide muutused jõustuvad Ozone uusti 

käivitamisel. 
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Viimane käsk “Vahendite” menüüs on Keele valiku käsk. 

Keele muutmiseks vali käsk “Keel” “Vaendite” menüüst ja avanenud dialoogiaknas vali keel.  

 “Vaade” menüüs on käsud arvutuse andmete (RHR andmed, Pürolüüsi kiiruse andmed) või tulemuste 

(RHR arvutatud, Pürolüüsi kiirus arevutatud, Kuuma tsooni temperatuur jne) näitamiseks graafikutel. 

Sõltuvalt arvutuse staadiumist ei pruugi kõik Vaade menüü käsud olla täidetavad. Näiteks, kui 

arvutatakse terase temperatuuri, siis on “Terase temperatuuri” vaatamine võimalik.  

“Vaade” menüü viimane käsk on jooksva arvutuse aruande loomiseks. Auanne salvestatakse 

Microsofti dokumendina arvutusega samasse kataloogi arvutuse failiga sama nimega. Graafiku 

andmed saab väljastada Excelisse. Parem klikk graafiku pinnal avab menüü, kust tuleks valida käsk 

“Kopeeri graafik”. Ava Excel ja vali “Paste” (vt Joonis 2). 

 

Joonis 2 Graafiku aken 

Sõltuvalt graafiku aknas määratud andmetest, võib kasutaja näidata kuni kolme andmeseeriat, valides need 

parema hiireklikiga avanevast menüüst (vt Joonis 3). 
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Joonis 3 Graafiku aken 

Kataloogis, kuhu arvutusfail salvestatakse, on veel järgmised failed lisaks arvutusfailile (laiendiga *.ozn):  

 *.pri – andmete väljastusfail, milles on kuuma tsooni temperatuur, jaheda tsooni temperatuur jne); 

 *.out – väljastusfail, milles on andmed sektsiooni piirete materjali kohta, samuti kriteeriumid 

üleminekuks kahetsoonilisest mudelist ühetsoonilisele; 

 *.nat – väljastusfail, milles on gaasi temperatuur, kui kas lokaalne põleng või maksimum kahest 

valitakse “Kuumutamise” aknas; 

  *.flx – on väljastusfail, milles on andmed netosoojusvoo kohta lokaalsete põlengute puhul; 

 *.stt – on väljastusfail, milles on andmed terase temperatuuri kohta, kas kaitstud või kaitsmata terase 

puhul. 

Kõik need failed ei pruugi olla korraga olemas arvutusfaili kataloogis. Failide koosseis sõltub põlengu tubist 

(sektsiooni või lokaalne) ja kuumutamise stsenaariumist. 
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3. Peaaken 

OZone lubab kasutajal termiliste mõjude modelleerimiseks rakendada kas eeltunnustatud metoodikat 

(nominaalsed standardtulekahju kõverad) või toimimispõhist lähenemisviisi, kus termilised mõjud 

määratakse tsoonimudelite järgi. 

Peaaken koosneb kahest veerust (vt Joonis 4). 

 

Joonis 4 Peaaken 

“Loomuliku tulekahju” veerus kirjeldatakse  termilisi mõjusid tsoonimudeleid kas sektsiooni- või kohaliku  

põlengu  mudelis. 

Sektsiooni põlengu puhul peab kasutaja esmalt määrama sektsiooni gemeetria, seinte, lae ja põranda  

omadused, samuti avade asukoha ja mõõtmed “Sektsiooni” aknas nii, nagu selgitatud peatükis 4. “Põlengu” 

aknas määratleb kasutaja põlengu omadused vastavalt Lisa E/ EN 1991-1-2 metoodikale või ise parameetreid 

sisestades (kasutaja määratud põleng) nii nagu selgitatud peatükis 5. 

Kohaliku põlengu puhul või kasutaja jätta “Sektsiooni” akna vahele. Põlengu andmed võib määrata otse 

“Põlengu” aknas avatud ruumis toimuvana. Kohaliku põlengut võib kirjeldada ka sektsioonis. Sel juhul tuleb 

sektsiooni kirjeldada “Sektsiooni” aknas.  

Arvutuse tegemiseks tuleb vajutada “Termilise mõju” nuppu. 

Üldakna “Termilise mõju” veerus saab arvutada temperatuuri arengu terasprofiilis vastavalt loomuliku 

põlengu termilisele mõjule või nominaalsetele põlengukõveratele. Termilise mõju valik (nominaalne kõver, 

sektsiooni- või lokaalne põleng) tehakse “Kuumutamise” aknas. 
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Kui eelnevalt on termiline mõju määratud loomuliku põlengu mudeli järgi, siis saab terasprofiili temperatuuri 

määrata “Kuumutamise” aknas kas kuuma tsooni temperatuuri (sektsiooni põlengu puhul) või lokaalse 

põlengu temperatuuri järgi.  

Kui piirete omadused on määratletud “Sektsiooni” aknas ja “Põlengu” aknas on määratletud lokaalne põleng, 

võib kasutaja terasprofiili temperatuuri määramisel lähtuda maksimaalsest soojusvoost kuuma tsooni 

(sektsiooni põleng) ja lokaalse põlengu vahel. Sel juhul ei ole vaja määratleda sektsioonipõlengut (Annex E – 

EN 1991-1-2/ Kasutaja poolt määratletud põleng) “Põlengu” aknas.   

Nominaalse põlengukõvera puhul ei ole vaja kasutadaüldakna esimest veergu “Loomulik põleng”. Kasutaja 

valib otse “Kuumutamise” aknast nominaalse kõvera. 

Kaitstud/kaitsmata teraprofiil määratakse “Terasprofiil” aknas. Arvutus käivitatakse vajutades “Terase 

temperatuur” nuppu. 

“Strateegia” ja “Parameetrid” aknaid selgitatakse Peatükkides 6 ja 7. 
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4. Sektsiooni aken 

Kui Ozone-s modelleeritakse sektsioonipõlengut, siis esimeseks sammuks on sektsiooni geomeetria valik (vt 

jooonis 3): kas plaanis ristkülikuline (lamekatus, ühe- või kahekaldeline katus) või muu kujuga (muu sektsioon) 

lamekatusega.  

Ristkülikulise plaaniga sektsiooni puhul tuleb sisestada mõõtmed, s.t. pikkus , laius ja kõrgus meetrites.  Muu 

plaanikujuga sektsiooni puhul on maksimaalne seinte arv neli ja sektsiooni pinna pindala tuleb anda 

ruutmeetrites.  

 

Joonis 5. Sektsiooni aken 

Sektsiooni piirete materjali määratlemiseks (põrand/lagi/sein) tee vastav valik “Vali sein” rippmenüüst ja 

vajuta nuppu “Määra”. See avab sektsiooni piirete materjali määratlemise akna, (vt joonis 5). 

Igale sektsiooni piirde elemendile (seinad, lagi, põrand) saab määratleda kuni neli materjali kihti paksuse 

sihis. Kui kirjeldatakse mitut kihti ühele elemendile, tuleb neid määratleda järjekorras seestpoolt väljapoole 

alustades kihist 1 (sisemine). Kui kasutatakse etteantud materjale rippmenüüst, siis tuleb määrata ainult kihi 

paksus. Kasutaja võib määratleda mistahes materjali ise sisestades kõik selles andmed (ühiku mass, 

soojusjuhtivus, erisoojus, suhteline kiirgusvõime kuumal ja külmal pinnal) (vt joonis 6). 



9 

 

 

Joonis 6. Sektsiooni piirde materjali määratlemise aken 

 

Joonis 7. Vertikaalsete avade määratlemise aken 
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Sektsiooni piirete määratlemise aknas võib kirjeldada horisontaalseid ja/või vertikaalseid avasid laes ja 

seintes.  

Ühes seinas võib määratleda kuni kolm ava. Iga ava jaoks tuleb määrata alumise ja ülemise serva kõrgus ning 

ava laius meetrites (vt joonis 7). Vaikimisi pakutakse konstantsete omadustega ava, kuid rippmenüüst 

“Muutlik” võib valid aka muutuvate omadustega ava. Valikuid (temperatuurist sõltuv/aajast sõltuv/ 

astmeline/lineaarne) selgitatakse peatükis 7 “Parameetrid”. Valiku “Adiabatiline” selgitus ja avade kaudu 

toimuva soojusvahetuse detailne kirjeldus on toodud lisas A. 

Lae kirjelduse puhul saab määratleda horisontaalseid avasid allpool olevas tabelis, vt joonis 8. Määatleda 

saab kuni kolm võrdse diammetriga gruppi. Sisestatakse diameter meetrites ja avade arv igas grupis. Vaikimisi 

arvestatakse konstantse avaga, kuid muutuvuse võib valida “Muutlik” rippmenüüst. Valikuid (temperatuurist 

sõltuv/ajast sõltuv/lineaane/astmelin) kirjeldatakse peatükis 7 “Parameetrid”. 

 

Joonis 6 Horisontaalsete avade määratlemine 

Sektsiooni määratlmise akna alumises tabelis võib kirjeldada ka sundventilatsiooni (vt joonis 5). Sisestada 

saab kuni viis seadet, määratledes diameetri ja kõrguse põrandapinnast meetrites, õhu sissetõmbe (Sisse) või 

väljapuhke (Välja) mahu m3/s. Suitsu eraldajate kohta vt selgitust lisas B. 
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5. Tule aken 

Aknas “Tuli” saab määratleda sektsioonipõlengu (EN 1991-1-2 Lisa E ja vastava rahvusliku lisa kohaselt või 

kasutaja defineeritud põleng) või kohaliku põlengu, vt joonis 9. 

 

Joonis 9. Tule aken 

5.1 Sektsiooni põleng – Annex E (EN1991-1-2)  

Vaikimisi pakutakse EN 1991-1-2 Lisa E väärtusi, kuid kasutaja võib valida rippmenüüst “Rahvuslikud lisad” 

rahvusliku lisa või sisestada kasutaja väärtused. Lisas C on toodud rahvusllikud parameetrid loomuliku 

põlengu jaoks erinevates Euroopa riikides, mille kohta OZone-s on andmed olemas. 

Selles aknas vastavalt EN 1991-1-2 Lisale E (Vaikimisi), on põlemiskoormus antud sellisel kujul:   

kfniqqdf qmq ,21,     

Esiteks tuleb anda kasutusviisist sõltuvad parameetrid (põlengu kasvu kiirus/maksimaalne soojuse 

erladumise kiirus/karakteristlik põlemiskoormuse väärtus/põlengu puhkemise tõenäosus). Ozone-s on nende 

parameetrite jaoks tabelivärtused vastavalt EN 1991-1-2 Lisale E, mis on leitavad ippmenüüst “Kasutusviis”. 

Kui on vaja sisestada muid väärtusi, võib valida samast rippmenüüst “Kasutaja määratud”.  

Karakteristlik põlemiskoormus qfk on reaalsetes sektsioonide vaatlusandmete põhjal määratud 80% fraktiil. 

Andmed on olemas erineva kasutusviisiga sektsioonide kohta. Põlemiskoormuse pinnaühikuväärtuse same, 

kui sektsioonis mõõdetud põleva aine mass korrutatakse selle põlemisel eralduva energiaga ja jagatakse 

sektsiooni põrandapindalaga. Selles metoodikas on arvestatud on kogu põlemisel eralduva energiaga. 
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Põlengu kasvufaasi kirjeldab põlengu kasvu kiirus ta, mis on aeg, mille jooksul põlengu pindala Af on kasvanud 

väärtuseni, mis põhjustab soojuse eraldumiskiirust 1MW.  

Maksimaalne soojuse eraldumiskiirus pinnaühiku kohta (RHRf) on maksimaalne energia hulk, mis saab 

eralduda põlengu pinnaühiku kohta püsivas ja kütuse-juhtitud põlemisel. RHRf on toodud EN1991-1-2 Lisas E 

erinevate kasutusviiside puhul. Need RHRf vatsvad reaalsele põlengule ja arvestavad mittetäieliku 

põlemisega.  

Põlengu kasvu kiirus, soojuse eraldumise kiirus pinnaühiku kohta ja karakteristlik põlemiskoormus on 

toodud EN1991-1-2 Lisas E kasutusviist sõltuvalt.  

Tulekahju puhkemise tõenäosust arvestab tegur 2q  , mis on samuti toodud EN1991-1-2 Lisas E. 

Aktiivsete tuletõkestusvahendite mõju arvestab EN1991-1-2 Lisas E toodud tegur in,  . Kasutaja saab teha 

aktiivsete tuletõkestusvahendite grupis valikud vastavalt nende olemasolule.  

Sektsiooni pindala arvestab automaatselt tegur 1q . Teguri 1q  väärtused on ligikaudselt leitud avaldisega 

(1). See avaldis on leitud EN1991-1-2 tabeli E1 väärtuste järgi.  

    5752.0ln1688.01  fq A  (1) 

Põlengu maksimaalne pindala Afi,max on maksimaalne põranda pindala, millel on põlev aine. Enamikel 

juhtudel on selleks kogu põranda pindala. Vaikimisi arvutatakse Ozone-s see pindala Sektsiooni aknas 

sisestatud andmete järgi. Kasutaja saab ise sisestada sektsiooni põrandapindalast väiksema pindala.  

Tule allikas loetakse vaikimisi asuvat põranda pinnal. Kasutaja saab sisestada erineva kõrguse (vt joonis 10). 

See võib mõjutada leegi lahvatuse kriteeriumit, vt selgitust lisas F.  

 

 

 

Joonis 10. Tuleallika kõrgus ja põleva materjali kõrgus 
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Põlemise efektiivuse teguri jaoks kasutatatakse EN1991-1-2 kohast vaikeväärtust m = 0.8. Kasutaja võib 

sisestada muu väärtuse sõltuvalt kasutusviisist ja põlemiskoormuse tüübist. 

Ozone kasutajad peavad valima kolme põlemismudeli vahel. Valik "Põlemismudel puudub" tähendab seda, 

et sektsioonis olev hapnik ei mõjuta soojuse eraldumiskiirust. Kui sektsioonis on hapnik lõppenud, siis 

põlemismudel “Väline leek” piirab energia eraldumist sektsiooni sees ja põlemismudel “Pikendatud põleng” 

piirab energia eraldumist sektsiooni sees ning pikendab algset põlengukestust. Täpsem selgitus on toodud 

lisas B. 

Stoihhomeetrilise teguri väärtuseks Ozone-I algoritmis on 1.27. kasutaja võib sisestada eineva väärtuse 

“Kasutaja määratletud põlengu” valikutes. 

5.2 Sektsioonipõleng – Kasutaja määratletud põleng 

“Põlengu” aknas on “Kasutaja määratletud põlengu” valikuga võimalik määratleda mistahes 

põlengukõverat.  Joonisel 11 näidatud vasakpoolses tabelis on neli veergu: Aeg (sekundites), RHR (MW), mf 

(pürolüüsi kiirus, kg/s) ja tuleallika pindala m2.  

 

Joonis 7. Kasutaja määratletud põlengu aken 

“Põlengu info” grupis saab sisestada maksimaalse tuleallika pindala (m2), tuleallika kürguse põrandast (m) ja 

põleva materjali kõrguse (m) (vt joonis 9). Parameetrite tähendus “Põlemise” grupis on samasugune kui 

eelmises alapeatükis (vt joonis 9). 

 “Kasutaja määratletud põlengu veerud” grupp lukustab kinni või lahti mõned tabeli veerud. Kui valida 

“Ainult RHR” (vaikimisi), siis on ainult kaks esimest veergu muudetavad (Aeg ja RHR).  
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Kui valida “Ainult mf”, siis on muudetavad veerud Aeg ja mf . Kui “RHR ja mf” on valitud, siis on muudetavad 

mõlemad veerud RHR ja mf lisaks veerule Aeg. 

Parameetrite vahelised seosed: 

 𝑅𝐻𝑅(𝑡) = 𝑚 ∙ 𝐻𝑐,𝑛𝑒𝑡 ∙ �̇�𝑓𝑖(𝑡) (2) 

kus:  

m on põlemise efektiivsuse tegur 

𝐻𝑐,𝑛𝑒𝑡 on põleva aine põlemissoojus  

Kui tuleallika pindala on igal ajahetkel teada, siis saab kasutaja märkida “Tuleallika pindala” kasti ja TUleallika 

pindala veerg vasakus tabelis muutub muudetavaks. Siis saab tabelisse sisestada tuleallika pindalad ajas. 

Kui tuleallika pindala ajas ei ole teada, arvutab Ozone 𝐴𝑓𝑖(𝑡) järgnevalt: 

 𝐴𝑓𝑖(𝑡) = 𝐴𝑓𝑖,𝑚𝑎𝑥 ∙
𝑅𝐻𝑅(𝑡)

𝑅𝐻𝑅𝑚𝑎𝑥
 (3) 

kus: 

Afi,max on maksimaalne tulelallika pindala, nii nagu määratletud “Põlengu info” grupis. 

Võimalikud on neli stsenaariumit. 

Juhtum 1. RHR, mf ja Tuleallika pindala on kasutaja poolt tabelis määratud  

Kui andmed on kogu ulatuses teada, saab kasutaja täita neli veergu. See juhtum vastab sellise katse 

olukorrale, kus on võimalik mõõta massi kadu ja soojuse eraldumise kiirust sektsioonis. Tuleallika pindala on 

ka teada igal ajahetkel. Näiteks selline olukord on täismõõtkavas anuma põlengu katse korral, mida 

modelleeritakse kahetsoonilise mudeliga ja ülemises gaasikihis mõõdetud massikao ja RHR väärtustega. Sel 

juhul ei ole võimalik kasutada ühtki põlemismudelit  

Juhtum 2. RHR ja mf on kasutaja poolt tabelisse sisestatud 

See juhtum vastab katsele, kus massikadu ja soojuse eraldumise kiirus sektsioonis on katse käigus 

mõõdetud. Tuleallika pindala ei ole teada ja eeldatakse, et see on proportsionaalne RHR-ga. Sel juhul ei ole 

võimalik kasutada ühki põlemismudelit.  

Juhtum 3. RHR või mf ja samuti Tuleallika pindala on kasutaja poolt tabelisse sisestatud 

See juhtum vastab katsele, kus massikadu või RHR on sektsioonis mõõdetud. Tundmatu suuruse saab leida 

avaldistest (2) ja Eq. (3). Tuleallika pindala on igal ajahetkel teada. Sel juhul ei ole võimalik ühtki 

põlemismudelit kasutada.  

Juhtum 4. RHR või mf on kasutaja poolt tabelisse sisestatud 

See juhtum vastab katsele, kus sektsioonis on mõõdetud massikadu või RHR. TUleallika pindala ei ole teada 

ja eldatakse, et see on proportsionaalne RHR-ga. Tundmatud suurused arvutatakse avaldistest (2) ja (3). 

Põlemismudeleid võib kasutada ja võib ka mitte kasutada.  
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Kasutaja võib tabelisse andmeid importida ja tabelist andmeid eksportida. Andmete importimisekstuleb TXT 

faili andmed sisestada kahes, kolmes või neljas veerus samas järjestuses nagu tabelis. Vähemalt kaks veergu 

tuleb määratleda (näiteks aeg ja RHR). Andmeväljade eraldajaks peab olema tühik, mitte tabulator või koma.  

5.3 Kohalik põleng 

Määratleda saab kuni viis kohalikku põlengut, vt joonis 11. Ülemises vasakpoolses tabelis on toodud nende 

diameetrid (m) ja asukohad põrandal x ja y koordinaatidena (m). 

 

Joonis 12. Kohaliku põlengu aken 

“Geomeetriliste andmete” grupis määratletakse lae kõrgus (m) ja punkt, kus kohaliku põlengu temperatuur 

on arvutatud kaugusena x-teljel (m) ja kõrgus põrandast – kõrgus z-teljel (m). Määratud on, et y-telje 

koordinaat on 0. 

Kohaliku põlengu võib määratleda selles aknas ilma “Sektsiooni” aknas sektsiooni määratlemata. Kui 

sektsioon oli juba “Sektsiooni” aknas määratletud, võetakse lae kõrgus automaatselt sellisena nagu 

“Sektsiooni” aknas on määratletud. 

Parempoolses tabelis on RHR andmed ajas MW-s. Kasutaja valib rippmenüüst tabeli kohal põlengu numbri 

ja sisestab väärtused tabelisse. Võib kasutada andmeid muudest tabelitüüpi allikatest (näiteks Excel) ja 

kleepida need tabelisse kasutades klahvikombinatsiooni (Ctrl+V). 

Täpsem selgitus temperatuuri arvutamisest lokaalses põlengus on toodud Lisas D. 
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6. Strateegia aken 

“Strateegia” aken, mis on kujutatud joonisel 13 puudutab ainult sektsioonipõlenguid. 

 

Joonis 8. Sektsioonipõlengute strateegia 

Kahetsooniline ja ühetsooniline mudel põhinevad erinevatel hüpoteesidel. Need vastavad erinevatele 

põlengutele või ühe ja sama põlengu erinevatele staadiumitele. Neil mudelitel on erinev kasutusala ja nad 

on teineteist täiendavad. Antud sektsiooni põlengu modelleerimisel on oluline teada, kas kohane on ühe- 

või kahetsooniline mudel.  

Võib olla ka vastupidine olukord, kus põlev materjal on koondunud küllalt väikesele alale võrreldes kogu 

põranda pinnaga ja ülejäänud pind on põlevast materjalist vaba.  

Tule süttimine toimub enamasti lokaalselt ja seetõttu jääb tuli piiratud alale teatud ajaks. Kui temperatuur 

tõuseb piisavalt kõrgele, siis süttib kogu sektsioonis olev põlev materjal, seda hetke nimetatakse leegi 

lahvatuseks (flashover). Üldjuhul kehtivad kahetsoonilised mudelid siis kui põleng jääbki lokaalseks või 

kestab lahvatuseelne stadium, ühetsoonilised mudelid kehtivad lahvatusjärgse põlengu puhul. Samuti ei ole 

kahetsooniline mudel enam kehtiv, kui külma tsooni kõrgus on liiga madal. Ja lõpuk, kui tuleallika pindala on 

suhtelislt suur sektsiooni põranda pindalaga võrreldes, on ühetsooniline mudel ralistlikum kui 

kahetsooniline.  

Ozone-s on rakendatud automaatne mudelite kombineerimise strateegia. Selle strrateegia kohaselt algab 

simulatsioon alati kahetsoonilisest mudelist ja kui kasvõi üks leegilahvatuse kriteerium on täidetud (vt Lisa 

F), minnakse üle ühetsoonilisele mudelile.  
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“Vali arvutuse strateegia” grupis saab kasutaja määrata ühe- või kahetsoonilise mudeli kasutamise või 

lubada vaikimisi kasutada kahe mudeli kombineerimise strateegiat.  

Grupis “Ülemineku (2 tsoonilt 1 tsoonile) kriteeriumid”, võib kasutaja muuta nelja prameetri väärtusi, mis 

juhivad üleminekut kahetsooniliselt ühetsoonilisele mudelile. Tugevalt soovitatakse neid parameetrite 

väärtusi mitte muuta, kui ei ole tõendatud alust arvata, et muudetud väärtused on õigemad kui 

vaikeväärtused. Kriteeriume üleminekuks kahetsooniliselt ühetsoonilisele mudelile ja tagajärgi tuleallika 

mudelile selgitatakse Lisas F. Põhimuutujate muutusi põhivõrrandites ühetsoonilise üleminekul 

kashetsoonilisele mudelile on selgitatud Lisas F. 
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7. Parameetrite aken 

Enamik arvutustes kasutatavaid parameetreid on toodud selles aknas, vt joonis 14. 

 

Joonis 14. Parameetrite aken 

7.1 Üldised parameetrid 

Vasakul akna poolel on toodud järgmised parameetrid vaikeväärtustega: 

 Kiirgus läbi avade: vaikeväärtus, eksperthinnang kirjandusest on 0.8  

 Bernoulli koefitsient: vaikeväärtus eksperthinnangu alusel on 0.7 

 Sektsiooni füüsilised karakteristikud: eeldatatakse algtemepratuuri 20oC ja õhurõhku 100000 Pa 

 Seinamaterjali parameetrid: konvektsioonitegur kuumal/külmal pinnal EN1991-1-2 kohaselt; need 

parameetrid kehtivad ainult loomuliku põlengu tingimustes, standardpõlengu puhul (määratletud 

“Kuumutamine” aknas) kasutatakse EN1991-1-2 kohaseid väärtusi 

 Arvutusparameetrid: vaikimisi on arvutuse kestuseks kaks tundi; soovituslikult on maksimaalne aja 

samm arvutustes 10 sekundit 

 Varutegur tulepüsivusarvutustes: arvestatakse EN1991-1-2 vaikeväärtusega 
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7.2 Kinnise õhuga mudel 

Kui kuumade gaaside mass on ümbritsetud külmemate gaasidega, on kuumemad gaasid väiksema 

tihedusega ja see mass tõuseb tiheduse erinevuse tõttu ülespoole. See nähtus tekib põleva tuleallika kohal. 

Külm õhk on ümbritseb kuuma gaasi ja lae alla moodustub kuumade gaaside kiht. Selle nähtuse 

kirjeldamiseks on erinevad autorid pakkunud analüütilisi avaldisi. Ozone-s on rakendatud neist neli.   

TUleb märkida, et mõned neist on saadud kogu energia eraldumise Q sobitamisega, teised ainult 

konvektiivosa Qc järgi. Ozone-s eeldatakse, et Qc on võrdne 0.7 Q-ga.  

Heskestad  

Heskestad-I mudel on vähemate eeldustega mudel, mis paremini sobitub CFD leegiga ja see on Ozone-s 

vaikimisi valitud mudel. 

Leegi virtuaalne alguspunkt on kõrgusel z0 : 

 DQz  02.1083.0 52

0
   (4) 

Leegi kõrgus Lfl arvutatakse nii:  

 DQL fl  02.1235.0 52   (5) 

Gaasi massi voolamiskiirus leegi kohal (z > Lfl,) arvutatakse:  

   ccp QzzQm   92.1071.0
35

0

31
  (6) 

Gaasi massi voolamiskiirus leegi kõrgusest madalamal  (z < Lfl,) arvutatakse nii:  

 
fl

cp
L

z
Qm  0056.1  (7) 

Zukoski  

 3531
2

21.0 zQ
Tc

g
m

p

p 
















  (8) 

Mac Caffrey   

 

566.0

4.0
011.0 










Q

z
Qmp   for 08.00

4.0


Q

z
 (9) 

 

 

909.0

4.0
026.0 










Q

z
Qmp   for 20.008.0

4.0


Q

z
 (10) 

 

895.1

4.0
124.0 










Q

z
Qmp  for 

4.0
20.0

Q

z
  (11) 
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Thomas  

Thomase leegimudeli puhul vaadeldakse leegi olukord, kus leegi kõrgus on tunduvalt väiksem kui tule 

läbimõõt. Sel juhul 

 2359.0 Dzmp    (12) 

7.3 Temperatuur ja ajas muutuvad avad 

Põlemise ajal võib avade arv ja suurus muutuda. Selle põhjuseks võib olla klaaside purunemine, automaatne 

avanemine või päästjate tegevus. Ozone-s saab avade suurust väljendada tsooni temperatuuri (TZ) või aja 

funktsioonina.  

Tsooni temperatuuri saab siduda temilistest mõjudest tingitud klaasi purunemisega. Ajast sõltuva 

kriteeriumi saab siduda päästjate saabumisega. Kasutusel on neli avade muutumise mudelit: üheastmeline 

tsooni temperatuurist sõltuv, astmeline tsooni temperatuurist sõltuv, lineaarne tsooni temperatuurist 

sõltuv ja ajast sõltuv (vt joonis 15). Purunenud klaasiga ava ei saa enam hiljem sulgeda. Purunenud klaasi 

osakaal on kas konstantne või suurenev, see ei saa väheneda.  

 
 

a) Temperatuurist sõltuv b) Temperatuurist sõltuv – astmeline muutus 

  

c) Temperatuurist sõltuv – lineaarne muutus   d) Ajast sõltuv 

Joonis 15. Avade sõltuvus tmperatuurist ja ajast 

 

Standardis EN 1991-1-2 ei ole toodud soovitusi avade kohta, kuigi nende mõju tulemusele võib 

olla oluline. ITM SST – 1551.1 on ainuke teadaolev dokument, kus on toodud soovitusi, kuid 

ilma täpsema selgituseta. Käesoleva meetodi loojad soovitavad kasutada ülaltoodud 

stsenaariume. 
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8. Termilise mõju nupp 

Pärast Sektsiooni ja Tule määratlemist käivitatakse arvutus “Termilise mõju” nuppu vajutades. Tulemused 

saab menüüvalikust “Vaade”, vt joonis 16. Täieliku tulemuste aruande saab valides käsu “Aruanne”, mis loob 

*.doc faili samas kataloogis, kus on arvutusfail (salvestatud laiendiga *.ozn). 

 

Joonis 16. Üldaken pärast “Termilise mõju” nupu vajutamist 

Kõiki graafikuid, mis on aruandes, saab eraldi avada menüüvalikus “Vaade”. Nendest akendest saab andmed 

üle kanda teistesse programmidesse (Excel, Word, PowerPoint jne.), valides “Kopeeri graafik” käsu menüüst, 

mis ilmub parema hiireklikiga (vt joonis 2).  
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9. Kuumutamise aken 

“Kuumutamise” aknas (vt joonis 17) saab kasutaja valida termilise mõju, mis kuumutab “Terasprofiili” aknas 

määratletud ristlõiget. Kasutada saab nii loomulikku kui standardtulekahju. 

Standardtulekahju puhul (ISO 853/ASTM E119/Süsivesinik) ei ole vaja sektsiooni ja põlengut “Loomuliku 

põlengu” veerus üldises aknas kirjeldada. 

 

Joonis 17. Kuumutamise aken 

Loomuliku põlengu puhul võib rakendada erinevaid stsenaariume. 

Sektsioonipõlengu puhul on vajalik määratleda sektsiooni ja põlengu omadused. Kui “Tule” aknas on valitud 

“Lisa E” või “Kasutaja määratletud põleng”, on “Kuumutamise” aknas aktiivne ainult “Kuuma tsooni 

temperatuur”. 

Kohalike põlengute puhul, kui sektsiooni ei ole määratletud, eeldatakse, et kohjalik põleng areneb avatud 

ruumis ja ainult “Kohaliku põlengu temperatuur” on aktiivne.  

Kui sektsioon on määratletud koos kohaliku põlenguga, arvutab Ozone kuuma/külma tsooni temperatuurid 

sektsioonis (sõltuvalt valitud strateegiast) võttes “Maksimaalse tule pindalaks” “Tule” aknas automaatselt 

“Kohaliku põlengu” aknas määratletud kohalike põlengute summa. Sel juhul võib kasutaja valida ühe kolmest 

(Kuuma tsooni temperatuur /Kohaliku põlengu temperatuur / Maksimaalne kahe vahel). 

“Maksmaalne kahe vahel” valik määratleb maksimaalse temperatuuri järgneva algoritmi kohaselt (vt joonis 

18): 
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- kui temperatuur arvutatakse punktis (kõrgus teljel (z)) ülemises tsoonis, mis on määratletud kui 

sektsiooni kõrguse ja üleminekukõrguse (Zs) vahe, siis rakendatakse  terasprofiilile maksimaalne 

temeratuur kuuma tsooni ja kohaliku põlengu temperatuuri vahel;  

- kui see punkt asub allpool seda kihti, siis rakendatakse terasprofiilile kohaliku põlengu temperatuur. 

- . 

 

Joonis 18. Maksimaalne kahest algoritmi selgitus 
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9. Terasprofiili aken 

Pärast kuumutamise stsenarriumi valikut saab terasprofiili aknas määratleda terasprofiili tüübi ja tulele 

avatuse suhtes. Arvesse võtta saab tulekaitsega ja kaitseta profiile, mis on tulele avatud neljast või kolmest 

küljest. Kui määratletakse kohalik põleng, siis on aktiivne ainult kaitseta profiili valik. 

Kasutada saab nii kontuuri jälgivat kui ka kastikujulist kaitset, arvesse võtta nii konstantseid kui 

temperatuurist sõltuvaid termilisi omadusi (kasutaja poolt ette antud). Programmis pakutud materjalide 

puhul on antud ainult konstantsed termiliste parameetrite väärtused.  

 

Joonis 19. Terasprofiili aken 
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10. Terase temperatuuri nupp 

Seejärel arvutatakse kaitstud või kaitsmata terasprofiili temperatuur vastavaltstandardi EN 1993-1-2 
metoodikale. Gaasi temperatuur on kas ülemise kihi temperatuur, kohaliku põlengu temperatuur või  
maksimum nendest. 
Temperatuuri arvutuse käivitame “Teras temperatuuri” arvutuse nuppu klikkides. Nii nagu tsooni 

temperatuuri määramisel, same tulemusi vaadata “Vaade” menüüvalikust ja kogu aruande valides menüüst 

Aruande, mis loob *.doc faili samas kataloogis, kus on aarvutusfail.  Aruandes on ka terase temperatuuri 

muutus ja terase ja terasprofiili andmed.  

Terasprofiili temperatuuri graafiku saab ka avada eraldi Vaate aknas avada. Sellest aknast saab andmed kanda 

kamuudesse programmidesse (Excel, Word, PowerPoint jne) valides menüüst kopeerimiskäsu (vt joonis 2). 
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Lisa A – Tsoonimudeli koostamine 

Selles lisas esitatakse kahe- ja ühetsoonilise mudeli koostamise alused Joonisel A1-2 on skemaatiliselt 

esitatud mõlemad mudelid. 

 

 

Joonis A1. Kahe tsoonimudeli skeem koos alammudelitega. 
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Joonis A2. Kahe tsoonimudeli skeem koos alammudelitega. 

 

A1 Kahetsooniline mudel 

Kahetsooniline mudel põhineb üheteistkümnel füüsikalisel muutujal. Nende muutujatega on seotud neli 
massi ja energia tasakaalu kirjeldavat diferentsiaalvõrrandit seitsme ääretingimusega. Nende võrrandite abil 
kirjeldatakse gaasi temperatuuri igas tsoonis. Massi tasakaalu tingimus tähendab, et igal hetkel on sektsioonis 
kehtiv gaasi massi tasakaal - gaasi massi muutus tsoonis võrdub põlemisel tekkiva põlemisgaasi massiga pluss 
ventilatsiooniavadest lisanduva gaasiga miinus ventilatsiooni avadest väljuv gaas. Energia tasakaalutingimus 
tähendab seda, et igal hetkel on sektsioonis kehtiv energia taskaaal – ühelt poolt põlemisel eralduv energia 
ja teiselt poolt energia kulu gaaside soojendamiseks, kuuma gaasi massi kaotus avade kaudu, energia kadu 
kiirguse teel avadest, piirete soojendmaine. Piirteks on siin sektsiooni vertikaalsed seinad, lagi ja põrandad. 
 
Gaasi kirjeldamiseks sektsioonis on kasutusel järgnevad muutujad: mU ja mL, gaasi mass ülemises ja alumises 
tsoonis; TU ja TL, gaasi temperatuur ; VU ja VL, ruumala; EU ja EL, integraalne energia; rU ja rL, gaasi tihedused 
vastavalt ülemises (U) ja alumises (L) kihis ja lõpuks p, absoluutne rõhk kogu sektsioonis. 
 

Seitse ääretingimust: 

 

, 
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kus cv(T), on gaasi erisoojus sektsioonis; 
R, universaalne gaasi konstant 
i, on U ülemisel kihil ja L alumisel kihil 
Gaasi erisoojus konstantse ruumala ja konstantse rõhu juures, gaasi universaalne constant R ja erisoojus on 
seotud järgnevalt: 

 
 

Erisoojuse sõltuvus gaasi temperatuurist võetakse arvesse järgneva avaldisega: 

c T . T [J/(kg K)] P ( ) 0187 952 (3) 

See avaldis on saadud lineaarse regressiooni abil punkt-punkti sõltuvusest, mis on toodud allikas 

NFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 

 

Massi tasakaalu võrrandid üldkujul on (4) and (5), milles x tuletised (punkt muutuja kohal) on 

tuletised aja suhtes.  Avaldiste (4) ja (5) kohaseltgaasi massi muutus igas tsoonis on põhjustatud massi 

ülekandumisest tsoonide vahel ja väliskeskkonda erinevate ventilatsioonisüsteemide kaudu. 

 (vt Lisa B). 

Energia tasakaaluvõrrandid üldkujul (A6) ja (A7) võtavad arvesse energia muutust igas tsoonis 

põlemisel ning energia ülekandumisel ühelt poolt tsooni ja teiselt poolt piirete, väliskeskkonnna ja 

teise tsooni vahel: 

Nendes tasakaaluvõrrandites arvestatakse massi või energia vähenemine sektsioonis negatiivse 

väärtusega. 

Süsteemi kirjeldamiseks on vaja neli põhilist muutujat. Eeldades, et tsooni temperatuurid on 

TU ja TL, tsoonidevaheline piir asub kõrgusel ZS ja rõhu muutus alghetkega võrreldes on 

 p, võib avaldised (4) kuni (7) viia tavalist diferentsiaalvõrrandite süsteemi kujule 

 (ODE) nagu avaldised (8) kuni (11). [FORNEY 1994] 
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A2 Ühetsooniline mudel 

Ühetsoonilise mudeli puhul on mudelis kuus muutujat: gaasi mass sektsioonis mg; Tg, gaasi 

temperatuur; V, sektsiooni tuumala (konstant); Eg, sisemine energia; p, rõhk sektsioonis; g, gaasi 

tihedus. Ääretingimuste arv väheneb neljale: 

 
 

Massi tasakaalu võrrand saab kuju (13): 

 
Energia tasakaaluvõrrand saab kuju (14): 

 
Nendes tasakaaluvõrrandites arvestatakse massi või energia vähenemine sektsioonis negatiivse 

väärtusega. 
Valitakse neli põhimuutujat süsteemi kirjeldamiseks. Eeldades, et tsooni temperatuur on  
T ja rõhu muutus põlengu algushetke väärtuse suhtes on Dp, saab avaldised  
(13) ja (14) viia tavalise diferentsiaalvõrrandiste süsteemi kujule, mis koosneb avaldistest 
 (15) ja (16). 
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A3. Integreerimine ajas 

Nagu märgitud, on gaasi parameetrite leidmiseks igal ajahetkel vaja lahendada võrrandsüsteemid, mis 

koosnevad võrranditest (8) kuni (11) (2ZM) ja (15) kuni (16) (1ZM). Need süsteemid on jäigad. 

Füüsikalises mõttes tähendab jäikus, et ajasamm rõhu muutuse suhtes on palju lühem kui ajasamm 

temperatuurimuutuse suhtes. Seepärast kasutatakse spetsiaalselt selliste probleemide lahendamiseks 

loodud solverit. Ozone-s kasutatkase solverit DEBDF. 

 

A4 Piirde mudel 

Tavaliselt piirete mudelid tsoonimudelites põhinevad lõplikel vahede meetodil. See meetod ei 

võimalda tsooni ja piirete mudeleid lahendada koos. Seetõttu on kohasem kasutada lõplike elementide 

meetodi muutes vastavalt elementide formuleeringut. Ühetsoonilise mudeli puhul energiatasakaalu 

arvestades tuleb piirded modelleerida ühedimensiooniliste lõplike elementidega ja kahetsoonilise 

mudeli puhul kahedimensiooniliste lõplike elementidega, kuna vertikaalsetes piiretes tekivad 

vertikaalsed vood. 

 

Isegi kui Ozone-s on kahetsooniline mudel ja ühetsooniline mudel, kasutatakse ühedimensioonilist 

piirdemudelit. Uuritud on ka kahedimensioonilist piirdemudelit ja on selgunud, et 

ühedimensiooniline piirdemudel on piisavalt hea lähendus kahetsoonilisele. Enamikel juhtudel on 

kahedimensioonilisuse mõju hüljatavalt väike, kuid arvutusaja pikenemine ja raskused sektsiooni 

määratlemisel on märkimisväärselt suuremad.  

Piirded võib jaotada kolmeks: ülemine horisontaalne, lagi; alumina horisontaalne, põrand; ja 

vertikaalsed, seinad. Lõplike elementide formuleering on kõikide kolme tüübi jaoks ühesugune, kuid 

ääretingimused on erinevad. 

 

 

A4.1 Piirde mudel 

 

Piire jaotatakse lõplikeks ühedimensioonilisteks elementideks, vt joonis A3. Temperatuur arvutatakse 

naaberkihtide kokkupiuutekohtades (elemntide vahelistes sõlmedes) ja eeldatakse temperatuuri 

lineaarset muutumist iga kihi paksuse ulatuses sõlmede vahel. 

 

Joonis A3. Piirde jaotus ühedimensioonilisteks elementideks 
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Sellise elementideks jaotuse ja temperatuuri eeldatava jaotuse puhulsaab iga elemendi tasakaalu 

kijeldada järgmise võrrandiga: 
. 

 
 

 
 

 

Avaldised 12 ja 13 on tegelikult lihtsustused, sest materjali omadused loetakse konstantseteks iga 

elemendi ulatuses, mis võimaldab need tuua välja maatriksist konstantsete kordajatena. Temperatuuri 

sõltuvust saaks elemndis ka arvesse võtta, kasutades Gaussi tuntud numbrilise integreerimise 

meetodit. Avaldises (20) on kogu tervik maatriks viidud diagonaalkujule, diagonaali liikmete väärtus 

on 1/3 ja diagonaaliväliste liikmete väärtus on 1/6. Diagonaalse kuju eelis on, et see silub ruumiliselt 

lahendit, kui elemndid on liiga paksud ja see omab ka eeliseid arvutuse strateegias. 

N avaldist, mis on (17) tüüpi, võib koostada iga N lõpliku elemendi jaoks ning same võrrandite 

süsteemi (22), milles vektorite arv on 

 N+1 ja maatriksi suurus on (N+1) x (N+1). 
. 

Erinevate piirete kokkupuutekohas toimub energia ülekanne, mille põhjustab konvektiivne ja 

kiirguslik soojusülekanne tsoonide ja piirde vahel ja leegi ja piirde vahel. Energia ülekanne piirde ja 

väliskeskkonna vahel toimub konvektiivse ja kiirgusliku soojusülekande tulemusel. 

  

Tähistame Tw1 piirde sisepinna temperatuuri ja Tw,n+1 tpiirde välispinnatemperatuuri. 

 Tz on gaasi temperatuur tsooni ja piirde sisepinna kokkupuutekohas, s.o. Tz = TU või TL kui on 2ZM 

või Tz = Tg kui on 1ZM. 

Võrrandisüteemist (22) on lihtne saada süsteem (24) arvestades C diagonaalset iseloomu. 
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See N diferentsiaalvõrrandist koosnev süsteem piirde temperatuuri määramiseks.  

Sektsiooni temperatuur sisaldub ainult koormuse vektori esimeses liikmes, vt avaldis (21) ja (23). 

Süsteemi üldkuju on sarnane võrrandsüsteemidega (8) kuni (11) (2ZM) ja (15) ja (16) (1ZM), mis 

on koostatud gaasitsooni jaoks ja mille võib kirjutada järgneval kujul: 

 

 
 
A4.2 Tsooni ja piirde mudelite ühendamine 

 

Kahetsooniline mudel 

 

2ZM puhul on lagi alati seotud ülemise kihiga ja põrand alati tule ja alumise kihiga. 

 Vertikaalsed seinad on jagatud kaheks, ülemine on seotud ülemise kihiga ja alumine tule ja alumise 

kihiga (joonis A4). Iga seinaosa pindala arvutatakse korrutades selle pikkuse kõrgusega, mis ajas 

muutub ja on tsoonide eralduspinna kõrguse ZS funktsioon. Igas piirdes olevad avad lahutatakse piirde 

pindalast. Mõlema seinaosa elementideks jaotus on identne, ainult ääretingimused on erinevad. 

 
Joonis A4. Piirete tüübid mudelis 
 

Võrrandsüsteem (24) tuleb moodustada lae ja põranda jaoks üks kord. Kui sektsioonil on M erinevat 

seinatüüpi, siis tuleb moodustada võrandsüsteem 2M korda. Kui Neq,c ja Neq,f  on vastavalt lae ja 

põranda sõlmede arv ja Neq,i on seina n°I sõlmede arv, on kogu diferentsiaalvõrrandite arv piiretele 

Neq,w, mis on esitatud avaldises (26): 
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Võrrandid (8) kuni (11) ja võrrandid (24) moodusavad Neq,w+4 diferentsiaalvõrrandist koosneva 

süsteemi, mille saab numbrilisetl lahendada. Selle abil integreeritakse võrrandid, võttes arvesse 

sektsiooni ja piirete vastastikust koosmõju ja leitakse Neq,w+4 tundmatute väärtused, mis on rõhu 

muutus, temperatuur ülemises tsoonis, temperatuur alumises tsoonis, tsoonide üleminekupinna 

kõrgus, temperatuur piirete igas sõlmes. Kasutades ühedimensioonilist piirdemudelit kahetsoonilises 

mudelis tekitab kunstliku energia ülejäägi või puudujäägi piirdes. Kuiülemise kihi paksus kasvab 

(joonis 5), siis tsoonide eralduskihi kõrguse ZS muutub kõrguseks ZS+ZS aja hetkeks t+t ja seinaosa 

kõrgusega ZS  imuutub alumisest ülemiseks seinaks. Kuna alumina sein on jahedam, tekib teatud 

lisaenergia. Vastupidi, kui ülemise kihi paksus väheneb, läheb teatud hulk energiat kaduma. Ainuke 

võimalus 2ZM mudelit täpsustada oleks thea kahedimensiooniline piirdemudel, mis võtaks arvesse 

vertikaalseid soojusvoogusid. Kõrguse ZS muutus tuleks siis arvesse võtta kahedimensiooniliste 

lementide ääretingimustes. 

. 

Joonis A5 

 

Ääretingimused 

Kõikide piirete puhul toimub energia ülekanne väliskeskkonna ja piirde vahel konvektiivse ja kiirgusliku 
soojusülekande kaudu, mida saab kirjeldada avaldisega (27). 

 
Ülemises kihis on segau põlemisproduktidest ja värskest õhust, mida leek ja tõusvad gaasid kannavad 

alumisest kihist ülespoole. Seda loetakse läbipaistvaks ja kiirguse mõju hüljatakse.Energia üleaknne 

piirde ülemise osa ja ülemise gaasikihi vahel toimub konvektiivse ja kiirgusliku soojusülekandkaudu. 

 

 
Alumine gaasikiht koosneb värskest õhust väheste põlemisproduktidega, seega selle kiirgusvõime 

loetakse nulliks. Energia ülekanne piirde alumise osa ja alumise gaasikihi vahel toimub konvektiivse 

soojusülekande kaudu. Kiirgust leegist väljendab liige qfi,w. 

 
qfi,w [W/m²] saadakse jagades 30% soojuse eraldumiskiirusest alumise piirdeosa kogupindalaga 

kaasaarvatud avade pindala.  

(see also §XX). 
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Ühetsooniline mudel 

Kui kogu simulatsiooni ajal rakendatakse ühetsoonilist mudelit, jagatakse vertikaalne piire kaheks 

osaks, mis on kokkupuutes ühe tsooniga (joonis A6). Lõplike lementide võrk ja ääretingimused 

mõlemas osas on identsed. Seetõttu on mõlemas osas temperatuuri jaotused ja soojusvoo tihedused 

samasuured. Ühetsoonilises mudelis ei peaks muidugi vertikaalne piire olema jagatud kaheks. See on 

vajalik ainult selleks, et siis on võimalik üleminek ühetsoonilisest mudelist kahetsoonilisele, s.o. 

2ZM ja 1ZM kombinatsioon 

 

 
Joonis A6 

 

  

 

Võrrandsüsteem (24) tuleb moodustada lae ja põranda jaoks üks kord. Kui sektsioonil on M erinevat 

seinatüüpi, siis tuleb moodustada võrandsüsteem 2M korda. Kui Neq,c ja Neq,f  on vastavalt lae ja 

põranda sõlmede arv ja Neq,i on seina n°I sõlmede arv, on kogu diferentsiaalvõrrandite arv piiretele 

Neq,w, mis on esitatud avaldises (26): 

 
Võrrandid (15), (16) ja võrrandid (24) moodusavad Neq,w+2 diferentsiaalvõrrandist koosneva 

süsteemi, mille saab numbriliselt lahendada. Selle abil integreeritakse võrrandid, võttes arvesse 

sektsiooni ja piirete vastastikust koosmõju ja leitakse Neq,w+2 tundmatute väärtused, mis on rõhu 

muutus, temperatuur sektsioonis, temperatuur piirete igas sõlmes. Selles metoodikas tuleb arvestada, 

et sektsiooni piir on 1ZM puhul seina välispinnal. 

 

Ääretingimused 

 

Kolme tüüpi piirete puhul toimub energia ülekanne piirde ja väliskeskkonna üleminekupinnal 

konvektiivse ja kiirgusliku soojusülekande kaudu ja seda väljendab avaldis (30). 

 
Energia ülekanne piirde sisepinnal toimub konvektiivse ja kiirgusliku soojusülekande kaudu tsooni 

ja piirde vahel. 
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A5 Üleminek kahetsooniliselt mudelilt ühetsoonilisele 

Kui kahetsoonilise mudeli arvutus käigus on täidetud vastav kriteerium, siis läheb arvutus 

automaatselt üle ühetsoonilisele mudelile, mis vastab sel hetkel paremini sektsioonis toimuvale. 

Simulatsioon jätkub põlengu lõpuni ühetsoonilise mudeli kohaselt. Kriteeriumit üleminekuks 

selgitatakse lähemalt Lisas F. Käesoleva peatüki eesmärk on selgitada, kuidas Ozone käsitleb 

tsoonimudelite põhilisi muutujaid, tsoonimudeli lähtetingimusi ja piirete mudeleid. 

 

Zone models formulation 

 

Aega, millal toimub üleminek 2ZM-lt 1ZM-le tähistatakse ts. Gaasi kirjeldavate üheteistkümne 

põhimuutuja väärtused on teada kahetsoonilises mudelis kuni ajahetkeni 

 ts tänu võrrandite (8) kuni (11) ajas integreerimisele ja arvestades piiranguid (1). Simulatsiooni 

jätkamiseks ühetsoonilise mudeliga on võimalik alustada võrrandite (15) ja (16) lahendamist võttes 

algtingimusteks sel hetkel kehtivad tingimused. Oluline on määrata õigesti 1ZM algtingimused (ajal 

ts). Ühetsoonilises mudelis on kogu sektsiooni ulatuses gaasi kirjeldamiseks kuus muutujat koos nelja 

piiranguga. On vaja kaks lisapiirangut, etsaada kehtestada uued algtingimused. Need kaks 

liatingimust same kui üleminekul kahetsoonilisest ühetsooniliseks konserveerime sektsioonis leva 

gaasi kogu massi ja kogu energia. 

 

  
Ühetsoonilise mudeli algtemperatuur (ajal ts) Tg(ts) ja rõhk p(ts) on leitavad avaldistest 

 (32), (33) ja (12). 

 

Edasi toimib ühetsooniline mudel oma alammudelitega ja arvutab energia ja massi ülekanded läbi 

ventilatsiooni. Piirete mudelite koostamist ja algtingimusi selgitatakse Lisas F. 

 

 
Seina mudeli koostamine 
 
Piirete temperatuurid ajahetkel ts saadakse võrrandite (24) integreerimisel koos kahetsoonilise mudeli 

põhivõrranditega (8) kuni (11). Sel hetkel on alumise ja ülemise seinaosa kõrgused vastavalt ZS(ts) 

ja H-ZS(ts). Ülemineku hetkest 

 ts kuni arvutuse lõpuni on ühetsooniline mudel seotud nii alumise kui ülemise seinaosaga, mille 

kõrgus jääb samaks, mis see oli ajahetkel ts, s.o. Zs(ts) ja H-ZS(ts). Üleminekuga ei kaasne piirete 

temperatuuri ega seina mõõtmete muutusi, muudetakse ainult ääretingimusi. Sel viisil saavutatakse 

eneria täielik konserveerimine üleminekul kahetsoonilisest ühetsoonilisele mudelile. 

Kui arvutuse algusest peale on kasutusel ühetsooniline mudel, siis ülemise ja alumise seinaosa 

kõrgused vastavad algsetele mõõtmetele, mis saadakse algse eraldusmipinna kõrguse järgi, ja jäävad 

sellisteks arvutus lõpuni. See tähendab, et ühetsoonilise simulatsiooni korral (nii ühetsooniline kui ka 

kombineeritud strateegia) kirjeldatakse seina kahest identsest osast koosnevana, millel on samad 

ääretingimused. 
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Joonis A7. Üleminek kahetsooniliselt mudelilt ühetsoonilisele 

 

Kahetsoonilise mudeli puhul soojendatakse alumist seinaosa otseselt tulest lähtuva kiirgusega ja see 

annab tagasi energiat alumisele kihile konvektsiooni teel. Kui toimub üleminek ühetsoonilisele 

mudelile, hakkab energia ülekanne toimuma kiirguse ja konvektsiooni kaudu seina ja ühe tsooni 

vahel.  
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LISA B – ÜLEKANNE VENTILATSIOONIAVADE KAUDIU 

Ozone-s on kolme tüüpi ventilatsioonimudeleid: vertikaalsed avad, horisontaalsed avad ja 

sundventilatsioon. 

 

Vertikaalsed ventilatsiooniavad (seintes) 

Konvektiivne ülekanne 

Massi voolamine ventilatsiooniavade kaudu arvutatakse Bernoulli seaduse integreerimise teel iga ava kohal. 

… (A1) 

Kus: alaindeks A: muutuja voo algpunktis    

 alaindeks B: muutuja voo lõpppunktis  

 Z' & Z": integreerimispiirid kõrgusel Z     

 b: vertikaalse ventilatsiooniava laius    

 a :  U kui integreeritakse ülemises kihis, L kui ingreeritakse alumises kihis ja g ühetsoonilise 

mudeli puhul.  b :  in kui gaas siseneb sektsiooni, out kui gaas väljub sektsioonist  

Kui punkt, kus sektsiooni siserõhk ja välisrõhk on võrdsed, asetseb vertikaalses ventilatsiooniavas, siis 

jagatakse ava kaheks osaks, ühes liigub massi voog sektsiooni sise ja teises välja. Seda kõrgust nimetatakse 

neutraalse tasandi kõrguseks. Kui aga kahetsoonimudelis tsoonide vahetasandi kõrgus on ventilatsiooni 

avas, tuleb kaheks jagada. 1ZM-s (ühetsooniline mudel) on kolm võimalust lähtudes neutraalse tasandi 

asukohast. 2ZM-s (kahetsooniline mudel) on 10 võimalust lähtudes neutraaltasandi ja tsoonide 

eraldustasandi asukohast. Iga vertikaalse ventilatsiooniava jaoks lahendatakse võrrand A1 üks või kolm 

korda sobivate integreerimis piiridega vastaval kõrgusel (Z' & Z" võivad olla ventilatsiooniava alumise või 

ülemise serva kõrgus, neutraaltasandi kõrgus või kihtidevahelise tasandi kõrgus). Joonisel A1 on näidatud 

2ZM ja 1ZM puhul üht võimalikku olukorda suhteliste kõrgustega Zsill, ZP, ZS ja Zsoffit.   

 
Joonis A1. Ülekanne vertikaalsete ventilatsiooniavade kaudu (a) 2ZM ja (b) 1ZM 
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Kiirguslik ülekanne  

 

Kiirgus läbi akende võetakse arvesse Stefan-Boltzmann seadusega. Eeldatakse, et kiirgus toimib ainult 

allpool seda kõrgust, kus rõhk sektsioonis on võrdne rõhuga väljaspool. Ülalpool seda tasandit väljuvad 

gaasid sektsioonist ja temperatuur väljaspool eeldatakse olevat võrdne temperatuuriga sektsiooni sees ja 

sel juhul on neto kiirgusvoog on null (joonis A2).   

Kui aknad on kinni, ei toimu läbi nende massi ülekannet. Klaasid loetakse adiabaatiliseks ja läbi nende kiirgust 

ei toimu. Kui arvestatakse kiirgust läbi klaasi, siis seda hinnatakse Stephan-Boltzmann seaduse kohaselt:  

… 

kus e*
gl on parameter, mis sisaldab klaasi suhtelist kiirgusvõimet ja samuti seda osa energiast, mis peegeldub 

klaasi ja gaasi vaheliselt pinnalt ja neeldub klaasi materjalis; see parameter sõltub tugevalt klaasi materjali 

tubist. 

  

 

Joonis A2. Kiirgusülekanne läbi suletud vertikaalsete ventilatsiooniavade (a) 2ZM ja (b) 1ZM 

Horisontaalsed ventilatsiooiavad (laes)  

Gaasi voolamine horisontaalse laes asuva ventilatsiooniava kaudu ei ole alati põhjustatud ainult rõhu 

einevusest, hõljuvusel võib samuti olla tugev mõju. Selle tulemuseks võib olla kahesuunaline vool läbi 

ventilatsiooniava. Seepärast ei ole sobiv kasutada tingimusteta Bernoulli võrrandit voolu modelleerimiseks 

läbi horisontaalse ventilatsiooniava.  

Cooper pakkus välja mudeli voolu arvutamiseks läbi ümmarguste horisontaalsete ventilatsiooniavade. See 

mudel võttis arvesse nii rõhu erinevuse kui hõljuvuse mõju voolamisele. Cooperi mudeli kirjelduse leiab 

COOPER 95, COOPER 97. 
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Sundventilatsioon (suitsueraldajad)  

Koostatud on sundventilatsiooni mudel mehaanilise ventilatsiooni simuleerimiseks. Sundventilatsiooni 

puhul on määratletud nende tekitatud voolu kiirus VFV , nende kõrgus ZFV ja diameeter DFV . 

Kui tsoonide kokkupuutepind on kõrgemal ventilatsiooniavast + 1.5 DFV, siis väljub gaas ainult alumisest 

kihist. Kui tsoonide kokkupuutepind on allpool sundventilatsiooniava - 1.5 DFV, siis väljub gaas ainult 

ülemisest kihist. Kui tsoonide kokkupuutepind on ZS + 1.5 DFV ja ZS - 1.5 DFV, vahel, siis on igast kihist väljuva 

gaasi hulk proportsionaalne kaugusega ZS ja  +/-1.5DFV vahel.   

Kui sundventilatsioon on laes, tuleb teha interpolatsioon. Kui tsooni kokkupuutepind on kõrgemal 

ventilatsiooniavast - DFV, väljub ainult madalama kihi gaas. Kui tsooni kokkupuutepind on allpool 

sundventilatsiooni ava - 2 DFV, siis väljub ainult ülemise tsooni gaas. Kui tsoonide kokkupuutepind on ZS-DFV 

ja ZS-2DFV vahel, siis igast tsoonist väljuva gaasi mass on proportsionaalne kaugusega ZS –st  kuni ZFV-DFV ja 

2DFV.   
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LISA C - PÕLEMISMUDELID 

 

Põlemismudel puudub  

Algandmetes antud pürolüüsi ja soojuse eraldumise määrad võetakse arvesse massi ja energia tasakaalu 

arvutustes. Põlemine ei ole ventilatsiooniga juhitav. Alati on rahuldtud need võrrandid:  

  mf (t) = mf ,data(t)   (C1-2)  

RHR(t) = RHRdata(t) 

See simulatsioon vastab katsele, kus on mõõdetud massi vähenemist ja soojuse eraldumise määra. See sobib 

ka olukorrale, kus pürolüüsi määr on teada ja eeldatakse, et põlemine on kütusega juhitav.  

 

Joonis C1. Soojuse eraldumise määra graafik  Joonis C2. Pürolüüsi määra kõver 

  

Välise leegiga põlemise mudel  

Selles mudelis eeldatakse välist põlemist ja kogu põlemiskoormus muutub gaasideks sektsioonis, kuid ainult 

osa sellest lisab energiat sektsiooni. Soojuse eraldumise määr põlengus võib olla piiratud sektsioonis oleva 

hapniku kogusega, small ajal kui pürolüüsi määr jääb muutumatuks.  

Kui hapniku mass sektsioonis on suurem kui 0 kg, on põlemine kütusega juhitav ja kogu kütuse massi 

vähenemine läheb energia lisamiseks sektsiooni:  

mf (t) = mf ,data(t) 

    (C3-4)  

RHR(t) = RHR data(t) = mf (t)H f ,eff 

Kui kogu hapnik sektsioonis on ära kasutatud, muutub põleng ventilatsiooni poolt juhitavaks ja põlemine ei 

ole enam täielik. Eralduv energia hulk sõltub ventilatsiooni kaudu sektsiooni tuleva hapniku massist:  

mf (t) = mf ,data(t) 
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  RHR(t) = mox,in(t) H f ,eff  (C5-6)  

 

Kui sektsioonis on jälle hapnikku, muutub põlengu režiim jälle kütusega juhitavaks ja avaldis protsess 

pürolüüsi ja soojuse eraldumise määra kirjeldab avaldis B3-4.  

 

Joonis C3. Hapniku massi graafik 

 

Joonis C4. Soojuse eraldumise määr   Joonis C5. Pürolüüsi määr 

  

Pikendatud kestusega põlemise mudel  

Selles mudelis eeldatakse, et massi erladumine on piiratud sektsioonis oleva hapniku kogusega. Kogu kütus 

põleb sektsioonis (ohutu protsess) ja põlengu kestus pikeneb.  

Kui hapniku mass sektsioonis on suurem kui 0 kg, on põleng kütusega juhitav ja kogu kütuse massi kaotusest 

eralduv energia läheb sektsiooni: 

mf (t) = mf ,data(t) 

    (C7-8)  

RHR(t) = RHR data(t) = mf (t)H f ,eff 

Kui hapniku mass sektsioonis on 0 kg, siis on põleng ventilatsiooni juhitav. Sel juhul on kütuse massi kaotus 

sõltuv ventilatsiooni kaudu sektsiooni tuleva hapniku massist ja pürolüüsi tulemusena muutub mass 

energiaks sektsioonis:   
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mf (t) = m
1

ox
.
,
27

in (t)   (C9-10)  

m 

RHR(t) = mf (t)H f ,eff = 1ox.,27in (t) H f ,eff 

Lineaarne langus algab siis kui 70% kogu põlemiskoormusest on põlenud.  

Selles mudelis ei eeldata välist polemist, kogu põlemiskoormusest erladuv energia jääb sektsiooni. Kui põleng 

on ventilatsiooni juhitav, siis pürolüüsi määr on proportsionaalne sektsiooni tulva hapniku kogusega. See 

mudel ei ole füüsikaline mudel, kuna pürolüüs ei ole otseselt sõltuv hapniku kontsentratsioonist. See on 

loodud praktilisteks arvutusteks, et vältida ebamäärasust maksimaalses pürolüüsi määras põranda 

pinnaühiku kohta ja seega olla tagavara poolel põlengu kestuse arvestamisel.  

  

 

Joonis C6. Hapniku massi graafik 

 

 

Joonis C7. Soojuse eraldumise määr     Joonis C8. Pürolüüsi määr 

 

 

Extended Fire Duration 

0 

4 

8 

12 

16 

0 10 20 30 40 50 60 
Time [min] 

  



43 

 

LISA D – RAHVUSLIKU LISAD JA RAHVUSLIKUD PARAMEETRID LOOMULIKU 

TULEKAHJU RAKENDAMISEKS OZONE TARKVARAS ERIENVATE EUROOPA 

MAADE JAOKS 

 

Ozone tarkvaras on mitmete made standardi EN 1991-1-2 rahvuslike lisade andmed. Võrreldes 
arvutusmeetodi rakendamist mingil maal Eurokoodeksi algse versiooniga võib näha kolme erinvat 

lähenemist: 

- Muudetud on põlemiskoormuse arvutamisel rakendatud tegureid ja arvutusmetoodikat; 

- Muudetud on ainult põlemiskoormuse arvutamisel rakendatud tegureid; 

- Ei ole muudetud põlemiskoormuse arvutamisel rakendatavaid tegureid ega üldist 

arvutusmetoodikat. 

 

TUleb märkida, et Taanis ei ole lubatud kasutada EN1991-1-2 Lisa E, kuid ei ole kamuud arvutusmetoodikat 

välja pakutud. See maa on selles suhtes erand. 

OZone kasutajaliides on inglise ja prantsusekeelne, kasutusviisid on tõlgitud eri made keeltesse. 

 

Saksamaa rahvuslikus lisas on esitatud erinev meetod, kus arvutatakse kaks erinevat osavarutegurit. 
Esimest rakendatakse põlemiskoormusele (sarnaselt EN) ja teist soojuse eraldumise määrale (ei ole EN-s). 
Need tegurid sõltuvad tõsiste põlengute esinemise tõenäosusest ja lubatavast purunemise tõenäosusest. 
Tegurite arvutamiseks on tõenäosuslik avaldis. 

Hollandis on kasutusel Saksamaaga küllalt sarnane meetod. Siiski on erinevus selles, et varutegurid 
põlemiskoormusele ja soojuse eraldumise määrale on ühesugused. 

UK-s on mõned avaldised veidi erinevad, kuid meetod on põhimõtteliselt sama, mis Eurokoodeksis. 

 

Paljud maad järgivad EN 1991-1-2 metoodikat, kuid mitmete parameetrite väärtused on erienvad. Näiteks: 

- Saksamaa ja Prantsusmaa kasutavad 90% fraktiili (80% asemel), tulemuseks on erinevad 
põlemiskoormused; 

- Mõned maad on valinud erinevad põlemiskoormused osadele kasutusviisidele (sõltumata 

fraktiilist); 

- Prantsusmaa ja Portugal on määranud kõikide aktiivvahendite delta tegurite väärtuseks 1; 

- Belgia, Hispaania ja itaalia kasutavad aktiivvahendite delta tegurite erinevaid väärtusi. 

 

Paljudes maades rakendatakse Eurokoodeksi meetodit põlemiskoormuse määramisel muutusteta, näiteks 

nagu Tšehhi Vabariik, Eesti, Ungari, Luksemburg, poola, Rumeenia, Slovakia ja Sloveenia.  

 

Järgnevalt on toodud rahvuslikud parameetrid loomuliku põlengu mudeli kasutamiseks erinevates Euroopa 
riikides. 

 

Belgia 

Arvutusmetoodikas ei ole tehtud muudatusi EN1991-1-2 Belgia rahvuslikus lisas. 

Tabelis A-1 on sektsiooni suurusest lähtuva põlengu puhkemise riski arvestava teguri väärtuse asemel 

avaldis pindalale vahemikus 25-2500m2. Laiendatud on kasutusviiside loetelu. 

Tabelis A-2 on muudetud mõningaid põlengu tõrje aktiivvahendeid arvestavate tegurite väärtusi. 

Tabelis A-3 on hotelli ja haigla ruumide põlemiskoormus sama suur kohaliku põlengu kohta on mõninga 
lisajuhised. 

Allpool on toodud Belgia rahvusliku lisa parameetrite väärtused, mida tuleb Ozone kasutamisel arvestada, 
muudatused EN1991-1-2 suhtes on tähistatud värviga. 
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Table A-1: Tegurid, mis arvestavad põlengu puhkemise riski lähtuvalt sektsiooni mõõtmetst ja 

kasutusviisist (Belgia) 

Sektsiooni 

põranda 

pindala Af 

[m²] 

Põlengu puhkemise 

risk – tegur 1 

Põlengu puhkemise 

risk - tegur 2 
Kasutusviiside näiteid 

25 

δ q 1 = 1,1 + 0,4 

log10 (Af / 25) 

0.78 Kunstigalerii, muuseum, ujula 

250 1 

Kontorid, elamud, hotel, 

paberitööstusettevõtted 

madala tuleohtlikkusega 

tööstusettevõtted (betoon-, 

kivitooted, paberitööstus) 

,haiglad, koolid, kauplused, 

toitlustus, avalikud ruumid, 

parklad 

2500 1.22 

Fabrique de machines et de 

moteurs, industries traitant 

des matières 

inflammables(scierie, 

menuiserie, textile) , cuisines 

collectives 

5000 2 1.44 
Keemialabor, 

värvimistöökoda 

10000 2.13 1.66 Pürotehnika- või värvitehas 

 

Tabel A-2: Tegurid, mis võtavad arvesse tuletõrje aktiivvahendeid (Belgia) 

Factor 1 Automaatne veega kustutusseade 0.61 or 0.78(tööstus) 

Factor 2 Sõltumatu veevarustusallikas 0/1/2 1.0/0.95/0.91 

Factor 3 / 4 
Automaatne tulekahju signalisatsioon ja häiresüsteem 

(temperatuur/suits) 
0.87 or 0.73 

Factor 5 Automaatne häire edastus tuletõrjele 0.87 

Factor 6 / 7 Ettevõtte päästebrigaad / Väline päästebrigaad 0.78 or 1 

Factor 8 Ohutud juurdepääsuteed 1 or 1.5 

Factor 9 Tulekustutusvahendid 1 or 1.5 

Factor 10 Suitsu eemaldussüsteem 1 or 1.5 

 

Table A-1: Põlemiskoormused, tulekahju arenemiskiirus ja RHRf erinevatele kasutusviisidele (Belgia) 

Kasutusviis 

Põlemis-

koormus 

80% 

fraktiil 

Tulekahju 

arenemiskiirus 
RHRf* 

Eluruum 948 Keskmine 250 

Hotelli ja haiglaruum 377 Keskmine 250 
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Raamatukogu 1824 Kiire 500 

Kontoriruumid 511 Keskmine 250 

Klassiruum koolis 347 Keskmine 250 

Kaubanduskeskus 730 Kiire 250 

Teater (kino) 365 Kiire 500 

Transporditerminaal (reisijate ruum) 122 Aeglane 250 

* “kohlike põlengute puhul minimaalne väärtus RHRf = 500kW/m² sõltumata kasutusviisist ” 

 

 

Tšehhi Vabariik 

Arvutusmetoodikas ega tegurites põlemiskoormuse määramiseks ei ole tehtud muudatusi Tšehhi 

rahvuslikus lisas standardile EN1991-1-2. Ozone tarkvara kasutab standardi EN1991-1-2 väärtusi. 

 

Horvaatia 

Arvutusmetoodikas ega tegurites põlemiskoormuse määramiseks ei ole tehtud muudatusi Horvaatia 

rahvuslikus lisas standardile EN1991-1-2. Ozone tarkvara kasutab standardi EN1991-1-2 väärtusi. 

 

Eesti 

Arvutusmetoodikas ega tegurites põlemiskoormuse määramiseks ei ole tehtud muudatusi Eesti rahvuslikus 

lisas standardile EN1991-1-2. Ozone tarkvara kasutab standardi EN1991-1-2 väärtusi. 

 

Prantsusmaa 

Arvutusmetoodikas ei ole tehtud muudatusi Prantsusmaa rahvuslikus lisas standardile EN1991-1-2, kuid 

tegureid põlemiskoormuse määramiseks on muudetud. 

Kõik tegurid, mis arvestavad tulekahju puhkemise riski sektsiooni mõõtmetest sõltuvalt ja kasutusviisist 

tulekahju puhkemise riski kasutusviisist sõltuvalt, samuti tegurid, mis arvestavad erienvaid aktiivvahendeid 

tulekahju tõrjumisel, on väärtusega üks. See tähendab, et karakteristlikku põlemiskoormust ei vähendata 

ega suurendata. 

Siiski on EN1991-1-2 Prantsusmaa rahvuslikus lisas öeldud, et põlemiskoormust võib täpsustada igal 

juhtumil eraldi, võttes arvesse erimeetmed tulekahju ärahoidmiseks ja kaitseks tule eest. Sel juhul tuleb 

näidata, et lõplik põlemiskoormuse väärtus ei suurenda ehitise varinguoohtu võrreldes tavapärase 

olukorraga.  

Standardi EN1991-1-2 Prantususmaa rahvuslikus lisas kehtestatud väärtused on toodud allpool.  

Muudatused võrreldes EN1991-1-2 on näidatud värviga. 

 

Table A-2: Tegurid, mis võtavad arvesse põlengu puhkemise riski sektsiooni pindalast ja 

kasutusviisist sõltuvalt (Prantsusmaa) 

Sektsiooni põranda 

pindala Af [m²] 

Põlengu puhkemise risk - 

Tegur 1 

Põlengu 

puhkemise 

risk - Tegur 2 

Kasutusviiside näited 

25 1 1 Kunstigalerii, muuseum, ujula 
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250 1 1 
Kontorid, elamud, hotel, 

paberitööstusettevõtted 

2500 1 1 Masinaehitusettevõtted 

5000 1 1 
Keemialaborid, 

värvimistöökoda 

10000 1 1 Pürotehnia- või värvitööstus 

 

Table A- 3 : Factors taking into account the different active measures (France) 

Factor 1 Automaatne veega kustutusseade 1 

Factor 2 Sõltumatu veevarustusallikas 0/1/2 1 

Factor 3 / 4 
Automaatne tulekahju signalisatsioon ja häiresüsteem 

(temperatuur/suits) 
1 

Factor 5 Automaatne häire edastus tuletõrjele 1 

Factor 6 / 7 Ettevõtte päästebrigaad / Väline päästebrigaad 1 

Factor 8 Ohutud juurdepääsuteed 1 

Factor 9 Tulekustutusvahendid 1 

Factor 10 Suitsu eemaldussüsteem 1 

 

 

Tabel A-4: Põlemiskoormused, tulekahju arenemiskiirus ja RHRf erienevatele kasutusviisidele 

(Prantsusmaa) 

Kasutusviis 
Põlemiskoormus 

90%  

Tulekahju 

arenemiskiirus 
RHRf 

Eluruum 930 Medium 250 

Haigla 630 Medium 250 

Hotell (tuba) 460 Medium 250 

Kontoriruum 740 Fast 250 

Raamatukogu, arhiiviruum  2300 Rapide 500 

Salle de reunion 410 Medium 250 

Klassiruum 530 Moyen 250 

Kaubanduskeskus 840 Fast 500 

Teater 420 Rapide 500 

Transport (reisijate ruum) 140 Slow 250 
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Saksamaa 

The calculation procedure provided in the German National Annex of EN1991-1-2 is different from the EN 

approach. EC and DIN EN have the same probabilistic approach, but the parameters resulting from their 

research works are different.  

The risk of fire activation in DIN EN is given by: 

Pfi = P1 x P2 x P3 x Afi 

in which: 

P1 : probability of severe fire not stopped by occupants according to the building category 

P2 : reduction factor depending on the fire brigade type and on the time between alarm and firemen 

intervention 

P3 : reduction factor if automatic fire detection (by smoke or heat), automatic transmission of the 

alarm, sprinkler systems are present 

The safety factor in EN (applied to the fire load density) is calculated as product of the delta factors, while 

in the German Annex the safety factors (two different factors applied to RHR and fire load density) have 

to be explicitly calculated from the probabilistic formula: 

 

Also, Table A- 5, containing the values of the fire load densities for different occupancies is modified. The 

values to be implemented for the German National Annex in Ozone software are presented below. The 

modifications to the provisions of EN1991-1-2 are highlighted. 

 

Table A- 5 : Fire load densities, fire growth rate and RHRf for different occupancies (Germany) 

Occupancy 

Fire Load 

90% 

fractile 

Fire Growth 

Rate 
RHRf 

Wohngebäude 1085 mittel 250 

Burogebäude 584 mittel 250 

Krankenhauss (Zimmer) 320 mittel 250 

Hotel (Zimmer) 431 mittel 250 

Bibliothek 2087 mittel 250 to 500 

Schule 397 mittel 150 

Verkaufsstätte 835 schnell 250 

Theater, Kino 417 schnell 500 

Transport (public space) 139 langsam 250 

 

The practical procedure in the Ozone software involves first the definition of the geometry of the 

compartment (dimensions, nature of partitions, openings, smoke evacuator systems,…) in the common 

module of OZone. The difference from the other procedures is that, upon selecting “Germany” from the 

list of National Annexes, in the open window the appropriate input values must be defined. 
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Figure A- 1 : General parameters for application of the German National Annex 

In the main “Fire Definition” window, the Fire Growth rate, the RHRf and the qfk are automatically 

computed. Also, by selecting the DIN EN, all three factors that multiply qfk from EN are automatically set 

to 1.0 in Ozone. 

 

 

Figure A- 2 : Specific parameters of the German National Annex 

 

Afterwards, the calculation with Ozone performs as usual in order to obtain the temperature curve for 

design purpose. 
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New procedure for german annex?????? 

National Annexes 

German Annex 

Nutzung Brandlastdichte Brandausbreit
ung 

Parameter für 
Brandausbreitung 

            

  Mittelwe
rt 

Standadabweichun
g 

90% 
Fraktile 

  ta [s] 

Wohnen 780 234 1085 mittel 300 

Krankenhaus 
(Zimmer) 

230 69 320 mittel 300 

Hotel (Zimmer) 310 93 431 mittel 300 

Bücherei, 

Bibliothek 

1500 450 2087 schnell 150 

Büro 420 126 584 mittel 300 

Schule 
(Klassenzimmer) 

285 85.5 397 mittel 300 

Einkaufszentrum 600 180 835 mittel 150 

Theater (Kino) 300 90 417 schnell 150 

Verkehr (öffentl. 

Bereich) 

100 30 139 langsam 600 

Industrie (Lager) 1180 - 2240 schnell 150 

Industrie 

(Produktion) 

300 - 590 mittel 300 

 

Wärmefreisetzungsrate Brandauftretenswahrscheinlichkeit Schadensfolgen 

          hoch mittel gering 

RHRf [kW/m2] λ1 a b p1 β β Β 

250 4.70E-06 4.80E-05 9.00E-01 3.00E-03 4.7 4.2 3.7 

250 5.60E-06 7.00E-04 7.50E-01 3.00E-01 5.2 4.7 4.2 

250   8.00E-05 1 3.70E-02 5.2 4.7 4.2 

500 3.80E-06 9.70E-05 0.75 2.00E-02 5.2 4.7 4.2 

250 2.10E-06 5.90E-05 0.9 6.20E-03 4.7 4.2 3.7 

250 1.90E-06 2.00E-04 0.75 4.00E-02 5.2 4.7 4.2 

250 4.70E-06 6.60E-05 1 8.40E-03 5.2 4.7 4.2 

500 3.80E-06 9.70E-05 0.75 2.00E-02 5.2 4.7 4.2 

250 3.80E-06 9.70E-05 1 2.00E-02 4.7 4.2 3.7 

500 1.40E-05 6.70E-04 0.5 1.30E-02 4.7 4.2 3.7 

250 6.40E-06 1.70E-03 0.53 4.40E-02 4.7 4.2 3.7 

 

Feuerwehr p2 
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Öffentliche Feuerwehr mit Eingreifezeit < 15 min 0.20 

Öffentliche Feuerwehr mit Eingreifezeit > 20 min 0.50 

Werkfeuerwehr mit Eingreifzeit < 10 min (vier 
Staffeln) 

0.02 

Werkfeuerwehr mit Eingreifzeit < 10 min (zwei 

Staffeln) 

0.05 

Löschanlagen p3 

Automatische Sprinkleranlage mit Wartung alle 2 
Jahre 

0.02 

Automatische Sprinkleranlage in anderen Fällen 0.05 

Sonstige Wasserlöschanlage 0.10 

Gaslöschanlage 0.10 

Keine automatische Löschanlage 1.00 

 

Nutzung Bücherei, Bibliothek 

Grundfläche des betrachteten Brandabschnittes Af = 3000 m2   

Charakteristische Brandlastdichte qf.k = 2087 MJ/m2 (Tabelle 

BB.1) 

Parameter für die Brandentwicklungsphase ta = 150 s (Tabelle 
BB.2) 

Charakteristische Wärmefreisetzungsrate RHRf = 500 kW/m
2 

(Tabelle 

BB.2) 

Brandauftretenswahrscheinlichkeit p1 = 3.9E-
02 

 (Tabelle 
BB.3) 

Menschliche Brandbekämpfung Werkfeuerwehr mit Eingreifzeit < 10 min 
(zwei Staffeln) 

Ausfallswahrscheinlichkeit p2 = 0.05  (Tabelle 
BB.4) 

Automatische Brandbekämpfung Automatische Sprinkleranlage in anderen 
Fällen 

Ausfallswahrscheinlichkeit p3 = 0.05  (Tabelle 
BB.4) 

Auftretenswahrscheinlichkeit eines Schadensfeuers pfi = p1 * p2 * 
p3  

9.83E-
05 

 (BB.10) 

Schadensfolgen Mittel 

Zuverlässigkeitsindex für Nutzungsart β = 4.7  (Tabelle 
BB.5) 

Zielwert der Versagenswahrscheinlichkeit für 
Nutzungsart 

pf = Φ(-β)  1.3E-
06 

 (BB.13) 

Zielwert der Versagenswahrscheinlichkeit im Brandfall pf.fi = pf / pfi  1.3E-
02 

 (BB.14) 

Zuverlässigkeitsindex im Brandfall βfi = - Φ-1 

(pf.fi)  
2.22  (BB.15) 

Teilsicherheitsbeiwert für die Brandlastdichte gfi.q  1.02  (BB.16) 

Teilsicherheitsbeiwert für die Wärmefreisetzungsrate gfi.RHR  0.96   (BB.16) 

Bemessungsbrandlastdichte qf.d  2120 MJ/m2 (BB.1) 

Bemessungsparameter für die 
Brandentwicklungsphase 

ta  150 S   

Bemessungswärmefreisetzungsrate RHRf  481 kW/m
2 
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Hungary 

No changes in the calculation procedure or for the values of the factors involved in the computation of the 

design fire load density were provided in the Hungarian National Annex of EN1991-1-2. The values to be 

implemented for the Hungarian National Annex in Ozone software are the ones from EN1991-1-2. 

 

Italy 

Some changes in the calculation procedure, as well as for the values of different factors involved in the 

computation of the design fire load density were provided in the Italian National Annex of EN1991-1-2. 

The values to be implemented for theItalian National Annex in Ozone software are presented below. The 

modifications to the provisions of EN1991-1-2 are highlighted. 

 

Table A- 6 : Factors taking into account the fire activation risk due to the size of the compartment and 

type of occupancy (Italy) 

Compartment floor 

area Af [m²] 

Danger of fire activation - 

Factor 1 

25 1 

250 1 

500 1.2 

1000 1.4 

2500 1.6 

5000 1.8 

10000 2 

 

The second factor for danger activation is computed according to the following: 

0.8 Areas that have a low fire risk in terms of ignition probability, flame propagation speed and 

possibility of fire control from the fire brigades 

1.0 Areas that have a medium fire risk in terms of ignition probability, flame propagation speed and 

possibility of fire control from the fire brigades 

1.2 Areas that have a high fire risk in terms of ignition probability, flame propagation speed and 

possibility of fire control from the fire brigades 
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Table A- 7 : Factors taking into account the different active measures (Italy) 

Factor 1 Automatic Water Extinguishing System 1/0.6 

Factor 2 Independent Water Supplies 0/1/2 1/1/1 

Factor 3 / 4 Automatic Fire Detection & Alarm (by Heat/ by Smoke) 1/0.85/0.85 

Factor 5 Automatic Alarm Transmission to Fire Brigade 1/1 

Factor 6 / 7 Work Fire Brigade / Off Site Fire Brigade 1/0.9/1 

Factor 8 Safe Access Routes 1/0.9/0.9 

Factor 9 Fire Fighting Devices 1/0.9/0.8 

Factor 10 Smoke Exhaust System 1/1 

 

Luxembourg 

No changes in the calculation procedure or for the values of the factors involved in the computation of the 

design fire load density were provided in the Luxembourg National Annex of EN1991-1-2. The values to 

be implemented for the Luxembourgish National Annex in Ozone software are the ones from EN1991-1-2. 

 

The Netherlands  

Changes in the calculation procedure were provided in the Dutch National Annex of EN1991-1-2. Instead 

of applying directly the delta coefficients to the characteristic fire load density, in the Dutch NA a global 

risk factor is calculated. The risk factor, which should be calculated by the user, is dependent on the 

compartment size, occupation and active measures considered. This factor is applied to the RHR curve, 

not to the characteristic fire load density. Depending on the fire resistance requirement, the fire load is 

additionally multiplied with a supplementary coefficient, which is 0,5 for 30 minutes; 1,0 for 60; 1,5 for 

90; 2,0 for 120. 

Table A- 8, containing the values of the fire load densities for different occupancies, is modified. The 

values to be implemented for the Dutch National Annex in Ozone software are presented below. The 

modifications to the provisions of EN1991-1-2 are highlighted. 

 

Table A- 8 : Fire load densities, fire growth rate and RHRf for different occupancies (The Netherlands) 

Occupancy 
Fire Load 80% 

fractile 

Fire Growth 

Rate 
RHRf 

Dwelling 870 Medium 250 

Hospital 350 Medium 250 

Hotel (room) 400 Medium 250 

Library 1824 Fast 500 

Office (standard) 570 Medium 250 

School 360 Medium 250 

Shopping Centre 730 Fast 250 

Theatre (movie/cinema) 365 Fast 500 
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Transport (public space) 122 Slow 250 

 

 

Portugal 

No changes in the calculation procedure were provided in the Portuguese National Annex of EN1991-1-2, 

but, as in the case of the French National Annex, the values of the factors involved in the computation of 

the design fire load density are considered unitary. 

The values to be implemented for the Portuguese National Annex in Ozone software are presented below. 

The modifications to the provisions of EN1991-1-2 are highlighted. 

 

Table A- 9 : Factors taking into account the fire activation risk due to the size of the compartment and 

type of occupancy (Portugal) 

Compartment 

floor area Af 

[m²] 

Danger of fire activation 

- Factor 1 

Danger of fire 

activation - 

Factor 2 

Examples of occupancies 

25 1 1 
artgallery, museum, swimming 

pool 

250 1 1 
offices,  residences, hotel, 

paper industry 

2500 1 1 
manufactory for machinerys 

and engines 

5000 1 1 
chemical laboratory, painting 

workshop 

10000 1 1 
manufactury of fireworks and 

paints 

 

Table A- 10 : Factors taking into account the different active measures (Portugal) 

Factor 1 Automatic Water Extinguishing System 1 

Factor 2 Independent Water Supplies 0/1/2 1 

Factor 3 / 4 Automatic Fire Detection & Alarm (by Heat/ by Smoke) 1 

Factor 5 Automatic Alarm Transmission to Fire Brigade 1 

Factor 6 / 7 Work Fire Brigade / Off Site Fire Brigade 1 

Factor 8 Safe Access Routes 1 

Factor 9 Fire Fighting Devices 1 

Factor 10 Smoke Exhaust System 1 

 

Romania 

No changes in the calculation procedure or for the values of the factors involved in the computation of the 

design fire load density were provided in the Romanian National Annex of EN1991-1-2. The values to be 

implemented for the Romanian National Annex in Ozone software are the ones from EN1991-1-2. 
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Spain 

No changes in the calculation procedure were provided in the Spanish National Annex of EN1991-1-2. 

For Table A- 11, the descriptions of the occupancies are extended and different values are provided for 

the danger of fire activation coefficient. 

In Table A- 12, only the factors accounting for Automatic Water Extinguishing System, Automatic Fire 

Detection & Alarm (by Heat/ by Smoke) and for Automatic Alarm Transmission to Fire Brigade are 

considered. 

In Table A- 13, some fire load densities are modified. 

The values to be implemented for the Spanish National Annex in Ozone software are presented below. 

The modifications to the provisions of EN1991-1-2 are highlighted. 

 

Table A- 11 : Factors taking into account the fire activation risk due to the size of the compartment and 

type of occupancy (Spain) 

Compartment floor 

area Af [m²] 

Danger of fire 

activation - Factor 1 

Danger of fire 

activation - Factor 2 
Examples of occupancies 

25 1.1 0.78 Galería de arte, museo, piscina 

250 1.5 1.25 
Vivienda, administrativo, 

residencial, docente 

2500 1.9 1.25 Sectores de riesgo especial bajo 

5000 2 1.4 
Sectores de riesgo especial 

medio 

10000 2.13 1.6 Sectores de riesgo especial alto 

 

Table A- 12 : Factors taking into account the different active measures (Spain) 

Factor 1 Automatic Water Extinguishing System 0.61 

Factor 2 Independent Water Supplies 0/1/2 1 

Factor 3 / 4 Automatic Fire Detection & Alarm (by Heat/ by Smoke) 0.87 

Factor 5 Automatic Alarm Transmission to Fire Brigade 0.87 

Factor 6 / 7 Work Fire Brigade / Off Site Fire Brigade 1 

Factor 8 Safe Access Routes 1 

Factor 9 Fire Fighting Devices 1 

Factor 10 Smoke Exhaust System 1 

 

Table A- 13 : Fire load densities, fire growth rate and RHRf for different occupancies (Spain) 

Occupancy 

Fire Load 

80% 

fractile 

Fire Growth 

Rate 
RHRf 
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Vivienda 650 Medio 250 

Hospital (habitación) 280 Medio 250 

Hotel (habitación) 280 Medio 250 

Biblioteca 1824 Rápido 500 

Oficina 520 Medio 250 

Aula de escuela 350 Medio 250 

Centro comercial 730 Rápido 250 

Teatro (cine) 365 Rápido 500 

Transporte (espacio 

público) 
122 Lento 250 

 

Slovenia 

No changes in the calculation procedure or for the values of the factors involved in the computation of the 

design fire load density were provided in Slovenian National Annex of EN1991-1-2. The values to be 

implemented for the Slovenian National Annex in Ozone software are the ones from EN1991-1-2. 

 

Sweden 

No changes in the calculation procedure were provided in the Swedish National Annex of EN1991-1-2. All 

the values for the factors taking into account the fire activation risk due to the size of the compartment 

and the fire activation risk due to the type of occupancy, as well as the values for the factors taking into 

account the different active firefighting measures, are considered unitary. This means that, no reduction 

or increase of the characteristic fire load density is considered. 

The values to be implemented for the Swedish National Annex in Ozone software are presented below. 

The modifications to the provisions of EN1991-1-2 are highlighted. 

 

Table A- 14 : Factors taking into account the fire activation risk due to the size of the compartment and 

type of occupancy (Sweden) 

Compartment floor 

area Af [m²] 

Danger of fire activation - 

Factor 1 

Danger of fire 

activation - 

Factor 2 

Examples of occupancies 

25 1 1 
artgallery, museum, 

swimming pool 

250 1 1 
offices,  residences, hotel, 

paper industry 

2500 1 1 
manufactory for machinerys 

and engines 

5000 1 1 
chemical laboratory, painting 

workshop 

10000 1 1 
manufactury of fireworks and 

paints 

 

Table A- 15 : Factors taking into account the different active measures (Sweden) 
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Factor 1 Automatic Water Extinguishing System 1 

Factor 2 Independent Water Supplies 0/1/2 1 

Factor 3 / 4 Automatic Fire Detection & Alarm (by Heat/ by Smoke) 1 

Factor 5 Automatic Alarm Transmission to Fire Brigade 1 

Factor 6 / 7 Work Fire Brigade / Off Site Fire Brigade 1 

Factor 8 Safe Access Routes 1 

Factor 9 Fire Fighting Devices 1 

Factor 10 Smoke Exhaust System 1 

 

Table A- 16 : Fire load densities, fire growth rate and RHRf for different occupancies (Sweden) 

Occupancy Fire Load 80% fractile Fire Growth Rate RHRf 

Dwelling 750 Medium 250 

Hospital 360 Medium 250 

Hotel (room) 400 Medium 250 

Library 1800 Fast 500 

Office (standard) 520 Medium 250 

School 450 Medium 250 

Shopping Centre 400 Fast 250 

Theatre (movie/cinema) 370 Fast 500 

Transport (public space) 122 Slow 250 

 

United Kingdom 

The calculation procedure provided in the PD 6688-1-2 is the same as the one of the EN1991-1-2. A 

different parameter “fire growth rate parameter” is introduced but this leads to results very close to those 

obtained by use of the EN1991-1-2. All the values for the factors taking into account the fire activation 

risk due to the size of the compartment and the fire activation risk due to the type of occupancy, as well 

as the values for the factors taking into account the different active firefighting measures are considered 

unitary, except for the presence of sprinklers.  

The values to be implemented for the UK National Annex (PD 6688-1-2) in Ozone software are presented 

below. The modifications to the provisions of EN1991-1-2 are highlighted. 

 

 

Table A- 17 : Factors taking into account the fire activation risk due to the size of the compartment and 

type of occupancy (UK) 

Compartment floor 

area Af [m2] 

Danger of fire 

activation - Factor 1 

Danger of fire 

activation - 

Factor 2 

Examples of occupancies 

25 1 1 
artgallery, museum, 

swimming pool 
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250 1 1 
offices,  residences, hotel, 

paper industry 

2500 1 1 
manufactory for machinerys 

and engines 

5000 1 1 
chemical laboratory, painting 

workshop 

10000 1 1 
manufactury of fireworks and 

paints 

 

Table A- 18 : Factors taking into account the different active measures (UK) 

Factor 1 Automatic Water Extinguishing System 0.61 

Factor 2 Independent Water Supplies 0/1/2 1 

Factor 3 / 4 Automatic Fire Detection & Alarm (by Heat/ by Smoke) 1 

Factor 5 Automatic Alarm Transmission to Fire Brigade 1 

Factor 6 / 7 Work Fire Brigade / Off Site Fire Brigade 1 

Factor 8 Safe Access Routes 1 

Factor 9 Fire Fighting Devices 1 

Factor 10 Smoke Exhaust System 1 

 

Table A- 19 : Fire load densities, fire growth rate and RHRf for different occupancies (UK) 

Occupancy 
Fire Load 80% 

fractile 

Fire Growth 

Rate 
RHRf 

Dwelling 870 Medium 250 

Hospital 350 Medium 250 

Hotel (room) 400 Medium 250 

Library 2250 Fast 500 

Office (standard) 570 Medium 250 

School 360 Medium 250 

Shopping Centre 900 Fast 250 

Theatre (movie/cinema) - - - 

Transport (public space) - - - 
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ANNEX E - LOCALISED FIRE PROCEDURE 

 

 

The localised fire procedure implemented in OZone is based on the work made in the research project 

RFSR-CT-2012-00023 LOCAFI - Temperature assessment of a vertical steel member subjected to LOCAlised 

Fire.  

The analytical model for localised fires has been developed within the project with two levels of 

refinement: 

- A model based on numerical integration for implementation into advanced models like SAFIR and 

Ansys - “geometric model”; 

- A model based on analytical formulae for handmade use or implementation into basic engineering 

tools like Excel spreadsheets - “simplified model”. 

In both geometric and simplified models, the configurations where the thermal exchanges are drawn by 

convective fluxes (member engulfed into the fire or situated inside the smoke layer) are treated by 

application of the existing equations available in the EN 1991-1-2. The major heat exchanges, by radiation, 

are calculated by representing the fire as a virtual solid flame that radiates in all the directions. The first 

step of this calculation is again common to the geometric and simplified models and consists in defining the 

geometry of the virtual solid flame representing the localised fire and the distribution of temperature as a 

function of time. 

The shape of the virtual solid flame representing the thermal action of the localised fire may be cylindrical 

or conical. The cylindrical shape flame is simpler to deal with but usually represents less accurately the 

thermal attack induced by the fire and leads to overestimated radiative heat fluxes. In case the flame 

length is higher than the ceiling level, the cylinder or the cone must be truncated and a radiant ring, 

representing the spreading of the flame under the ceiling, should be considered outside the truncated 

cylinder or cone. 

The difference between the geometric and simplified models is the calculation method used for the 

assessment of the radiative heat fluxes exchanged between the virtual solid flame and the elements. 

In order to propose a calculation method without surface integral (that generally requires the 

implementation into a solver), the simplified model implemented in OZone was defined on the basis of 

configuration factors. For simple shapes like cylinder or ring, direct formulae are available under several 

conditions. By means of slight adaptations of the virtual solid flame, these conditions are satisfied and the 

calculation of radiative heat fluxes can be calculated using the concept of configuration factor. 

 

The implementation of the simplified model in OZone software considers a conical shape for the virtual 

solid flame as it has been demonstrated that this shape is leading to the best flux predictions. The flux is 

calculated separately for the 4 faces of the box perimeter of the profile and an average value of this flux is 

applied to the whole perimeter of the steel section. This means that the shadow effect is not taken into 

account. The coupling between localised fire and compartment fire allows combining the influences of the 

radiative heat fluxes through the cold zone and of the convective fluxes in the hot zone. The input data of 

the “Localised fire” part requires defining the position, diameter and evolution of HRR with time for a 
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maximum number of 5 fires. The calculation of steel temperatures under the calculated heat fluxes was 

already available previously and assumes that the temperature is uniform through the cross-section. 

More detailed information about the simplified model for localised fire implemented in OZone is given in 

the Final Report of the research project RFSR-CT-2012-00023 LOCAFI - Temperature assessment of a 

vertical steel member subjected to LOCAlised Fire. 
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ANNEX F - ANALYSIS STRATEGY AND TRANSITION CRITERIA 

 

 
If a fire is modelled by the plain curve of the Figure …. the growing phase, represented here by a t² curve, 

is reaching a maximum at the time at which all the fuel has been ignited. If the fuel ignition happens only 

by flame spread, the maximum is reached without modification of the initial t² curve. If the temperatures 

of hot gases of the upper layer of a fire reach a sufficiently high temperature (about 500°C to 600°C), the 

radiative flux between the hot gas and the non-burning combustible materials can be as high as to ignite 

the fuel. At this moment there is a very fast increased of the energy release rate. This phenomenon is 

called flashover. This modification is made by modifying the initial heat release rate curve as indicated by 

the dotted line in Figure……….. At the flashover time, the RHR curve is left and goes to its maximum value 

equal to the maximum fire area multiplied by the heat release rate density RHRf.  

If the gases in contact with the fuel reach a temperature of about 300°C, the fuel also ignites and the rate 

of heat release increases as stated for the flashover phenomena.  
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Figure…… Modification of RHR(t) in case of flashover 

The criteria of the transition from two to one zone and/or of modification of the fire source model are 

given in the following.  

• Criterion 1 (C1) : TU > TFL    

High temperature of the upper layer gases, composed of combustion products and entrained air, 

leads to a flashover. All the fuel in the compartment is ignited by radiative flux from the upper 

layer. The flashover temperature (TFL) is set to 500°C.   

• Criterion 2 (C2) : Zs < Zq and TZ > Tignition    

If the gases in contact with the fuel have a higher temperature than the ignition temperature of 

fuel (Tignition), the propagation of fire to all the combustible of the compartment will occur by 

convective ignition. The gases in contact (at temperature TZ) can either belong to the lower layer of 

a two zone, the upper layer (if the decrease of the interface height (ZS) leads to put combustible in 

the smoke layer - Zq is the maximum height of the combustible material) or the unique zone of one 

zone models. Tignition is assumed to be 300°C.  

• Criterion 3 (C3) : ZS < 0.2 H    

The interface height goes down and leads to a very small lower layer thickness, which is not 

representative of two zone phenomenon.  

• Criterion 4 (C4) : Afi > 0.25 Af    

The fire area is too high compared to the floor surface of the compartment to consider that the fire 

remains confined.  

Criteria 1 or 2 lead necessarily to a modification of the rate of heat release. If the fire load remains 

localised (C4 is not fulfilled), the simulation will continue using a 2ZM and if the fire load is uniformly 

distributed, a 1ZM will be considered. If one of the criteria C3 or C4 is fulfilled, the code will switch to a 

one zone model but the RHR will not be modified, except if criterion C1 or C2 happens simultaneously. The 

Table …. and Figure …. summarize the four criteria.  

 

 

Table …….. 
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CRITERIA EFFECT  

  LOCALISED qf  DISTRIBUTED qf  

C1 : TU > 500°C  Afi = Afi,max  1ZM + Afi = Afi,max  

C2 :  Zs < Hq and TU > Tignition (2ZM)     or, 

 Zs > Hq and TL > Tignition (2ZM)     or, 

  T   > Tignition (1ZM)  

Afi = Afi,max  1ZM + Afi = Afi,max  

C3 :  Zs < H  

  

1ZM  1ZM  

C4 :  Afi > 0.25% Af  -  1ZM  

  

If the fire load is confined five different paths are possible:  

• PATH 1 - None criterion are encountered then the model will remain with two zones and the RHR curve 

will not be modified until the end of the fire.   

• PATH 2 - Criterion C1 or C2 is first encountered, leading to a RHR modification. Criterion C3 is not 

encountered, the model remains a two zones one.  

• PATH 3 - Criterion C1 or C2 is first encountered, leading to a RHR modification. Criterion C3 is 

encountered, the model switch from a two zones to a one zone.  

• PATH 4 - Criterion C3 is first encountered, the model switch from a two zones to a one zone. The criteria 

C1 and C2 are not encountered, leading to no RHR modification.  

• PATH 5 - Criterion C3 is first encountered, the model switch from a two zones to a one zone. The criterion 

C1 or C2 is then encountered, leading to a RHR modification.  

If the fire load is uniformly distributed, three different paths are possible:  

• PATH 6 - Criterion C1 or C2 is encountered, leading to a RHR modification and a simultaneous switch 

from a two zones to a one zone model.  

• PATH 7 - Criterion C3 or C4 is first encountered, the model switch from a two zones to a one zone. The 
criterion C1 and C2 are not encountered, leading to no RHR modification.  

• PATH 8 - Criterion C3 or C4 is first encountered, the model switch from a two zones to a one zone. 

Criterion C1 or C2 is then encountered, leading to a RHR modification.  
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Figure 30 Flow chart of the combination strategy 
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Figure …..  Four criteria to switch from two zone to one zone model and/or modify the heat release rate 
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