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1 SISSEJUHATUS  

1.1 Juhendmaterjali kasutusala 
Selles juhendis esitatakse meetod temperatuuri määramiseks postis kohaliku põlengu 

tingimustes. Meetod on kooskõlas Eurokoodeksiga. Samuti esitatakse juhised, 

kuidas määrata posti kandevõime kõrgete temperatuuride mõjumisel. Esitatud 

toimimispõhise lähenemisviisi puhul saadatakse tavaliselt säästlikum tulekaitse 

lahendus kui ettekirjutuste põhise metoodika kasutamisel. 

Juhend koosneb järgmistest osadest: 

 Üldine sissejuhatud tulepüsivusarvutustesse, s.h. modelleerimine ja 

arvutusmeetodid. 

 Erijuhised kohaliku põlengu arvestamise metoodikast, sealhulgas uuringu 

kokkuvõte Euroopa projekti LOCAFI põhjal. 

 Kohaliku põlengu uus arvutusmudel. 

 Abivahendiste tutvustus kohaliku põlengu modelleerimiseks, alates lihtsustatud 

arvutusest graafikute abil kuni keerukate lõplike elementide meetodil põhinevate 

mudeliteni. 

 Kokkuvõte Eurokoodeks 3 põhinevast teraposti arvutusest tulekahju 

tingimustes, mida saab kasutada koos siin juhendis esitatud temperatuuri 

määramise metoodikaga. 

 Arvutusnäited esitatud mudeli kasutamisest reaalsete põlengustsenaariumite 

tingimustes.  

1.2 Eurokoodeksid 
Eurkoodeksi on 10 Euroopa standardist koosnev seeria, EN 1990 - EN 1999, mis 

annab ühtse lähenemisviisi hoonete, rajatiste ja ehitustoodete projekteerimiseks. 

Teras-, betoon- ja komposiitkonstruktsioonide projekteerimist tulekahjutingimustes 

käsitlevad järgmised Eurokoodeksid: 

 EN 1990 Eurokoodeks 0. Projekteerimise alused[1] 

 EN 1991-1-2 Eurokoodeks 1. Actions on Structures. Actions on Structures 

exposed to fire[2] 

 EN 1993-1-2 Eurokoodeks 3. Teraskonstruktsioonide projekteerimine. 

Üldreeglid. Projekteerimine tulekahju tingimustes [3] 

 EN 1994-1-2 Eurokoodeks 4. Terasest ja betoonist komposiitkonstruktsioonide 

projekteerimine [4] 

Iga Eurokoodeksi juurde kuuluvad rahvuslikud lisad, mis: 

 Määravad parameetrite väärtused (nn. Rahvuslikult määratavad parameetid),  

 Määaravad arvutusmeetodi valiku, 

 Määaravad teabelisa kasutatavuse. 

Lisaks sellele võib rahvuslik lisa viidata teabeallikatele, mis sisaldavad 

Eurokoodeksiga mitte vastuolus olevat projekteerijat abistavat teavet (NCCI). 

Rahvuslikus lisa rakendatakse vastavas riigis ehitatavatele hoonetele ja rajatistele 

 Rahvusliud lisad võivad eri riikides olla mõneti erinevad. 
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1.3 Rahvuslikud reeglid toimimispõhise 
tulepüsivusarvutuse rakendamise kohta 

Viimastel aastatel on tunduvalt edasi arenenud arusaam toimimispõhise 

tulepüsivusarvutuse eelistest ja piirangutest. Siiski on eri Euroopa maades 

tulepüsivust käsitlevates regulatsioonides küllalt suured erinevused. Seepärast on 

oluline, et projekteerija tunneb vastava maa reegleid, kuhu hoonet projekteeritakse 

ning teeb koostööd selle maa vastava valdkonna järelevalve ja kontrolli asutustega. 

Selles on abiks juhised toimimispõhise tulepüsivusarvutuse kooskõlastuse saamiseks 

erinevates Euroopa riikides, mis on toodud siin: www.locafi.eu.  

 

http://www.locafi.eu/
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2 SISSEJUHATUS 
TULEPÜSIVUSARVUTUSTESSE 

Tuli kujutab inimelule tõsist ohtu. Oluline on projekteerida ja ehitada ehitised nii, et 

tulekahju korral püsivad need piisavalt kaua, et tagada inimeste evakuatsioon ja 

tuletõrjeks vajalikud tegevused. Tulepüsivusarvutused rakendavad teaduslikke 

aluseid ehitiste projketeerimisel võimalike tulekahjustsenaariumite puhul.  

Ehitiste tulepüsivuse projekteerimise alla kuulub lai valik teemasid: 

 Tule süttimise riski minimiseerimine, 

 Tule leviku piiramine süttimiskohast kaugemale ehitiste teistesse osadesse, 

 Tule levikut piiravate seadmete, nt sprinklerite vajaduse ja mõju arvestamine, 

 Ehitise elementide tulekaitsematerjalidega katmise vajaduse ja mõju 

arvestamine, 

 Inimeste käitumise mõistmine ja arvestamine tulekahju tingimustes, s.h. 

reageerimine häirele, evakuatsiooni teede leidmine jne.  

Tule mõju minimiseerimise abinõud võivad ehitise maksumusest moodustada 

mrkimisväärse osa. Tulekaitsemeetmete liiga konservatiivne ülereguleerimine viib   

ebaökonoomsete lahendusteni ehituses. Vaja on leida tasakaalustatud lahendusi, mis 

tagavad piisava kaitse erinevate tulekahjustsenaariumite korral minimaalsete 

kulutustega. 

Tulepüsivuse projekteerimise kohta leiab rohkem informatsiooni järgmistest 

publikatsioonidest [5,6,7,8]. 

Käesolevas juhendis esitatakse meetod temperatuuri määramiseks postis kohaliku 

põlengu tingimustes. Kui temperatuur on teada, siis saab määrata posti kandevõime. 

Nagu oin selgitatud peatükis 2.2, võimaldab see toimimispõhine lähenemine 

saavutada tulekaitse materjalide arvel olulist kokkuhoidu võrreldes ettekirjutustel 

põhineva meetodiga. 

2.1 Varingu välistamise projekteerimine ja 
tulekaitsematerjalide vajaduse määramine 

Tulepüsivuse projekteerimise juures on põhiküsimuseks varingu välistamine. Varing 

on ootamatu ja katastroofiliste tagajärgedega konstruktsiooni stabiilsuse kaotus, mis 

tavaliselt põhjustab ohtu hoones viibivate inimeste, s.h. päästetöötajate  elule. 

Hoone varingut välditakse tavaliselt konstruktsioonielemntide kaitsmisega tulemõju 

eest. Konstruktsioonide tule mõju eest kaitsmiseks on tavaliselt kaks meetodit: 

mittereaktiivne (s.o. plaadid ja pihustatavad materjalid - spray) ja reaktiivne 

(tulespaisuvad katted). Plaatidest tulekaitse põhineb tsementosakesi sisaldavast 

isolatsioonimaterjalist plaatide suurel tihedusel ja madalal soojusjuhtivusel. 

Tsementosakestel põhinevat materjali saab konstruktsioonile kanda ka pihustamise 

teel.  

Soojuspaisuvad katted on võõbataolised materjalid, mis on inertsed madalatel 

temperatuuridel, kuid keeruka keemilise reaktsiooni tulemusel tempratuuridel u. 

200-250°C saavutavad vajaliku isoleerivad omadused ning takistavad temperatuuri 

mõju terasele. Kaitsematerjal paisub ning ning moodustab terast kaitsva madala 

soojusjuhtivusega söestunud kihi.  
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Üldiselt on plaadikujulise, pihustatud või võõbatud kaitsesüsteemi isoleeriv mõju 

proportsionaalne isoleeriva materjali kihi paksusega. Seetõttu on kihi paksuse 

suurendamine üle nõutava küll konservatiivne lahendus, kuid tõstab ehitise 

maksumust. Mõnikord on ökonoomsem suurendada elemendi ristlõike mõõtmeid ja 

saavutada nõutav tulepüsvus hoopis kaitsmata konstruktsiooniga. 

Paljudel juhtudel on võimalik tõestada ehitise nõuetekohast toimimist ka ilma 

tulekatise materjalide kasutmiseta.  

Tulekaitsematerjalide paksuse valikul tuleb arvestada jägmiste asjaoludega: 

(a) Põlengu iseloom, temperatuuri muutus elemendis, 

(b) Tulekaitse materjali omadused, 

(c) Temperatuur, mida võib kaitstavas elemendis maksimaalselt lubada enne 

varingu toimumist, seda nimetatakse “kriitiliseks temperatuuriks”. 

Konstruktsiooni tulepüsivusarvutuse reeglid on toodud Eurokoodides (Peatükk 5). 

2.2 Projekteerimine Eurokoodeksi järgi 
Täieliku tulepüsivusarvutuse tegemiseks on vaja mitmeid Eurokoodekseid koos 

kasutada. EN 1991-1-2, punktis 2.1 on toodud neli põhilist sammu konstruktsiooni 

tulepüsivusarvutustes: 

 Kohase põlengustsenaariumi valik, 

 Vastava arvutusliku põlengumudeli valik, 

 Temperatuuri arvutus konstruktsioonielementidesa, 

 Konstruktsiooni mehaanilise töötamise arvutus põlenguolukorras, vastavalt 

standardile EN 1993-1-2 teraskonstruktsioonide puhul. 

2.2.1 Põlengustsenaariumid projekteerimiseks 

Standardi EN 1991-1-2 punktis 2.2 kirjeldatakse põlengustsenaariumi valikut. 

Ettekirjutustel põhinevas lahendusmeetodis kasutatakse tavaliselt standardset 

temperatuuri-aja kõverat. Eurokoodeksis on toodud kolm sellist kõverat, mis 

modelleerivad temperatuuri tõusu lahvatusjärgses tuletõkkesektsioonis (leek haarab 

kogu sektsiooni ruumala (punkt 2.2.2 selles standardis).  

Enamik büroohooneid on sarnaste standardsete mõõtmete ja kujuga ning seetõttu 

peetakse ettekirjutustel põhinevat meetodit piisavaks. Tulekaitsematerjali paksuse 

määramisel arvestatakse, et elemendid on haaratud igalt küljelt leegist, milles 

temperatuuri areng vastab standardkõverale ning samuti sõltub paksus ristlõike 

mõõtmetest ning tulepüsivusnõuetest.  

Siiski ei ole teatud hoone tüüpide puhul nagu näiteks lennujaamad ja muud suured 

avatud ruumidega honed standard temperatuuri-aja kõvera kasutamine alati kõige 

kohasem lahendus; tegelikel põlengu omadustel põhinev projekteerimine annab 

täpsema ja tavalsielt ka ökonoomsema lahenduse. Seda lähenemisviisi tuntakse 

toimimispõhise tulepüsivuse projekteerimisena ning selle puhul on vaja teada 

põlengut põhjustava materjali omadusi, tuletõkkesektsiooni suurust ja 

ventilatsioonisüsteemi omadusi. Projekteerimislahenduse usaldusväärsuse 

tagamiseks on vajalik kohase põlengustsenaariumi ja sobiva modelleerimismeetodi 

valik. 
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2.2.2 Sektsioonipõleng 

Täielikult väljaarenenud sektsioonipõleng tekib siis, kui kogu põlev materjal ruumis 

(sektsioonis) on süttinud, selle tekkimise hetke nimetatakse leegi lahvatuseks. 

Arvutustes võib eeldada, et temperatuur kogu sektsioonis on siis ühtlane. Joonis 2.1 

on näha näide sektsioonipõlengust. 

 
Foto: Tšehhi Tehnikaülikool Prahas 

Joonis 2.1 Sektsioonipõleng  

2.2.2.1 Standard temperature-time curve 

Temperatuuri muutust sektsioonis võib kirjeldada standardse temperatuuri-aja 

kõveraga standardist EN 1991-1-2. See graafik on soovituslik ja ei eeldata, et see 

vastaks mingile kindlale põlengustsenaariumile. Enamike olukordade jaoks on see 

väga konservatiivne võrreldes põlengutes mõõdetud tegelike andmetega. 

Standardpõlengu kõveral ei ole kahanevat osa juhuks, kui põlev materjal on otsas.  

Standard temperatuuri-aja kõverat väljendav avaldis: 

𝜃𝑔 = 20 + 345 log(8𝑡 + 1) (2.1) 

Kus: 

𝜃𝑔 Gaasi temperatuur põlengusektsioonis 

𝑡 On aeg minutites 

Joonis 2.2 on esitatud standardne temperatuuri-aja sõltuvus. 
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Joonis 2.2 Standardne temperatuuri-aja kõver 

2.2.2.2 Muud põlengu projekteerimise viisid 

Enamike tavahoonete puhul saab standardset temperatuuri-aja kõverat kasutades 

tulekaitsematerjalide määramiseks ökonoomses mõttes vastuvõetavad lahendused.  

Siiski on mõningate projektide puhul vajalik detailsemat arvutust ja realistlikumat 

mudelit, mille tulemusel võib saada madalamad arvutuslikud temperatuurid.  

Sektsioonitulekahju temperature mõjutavad mitmed mõjurid, näiteks:  

 Põlevmaterjali tüüp, tihedus, jaotus,  

 Sektsiooni mõõtmed ja geomeetria  

 Ventilatsioon ja õhuvoolu tingimused  

Sektsiooni temperatuuri-aja kõvera võib alternatiivina määrata loomuliku tulekahju 

mudelitest, nagu näiteks parameetriline temperatuuri-aja mudel (EN 1991-1-2 

Lisa A), tsoonimudel (EN 1991-1-2 Lisa D) või arvutusliku vedelikudünaamika 

(CFD) mudel (vt täpsemalt 2.2.4). Need mudelid määrata gaasi temperatuuri 

sektsioonis funktsioonina sektsiooni geomeetriast, ventilatsioonitingimustest, 

piirdematerjalide soojuslikest omadustest, tule kasvu kiirusest ja 

põlemiskoormusest. Vajalik on märkida, et standardi EN 1991-1-2 Lisa A 

kasutamine ei ole mitme maa rahvuslike lisadega lubatud.  

2.2.3 Kohalikud (mitte-sektsiooni) põlengud 

Sektsioonitulekahju stsenaarium eeldab, et temperatuur tõuseb ühtlaselt kogu 

sektsioonis. Piisavalt väikeste sektsioonide puhul, kus põlemiskoormus on ühtlaselt 

jaotunud, võib seda eeldust pidada realistlikuks. Siiski on suuremate sektsioonide 

puhul, või siis kui põlemiskoormus asub suhtelislt väikesel piiratu alal, see eeldus 

küllalt konservatiivne. Nendel juhtudel on võimalik märkimisväärselt vähem 

konservatiivseid tulemusi saada rakendades metoodikat, mis võtab arvesse 

temperatuuri muutumist sõltuvalt asukohast ruumis, kuigi arvutuskäik temperatuuri 

määramiseks on tunduvalt keerulisem kui standardkõvera puhul. 

Arvutus kohaliku põlengu mudelite abil on Peatükk 3 fookuses. 
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2.2.4 Arvutuslik vedelikudünaamika (CFD) 

Põlemine on füüsikaliste nähtuste keeruka koostoime tulemus ning seepäarst ei anna 

lihtsustatud meetodid alati piisava täpsusega tulemusi temperatuuri jaotuse kohta 

erinevate põlengustsenaariumite puhul. Nendel juhtudel võib parima lahenduse 

saada keerukat numbrilistel meetoditel põhinevat CFD tarkvara kasutades. CFD abil 

saab modelleerida täielikult väljaarenenud lahvatusjärgseid põlenguid, kohalikke 

põlenguid, hooneväliseid põlenguid jne. 

Põlengu täpseks simuleerimiseks vajalike füüsikaliste nähtuste modelleerimine on 

äärmiselt keeruline. Näiteks turbulentsi täpne simuleerimine mistahes mõõtkavas ei 

ole projekteerimise otstarbeks mõeldav; selle asemel kasutatakse poolempiirilisi 

mudeleid. Võimalikke mudeleid on palju ning konkreetse olukorra jaoks tuleb valida 

sobiv mudel. Need on põhjused, miks CFD kasutavad ainult sellele spetsialiseerunud 

eksperdid. 

Kasulik allikas põlengu modelleerimisel kasutatava CFD metoodikaga tutvumiseks 

on Guide to the advanced fire safety engineering of structures[9]. 
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3 KOHALIKUD PÕLENGUD 

Nagu Peatükis 2 kirjeldati, eeldavad ettekirjutustel põhinevad reeglid tavaliselt 

lahvatusjärgset põlengut, mis määrab ühtlase temperatuuri kogu sektsioonis. Selline 

eeldus on eriti ebatäpne suurte sektsioonide puhul. Toimimispõhine tulepüsivuse 

projekteerimine lubab arvesse võtta põlengu tegelikku arengut, mis on sageli selgelt 

lokaalsed. Nendel juhtudel on oluline mõista, kuidas kohalikud põlengud toimivad 

ja kuidas need mõjutavad sektsiooni erinevaid osi. 

 

Joonis 3.1  Post kohalikus põlengus labori katses 

3.1 Olemasolevad uuringutulemused ja nende 
rakendamine Euokoodeksis 

Toimimispõhiseid tulepüsivusarvutusi kohalike põlengute puhul käsitletakse 

standardi EN 1991-1-2[2] Lisas C. Selles lisas antakse juhised kohaliku põlengu leegi 

kõrguse ja temperatuuri määramiseks. See põhineb Heskestad[10] ja Hasemi[11] töödel, 

mis annavad seosed tule mõõtmete (määratud soojuse eraldumise kiiruse ja 

diameetriga) ja teiste parameetrite vahel, sealhulgas leegi kõrgus ja temperatuur 

leegis.  

Laeni ulatuvad leegid levivad tavaliselt radiaalsuunas. Mudel võtab seda arvesse 

temperatuuri määramisel sektsioonis. Joonis 3.2 on näidatud mõlemad olukorrad. 
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Joonis 3.2  Kohaliku põlengu põhiparameetrid  
(vasakul: leek ei ulatud laeni, paremal: leek ulatub laeni) 

EN 1991-1-2 Lisa C ei anna meetofdit temperatuuri või elemendi poolt vastuvõetava 

soojusvoo määramiseks etteantud kaugusel tuleallikast. Lisaks sellele EN 1991-1-2 

Lisas C toodud meetodi puhul võetakse konservatiivselt leegi kiirgusvõimeks 1.0, 

mis annab katsetega võrreldes konservatiivse tulemuse. Euroopa Liidu Research 

Fund for Coal and Steel (RFCS) toetatud projekti LOCAFI raames viidi läbi 

uuringud, et täiustada Lisa C metoodikat. Katseseeria ja numbrilise analüüsi teel 

saadud tulemuste alusel tehti ettepanekud eelnimetatud piiangute mõju 

vähendamiseks. 

TÄiustatud mudelit tutvustatakse Peatükis 4 ja esitatakse detailselt käesoleva 

dokumendi Annex A. Peatükis 3.2 kirjeldatakse mudeli kontrollimiseks ja 

kalibreerimiseks tehtud katseid.  

3.2 Katsed ja kalibreerimine 
Selles peatükis kirjeldatakse katseid, mis viidi läbi kohalike põlengute täiustatud 

mudeli arendamiseks. Detailne kirjeldus on toodud LOCAFI projekti materjalides 

vastavalt tekstis olevatele viidetele. 

3.2.1 Liège Ülikoolis läbi viidud katsed 

Esimene LOCAFI katsete grupp viidi läbi The first group of tests undertaken as part 

of the LOCAFI project were performed at the University of Liège Ülikoolis. Kokku 

tehti 24 üksiku tuleallikaga katset. Detailne katsete kirjeldus on toodud LOCAFI 

prjekti Dokumendis 6[12]. 

Kasutatid kahte põlevat vedelikku nii, et saavutati sama soojuse eraldumise kiirus 

(HRR). Need vedelikud olid N-Heptaan and Diisel. 

Katsed tehti nii tuleallika keskel oleva postiga kui ka ilma postita. Posti olemasolu 

ei mõjutanud märkimisväärselt HRR. 
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Joonis 3.3  2 m katsepann koos kütuse toitemehhanismiga (LOCAFI 
Dokument 15[13]) 

 

Põlev vedelik pandi viide anumasse erinevate diameetritega 600 mm kuni 2200 mm. 

Iga diameetri puhul katsetati identsete tingimustega nii N-Heptaani kui ka Diisliga. 

Erinevalt peatükis 3.2.2 kirjeldatud katsetest, anti vedelkütus anumatesse konstantsel 

kiirusel selle asemel, et alustada katset täidetud anumaga, milles korraga kogu kütus. 

Selline vedelkütuse juhtimine võimaldas hoida HRR konstantsena väärtuse 

500 kW/m² juures. 

Liège katsetes arvutati HRR avaldise (3.1) abil, kus 675 on kütuse tihedus (kg/m3) 

ja 44000 on entalpia põlemisel (kJ/kg). See avaldis on toodud LOCAFI Dokumendis 

D8[16]. 

𝐻𝑅𝑅 =
𝐹𝑙𝑜𝑤

60
×  

675

1000
 ×  44000 (3.1) 

Tabel 3.1 esitatakse katsete kokkuvõte. 
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Tabel 3.1 Liège Ülikoolis tehtud katsete kokkuvõte 

Katse No. Diameeter (m) Põlevaine Mõõdetud HRR (kW) 

1 0.6 Diisel 185 

2 0.6 Heptaan 173 

3 0.6 Diisel 154 

4 0.6 Heptaan 149 

5 1.0 Diisel 505 

6 1.0 Heptaan 485 

7 1.0 Diisel 474 

8 1.0 Heptaan 455 

9 1.4 Diisel 979 

10 1.4 Heptaan 950 

11 1.4 Diisel 955 

12 1.4 Heptaan 921 

13 1.4 Diisel 979 

14 1.4 Heptaan 950 

15 1.8 Diisel 1620 

16 1.8 Heptaan 1569 

17 1.8 Diisel 1565 

18 1.8 Heptaan 1515 

19 2.2 Diisel 2421 

20 2.2 Heptaan 2341 

21 2.2 Diisel 2365 

22 2.2 Heptaan 2292 

23 Puit   

24 Puit   

 

3.2.2 FireSERT `s (Ulster’i Ülikoolis) läbi viidud katsed   

FireSERT’s (Ulster’i Ülikool) viidi läbi 52 katset paljude erinevate tule mõõtmete ja 

asukohtadega. Katsed jagati kahte seeriasse; katsed ilma laeta (Tabel 3.2) ja katsed 

laega (Tabel 3.3). 

Katsete detailne kirjeldus on toodud LOCAAFI Dokumendis 7 [14]. 

3.2.2.1 Katsed ilma laeta  

Esimeses faasis tehti 31 katset (Tabel 3.2). Kaugust postist tuleni muudeti, et uurida 

erinevaid põlengustsenaariumeid erinevate põlemiskoormustega. Muudeti põlevaine 

tüüpi (diisel, petrooleum ja puidust restid), tule üldmõõtmeid (animate arv ja 

mõõtmed) ja asendit. Kasutati erinevaid terasposti ristlõikeid, et uurida ristlõike kuju 

ja mõõtmete mõju temperatuurile ja soojusvoole. Mõõdeti erinevate kütuste HRR 

standardi EN 1992-1-2 Lisa C täiendamiseks. 

Ilmnes tatud vastuolu mõõdetud soojuse eraldumise ja tule parameetrite ja kütuse 

omaduste põhjal eeldatava väärtuse vahel. Viidi sisse vastav parandus numbrilise 

modelleerimise jaoks, vt selgitus LOCAFI Dokument 8-9[16]. Tabel 3.2 ja Tabel 3.3 

esitavad mõõdetud andmed ja korrigeeritud väärtused.  
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Tabel 3.2 Kokkuvõte FireSERT katsetest, ilma laeta 

Katse nr Põlevaine Diameeter 
ja animate 
arv 

HRR (kW) 

Mõõdetud Parandatud 

Post O2 - O1  Petrooleum 0.7 m 783 503 

Post O2 - O2 Petrooleum 0.7 m 728 515 

Post O2 - O3 Diisel 0.7 m 640 468 

Post O2 - O4  Diisel 0.7 m 543 442 

Post O2 - O5 Diisel 0.7 m 485 388 

Post O2 - O6 Diisel 0.7 m 640 441 

Post O2 - O7 Petrooleum 0.7 m 658 493 

Post O2 - O8  Petrooleum 1.6 m 4378 3492 

Post O2 - O9 Petrooleum 0.7 m  4 3388 2665 

Post O2 - O10 Diisel 1.6 m 3617 2725 

Post O2 - O11  Diisel 0.7 m  4 2601 2015 

Post O2 - O12 Petrooleum 1.6 m 3713 2648 

Post O2 - O13 Diisel & Petrooleum 0.7 m  2 2899 2428 

Post O2 - O14  Puit 0.5 m kuup 1944 1433 

Post I2 - I1  Petrooleum 0.7 m 737 529 

Post I2 - I2 Petrooleum 0.7 m 663 484 

Post I2 - I3 Petrooleum 0.7 m 692 559 

Post I2 - I4 Petrooleum 0.7 m 806 637 

Post I2 - I5 Diisel 0.7 m 688 578 

Post I2 - I6 Diisel 0.7 m 658 513 

Post I2 - I7  Diisel 0.7 m 547 466 

Post I2 - I8 Diisel 0.7 m 676 484 

Post I2 - I9 Petrooleum 1.6 m 4762 3750 

Post I2 - I10 Petrooleum 1.6 m 3894 3200 

Post I2 - I11  Petrooleum 0.7 m  3 2255 1873 

Post I2 - I12 Petrooleum 0.7 m  2 1439 1192 

Post I3 - I13 Petrooleum 0.7 m 736 570 

Post I3 - I14 Petrooleum 0.7 m 708 525 

Post I3 - I15 Petrooleum 0.7 m 617 520 

Post I3 - I16  Petrooleum 0.7 m  2 1335 1114 

Post H2 - H1  Petrooleum 0.7 m 641 438 

Post H2 - H2 Petrooleum 0.7 m 610 514 

Post H2 - H3  Petrooleum 0.7 m 628 458 

Post H2 - H4 Petrooleum 0.7 m 630 484 

Post H2 - H5 Petrooleum 0.7 m  2 1425 1106 

Post H2 - H6  Petrooleum 0.7 m  3 2402 1771 

Post H2 - H7 Petrooleum 1.6 m 3828 2955 

 

Joonis 3.4 on näidatud kaks katsevarianti. Vasakpoolsel fotolon anumad vedela 

põlevaine jaoks, mis määravad tule diameetri.  
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Joonis 3.4  Katseseade kohaliku põlengu katseks FireSERT ‘s (vasakul: 
anumad vedela põlevainega, paremal: puitrestid)  

3.2.2.2 Katsed laega  
Uuringu teises faasis viidi läbi 21 katset. Nagu esimeses faasiski, varieeriti tule 

asukohta sektsioonis. Katseseeria kokkuvõte on toodud Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kokkuvõte katsetest FireSERT’s, laega 

Test Number Fuel Diameter 
HRR (kW) 

Measured Corrected 

Lagi - O21  Petrooleum 0.7 m 739 563 

Lagi - O22  Petrooleum 0.7 m 759 575 

Lagi - O23  Petrooleum 0.7 m 814 511 

Lagi - O24  Petrooleum 0.7 m 763 607 

Lagi - O25  Petrooleum 0.7 m 476 512 

Lagi - O26  Petrooleum 1.6 m 3653 2885 

Lagi - O27  Diisel 0.7 m 515 496 

Lagi - O28  Diisel 0.7 m 397 468 

Lagi - O29  Diisel 0.7 m 633 490 

Lagi - O30  Diisel 0.7 m 614 472 

Lagi - O31  Petrooleum 0.7 m  2 1420 1074 

Lagi - O32  Diisel 0.7 m  2 1185 952 

Lagi - O33  Puit 0.5 m kuup 440 295 

Lagi - O34  Puit 0.5 m kuup 400 273 

Lagi - O35  Puit 0.5 m kuup  2 702 666 

Lagi - O36  Puit 1  1  0.5 m 1410 1870 

Lagi - O37  Petrooleum 0.7 m  4 3215 2506 

Lagi - O38  Puit 1  1  0.5 m 1788 2253 

Lagi - O39  Diisel 1.6 m - - 

Lagi - O40  Petrooleum 0.7 m - - 

Lagi - O41  Puit 1  1  0.5 m - - 

Joonis 3.5 on näidatud katset “Lagi - O38’ , kus selgelt näha laeni ulatuvat leeki. 
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Joonis 3.5  Leek ulatuv laeni 

3.2.3 Numbriline modelleerimine 

Lisaks katsetele viidi läbi ulatuslik numriline uuring. Numbrilise modelleerimise 

põhieesmärgiks oli ekstrapoleerida katsetulemuste andmebaasi katsete piiridest 

laiemale, sealhulgas ka suurema diameetriga põlengutele, mis katsetamiseks on liiga 

ohtlikud. 

Numbriliseks analüüsiks kasutati tarkvara The Fire Dynamics Simulator (FDS)[15] , 

mis võimaldab simuleerida soojsülekannet CFD meetodil. Joonis 3.6 võrreldakse 

tegeliku leegi fotot katses FDS tarkvaraga simuleeritud leegiga. 

Tuli on dünaamiline ja muutuv nähtus, mida on arvutuslikult väga raske 

modelleerida. FDS nõuab tervet rida sisendparameetreid, millest paljud sõltuvad 

katse eritingimustest. Mudeli parameetriteks on põlemise efektiivsus, tahma saagis, 

kiirguse kao osakaal, turbulentsi mudel, turbulentsi parameetrid ning kiirgusnurkade 

arv. Olulisimaid sisendparameetreid kirjeldatakse järgnevates peatükkides. 
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Joonis 3.6  FDS abil modelleeritud ja katses pildistatud leegi kuju 
võrdlus, FireSERT katse Post I2 - I11 [16] 

3.2.3.1 Turbulentsi mudel 

CFD ülesannete lahendamisel on fundamentaalse tähtsusega turbulentsi (vedeliku 

kiiruse ja rõhu kaootilised muutused) õige modelleerimine. Põlemisel muudab 

turbulents leegi kõrgust ja asendit ajas. Praegusel ajal ei ole turbulentsiga seotud 

füüsikaliste nähtuste simuleerimine ühegi numbrilise mudeliga võmalik. Selleasemel 

tarkvara, nagu näiteks FDS, kasutavad üldisi lähendalgoritme, millel igaühel on 

omad eelised ja puudused erinevates olukordades sõltuvalt ülesande 

ääretingimustest. FDS 5 kasutab suhteliselt vana, kuid hästi tuntud ‘Smagorinsky’ 

mudelit, samas FDS 6 lubab valida mitme erineva turbulentsimudeli vahel, nagu 

näiteks ‘dynamic Smagorinsky’ mudel, ‘Vreman’ mudel ja ‘Deardoff’ mudel[17] (mis 

on valitud vaikimisi).  

Viidi läbi mitmeid parameetrilisi uuringuid, et määrata temperatuuri muutusi 

erinevate turbulentsi mudelitega. Samuti uuriti, kuidas mõjutavad tulemusi erinevate 

parameetrite muutused iga mudelit moodustavas algoritmis. Kokkuvõte näitas, et 

‘Constant Smagorinsky’ mudel andis kõige paremini katsetega kokkulangevaid  

tulemusi, kui Smagorinsky konstanti väärtuseks võeti 0.1. 

Kui projekteerimisel tahetaks kasutada CFD lahendusi, tuleb silmas pidada, et 

turbulentsi mudeli valik mõjutab oluliselt numbrilisi tulemusi.  

3.2.3.2 Kiirgav osa 

Kiirgav osa on soojuskiirgusena vabanev osa põlemisel vabanevast energiast, 

vastandina konvektsioonina eralduvale energiale. Nagu selgitatud FDS User 

Guide[15] peatükis 13.1.1 on kiirgava osa osakaal sõltuv leegi temperatuurist ja 

keemilisest koostisest, mida kimbagi ei saa arvutada numbriliselt piisava täpsusega. 

Selle asemel kasutab tarkvara globaalseid kalibreeritud väärtusi. 

Vaikimisi kasutatakse FDS programmis väärtust 0.35, i.e. 35% soojusest eraldub 

kiirgusena ja 65% konvektiivselt. Katsetati ka muid väärtusi, kuid parimad 

tulemused saavutati vaikeväärtusega. 

3.2.3.3 Tuul 

Numbrilised simulatsioonid tehakse tavaliselt täiest tuulevaikses sektsioonis, s.t. õhk 

tõuseb otse üles ja leek on vertikaalne. Tavaliselt see ei vasta reaalsele olukorrale, 

kuna ka väike õhu liikumine põhjustab leegi kõrvalekallet vertikaalsest. Peatükkides 

3.2.1 ja 3.2.2 kirjeldatud katsetes oli leegi kõrvalekalle selgelt nähtav, vt näiteks 

Joonis 3.7. 



 

16 

  

Joonis 3.7  Katse O36, näha on leegi kõrvalekalle vertikaalsest 

Kuigi seda süstemaatiliselt ei mõõdetud, oli leegi kõrvalekalle katsetes visuaalselt 

jälgitav. Seega on tuule mõju arvestamine olulise tähtsusega mudeli kalibreerimise 

täpsuse saavutamiseks.Thus, the inclusion of wind was fundamental to achieve a 

high degree of accuracy in model calibration. 

3.2.4 Põhilised tulemused 

LOCAFI katsetest saadi suur hulk andmeid olukordade kohta, mida senini EN 1991-

1-2 Lisa C ei käsitlenud. 

Liège Ülikoolis läbi viidud katsed keskendusid olukordadele, kus kogu post on 

leegist haaratud. Uuriti posti mõju leegi kõrgusele ja temperatuurile erinevatel 

kõrgustel. Selgus, et posti mõju suurendab on leegi kõrgust. Sellegipoolest jäävad 

EN 1991-1-2 kohaselt määratud leegi kõrgused ja temperatuurid leegi vertikaalteljel 

konservatiivseks sõltumata posti mõjust leegis.  

Ulster’I Ülikooli katsetes pöörati peatähelepanu olukordadele, kus post asus leegist 

väljapool. Nendest katsetest selgus, et EN 1991-1-2 kohaselt määratud leegi kõrguse 

ja temperatuuri väärtused tuleallika vertikaalteljel on konservatiivsed võrreldes 

katsetulemustega. Lisaks sellele saadi katsetest suur hulk andmeid leegist väljaspool 

asuva postini jõudva soojusvoo kalibreerimiseks. Laega ja ilma laeta tehtud katsed 

näitasid, et tuulel on tugev mõju temperatuurile ja soojusvoole tuleallika läheduses, 

samal ajal tulest eemal mõõdetud soojusvoogu tuule oluliselt ei mõjutanud. 
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4 UUS MUDEL TEMPERATUURI MÕJU 
MÄÄRAMISEKS POSTIDELE 
KOHALIKE PÕLENGUTE TINGIMUSTES 

4.1 Põhimõtted ja kasutusala 
Peatükis 3 kirjeldatud katseprogrammi alusel on välja töötatud uus kohaliku põlengu 

mudel. Uut mudelit on kontrollitud soojusvoo mõõtmise teel katsetes ning tulemused 

on vastuvõetavalt konservatiivsed kõikidel juhtudel. 

Põhiline idee on tule diskretiseerimine virtuaalseks tahkeks leegiks, mis koosneb 

lihtsatest vormidest nagu silindrid ja ja rõngad või keerukamates mudelites sujuva 

kujuga vormidest (Joonis 4.1).  

 

Joonis 4.1  Kohaliku põlengu mudel, mis koosneb silindrilistest või 
koonilistest osadest 

Kiirgusvoo virtuaalsest tahkest leegist võib arvutada igas ruumipunktis standardsete 

soojuskiirgusülekande modelleerimise meetodite abil. Kui kiirgusvoog on teada, siis 

saab määrata temperatuuri teraspostis mistahes asukohas sektsiooni piirides.  

Kui post on leegi sees, siis määrab temperatuuri põhiliselt konvektiivne 

soojusülekanne, leegist väljapool asuva posti puhul aga määrab temperatuuri 

peamiselt soojuskiirgus. (Joonis 4.2). 

 

Joonis 4.2  Posti ja tule omavaheline asend  

Mudelis eeldatakse, et leegi kuju maas on ring, mille diameter ei ületa 10 m ning 

HRR ei ületa 50 MW. 

Postini jõudev soojusvoog sõltub sellest, millises neljast tsoonist see asub: 

1) Väljaspool leeki, 

2) Leegi sees, 
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3) Leegi sees, suitsukihi sees, 

4) Väljaspool leeki, suitsukihi sees, 

Tsoone on kujutatud Joonis 4.3. 

 

 

Joonis 4.3  Tsoonid kohaliku põlengu modelleerimisel 

Enne LOCAFI projekti olid olemas mitmed mudeldi tsoonidele 2, 3 ja 4, kuid puudus 

mudel tsoonile 1. 

Uus mudel katab kõik olukorrad, eriline tähelepanu on pööratud tsoonile 1 ning see 

on esitatud käesoleva dokumendi Annex A. Peatükis A.2 kirjeldatakse mudelit 

väljaspool leeki asuvatele postidele, s.o. tsoonid 1 ja 4. Peatükis A.3 kirjeldatakse 

leegis asuvate postide mudeleid, s.o. tsoonid 2 ja 3. 

Enamik leeke on koonilise kujuga. Siiski või koonuse kese tuule mõjul liikuda. 

Seetõttu lähendatakse tsoonide 2 ja 3 puhul leeki silindriga, mille pind langeb kokku 

leegi servaga.  

Tsoonide 3 ja 4 soovituslik kõrgus on /10 , kuid seda võib muuta, nagu selgitatud 

Annex A. 

Meetod koosneb kahest üldisest sammust; esiteks posti segmendini jõudva hetkelise 

soojusvoo arvutus ja seejärel segmendi temperatuuri arvutus.  

4.2 Pratilised abivahendid kohaliku põlengu 
soojusvoo määramiseks 

Kohaliku põlengu tingimustes oleva posti termilise käitumise analüütiline mudel on 

küllalt keerukas ja ei sobi praktilises projekteerimises kasutamiseks. Käesolevas 

peatükis kirjeldatakse nelja abivahendit Annex A toodud metoodika praktiliseks 

rakendamiseks.  

4.2.1 Samaväärtusjoontega graafikud 

4.2.1.1 Sissejuhatud 

Siin kirjeldatakse soojusvoogude määramise kiiret meetodit, mis põhineb 

samaväärtusjoontega graafikutel. Need graafikud on koostatud Annex A esitatud 
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mudeli alusel ja võimaldavad kasutajal määrata soojusvoo soovitud asukohas ilma 

detailsemate arvutusteta. 

Samaväärtusjoontega graafikud annavad soojusvoo väärtuse kindlatel kaugustel 

vertikaal- ja hjorisontaalsihis leegist (mis on määratud diameetri ja HRR-ga). 

Soojusvood tsooni 2 jaoks on samuti graafikul esitatud, need on arvutatud 

Heskestad’I mudeli järgi (nagu näidatud peatükis A.3). 

Samaväärtusjoontega graafikud paljude muude juhtude jaoks on toodud Annex C. 

4.2.1.2 Samaväärtusjoontega graafikute kasutamine projekteerimisel 

Samaväärtusgraafikute kasutamiseks peab projekteerija lihtsustama arvutuslikku 

põlengustsenaariumit järgnevalt: 

Samm a) Tule kuju esitatakse ekvivalentse ringikujulise pinnana, 

Samm b) Posti modelleeritakse ekvivalentse ristkülikulise profiilina (EN 1991-1-2[2] 

Lisa G), 

Samm c) Posti pööratakse nii, et kõige laiem ristkülikui külje normal on tule poole 

suunatud. 

Samm a) 

Kui kohaliku põlengu tegelik põhiline tuleallikas ei ole ringikujuline, siis tuleb see 

arvutusteks asendada ekvivalentse ringiga, mille diameter annab tegelikuga võrdse 

pindala vastavalt avaldisele (4.1): 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 = √
4𝑆

𝜋
    m (4.1) 

Kus: 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 Ekvivalentne diameeter (m) 

𝑆 Kohaliku põlengu pindala (m²) 

Keerukamate kujude puhul või siis juhul, kui tuleallika pikkuse/laiuse mõõtmete 

suhe on üle 2, soovitatakse jagada tule pindala väiksemateks osadeks, mis siis 

modelleeritakse omakorda igaüks ringidena. Mitmest ringikujulisest tulest eralduvad 

soojusvood võib liita, nagu selgitatud peatükis A.4. 

Samm b) 

Posti ristlõike ümber tuleb kujundada ristkülik olenemata ristlõike tegelikust kujust 

(Joonis 4.4). See meetod EN 1991-1-2 Lisas G tehtud eeldustele ning selline 

lihtsustus võimaldab vältida selliste keerukate ilmingutega arvestamist nagu näiteks 

varjeefekt (s.o. kui osa ristlõikest “varjab” teisi osasid kiirguse eest).  
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Joonis 4.4  H-posti modelleerimine ja posti osa detailne mudel 

Samm c) 

Posti asend määratakse posti ja tule kesktelge ühendava joonega (Joonis 4.5). 

 

Joonis 4.5  Võimalikud posti asendid  

Projekteerimisarvutusteks tuleb post keerata nii, et ristküliku pikima külje normaal 

on selle ühendava joone sihis, mis vastab kõige konservatiivsemale eeldusele 

(Juhtum A Joonis 4.5). Arvutus tehakse kõikidele külgedele selle tule poole pööratud 

külje keskpunkti andmete järgi, seda selgitatakse peatükis B.1.2. 

Kauguseks x-telje sihis võeakse posti külje keskpunkti ja tule keskme vaheline 

kaugus. 

Tõenäoliselt täpselt ekvivalenttule omadusi kirjeldavat samaväärtusgraafikut ei ole. 

Sel juhul kasutatakse järgmist kõrgema HRR-ga ja diameetriga graafikut, mis 

annavad konservatiivse tulemuse. 

Kui voo väärtused on graafikult leitud, saab avaldise (4.2) abil arvutada keskmise 

ristlõikeni jõudva kiiratava soojusvoo. Väärtused esitatakse suhtena külgede 

laiusesse. 

ℎ̇𝑚,𝑟 =  
𝑙1ℎ̇𝑟,1 + 2𝑙2ℎ̇𝑟,2

2𝑙1 + 2𝑙2
 (4.2) 

Kus: 

ℎ̇𝑚,𝑟 On keskmine ristlõikeni jõudev kiiratav soojusvoog 
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ℎ̇𝑟,1 on küljeni 1 jõudev soojusvoog, mille saab lugeda vastavalt 

samaväärtusgraafikult 

ℎ̇𝑟,2 on küljeni 2 jõudev soojusvoog, mille saab ligeda 

samaväärtusgraafikult 

Konservatiivse lihtsustusena võib 90° külje soojusvoo väärtuseks võtta 50% 

soojusvoost 0° küljele. 

Kui posti asend ei ole selline, et pikem külg oleks tulega ühendava sirgega risti nagu 

juhtum C Joonisel 4.5, siis tuleb enne samaväärtusgraafikute kasutamist posti asendit 

korrigeerida nagu näidatud Joonisel 4.6. 

 

 

Joonis 4.6  Postide asendi korrigeerimine, kui pikema külje normaal ei 
ole tule poole pööratud  

Algsed pikkused on  𝑙1,𝑜𝑟𝑔 ja 𝑙2,𝑜𝑟𝑔. Muudetud pikkused on  

𝑙2 =  𝑙1,𝑜𝑟𝑔 × sin 𝛼 +  𝑙2,𝑜𝑟𝑔 × cos 𝛼 (4.3) 

𝑙1 =  (𝑙1,𝑜𝑟𝑔 + 𝑙2,𝑜𝑟𝑔) − 𝑙2 (4.4) 

Edasi arvutatakse soojusvoog avaldisest (4.2). 

Samaväärtusgraafikute kasutamine eeldab, et leek ei ulatu laeni. Kui selgub, et leek 

ulatub laeni (avaldisest (A.2)), peab projekteerimisel lisaks arvestama ‘kuuma 

tsooniga’ (tsoon 4 Joonis 4.3). Selles tsoonis tuleb soojusvoog arvutada avaldisest 

(A.21). Enamikel juhtudel on soojusvoog tsoonis 4 kõrgem kui tsoonis 1 

(samaväärtusgraafikutelt määratuna). Seega siis kõrgeim temperatuur postis, mida 

peaks arvesse võtma tulepüsivusarvutustes peatükis 5, on tsoonis 4 saadud väärtus. 

4.2.2 Tabelarvutuse vahendid 

Suuremat täpsust võimaldab saada tabelarvutuse kasutamine võttes aluseks mudelid 

käesoleva dokumendi lisadest A ja B. Tabelarvutuse abil on võimalik arvesse võtta 

posti tegelikku asendit tule suhtes. Tabelarvutuse näiteid on toodud Joonis B.9 ja 

Joonis B.11 

Kuna soojusülekanne on keeruline protsess, on mudelis palju pikki ja keerukaid 

avaldisi. Soovitav on, et selliseid arvutusi viivad läbi vastava ala eksperdid.   
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4.2.3 OZone  

Alternatiivina käsitsiarvutusele või ise loodud arvutuslikele abivahenditele on 

arendatud mitmeid tarkvaralisi vahendeid kasutades LOCAFI termilist mudelit. Üks 

suhteliselt kergelt kättesaadav programm selleks otstarbeks on OZone. 

OZone on kasutajasõbralik tarkvara, mis suudab arvutada tule termilise mõju ja 

temperatuuri muutuse konstruktsioonielemendis. Ozone’s saab kasutada 

nominaalseid põlengukõveraid ja ka kahte tüüpi loomuliku põlengu mudeleid: 

kohalikud põlengud ja sektsioonipõlengud. OZone (koos teiste põlenguga seotud 

ArcelorMittalis arednatud tarkvaravahenditega) võib leida siit: 

http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-

calculations.html 

Sektsioonipõlengute puhul võmaldab OZone kasutada ühe- või kahetsoonilist 

mudelit vastavalt EN 1991-1-2 Lisale D. Põhiline eeldus tsoonimudelite puhul on 

see, et sektsioon on jaotatud tsoonideks, mille ulatuses on temperatuur igal ajahetkel 

konstantne. Ühetsoonilises mudelis on temperatuur sama kogu sektsiooni ulatuses. 

See mudel kehtib täielikult väljaarenenud (lahvatusjärgse) põlengu puhul. 

Kahetsoonilised mudelid on sobivamad juhuks, kui tule areng on piiratud. Sel juhul 

modellerib kahetsooniline mudel paremini temperatuurijaotust sektsioonis, kus 

kuum kiht on lae läheduses ja jahedam kiht allpool. 

Avatud ruumis või suurtes sektsioonides, kus lahvatust ei toimu, tuleb 

konstruktsiooni uurida kohaliu põlengu tingimustes.  The localised fire procedure 

implemented in Ozone’s rakendatud kohaliku põlengu mudel põhineb LOCAFI-

projekti tulemustel.  

Nagu peatükis A.2.1.1 kirjeldatud, põhiline soojuskiirguse vahetuse modelleerimisel 

kujutatakse leeki virtuaalse tahke leegina, mis kiirgab kõigis suundades. Esimene 

samm arvutustes määratleb kohaliku põlengu leeki modelleeriva tahke leegi kuju ja 

ajsat sõltuva temperatuurijaotuse.Virtuaalse tahke leegi kuju võib olla silindriline või 

kooniline. Silindriline tule mudel on lihtsam, kuid tavaliselt see ülehindab kiirgavaid 

soojusvoogusid. Ozone’s rakendatakse virtuaalse tahke leegi mudelina koonilist 

tahket leeki, mis mis ennustab soojusvoogu täpsemalt. 

Juhtudel, kui leek ulatub lae tasapinnast kõrgemale, tuleb silinder või koonus võtta 

lae kõrgusena. Lisaks silindrile või koonusele tuleb aresse võtta kiirgav lisarõngas, 

mis modelleerib leegi levimist lae all. 

Ozone’s on rakendatud soojuskiiruse arvutus ilma pindintegraale kasutamata (nagu 

see on SAFIR-s, vt peatükk 4.2.4). Selle asemel on mudeli aluseks elemendi kujule 

vastavad kujutegurid, nagu on näidatud Avaldises (A.9). 

Soojusvoog arvutatakse erladi kõigi nelja ristlõikele vastava risttahuka külje jaoks ja 

selle soojusvoo keskmine väärtus rakendatakse terasristlõike koguperimeetrile. See 

tähendab, et varjeefekti ei arvestata. Kohaliku ja sektsioonipõlengu koostoime 

võimaldab arvesse võtta kiiratavate soojusvoogude kombinatsioone.  

Kohaliku põlengu modelleerimiseks vajalikud sisendid on asend, diameter ja HRR 

arenemiskäik ajas maksimaaselt 5 põlengu kohta.  

Loomuliku põlengu mudelite puhul võib kasutada mitmeid stsenaariumeid. 

Sektsioonipõlengu puhul on vajalik määratleda sektsiooni ja tule omadused, 

kasutades EN1991-2- Lisa E.  

Kui sektsiooni omadusi ei ole määratletud, eeldatakse, et kohalik põleng toimub 

avatud ruumis. Kui sektsiooni omadused on määratletud koos kohaliku põlenguga, 

http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-calculations.html
http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-calculations.html
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arvutab OZone kuuma ja jaheda tsooni temperatuurid sektsioonis arvestades 

automaatselt maksimaalseks põlengu pindalaks kohalike põlengute pindalade 

summa. Temperatuuri avutuseks pakutakse Ozone’s kolm võimalust: kuuma tsooni 

temperatuur, kohaliku põlengu temperatuur või maksimaalne nendest (tarkvaras 

nimetatakse seda ‘Kumb on suurem’). 

4.2.4 Mudelid lõplike elementide (FE) meetodi baasil 

Kui projekteerija soovib suuremat täpsust, võib kasutada lõplike elementide 

meetodil (FE) põhinevaid tarkvaravahendeid, nagu SAFIR® või ANSYS® . FE 

mudeli kasutamine vähendab lihtsustuste määra ja sellel on järgmised eelised: 

 Saab kasutada täpsemat koonilist leegi lähendmudelit silindrite ja rõngaste 

kobumi asemel.  

 Saab kasutada reaalset posti ristlõike kuju ja arvestada varjeefekti 

kiirgusülekandel. 

 On võimalik arvutada sõltumatult nähtavustegurid kõikide külgede ja virtuaalse 

leegi vahel.  

 Saab välja arvutada ristlõike ulatuses muutuva temperatuurijaotuse.  

 Saab arvestada termilis-mehaanilist koosmõju posti käitumises. Näiteks posti 

kõverdumine ebaühtlase temperatuurijaotuse tõttu. 

Weinwvad tarkavarad võivad mudelit käsitleda erienvatl. Näiteks erinevat tüüpi 

elemendid, erinev elementideks jaotamine. Siin on toodud kirjeldus SAFIR tarkvara 

rakendamisest.  

SAFIR tarkvaras on kasutusel kaks leegi tüüpi; silindriline ja kooniline. Lasutaja 

võib valida leegi tüübi oma äranägemise järgi. Koonilise leegi näide on toodud 

Joonis 4.7. 

 

Joonis 4.7  Leegi kuju (vasakul) ja temperatuur leegi (paremal) SAFIR-is 

SAFIR-I termilises mudelis arvutatakse temperatuur  2D termiliste arvutuste 

seeriana iga kasutaja poolt valitud lõpliku elemendi integreerimispunktis. Nendel 

elementidel võib olla ruumis mistahes asend.  

Soojusvoog arvutatakse igal ajahetkel eraldi lõpliku elemendi ihale küljele. See 

tähendab, et kohaliku põlengu soojusvoo mõju elemendile on anisotroopne; 

Tulepoolsed elemendi küljed saavad suurema soojusvoo, vastaspool olevad 

külgedeni ei jõua soojusvoog üldse.  

Mingi küljeni jõudva kohaliku põlengu soojusvoo arvutamisel lisatakse automaatselt 

soojuskaod tavatemperatuuriga kaugematesse piirkondadesse. 
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Tuleallikas on jagatud horisontaalseteks kihtideks paksusega 0.1 m. See on väiksem 

käsitsiarvutuste puhul soovituslikust 0.5 m-st (vt peatükk A.2.1.1). Iga kiht ja iga 

rõngas on jaotatud 36 sektoriks 10 kraadi kaupa. Selline jaotud määratleb tahud, mis 

moodustavad leegi välispinna. Arvutatakse soojusvoog igalt tahult igale posti 

ristlõike külgpinnale. 

Konstruktsioonile võib mõjuda üke või mitu kohalikku tuleallikat. Mitme tuleallika 

korral liidetakse kokku soojusvood igalt allikalt. 

4.3 Terasposti lõigu temperatuuri määramine 
Selles peatükis kirjeldatakse posti lõigus sellele mõjuvast soojusvoost põhjustatud 

temperatuuri määramise protsessi. Nii nagu selgub Peatükk 5-st, on elenedi 

projekteerimisel vaja teada mitte soojusvoogu, vaid temperatuuri.  

Soojuse eladumise kiiruse (heat release rate HRR) saab määrata EN 1991-1-2 Lisa 

E kohaselt, kus HRR graafik on jagatud 3 ossa (vt Joonis 4.8): kasvufaas, konstantne 

faas (kui on), kus põlemist kontrollib kas põlevaine või ventilatsioon, ja 

kahanemisfaas. Sellise graafiku kuju puhul on termilise mõju mõttes kõige 

kriitilisem konstantne faas. 

 

Joonis 4.8  HRR graafik vastavalt EN 1991-1-2 Lisale E 

Soojuse eraldumine põlemisel on ajast sõltuv protsess, mis tähendab, et soojusvoog 

tuleks arvutada ajasammude kaupa. Arvutuste mahtu suurendab märkimisväärselt ka 

see, et soojusvoog ei ole posti kõrguse ulatuses konstantne. 

Kui posti mingi osani jõuab tulest lähtuv soojusvoog, siis selle temperatuur hakkab 

tõusma. Põlevainega juhitud faasis jääb soojusvoog konstantseks, mis tähendab seda, 

et posti lõigu poolt vastuvõetav soojusvoog on tasakaalustatud ümbritsevasse 

keskkonda kiiratava soojusvooga. Seda tuntakse kui stabiilse temperatuuriga 

olukorda. 

Kui posti lõigu math on suur, võib stabiilse temperatuuriga olukorra saavutamine 

võtta kaua aega. Paljudel juhtudel on see aeg aeg pikem kui põlengu kestus, mis 

tähendab seda, et stabiilse temperatuuriga olukorda kunagi ei saavutata.  

Projekteerija võib konservatiivselt eeldada, et stabiilse temperatuuri oleks 

saavutatakse alati. See vähendab oluliselt vajalikku arvutusmahtu, kuna temperatuuri 

arvutustes ei ole siis enam vaja ajast sõltuvust arvestada.  Sellegipoolest tuleb 
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arvestada, et stabiilne temperatuur, mida eeldatakse võib olla märkimisväärselt 

kõrgem kui tegelik temperatuur. Kui on projekteerijal valmidus teha keerukamaid 

avutusi, mis võtavad arvesse ajast sõltuvust, siis on võimalik saada säästlikumaid 

lahendusi. Edaspidi peatükis 4.3.2 nimetatakse selliseid meetodeid ‘samm-

sammuline meetod’.  

Temperatuuri määramise soovituslik meetod sültub sellest, missuguse täpsusega on 

soojusvoog arvutatud. Peatükis 4.2 esitatud nelja meetodi jaoks soovitatakse 

järgmisi lahendusi: 

 Samaväärtusgraafikute kasutamise puhul on kogu soojusvoog antud konstantse 

faasi jaoks. Temperatuur arvutatakse avaldistega, mis on todud peatükis 4.3.1. 

 Tabelarvutus puhul soovitatakse arvutada kogu posti lõikude poolt vastu võetav  

soojusvoog järgmistele HRR väärtustele vastavalt: 25%, 50%, 75% ja 100% 

maksimaalsest. Temperatuur tuleks sel juhul määrata samm-sammulise meetodi 

abil (peatükk 4.3.2). 

 Ozone teeb arvutused samm-sammulise meetodiga. Täiendavaid 

sisendparameetreid ei ole vaja. 

 FE tarkvaraga saab arvutada soojusvoo ja temperatuuri koos samas 

arvutusprotsessis. 

Kuna erinevate posti lõiguteni erinevatel kõrgustel jõuab erinev soojusvoog, on 

tulemuseks erinevad temperatuurid posti eri kõrgustel. Selle tulemuseks on 

pikisuunaline konvektiivne soojusvoog posti ulatuses, mis aitab kaasa temperatuuri 

ühtlustumisele posti naaberlõikudes. Selle nähtuse arvesse võtmiseks oleks vaja 

posti 3D mudelit. Mitmed numbrilised analüüsid on näidanud, et see mõju on siiski 

küllalt piiratud ja tegeliku temperatuurijaotuse modelleerimiseks annab piisava 

täpsuse erinevatel tasanditel rakendatud 2D termiline analüüs, rakendades vastaval 

tasandil olevaid ääretingimusi. 

4.3.1 Stabiilse temperatuuri meetod 

Teades posti lõiguni jõudvat soojusvoogu, saab selle stabiilse temperatuuri lihtsalt 

määrata Eurokoodeksi avaldistega. 

Kuna posti lõik on väljaspool leeki, toimub konvektiivne soojusülekanne 

tavatemperatuuriga õhuga (20°C), väljaarvatud siis kui on koostoime 

sektsioonipõlenguga. Kiirgusüleandel neeldub postis εℎ̇𝑚,𝑟 ja kiirgab tagasi 

keskkonda. 

Soojusliku tasakaalu avaldis on seega: 

0 = αc(θ − 20) + σε[(θ + 273)4 − (20 + 273)4] − εℎ̇𝑚,𝑟 (4.5) 

Kus: 

αc On konvektiivse soojusülekande tegur = 35 W/(m²K) vastavalt 

EN 1991-1-2 

σ on Stefan-Boltzmann’i konstant, mis on 5.6710-8 W/(m²K4) 

ε On terase kiirgusvõime (EN 1993-1-2 annab väärtuseks 0.7) 

θ On terase temperatuur, C  

Stabiilne temperatuur ei sõltu soojusvoogu vastuvõtva posti lõigu mõõtmetest.  
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Selle avaldise võib lahendada iteratiivselt, tulemuseks saame sõltuvuse θ ja ℎ̇𝑚,𝑟 

vahel. Eeldades σ ja ε soovituslikke väärtusi võime avaldise (4.5) esitada graafiliselt, 

nagu näha Joonis 4.9. 

 

Joonis 4.9  Soojusvoo ja konstantse temperatuuri vaheline sõltuvus 

4.3.2 Samm-sammuline meetod 

Kui soojusvoo hetkväärtus on arvutatud, saab aja-temperatuuri sõltuvuse 

määramiseks kasutada samm-sammulist meetodit standardist EN 1993-1-2. 

Ristlõike temperatuur sõltub netosoojusvoost, mis on vastuvõetava soojusvoo 

hetkväärtuse ja kiiratava soojusvoo väärtuse vahe. Netosoojusvoo saab leida 

termilise tasakaalu avaldisest, mille erijuhtumiks on avaldis (4.6): 

ρ𝐶𝑝(𝑇)
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=

𝐴𝑚

𝑉
[ℎ̇𝑧𝑗

− αc(𝑇 − 20) − σε((𝜃 + 273)4 − 2934)] (4.6) 

Kus: 

ℎ̇𝑧𝑗
 on ristlõike poolt vastuvõetav netosoojusvoog (kirjeldatud Lisas A) 

ρ on terase tihedus, kg/m3 

𝐶𝑝 on terase erisoojus, J/(kgK) 

𝐴𝑚/𝑉 on ristlõiketegur, m-1 

Sellest avaldisest arvutatakse temperatuur samm-sammult ajasammu Δt kaupa 

(näiteks 60 s) avaldisest: 

𝑇𝑡+∆𝑡 =  𝑇𝑡 + ∆𝑡
𝐴𝑚

𝑉

1

ρ𝐶𝑝(𝑇𝑡)
[ℎ̇𝑧𝑗

− αc(𝑇 − 20) − σε((θ + 273)4 − 2934)] (4.7) 

Kus: 

𝑇𝑡+∆𝑡 On temperatuur lõigus 𝑧𝑗 ajahetkel t+Δt. 

Kõik ajast sõltuvad suurused avaldise paremal pool tuleb määrata ajahetkel t kuna 

HRR muutub ajas. Seda avaldist on lihtne rakendada tabelarvutuses. Sellel meetodil 

põhineb temperatuuri arvutus ka Ozone tarkvaras. 



 

27 

5 POSTI ARVUTUS 

Standardites EN 1993-1-2 ja EN 1994-1-2 on antud mudelid 

konstruktsioonielementide mehaanilise kandevõime ja terviklikkuse hindamiseks 

standardse või loomuliku põlengu tingimustes. Nende abil määratakse materjalide 

mehaaniliste ja termiliste omaduste karakteristlikud väärtused. Arvutuslikud 

väärtused saadakse karakteristlike väärtuste jagamisel varuteguritega γM,fi. Kuna 

aga soovituslik varutegur γM,fi = 1.0 on aktsepteeritud kõigi Rahvuslike lisade poolt, 

viidatakse termiliste omaduste väärtustele ilma täpsustamata, kas on tegemist 

karakteristlike või arvutuslike väärtustega. 

5.1 Kandevõime kontrollimine 
Kontrolli tingimus on väljendatud tingimusena, et ajahetkel t põlengu ajal: 

𝐸fi,d,t ≤ 𝑅fi,d,t (5.1) 

Kaudsed mõjud (sisejõud ja momendid, mis konstruktsioonis tekivad 

deformatsioonidest ja soojuspaisumisest) võivad jääda arvestamata, kui 

tulepüsivusarvutust tehakse standardkõvera kohaselt. Muudel juhtudel võib kaudsed 

mõjud jätta arvestamata, kui  need on hüljatavalt väikesed või kui ääretingimused ja 

arvutusmudel on konservatiivsed. 

5.2 Koormused 

Lihsustusena võib 𝐸fi,d väärtuseks võtta: 

𝐸fi,d = 𝜂fi𝐸d (5.2) 

Kus: 

𝐸d on koormuste põhikombinatsiooni arvutuslik väärtus 

(kandepiirseisund) vastavalt standardile EN 1990 

𝜂fi on arvutuslike koormuste vähendustegur 

Vähendusteguri 𝜂fi väärtus sõltub sellest, kas põhikombinatsioonis kasutatakse 

avaldist 6.10 või 6.10a ja 6.10b, vastavalt standardile EN 1990. 

Kui põhikombinatsioonis kasutatakse avaldist 6.10 standardist EN 1990, siis 

arvutatakse vähendiustegur järgnevalt: 

𝜂𝑓𝑖 =
𝐺𝑘 + Ψ1,1𝑄𝑘,1

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1
 (5.3) 

Kui põhikombinatsioonis kasutatakse avaldist 6.10a ja 6.10b, siis võetakse 

vähendustegur  𝜂fi võrdseks väiksemaga järgmistest kahest avaldisest: 

𝜂𝑓𝑖 =
𝐺𝑘 + Ψ1,1𝑄𝑘,1

𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1Ψ0,1𝑄𝑘,1
 (5.4) 

𝜂𝑓𝑖 =
𝐺𝑘 + Ψ1,1𝑄𝑘,1

𝜉𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1
 (5.5) 
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Kus: 

𝐺𝑘 on alalise koormuse karakteristlik väärtusis  

𝑄𝑘,1 on domineeriva muutuva koormuse karakteristlik väärtus 

𝜉 on ebasoodsa alalise koormuse vähendustegur, vastavalt standardile 

EN 1990 

Ψ0,1 on muutuvkoormuse kombinatsioonitegur 

Ψ1,1 on muutuvkoormuste kombinatsioonitegur 

Tuleb märkida, et vähendus- ja kombinatsioonitegurid on Rahvuslikult Määratud 

Parameetrid ja võivad olla eri riikides erinevad. Projekteerimisel tuleb arvestada, et 

kasutataks õigeid väärtusi. 

5.3 Kandevõime 
Ebaühtlase temperatuurijaotusega konstruktsioonielemendi kandevõime võib leida 

kui ühtlase temperatuurijaotusega elemendile võttes temperatuuriks maksimaalse 

temperatuuri elemendis vaadeldava ajahetkel.  

Temperatuur θ elemendis määratakse vastavalt meetoditele, mida on kirjeldatud 

peatükis 4. Posti temperatuur tuleb määrata erinevatel kõrgustel ja kõige kõrgema 

temperatuuriga tuleks arvutada posti kandevõime. 

Modelleerimine on näidanud, et maksimaalne temperatuur on tavaliselt umbes 1/3 

posti kõrgusel, eeldades, et leek ei ulatu laeni. Kui leek ulatub laeni, on kõrgeim 

temperatuur tõenöoliselt kuumas tsoonis (tsoon 4 Joonis 4.3). 

5.3.1 Ristlõiete klassifikatsioon 

Nagu ka normaaltemperatuuril projekteerimisel, tuleb kõikidele ristlõigetele, mis kas 

tervikuna või osaliselt on surutud, määrata ristlõikeklass, et saaks nende 

kandevõimet õigesti arvutada.  

Kuna materjali tugevus ja elastsusmoodul vähenevad temperatuuri tõustes erinevalt, 

võivad ristlõigete klassid põlengu tingimustes olla normaaltingimustest erinevad. 

Sellegipoolest kasutatakse ühte, normaaltemperatuuril põhinevat klassifikatsiooni 

kõikidel temperatuuridel. Klassifikatesiooni reeglid on samad, mis tavatemperatuuri 

standardis EN 1993-1-1 välja arvatud see, et ε väärtus põlengu olukorras on vastavalt 

standardi EN 1993-1-2 punktile 4.2.2: 

ε = 0.85√
235

𝑓𝑦
 (5.6) 

kus 𝑓𝑦 on voolavuspiir temperatuuril 20°C. 

Tegur 0.85 võtab arvesse materjali omaduste muutust kõrgematel temperatuuridel ja 

on lähendväärtus suhtele √𝑘E,θ 𝑘y,θ⁄ . On võimalik, et posti ristlõikeklass põlengus 

on kõrgem kui tavatemperatuuril, näiteks klass 3 tavatemperatuuril on klass 4 tules. 

Klassi 4 ristlõigete kandevõime arvutus põlengus on toodud standardis EN 1993-1-

2[3]. See teema jääb välja käesoleva dokumendi käsitlusalast.  
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5.3.2 Paindenõtkekandevõime 

Arvutuslik nõtkekandevõime ühtlase temperatuuriga postidele ristlõikeklasside 1, 2 

või 3 puhul ajahetkel t määratakse muidu samuti kui normaaltemperatuuril, ainult 

materjali omadused võetakse vastavalt temperatuurile vähendatud väärtustega. 

Arvutuslik nõtkekandevõime standardi EN 1993-1-2 punkti 4.2.3.2 kohaselt: 

𝑁b,fi,t,Rd = 𝜒fi𝐴𝑘y,θ

𝑓y

γM,fi
 (5.7) 

Nõtkekandevõime vähendustegur (nõtketegur) χfi on väiksem väärtustest y-y ja z-z 

telje suhtes, vastavalt avaldistele: 

χfi =
1

φθ + √φ𝜃
2 − 𝜆θ

2
 

(5.8) 

Kus: 

φθ =
1

2
(1 + α𝜆θ + 𝜆θ) (5.9) 

ning: 

α = 0.65√
235

𝑓y
 (5.10) 

Dimensioonita saledus ühtlasel temperatuuril 𝑎 arvutatakse: 

𝜆θ = 𝜆√
𝑘y,θ

𝑘E,θ
 (5.11) 

Kus: 

𝐴 on terasposti ristlõikepindala 

𝑘y,θ on temperatuurist sõltuv terase tugevuse vähendustegur 

𝑘E,θ on temperatuurist sõltuv terase elastsusmooduli vähendustegur 

𝑓y on terase voolavuspiir 

𝜆 on dimensioonita saledus normaaltemperatuuril 

Vähendustegurid 𝑘y,θ ja 𝑘E,θ sõltuvad temperatuurist. Numbrilised väärtused on 

standardis EN 1993-1-2[3] ja on toodud ka Joonisel 5.1. 
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Joonisel 5.1  Pinge-pikenemise sültuvuse vähendustegurid 
süsinikterasele kõrgetel temperatuuridel 

5.3.3 Nõtkepikkused 

Standardi EN 1993-1-2 punktis 2.3.2(3) soovitatakse, et dimensioonita 

saledus (tingsaledus) 𝝀  määratakse nagu tavatemperatuurilgi 
välja arvatud sidemetega raamid, millel posti  nõtkepikkuse 𝒍𝐟𝐢 

määramisel võib arvesse võtta posti otsa kinnitustingimusi 
nagu näidatud joonisel  

Joonis 5.2, eeldusel, et hoone iga korrus on omaette tuletõkkesektsioon ja 

tuletõkkesektsiooni piirete tulepüsivus ei ole madalam kui postidel. Kuna hjätkuvad 

postid on palju jäigemad kui post tuletõkkesektsioonis, siis eeldatakse, et nad 

takistavad ka tuletõkkesektsioonis oleva posti otsa pöördeid. 

 
 

Joonis 5.2 Postide nõtkepikkused tules. 
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5.4 Kandevõime arvutused lõplike elementide 
meetodiga 

Alternatiivina peatükis 5.3 kirjeldatud mehaanilisele mudelile võib posti arvutada ka 

lõplike elementide (FE) meetodiga.  

Projekteerija poolt valitud FE tarkvara peab olema võimeline tegema “koostoime” 

arvutusi, kus arvutusmudeli termilisi ja mehaanilisi komponente arvutatakse 

samaaegselt. 

Termilise analüüsi tegemiseks peab tarkvara olema võimeline arvutama “tahkelt 

leegil” eralduvat ja posti poolt vastuvõetavat  soojuvoogu. Leegi kuju määratakse 

vastavalt avaldistele peatükist A.2. CFD võimekust ei ole vaja. Täpsemalt 

käsitletakse seda peatükis A.2.1.1. 

Mehaanilise analüüsi tegemiseks soovitatakse kasutada mittelineaarset 

materjalimudelit. Vastavalt kasutaja eelistustele võib kasutada tala- või 

koorikelemente. Mõlemal juhul tuleb jälgida, et alghälbeid võetakse arvesse. 

Lisajuhised FE modelleerimise kohta on toodud EN 1993-1-5 Lisas C[18].  
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ANNEX A LISA A MUDEL KOHALIKU 
PÕLENGU MÕJU 
ARVUTAMISEKS POSTILE  

Nii nagu öeldud peatükis 3.2, on paljude katsetulemuste alusel kalibreeritud ja 

tõendatud mudel kohaliku põlengu tingimustes postile mõjuva soojusvoog ja 

temperatuuri muutuse määramiseks. Seda mudelit kirjeldatakse käesolevas lisas. 

Kiirguse ja konvektsiooni kaudu toimuva soojusülekande füüsikaline olemus tingib 

selle mudeli suhtelise keerukuse ja ei ole eeldatud, et projekteerijad kasutaksid seda 

käsitsiarvutustes, kuigi rakendamine tabelaruvutustes on võimalik. Selle asemel on 

loodud lihtsustatud lahendusi, kus kasutatakse selle mudeli põhimõtteid, nagu 

selgitatud peatükis 4.  

A.1 Ülevaade 
Kohaliku põlengu mõjul postis muutuvat temperatuuri saab määrata allpool 

kirjeldatud meetodiga. Meetodiga määratakse temperatuuri posti lõigus kindlal 

kõrgusel ja seda protseduuri võib rakendada paljukordselt erinevatel kõrgustel, et 

saada temperatuuriprofiil postis antud ajahetkel. 

Meetod jaguneb kaheks üldiseks sammuks; postini jõudva soojusvoo arvutus, 

seejärel postilõigu temperatuuri arvutus. 

Eeldatakse, et põrandapinnal on tuli ringikujline, diameter ei ületa 10 m ja HRR ei 

ületa 50 MW.  

Kui peamine põlevaine ei paikne ringikujuliselt, siis see modelleeritakse ringina, 

mille diameter annab tegelikuga võrdse pindala avaldise (A.1) kohaselt: 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 = √
4𝑆

𝜋
    m (A.1) 

Kus: 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 ekvivalentdiameeter (m) 

𝑆 Kohaliku põlengu pindala põrandal (m²) 

Mudeli rakendamise variante tsoonides näidatakse Joonis 4.3. Peatükis A.2 

kirjeldatakse mudeli postile väljaspool leeki (tsoonid 1 ja 4) ning peatükis A.3 

kirjeldatakse mudelit leegis asuvale postile (tsoonid 2 ja 3). 

A.2 Väljaspool leeki asuv post 
Kohaliku põlengu puhul mõjutab tuli leegist väljapool asuvat posti põhiliselt 

kiiratava soojusvoo kaudu. Postini jõudvat kiirguse teel levivat soojusvoogu 

mõjutavad oluliselt leegi kuju ja posti asend leegi suhtes. 

Võib eeldada, et sektsiooni mahu valdava osa jaoks on konvektiivselt leviv 

soojusvoo osa hüljatavalt väike. Siiski ei ole see eeldus õigustatud lae all leviva 

suitsutsoonis. Kohaliku põlengu puhul on suitsukihi paksus üldjuhul väike võrreldes 

sektsiooni kõrgusega.  
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Kui suitsulevikule on laes takistusi, siis suitsukihi paksuse ℎ𝑠𝑚𝑜𝑘𝑒 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 võib määrata 

takistuse geomeetriliste parameetrite järgi (tüüpjuhul talade ristlõike kõrgus). 

Praktikas soovitatakse tavaliselt suitsukihi paksuseks võtta 10 % lae ja põranda 

vahelisest kaugusest. 

Soojusvoo arvutamiseks on erinevad avaldised sõltuvalt sellest, kas vaadeldav 

asukoht on väljaspool või seespool suitsukihti (vt peatükk A.2.1 ja A.2.2). 

A.2.1 Post asub väljaspool suitsukihti 

Arvutuskäik on jaotatud 3 sammuks: 

(a) Modelleerida leegi pinna geomeetria, 

(b) Arvutada leegi temperatuur, 

(c) Hinnata kiiratavat soojusvoogu teraposti lõigu temperatuuri. 

Konvektiivse soojusvoo võib hüljata, kiiratav soojusvoog modelleeritakse tahke 

leegi kontseptsiooni kohaselt, s.o. leeki käsitletaks kui tahket pinda, mis kiirgab 

soojust posti poole. 

A.2.1.1 Leegi tahke pinna geomeetria 

Esimene samm on leegi geomeetria loomine. Eeldatakse koonilist kuju, mis koosneb 

reast väheneva diameetriga silindritest (vertikaalsed pinnad) ja rõngastest 

(horisontaalsed pinnad) (Joonis A.1). 

 
Joonis A.1  Leegi tahke mudel (vasakul) ja geomeetria detailed (paremal)  

Leegi kõrgus ℎ𝑓 arvutatakse EN 1991-1-2[2] Lisas C todud korrelatsiooniindeksi abil: 

ℎ𝑓 = −1.02𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 + 0.0148𝑄(𝑡)0.4 (A.2) 

Kus: 

𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 Tuleallika diameeter (m)  

𝑄(𝑡) on tuleallika HRR (W) 

Kõrgusel 𝑧𝑖 oleva silindri raadius 𝑟𝑖 on: 

𝑟𝑖 = 0.5𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 (1 −
𝑧𝑖

ℎ𝑓
) (A.3) 

Kasutusmugavuse tõttu peaks silindrite arv olema piiratud. Täpsuse ja kasutatavuse 

vahel peaks hea tasakaalu andma 0.5 m kõrgused silindrid. Väga suure lihtsustuse 

ohutumale poole same kasutades silindrit, mille kõrgus on võrdne leegi kõrgusega 
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ℎ𝑓. Sel juhul koosneb tahke leegi mudel ainult kahest komponendist: silinder ja selle 

peal olev ketas (diameeter = 𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒). 

A.2.1.2 Leegi kiirgusomadused ja temperatuur  

Teine samm on leegi kiirgusomaduste ja tahke leegimudeli temperatuuri määramine. 

Eeldatakse, et leegi teljel kõrgusel 𝑧𝑖 asetseva ühe silindri ja rõnga (Joonis A.2) 

temperatuur on konstantne ja arvutatakse avaldisest: 

𝜃𝑓(𝑧𝑖) = min (900;             20 + 0.25(0.8𝑄(𝑡))
2 3⁄

(𝑧𝑖 − 𝑧virt)−5 3⁄ ) (A.4) 

Kus 𝑧virt on virtuaalne alguspunkt: 

𝑧virt = −1.02𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒 + 0.00524𝑄(𝑡)0.4  (A.5) 

Need on avaldised C.2 ja C.3 standardist EN 1991-1-2. Kõrgus ℎ𝑓 tähistab punkti, 

kus gaaside temperatuur leegi teljel jõuab väärtuseni 520°C, vastavalt avaldisele 

(A.4). 

Oluline on märkida, et HRR varieerub ajas, mis tähendab, et leegi omadused ja 

soojusvoog varieerub põlemise jooksul. 

On võimalik lahendada juhtumeid, kus tuleallikas ei ole maas, vaid kõrgusel 𝑧𝑓𝑖𝑟𝑒 

mutes vastavalt lae ja tule vahelist kaugust (lae suhtelist kõrgust)  (ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙 asendatakse 

ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙− 𝑧𝑓𝑖𝑟𝑒). 

 

Joonis A.2  Tule lihtsustatud mudel, mis koosneb rõngastest ja 
silindritest 

A.2.1.3 Postini jõudev kiiratav soojusvoog  

Esiteks, posti ristlõige modelleeritakse ristkülikukujulisena sõltumata tema 

tegelikust kujust (Joonis A.3). See lähenemisviis vastab EN 1991-1-2 Lisa G 

eeldustele. Keerukamast geomeetriast loobumine võimaldab vältida keeukate 

nähtuste nagu varjeefekt arvestamise vajadust (s.o. kui osa ristlõikest “varjab” teisi 

osasid soojuskiirguse eest).  

Post jaotatakse lõikudeks (kõrgusega 𝑧𝑗) ning soojusvoog arvutatakse igale neljale 

lõigu küljele ning seejärel arvutatakse nende keskmine. 
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Joonis A.3  H-posti modelleerimine ja detailne postilõigu mudel 

Kuna eeldatakse, et kiirgusvõime ja temperatuur on konstantsed kogu lõigu ulatuses, 

saab kiiratava soojusvoo arvutada kujuteguri abil, mis arvestab kui suur osa kogu 

kiirgavalt pinnalt kiiratavast soojusvoost jõuab vaadeldava vastuvõtva pinnani. Selle 

teguri väärtus sõltub kiirgava pinna mõõtmetest, kiirgava ja vastuvõtva pinna 

vahelisest kaugusest ja nende omavahelsiest asendist. On olemas analüütilised 

valemid erinevate stsenaariumite jaoks, s.h. ka siin kasutatud tahke leegi kujude 

jaoks. 

Kujutegur ∅ lõpmatu tasapinna ja lõpliku silindri vahel on toodud avaldises (A.6). 

Geomeetrilised parameetrid on toodud Joonis A.4. 

 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
=

𝑆

𝐵
−

𝑆

2𝐵𝜋
{𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5}   

kus 

(A.6) 

𝐿1 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝑌2 − 𝐵 + 1

𝐴 − 1
) 

𝐿2 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐶 − 𝐵 + 1

𝐶 + 𝐵 − 1
) 

𝐿3 = −𝑌 [
𝐴 + 1

√(𝐴 − 1)2 + 4𝑌2
𝑐𝑜𝑠−1 (

𝑌2 − 𝐵 + 1

√𝐵(𝐴 − 1)
)] 

𝐿4 = −√𝐶
𝐶 + 𝐵 + 1

√(𝐶 + 𝐵 − 1)2 + 4𝐶
𝑐𝑜𝑠−1 (

𝐶 − 𝐵 + 1

√𝐵(𝐶 + 𝐵 − 1)
) 

𝐿5 = 𝐻𝑐𝑜𝑠−1 (
1

√𝐵
) 

 

kus: 

𝑆 =
𝑠

𝑟
  𝑋 =

𝑥

𝑟
 𝑌 =

𝑦

𝑟
 𝐻 =

ℎ

𝑟
 

𝐴 = 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑆2   

𝐵 = 𝑆2 + 𝑋2   

𝐶 = (𝐻 − 𝑌)²   
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Joonis A.4  Geomeetrilised parameetrid kujuteguri määramiseks lõpmatu 
tasapinna ja lõpliku silindri vahel  

Kiiratava soojusvoog, mis võetakse vastu ja neeldub silindri z𝑖 𝑘ü𝑙𝑗𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗 

saadakse sel juhul: 

ℎ̇𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑧𝑖→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗
= σε(θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)

4
. ∅𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑧i→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗

 (A.7) 

kus: 

ε on terase kiirgusvõime (EN 1993-1-2 annab väärtuseks 0.7) 

𝜎 = 5.67  10-8 W/(m2K4) 

θ𝑓(𝑧𝑖) on silindri 𝑧𝑖 temperatuur, avaldisest (A.4)  

∅𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑧i→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗
 on silindri 𝑧𝑖 külje 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗 kujutegur avaldisest (A.6) 

Tule mudel on esitatud Joonis A.5. 



 

38 

 

 

Joonis A.5  Siindri 𝒛𝒊 ja külje 𝒇𝒂𝒄𝒆
𝒋
 vaheline soojusülekande  

3d vaade (ülal), külgvaade (all) 

Kujutegurid on liidetavad [2]. Näiteks, kujuteguri ∅ Joonis A.6 toodud juhtumil saab 

arvutada kujutegrutitest ∅1 ja ∅2: 

∅1 = ∅ + ∅2 ⇒ ∅ = ∅1 − ∅2 (A.8) 

 

Joonis A.6  Kujutegurite liidetavuse reegel 

Kõiikide võimalike kujude jaoks kujutegurite ja seega ka soojusvoo määramiseks on 

vaja lisareegleid. Näiteks juhtumil, mis on Joonis A.7, külgjele 1 paistab silindetr, 

küljele 2 ja 4 paistab silinder osaliselt, kuid küljele 3 kiiratavat soojusvoogu tahkelt 

silindrilt ei jõua. Seega külg 1 vastab avaldisega (A.6) kirjeldatud juhule. Küljel 3 

on vastuvõetav kiiratav soojusvoog null. Külgede 2 ja 4 puhul on olukord keerukam 

ja avaldist (A.6) otseselt rakendada ei saa, sest (külje) tasapind lõikab silindrit.  
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Joonis A.7  Silindri – posti koosmõju näide (pealtvaade) 

Kuna kiiratava soojusvoo vastuvõtmine on peamiselt seotud nähtava nurgaga, 

võiblahendusena kasutada pinna kuju, mis annab ekvivalentse kujuteguri. 

Kasutatakse muudetud geomeetriaga silindrit, nagu näidatud joonisel Joonis A.8 ja 

Joonis A.9. Silindri diameetrit muudetakse nii, et muudetud silinder on täielikult 

nähtav vaadeldavale küljele ja järelikult saab kasutada avaldist (A.6). Keerukamat 

juhtu mitme silindriga on näha Joonis A.10, mille võib lahendada samamoodi. 

 

Joonis A.8  Silindrite mudel – pealtvaade 
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Joonis A.9  Silindri mudel – 3d vaade 

 

Joonis A.10  Keerukam juhtum silindrite modelleerimisel 

Lõpmatu tasapinna ja rõnga vaheline kujuteguri on toodud avaldisega (A.9). 

Geomeetrilised parameetrid on toodud Joonis A.11. 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
=

𝐻

2
(

𝐻² + 𝑅2
2 + 1

√(𝐻² + 𝑅2
2 + 1)² − 4𝑅2

2
−

𝐻² + 𝑅1
2 + 1

√(𝐻² + 𝑅1
2 + 1)² − 4𝑅1

2
) (A.9) 

See avaldis kehtib, kui 𝑙 >𝑟2 

kus: 

𝐻 = ℎ/𝑙   

𝑅1 = 𝑟1/𝑙   

𝑅2 = 𝑟2/𝑙   

𝑙       on külje ja rõnga keskpunkti vaheline kaugus 

 

Joonis A.11  Rõnga – tasapinna geomeetria 
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Rõngakujuline osa (rõngas 𝑧𝑖) kahe silindri vahel käsitletakse kiirgava pinnana (vt 

Joonis A.12) ja kiiratav soojusvoog arvutatakse avaldisest (A.9). See liidetakse 

ainult siis, kui 𝑧𝑗 > 𝑧𝑖 (s.o. kui külg “näeb” rõngast). 

Et avaldise (A.9) abil saaks lahendada kõiki võimalikke juhtumeid, on vaja 

lisareegleid. Teoreetiliselt kehtib see avaldis ainult siis, kui rõnga keset läbiv 

vertikaaltasapind on risti ka kiirgust vastuvõetava elemendi pinnaga, mis ei ole alati 

nii (vt Joonis A.12) 

 

Joonis A.12  Rõnga mudel (pealtvaade) 

Kiirguse sihtpinna asendil on tugev mõju kahe pinna vahel toimuva soojusvoo 

ülekandele (Joonis A.13). Avaldis (A.9) vastab juhtumile, kus sihtpinna normaal on 

tule suunas ja annab suurima (kõige konservatiivsema) kujuteguri väärtuse.  

 

Joonis A.13  Kiirguse sihtpinna asendi mõju 

Samuti on vajalik võtta arvesse olukord, kui rõngas või silinder on ainult osaliselt 

nähtavad (vt Joonis A.14). Sel juhul  muudetakse rõnga välist ja sisemist raadiust, et 

tekitada nähtav rõngas samuti nagu silindri puhul. Joonisel on toodud näited kahe 

juhtumi kohta, kus rõngas on määratud sisemise raadiuse 𝑟𝑧𝑖+1 ja välimise 

raadiusega 𝑟𝑧𝑖. Juhtumi a puhul tuleb muuta ainult raadiust 𝑟𝑧𝑖 , juhtumi b puhul aga 

mõlemat raadiust 𝑟𝑧𝑖 ja 𝑟𝑧𝑖+1. 
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Joonis A.14  Rõnga modelleerimise keerukamad juhtumid 

Külje poolt vastuvõetav kiiratud soojusvoogon sel juhul summa kõikide silindrite ja 

rõngaste kiiratud voogude summa: 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗
= ∑ σ. ε. (θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)

4
. ∅𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑧i→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗

𝑖

+ ∑ σ. ε. (θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)
4

. ∅𝑅𝑖𝑛𝑔 𝑧i→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗

𝑖

 
(A.10) 

Lõpuks, posti lõigu poolt vastuvõetud soojusvooks kõrgusel 𝑧𝑗 on arvutatud nelja 

külje keskmine soojusvoog laiusel 𝑙𝑖: 

ℎ̇𝑟𝑎𝑑,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
=

∑ 𝑙𝑖. ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
4
𝑖=1

 (A.11) 

A.2.1.4 Kogusoojusvoog posti lõigule 

Nagu eelnevalt öeldud, kui post on väljaspool leeki ja vaadeldav lõik ei ole 

suitsukihis, siis kogu soojusvoog postilõigule on võrdne kiiratud soojusvooga: 

ℎ̇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
= ℎ̇𝑟𝑎𝑑,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗

 (A.12) 

A.2.2 Postilõik suitsukihis 

Suitsukihis ei saa konvektiivse soojusvoo mõju hüljata. Samuti on suitsul tugev mõju 

kiirguslikule soojusvoole peamiselt tahma neeldumi-kiirgumi omaduste tõttu. 

Postilõiguni jõudev kogu soojusvoog arvutatakse järgmiste avaldistega: 

Esimese sammuna arvutatakse parameeter 𝑦: 
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𝑦 =
𝑑 + 𝐻 + 𝑧′

𝐿ℎ + 𝐻 + 𝑧′
 (A.13) 

kus: 

𝑑 on tule keskpunkti ja posti vaheline kaugus (Joonis 4.2) 

𝐻 on tuleallika j alae vaheline kaugus 

Kui tuleallikas on kõrgusel 𝑧𝑓𝑖𝑟𝑒 , siis: 

𝐻 = ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙 − 𝑧𝑓𝑖𝑟𝑒 (A.14) 

𝐿ℎ saadakse avaldisest: 

𝐿ℎ = 𝐻(2.9𝑄ℎ
0.33 − 1) (A.15) 

𝑄ℎ, on dimensioonita HRR, mis arvutatakse nii: 

𝑄ℎ =
𝑄

1.11 × 106𝐻2.5
 (A.16) 

𝑧′ leitakse nii: 

𝑧′ = 2.4𝐷𝑒𝑞(𝑄∗2 5⁄ − 𝑄∗2 3⁄ )        𝑄∗ < 1 (A.17) 

𝑧′ = 2.4𝐷𝑒𝑞(1 − 𝑄∗2 5⁄ )                𝑄∗ ≥ 1 (A.18) 

 Q* on dimensioonita HRR, mis arvutatakse samamoodi kui 𝑄ℎ: 

𝑄∗ =
𝑄

1.11 × 106𝐷𝑓𝑖𝑟𝑒
2.5  (A.19) 

Mõjuv soojusvoog 𝐻𝑠 arvutatakse siis vastavalt 𝑦 väärtusele: 

{

𝐻𝑠 = 100000  W/m2                   𝑦 ≤ 0.3

𝐻𝑠 = 136300 − 121000. 𝑦  W/m2       0.3 < 𝑦 < 1.0

𝐻𝑠 = 15000. 𝑦−3.7  W/m2          1.0 ≤ y

 (A.20) 

Lõpuks kogu soojusvoog, mis jõuab lõiguni 𝑧𝑗 on: 

ℎ̇𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
= 𝐻𝑠 (A.21) 

A.3 Leegis asuv post 
Tuleala piirides asuvale postile mõjuvas soojusvoost on peamine konvektiivne osa. 

Lisaks sellele ei ole enam korektne tahke leegi mudel, mille välispind kiirgab soojust 

posti poole.  

Standardis EN 1991-1-2[2] on antud mudel leegi sees olevas punktis vastuvõetava 

soojusvoo arvutamiseks. Allpool esitatud mudel on Eurokoodeksi mudel mõningate 

muudatustega.  

Eristada tuleb posti lõike, mis on laealuses suitsukihis ja neid, mis ei ole. 
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A.3.1 Postilõik väljaspool suitsukihti 

Posti lõigud kõrgusel 𝑧𝑗 , mis asetsevad maapinna ja kõrguse (ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙 − ℎ𝑠𝑚𝑜𝑘𝑒 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟) 

vahel, on ümbritsetud kuumadest gaasidest, mille temperatuuri saab määrata 

avaldisest (A.4). Mõjuva soojusvoo saab arvutada järgnevast avaldisest: 

ℎ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 = σ. ε. ((θ𝑓(𝑧𝑗) + 273)
4

− 2934) + αc(θ𝑓(𝑧𝑗) − 20) (A.22) 

kus: 

αc on konvektiivse soojusülekande tegur = 35 W/(m²K) vastavalt EN 

1991-1-2 

Kogu posti lõiguni 𝑧𝑗 jõudev soojusvoog arvutatakse siis järgnevalt: 

ℎ̇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
= ℎ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒 (A.23) 

A.3.2 Postilõik suitsukihi sees 

Suitsukihi sees (vahemikus (ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙 − ℎ𝑠𝑚𝑜𝑘𝑒 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟) kuni ℎ𝑐𝑒𝑖𝑙) asuva postilõigu poolt 

vastuvõetava soojusvoo väärtuseks võetakse maksimaalne väärtustest 𝐻𝑠 , mis on 

arvutatud avaldistest (A.13) kuni (A.20), ja ℎ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒, mis on arvutatud 

avaldisest (A.22). 

A.4 Postilõigu poolt vastuvõetav 
kogusoojusvoog 

The model presented in Section A.2 and A.3 assumes only one fire source. However, 

it is common to have fire scenarios where several sources are involved. In these 

cases, simple addition rules may be applied. 

When the column is outside the fire area and not in the smoke layer, the radiative 

heat flux received by any face of the column is the sum of radiative heat fluxes 

emitted by each source assuming an upper limit of 100 kW/m2. 

If we consider 𝑛 fire sources: 

ℎ̇𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗
= min (100000, ∑ ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒𝑖→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗

n

𝑖=1

) (A.24) 

ℎ̇𝑟𝑎𝑑𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑧𝑗
=

∑ 𝑙𝑖. ℎ̇𝑎𝑙𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒𝑖

4
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
4
𝑖=1

 (A.25) 

Postilõigu kogu soojusvoog määramiseks arvutatakse keskmise arvutamine ei erine 

eelnevalt kirjeldatud metoodikast. 

Kõikide muude juhtude jaoks saadakse kogu vastuvõetav soojusvoog liites kõikide 

tuleallikate soojusvood eeldades nagu ennegi ülemiseks piiriks 100 kW/m². 
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ANNEX B LISA B MUDELI 
RAKENDAMINE VÄLJASPOOL 
LEEKI ASUVALE POSTILE 

Selles lisas on esitatud näide, kuidas rakendada mudelit praktilises arvutuses. Tuleb 

märkida, et peatükis 4.2 esitatud metoodika lubab projekteerijal määrata 

temperatuuri tõusu postis ka ilma siin toodud keeruka numbrilise arvutuseta.  

B.1.1 Juhtumi kirjeldus 

Näites on post väljaspool leeki (tule ala) ja väljaspool suitsu kihti (see on kõige 

keerukam juhtum). Kui posti lõigud oleksid suitsu kihi sees, kas siis leegis või leegist 

väljapool, ei oleks arvutused eriti keerulised, kuna meetod kasutab klassikalisi ja 

lihtsaid avaldisi, mis on juba praegu standardis EN 1991-1-2. 

Joonis B.1 on esitatud olukorra üldine kirjeldus. Posti ristlõige on HEB 300. See 

asetseb 4 m diameetriga anuma ees. Kaugus tuleallikaks oleva anuma servast kuni 

lähima posti lõigu küljeni on 0.5 m. Eeldatakse, et anumas toimub põlemine 

konstantse kiirusega 1000 kW/m2.  

 

Joonis B.1  Tule ja posti omavaheline asend 

B.1.2 Esialgne arvutus 

Arvutus saab teatud viisil lihtsustada. Arvutuste math on võrdeline lõikude arvuga. 

Avaldist (A.6) saab tunduvalt lihtsustrada, kui lõikude kõrgus on leegi mudeli 

silindrite kõrguse kordne (0.5 m). Sel juhul parameeter 𝑦 on võrdne 0-ga (vt 

Joonis B.2) ning avaldis (A.6) saab kuju: 

∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠, 𝑥, 𝑟, ℎ) =

𝑆

𝐴
−

𝑆

2𝐴𝜋
 {π + 𝐿1 − 𝐿2 + 𝐿3}  (B.1) 
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𝐿1 = 𝑐𝑜𝑠−1 (
𝐻2 − 𝐴 + 1

𝐻2 + 𝐴 − 1
) 

𝐿2 = 𝐻
𝐻2 + 𝐴 + 1

√(𝐻2 + 𝐴 − 1)2 + 4𝐻2
  𝑐𝑜𝑠−1 (

𝐻2 − 𝐴 + 1

√𝐴(𝐻2 + 𝐴 − 1)
) 

𝐿3 = 𝐻𝑐𝑜𝑠−1 (
1

√𝐴
) 

 

kus: 

𝑆 =
𝑠

𝑟
 𝑋 =

𝑥

𝑟
 𝐻 =

ℎ

𝑟
 𝐴 = 𝑋2 + 𝑆2 (B.2) 

Järelikult on arvutatavate lõikude piirid kõrgustel 0 m, 0.5 m, 1.0 m jne. Järgnevalt 

arvutatakse soojusvoog lõigul kõrgusel 1.0 m. 

 

Joonis B.2  Arvutusmudeli kirjeldus: Silinder-tasapindne element 
(vasakul) – lõikude kõrgused arvutusmudelis (paremal) 

Teiseks eeldatakse, et sellise asetuse puhul kiiratav soojusvoog ei jõua küljele 3. 

Küljed 2 ja 3 on sümmeetrilised ja saavad ühesuguse soojusvoo. 

Viimane lihtsustus on seotud soojusvoo arvutamisega kohaga posti lõigu küljel. 

Kuigi soojusvoog tuleks arvutada iga külje keskel (vt Joonis B.3), siis lihtsustusena 

tehakse arvutused külje 1 keskel. Kuna see on tuleallikale kõige lähemal asuv külg, 

siis see on suurim soojusvoo väärtus ja seega see lihtsustus annab konservatiivse 

tulemuse. 
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Joonis B.3  Lihtsustus soojusvoo määramisel igale küljele. 

B.1.3 Soojusvoo arvutus 

Avaldistest (A.2) kuni (A.5) on võimalik määrata kõikide silindrite ja rõngaste 

omadused. Käesoleval juhul on leegi kõrgus 6.15 m (vt Joonis B.9). Iga külje poolt 

vastuvõetav soojusvoog arvutatakse eraldi.  

Külje 1 puhul saab avaldise (B.) abil otse arvutada külje 1 ja silindrite vahelise 

kujuteguri. Seejuures tuleb rakendada liitmisreeglit sõltuvalt silindri ja külje 

kõrguste suhtest. 

Arvestades Joonis B.4 kujutatud külje 1 ja silindri 𝐶𝑖 asukohti (𝑧𝑖 ja 𝑧𝑖+1 vahel), võib 

posti lõigu asukoha kohalikus koordinaatide süsteemis (𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) võtta (𝑠𝑓 , 𝑥𝑓 , 𝑧𝑓), mis 

on (2.5, 0.0, 1.0). Joonis B.5 kuni B.8 on näidatud neli võimalikku juhtumit,  mida 

tuleb arvutusteks käsitleda eraldi, nagu näidatud samal joonisel. 

Tähistades kujutegurid ∅i (vastavalt ∅i+1), saame külje 1 ja silindri puhul, mille 

kõrgus on |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓| (vastavalt |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|) ja raadius 𝑟𝑖, kujuteguriteks: 

∅𝑖 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠 = 𝑠𝑓 , 𝑥 = 𝑥𝑓 , 𝑟 = 𝑟𝑖, ℎ = |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓|) 

∅𝑖+1 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(𝑠 = 𝑠𝑓 , 𝑥 = 𝑥𝑓 , 𝑟 = 𝑟𝑖, ℎ = |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|) 

(B.3) 

Siis kujuteguriks ∅ külje 1 ja silindri Ci vahel saame:  

∅ = |∅𝑖 − ∅𝑖+1| (B.4) 

Viimasena vaatsame rõngaste soojusvoogu. Kuna lõigu kõrgus on 1.0 m, on lõigust 

allpool ainult üks rõngas (kõrgusel 0.5 m). Avaldise (A.3) abil same rõnga 

raadiusteks (välimine ja sisemine): 

𝑟(𝑧𝑖 = 0.0) = 2.00 m 

𝑟(𝑧𝑖+1 = 0.5) = 1.84 m 

(B.5) 

Mõjuva soojusvoo same nüüd arvutada liites kõik soojusvood (avaldis (A.9)). Saame 

küljele 1 mõjuvaks soojusvooks 76.36 kW/m² ja eeldades kiirgusvõime väärtuseks 

0.7, same neeldunud soojusvooks 53.45 kW/m². 

Joonis B.9 on näidatud selle näite lahenduskäigu rakendus exceli tabelarvutuses. 
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Joonis B.4  Külje 1 koordinaadid 

 

 

Joonis B.5  Külje 1 suhteline asukoht, juhtum a 

 

 

Joonis B.6  Külje 1 suhteline asukoht, juhtum b 
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Joonis B.7  Külje 1 suhteline asukoht, juhtum c 

 

 

 

Joonis B.8  Külje 1 suhteline asukoht: juhtum d 
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Joonis B.9  Näide küljele 1 mõjuva soojusvoo arvutamisest exceli tabeliga 

 

HRR Dfire Q Q hf sf xf zf

kW/m² m W MW m σ Tabs m m m zvirt l

1000 4 12566370.6 12.57 6.15 5.67E-08 273.15 2.5 0 1 -0.46 2.5

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface1 Fi Fi+1 S X A Hi Hi+1 |zi-zf| |zi+1-zf| H Ri Ri+1

m °C m - - kW/m² - - - - - - - m m - - -

0 900 2.00 0.0726 0 7.79 0.3705 0.2979 1.25 0 1.56 0.50 0.25 1.00 0.50 0 0.00 0.00

0.5 900 1.84 0.2374 0.0555 31.45 0.2374 0.0000 1.36 0 1.85 0.27 0.00 0.50 0.00 0.20 0.80 0.73

1 900 1.67 0.1893 0 20.33 0.0000 0.1893 1.49 0 2.23 0.00 0.30 0.00 0.50 0 0.73 0.67

1.5 900 1.51 0.0823 0 8.84 0.1514 0.2337 1.65 0 2.73 0.33 0.66 0.50 1.00 0 0.67 0.60

2 900 1.35 0.0361 0 3.88 0.1953 0.2315 1.85 0 3.43 0.74 1.11 1.00 1.50 0 0.60 0.54

2.5 900 1.19 0.0177 0 1.91 0.1958 0.2136 2.11 0 4.43 1.26 1.68 1.50 2.00 0 0.54 0.47

3 900 1.02 0.0095 0 1.02 0.1797 0.1893 2.44 0 5.95 1.95 2.44 2.00 2.50 0 0.47 0.41

3.5 900 0.86 0.0054 0 0.58 0.1564 0.1618 2.90 0 8.41 2.90 3.48 2.50 3.00 0 0.41 0.34

4 900 0.70 0.0031 0 0.34 0.1296 0.1328 3.57 0 12.77 4.29 5.00 3.00 3.50 0 0.34 0.28

4.5 828 0.54 0.0018 0 0.15 0.1009 0.1027 4.66 0 21.68 6.52 7.45 3.50 4.00 0 0.28 0.21

5 708 0.37 0.0010 0 0.05 0.0711 0.0720 6.68 0 44.58 10.68 12.02 4.00 4.50 0 0.21 0.15

5.5 615 0.21 0.0004 0 0.02 0.0405 0.0409 11.80 0 139.24 21.24 23.60 4.50 5.00 0 0.15 0.08

6 540 0.05 0.0001 0 0.00 0.0095 0.0096 50.71 0 2571.11 101.41 111.55 5.00 5.50 0 0.08 0.02

6.5 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00 0 0.02 0

7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50 0 0 0

7.5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00 0 0 0

Incident heat flux on face 1 76.36 kW/m²

Absorbed heat flux on face 1 53.45 kW/m²

Input data

Cylinder Ring

Constant Intermediate variables

Section coordinate
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Külje 2 (ja külje 4) jaoks ei saa avaldist (A.9) otseselt kasutada, kuna kõik leegi osad 

ei ole nähtavad. Külje 2 ja silindri 𝐶𝑖 (asetseb 𝑧𝑖 ja 𝑧𝑖+1 vahel) puhul määratletakse 

kohalikus koordinaatide süsteemis (𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) külje 2 asukoht (𝑠𝑓 , 𝑥𝑓 , 𝑧𝑓) (Joonis B.10). 

Nagu eelmises peatükis selgitatud, muudetakse silindrit Ci ja tekivad uued punktid 

A, B ja C. Kõige keerulisem lahenduse osa on selle muudetud silindri kirjeldamine. 

 

Joonis B.10  Külje 2 koordinaadid 

Punkt A on minimaalse y-koordinaadiga punkt muudetud silindril, y-koordinaadi 

väärtus: 

 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(−𝑟𝑖,  𝑥𝑓) (B.6) 

Punkt C on maksimaalse y-koordinaadiga punkt muudetud silindril, y-koordinaadi 

väärtus: 

 𝑟𝑚𝑎𝑥 = 𝑟𝑖 (B.7) 

Punkt B vastab muudetud silindri keskmele: 

 𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 =
𝑟𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑚𝑎𝑥

2
 (B.8) 

Muudetud silindri radius on: 

 𝑟𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 =
𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛

2
 (B.9) 

Nüüd on võimalik määrata avaldises (B.) kasutatavad parameetrid muudetud silindri 

jaoks.  

Silindri 𝐶0 puhul 0 m ja 0.5 m vahel onb silindri algne raadius 2 m, seega: 
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𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(−2.0) = 0 m 

𝑟𝑚𝑎𝑥 = 2 m 

𝑦𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 =
0 + 2

2
= 1 m 

𝑟𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑 =
2 − 0

2
= 1 m 

(B.10) 

Nagu külje 1 puhul, tuleb sõltuvalt külje 2 ja muudetud silindri suhtelisest kõrgusest 

rakendada liitmisreeglit: 

∅𝑖 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(

𝑠 = 𝑦
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒

− 𝑥𝑓

𝑥 = 𝑠𝑓

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑

ℎ = |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓|

) 

∅𝑖+1 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2
(

𝑠 = 𝑦
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒

− 𝑥𝑓

𝑥 = 𝑠𝑓

𝑟 = 𝑟𝑎𝑑𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑑

ℎ = |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|

) 

(B.11) 

Nüüd saab arvutada külje 2 ja muudetud silindri vahelise kujuteguri: 

∅ = |∅𝑖+1 − ∅𝑖| 
 

(B.12) 

Rõngaste poolt kiiratav soojusvoog määratakse 0.5 m kohal olevale rõngale ja 

täpsemalt muudetud rõngale, mis on määratletud selle sisemise ja välimise 

raadiusega. Need vastavad eelnevalt arvutatud muudetud silindri raadiusele, mis on 

määratud välise raadiuse (1 m) järgi. Algne siseraadisu 1.84 m (vt raadius 𝑟𝑖 kõrgusel 

𝑧𝑖 = 0.5 m  Joonis B.11) on vähendatud väärtuseni 0.92 m. 

Küljele 2 mõjuv soojusvoog saadakse muudetud tahkelt leegilt lähtuvate kõikide 

soojusvoogude summana, mille väärtus on 7.41 kW/m² ja kiirgusvõime 0.7 puhul on 

postini jõudev kiiratav soojusvoog 5.19 kW/m². Joonis B.11 on näidatud selle 

arvutuskäigu rakendus exceli tabelarvutuses. 

Seega igal küljel neelduva soojusvoo same arvutada nii: 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒1
= 53.45 kW/m2 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒2
= 6.00 kW/m2 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒3
= 0 kW/m2 

ℎ̇𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑓𝑙𝑎𝑚𝑒→𝑓𝑎𝑐𝑒4
= 6.00 kW/m2 

(B.13) 

Kuna HEB 300 iga külje laisuseks on 0.3 m, on kogu soojusvoog lõigule 1.0 m 

kõrgusel: 

ℎ̇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑧𝑗
=

53.45 + 6.00 + 0 + 6.00

4 
= 16.36 kW/m2 (B.14) 
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Joonis B.11  Näide exceli tabelist, millega arvutatakse küljele 2 mõjuv soojusvoog 

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface2 H Ri Ri+1

m °C m - - kW/m² - - - HRR Dfire Q Q hf

0 900 2.00 0.0175 0 1.88 0 0.00 0.00 kW/m² m W MW m

0.5 900 1.84 0.0193 0.0060 2.71 0.20 0.40 0.37 1000 4 12566370.6 12.57 6.15

1 900 1.67 0.0160 0 1.72 0 0.37 0.33

1.5 900 1.51 0.0103 0 1.10 0 0.33 0.30

2 900 1.35 0.0056 0 0.60 0 0.30 0.27

2.5 900 1.19 0.0028 0 0.30 0 0.27 0.24 sf xf zf

3 900 1.02 0.0014 0 0.15 0 0.24 0.20 m m m

3.5 900 0.86 0.0006 0 0.07 0 0.20 0.17 2.5 0 1

4 900 0.70 0.0003 0 0.03 0 0.17 0.14

4.5 828 0.54 0.0001 0 0.01 0 0.14 0.11

5 708 0.37 0.0000 0 0.00 0 0.11 0.07

5.5 615 0.21 0.0000 0 0.00 0 0.07 0.04

6 540 0.05 0.0000 0 0.00 0 0.04 0.01 σ Tabs zvirt l

6.5 479 0 0 0 0 0 0.01 0.00 5.67E-08 273.15 -0.46 2.5

7 429 0 0 0 0 0 0 0

7.5 387 0 0 0 0 0 0 0

Incident heat flux on face 2 8.57 kW/m²

Absorbed heat flux by face 2 6.00 kW/m²

rmin rmax ri_adjusted ycenter Fi Fi+1 s S X A Hi Hi+1 |zi-zf| |zi+1-zf|

m m m m - - - - - - - - m m

0 2.00 1.00 1.00 0.0403 0.0229 1.00 1.00 2.50 7.25 1.00 0.50 1.00 0.50

0 1.84 0.92 0.92 0.0193 0.0000 0.92 1.00 2.72 8.40 0.54 0.00 0.50 0.00

0 1.67 0.84 0.84 0.0000 0.0160 0.84 1.00 2.99 9.91 0.00 0.60 0.00 0.50

0 1.51 0.76 0.76 0.0130 0.0233 0.76 1.00 3.31 11.93 0.66 1.32 0.50 1.00

0 1.35 0.67 0.67 0.0185 0.0241 0.67 1.00 3.70 14.72 1.48 2.22 1.00 1.50

0 1.19 0.59 0.59 0.0187 0.0215 0.59 1.00 4.21 18.74 2.53 3.37 1.50 2.00

0 1.02 0.51 0.51 0.0161 0.0174 0.51 1.00 4.88 24.81 3.90 4.88 2.00 2.50

0 0.86 0.43 0.43 0.0124 0.0130 0.43 1.00 5.80 34.64 5.80 6.96 2.50 3.00

0 0.70 0.35 0.35 0.0086 0.0089 0.35 1.00 7.15 52.09 8.58 10.01 3.00 3.50

0 0.54 0.27 0.27 0.0053 0.0054 0.27 1.00 9.31 87.70 13.04 14.90 3.50 4.00

0 0.37 0.19 0.19 0.0026 0.0027 0.19 1.00 13.35 179.33 21.37 24.04 4.00 4.50

0 0.21 0.11 0.11 0.0009 0.0009 0.11 1.00 23.60 557.97 42.48 47.20 4.50 5.00

0 0.05 0.02 0.02 0.0000 0.0000 0.02 1.00 101.41 10285.43 202.82 223.11 5.00 5.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00

Modified cylinder / ring Cylinder

Ring

Input data

Section coordinate

Constant Intermediate variables
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ANNEX C LISA C 
SAMAVÄÄRTUSGRAAFIKUD 

Table C.1 on esitatud selles lisas toodud samaväärtusgraafikute kokkuvõtte. 

Table C.1 Samaväärtusgraafikute kokkuvõte 

Joonis 
Nr 

D (m) HRR (kW/m²) Lk. 

(kW/m²) (MW) 

C.1 2 250 0.8 55 

C.2 2 500 1.6 56 

C.3 2 1000 3.1 57 

C.4 2 1500 4.7 58 

C.5 3 250 1.8 59 

C.6 3 500 3.5 60 

C.7 3 1000 7.1 61 

C.8 3 1500 10.6 62 

C.9 4 250 3.1 63 

C.10 4 500 6.3 64 

C.11 4 1000 12.6 65 

C.12 4 1500 18.8 66 

C.13 6 250 7.1 67 

C.14 6 500 14.1 68 

C.15 6 1000 28.3 69 

C.16 6 1500 42.4 70 

C.17 8 250 12.6 71 

C.18 8 500 25.1 72 

C.19 8 1000 50.3 73 

C.20 9 250 15.9 74 

C.21 9 500 31.8 75 

C.22 9 750 47.7 76 

C.23 10 250 19.6 77 

C.24 10 500 39.3 78 
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Joonis C.1  Juhtum D = 2 m ja HRR = 250 kW/m2 
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Joonis C.2  Juhtum D = 2 m ja HRR = 500 kW/m2 
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Joonis C.3  Juhtum D = 2 m ja HRR = 1000 kW/m2 
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Joonis C.4  Juhtum D = 2 m ja HRR = 1500 kW/m2 
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Joonis C.5  Juhtum D = 3 m ja HRR = 250 kW/m2 
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Joonis C.6  Juhtum D = 3 m ja HRR = 500 kW/m2 
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Joonis C.7  Juhtum D = 3 m ja HRR = 1000 kW/m2 
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Joonis C.8  Juhtum D = 3 m ja HRR = 1500 kW/m2 
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Joonis C.9  Juhtum D = 4 m ja HRR = 250 kW/m2 
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Joonis C.10  Juhtum D = 4 m ja HRR = 500 kW/m2 
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Joonis C.11  Juhtum D = 4 m ja HRR = 1000 kW/m2 
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Joonis C.12  Juhtum D = 4 m ja HRR = 1500 kW/m2 
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Joonis C.13  Juhtum D = 6 m ja HRR = 250 kW/m2 
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Joonis C.14  Juhtum D = 6 m ja HRR = 500 kW/m2 
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Joonis C.15  Juhtum D = 6 m ja HRR = 1000 kW/m2 
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Joonis C.16  Juhtum D = 6 m ja HRR = 1500 kW/m2 
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Joonis C.17  Juhtum D = 8 m ja HRR = 250 kW/m2 
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Joonis C.18  Juhtum D = 8 m ja HRR = 500 kW/m2 
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Joonis C.19  Juhtum D = 8 m ja HRR = 1000 kW/m2 
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Joonis C.20  Juhtum D = 9 m ja HRR = 250 kW/m2 
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Joonis C.21  Juhtum D = 9 m ja HRR = 500 kW/m2 
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Joonis C.22  Juhtum D = 9 m ja HRR = 750 kW/m2 

 



 

77 

 

 

 

Joonis C.23  Juhtum D = 10 m ja HRR = 250 kW/m2 
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Joonis C.24  Juhtum D = 10 m ja HRR = 500 kW/m2 
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ANNEX D LISA D ARVUTUSNÄITED 

Selles lisas on esitatud arvutusnäited Peatükis 4 kirjeldatud meetodite kasutamise 

kohta posti temperatuuri määramisel kohaliku tulekahju tingimustes.  

Esimene näide on väljapool tuld asuva posti arvutusmeetodi laiendus suitsu tsooni. 

(tsoon 4). Teine näide rakendab uut mudelit (tsoon 1) samaväärtusgraafikute ja 

OZone’i. Kolmas näide on keerukam juhtum nelja tuleallika ja ebastandardse HRR 

graafikuga. 

D.1 Tööstushoone  

D.1.1 Põlengustsenaarium 

Tööstushoone on plaanis 60 m pikk ja 32 m lai, katuseharja kõrgus 14 m vastavalt 

Joonis D.1. Kandekonstruktsiooni terasraamid asetsevad 10 m sammuga, sõrestiku 

vööd on ristlõikega HEA 220 ja diagonaalid on paarisnurkrauad (L60×60×6). 

Põrandapinnast enamus on tootmisala, hoone otsas väike osa kahe otsmise raami 

vahel on laoala. Kohalik põleng algab selles osas. 10 tonni tselluloosmaterjali on 

ladustatud 50 m² (ekvivalentne diameter on 8 m), see paikneb eemal must põlevast 

materjalist. HRR graafik (Joonis D.2) on koostatud EN 1991-1-2 Lisa E põhjal, 

arvestades ka järgmisis eeldusi: 

a) Kasvamise kiirus on keskmine (𝑡α = 300 s). 

b) Põlev materjal on tselluloosne ja eraldab soojusenergiat 17.5 MJ/kg. 

c) HRR pindala ühiku kohta on 1000 kW/m². 

 

 

 

Joonis D.1  Tööstushoone kirjeldus 
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Joonis D.2  HRR kohaliku põlengu puhul tööstushoones 

D.1.2 OZone lähteandmed 

Soojusülekanne toimub põhiliselt sõrestikel, mis asuvad suitsukihi sees, kus 

elemendid on tulele kõige lähemal. See asukoht vastab raami keskkohale, kus 

alumina vöö on 12 m kõrgusel ja ülemine vöö on 14 m kõrgusel. Lähteandmed on 

võetud eelmisest punktist ja sisestatud alajaotustes “Tuli” ja “Terasristlõige”, nagu 

on näidatud  Joonis D.3 ja Joonis D.4. 

 

Joonis D.3   Lähteandmed alajaotuses “Tuli” 
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Joonis D.4   Lähteandmed alajaotuses “Terasristlõige” 

D.1.3 OZone tulemused 

Kui tuleallika diameter on 8 m ja maksimaalne HRR on 50 MW, on leegi kõrgus 

9.7 m. Kuna hoone on kõrgem kui leek, ei ulatu leek laeni (katuseni). Tule termiline 

mõju on seepärast piiratud; sõrestike temperatuur arvutatud asukohas on 210°C 

(Joonis D.5). 
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Joonis D.5  Vastuvõetav kiirguslik soojusvoog (üleval) ja temperatuur 
(all) 

 

D.2 Büroohoone 

D.2.1 Arvutuslik põlengustsenaarium 

Käesolevas näites on büroohoone 5-korruseline hoone (vt Joonis D.6), mille plaani 

mõõtmed on 30 m x 15 m ja katuse kõrgus 3.5 m; postid on terasest ristlõikega 

HEA260 ja paiknevad hoone perimeetril. Põlengustsenaariumi aluseks on 

trükipaberi süttimine. Massiga 500 kg paberit on ladustatud kaubaalusele pindalaga 

2.5 m² (2 m × 1.25 m). See paikneb posti ees 0.8 m kaugusel posti vööst, vt  

Joonis D.6. 
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Joonis D.6  Büroohoone mõõtmed (vasakul) ja tule allika asukoht 
(paremal) 

HRR graafik on koostatud järgides EN 1991-1-2 Lisa E juhiseid. Graafikul on 3 

eristuvat faasi: kasvufaas, konstantne ja kahanemisfaas (Joonis D.7). Kasvufaasi 

kirjeldab avaldis: 

𝑄(𝑡) = 106 (
𝑡

𝑡α
)

2

 (D.1) 

Kus 𝑄 on HRR, t on aeg sekundites ja 𝑡α on aeg, mis on vajalik HRR tõusmiseks 

väärtuseni 1 MW. Büroohoonel on 𝑡α väärtuseks 300 s. Kohaliku põlengu puhul ei 

ole HRR piiratud ventilatsiooniga, vaid tuleallika pindalaga. Eeldades, et HRR= 

1000 kW/m², same maksimaalseks HRR väärtuseks 2.5 MW. Kahanemisfaas algab 

siis, kui 70% põlebvast materjalist on põlenud ja lõpeb siis, kui 100% on põlenud. 

 

Joonis D.7  HRR vastavalt EN 1991-1-2 Lisale E 

D.2.2 Samaväärtusgraafikute kasutamine 

Vastavalt Peatükile 4.2.1: tuleallika pindala teisendatakse ekvivalentse pindalaga 

ringiks. Selle diameter on 1.8 m pindalale 2.5 m² (Joonis D.8). Posti kõige laiema 

külje Laius on 260 mm ja selle kaugus tule keskmest on 1.4 m. 
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Joonis D.8  Muudetud kuju 

Maksimaalne HRR on 1000 kW/m² ja sellele vastava väärtusega on ka 

samaväärtusgraafik. Diameetri väärtuseks on valitud 2 m. Väärtused on määratud 

Joonis C.3 

Post on jagatud 0.5 m –teks lõikudeks. Keskmine soojusvoog igale lõigule on 

arvutatud avaldisest (4.2). Need väärtused on esitatud Tabelis D.1. Tuleb märkida, et 

väärtusi kuuma kihi kohta (kõrgemal kui 3.15 m) ei ole toodud.  

Table D.1 Soojusvood 

Kõrgus (m) 
Soojusvoog 

Külg 1 Külg 2 Keskmine 

0.5 65 7 19.75 

1 60 7.5 18.75 

1.5 55 7 17.25 

2 45 6 14.25 

2.5 35 5 11.25 

3 25 4 8.25 

Tsoonis 1 on suurim kiiratav soojusvoog 0.5 m kõrgusel ja selle väärtus on 

19.75 kW/m². Kasutades Joonis 4.9, saam tasakaalutemperatuuriks 300°C. 

D.2.3 Ozone kasutamine 

D.2.3.1 OZone algandmed 

Soojusvoo ja temperatuuri määramine postis kohaliku põlengu tingimustes toimub 

Ozone-ga nii nagu eelnevalt kirjeldatud. 

Esiteks tuleb anda tule asukoht posti suhtes (eeldatavalt X=0 ja Y=0) koos HRR 

graafikuga ‘Kohaliku põlengu’ aknas: tuleallika diameter on 1.8 m ja tulekeskme 

kaugus 1.4 m, vt Joonis D.9. Samas aknas tuleb sisestada ka sektsiooni kõrgus koos 

soovitava arvutuspunkti asukohaga (kõrgus mööda posti telge alates 𝑧 = 0.5 m kuni 

3.5 m). Siis alajaotuses “Terasprofiil” tuleks valida post HE260A. 
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6

 

Joonis D.9   Algandmed alajaotuses “Tuli” 

6

 

Joonis D.10  Algandmed alajaotuses “Terasprofiil” 

 

D.2.3.2 Ozone tulemused 

Soojusvoo ja temperatuuri tulemused on esitatud Joonis D.11 0.5 m postilõikude 

jaoks (0.5 m – 1.0 m – 1.5 m – 2.0 m -2.5 m – 3.0 m – 3.5 m). Maksimaalne 

arvutatud temperatuur on 250°C kõrgusel 0.5 m ja 1.0 m, mis tähednab, et 

tõenäoliselt on temperatuur pisut kõrgem kõrgusel 0.75 m. Kuuma suitsu kihis 

tõuseb temperatuur kuni 260°C. 
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Joonis D.11  Vastuvõetav kiiratud soojusvoog (üleval) ja temperatuur (all) 

D.2.4 Posti arvutus 

Kui temperatuur on teada, saab teha posti kontrollarvutused. Käesolevas näites 

kasutatakse ehitise andmeid dokumendist ‘Eurocodes: Background and applications 

- Structural fire design - Worked examples’, mille on avaldanud European 

Commission[19].  
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Joonis D.12  Posti asukoht 

D.2.4.1 Koormus 

Iga vahelae tasandis kantakse postile üle koondatud koormus kahelt lihttalana 

öötavalt abitalalt ja kahelt lihttalana töötavalt peatalalt. Tulekahju olukorras on 

lihtalana töötavate abitaladel ühtlane koormus 14.105 kN/m. Lihttalana töötavate 

peatalade koormus on: silde keskel koondatud koormus 202.4 kN ja ühtlaselt 

jaotatud koormus 1.12 kN/m. Postile mõjuv koormus sisaldab abi- ja peatalade 

toereaktsioone. Lisaks nendele mõjub postile omakaalukoormus 1.15 kN/m.  

 

Joonis D.13  Esimese korruse posti koormus 
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Postile mõjuv arvutuslik koormus: 

Iga vahelae tasandis koondatud koormus taladelt: 

𝑃𝑓𝑖,𝑑,𝑡 =  Σ(𝐺𝑘,1 + 𝜓2,1𝑄𝑘,1) = 14.105 × 7 +  202.4 + 112.6  

≈ 307.9 kN 

(D.2) 

Posti omakaal korruse kohta (konservatiivselt loetakse posti ristlõige kogu ehitise 

kõrguses konstantseks): 

q𝑓𝑖,𝑑,𝑡 =  1.148 × 3.4 ≈  3.9 kN/m (D.3) 

Kogu koondatud koormus postile: 

N𝑓𝑖,𝑑,𝑡 =  (307.9 +  3.9) × 6 =  1870.8 kN (D.4) 

D.2.4.2 Posti ristlõike klassifikatsioon 

Ristlõike klass määratakse EN 1993-1-1 tabeli 5.2 ja EN 1993-1-2 punkti 4.2 

kohaselt täielikult surutud ristlõike jaoks.   

Ristlõike HEB300 mõõtmed on toodud joonisel Joonis D.14. 

ℎ =  300 mm 

𝑏 =  300 mm 

𝑡𝑤  =  11 mm 

𝑡𝑓  =  19 mm 

𝑟 =  27 mm 

ℎ𝑤  =  262 mm 

𝑑 =  208 mm 

 

Joonis D.14  I või H kujuliste ristlõigete tähised ja mõõtmed  

vastavalt EN 1993-1-2 punktile 4.2: 

𝜀 = 0.85√235/𝑓𝑦 = 0.786   terase klassile S275 (D.5) 

Vastavalt EN 1993-1-1 tabelile 5.2 on ristlõike klassi 1 piirid seinale ja vööle: 

sein: 
𝑐

𝑡𝑤
≤ 33𝜀 ⇒

𝑑

𝑡𝑤
≤ 33𝜀 = 25.9 

Vöö: 𝑐

𝑡𝑓
≤ 9𝜀 ⇒

(
𝑏
2 −

𝑡𝑤
2 − 𝑟)

𝑡𝑓
≤ 9ε = 7.07 

  

Antud mõõtmetega: 

sein: 
𝑑

𝑡𝑤
=

208.0

11
= 18.9 < 25.9 
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vöö: 
(

𝑏
2

−
𝑡𝑤
2

− 𝑟)

𝑡𝑓
=

(
300

2
−

11.0
2

− 27)

19
= 6.18 < 7.07 

  

Posti ristlõige kuulub 1 klassi. 

D.2.4.3 Kandevõime arvutus LOCAFI mudeliga 

Temperatuuri ja ristlõike omadusi arvestades saab määrata posti kandevõimet 

põlengu tingimustes.  

Arvutuslik temperatuur on 275ºC. See on määratud Ozone-ga, nagu näidatud 

Joonis D.11. Materjali omaduste vähendustegurid saab EN 1993-1-2 Tabelist 3.1: 

𝑘y,θ = 1.0 

𝑘E,θ = 0.825 

(D.6) 

Ristlõike inertsraadius on  

𝑖 = 75.8 × 10−3 m (D.7) 

Arvutuspikkus tulekahju olukorras võetakse 0.7 korruse kõrgust, nagu näidatud 

joonisel 5.2. Saledus tavatemperatuuril on: 

𝜆 =
𝐿cr

𝑖

1

93.9√
235
𝑓𝑦

=
(0.7 × 3.4)

(75.8 × 10−3)

1

93.9√235
275

= 0.361 
(D.8) 

Saledus põlengutemperatuuril: 

𝜆𝜃 = 𝜆√
𝑘y,θ

𝑘E,θ
= 0.361√

1.0

0.825
= 0.398 (D.9) 

Põlengu tingimustes võib posti nõtketeguri arvutada kasutades järgnevat kolme 

avaldist: 

𝛼 = 0.65√
235

𝑓y
= 0.65√

235

275
= 0.60 (D.10) 

𝜑𝜃 =
1

2
(1 + 𝛼𝜆𝜃 + 𝜆𝜃) =

1

2
(1 + 0.6 × 0.398 + 0.398) = 0.819 (D.11) 

𝜒fi =
1

𝜑𝜃 + √𝜑𝜃
2 − 𝜆𝜃

2
=

1

0.819 + √0.8192 − 0.3982
= 0.652 

(D.12) 

Kandevõime põlengu tingimustes saab arvutada järgnevast avaldisest: 

𝑁b,fi,t,Rd = 𝜒fi𝐴𝑘y,θ

𝑓y

𝛾M,fi
= 0.652 ×

14908

1000
× 1.0 ×

275

1.0
= 2672.3 kN (D.13) 
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D.2.4.4 Koormuse ja kandevõime võrdlus 

Viimane samm arvutustes on kandevõime ja mõjuva arvutuskoormuse võrdlus  

põlengutingimustes:  

𝜇𝑒 =
1871

2672
= 0.70 (D.14) 

Arvutuste kohaselt on posti kandevõime piisav antud põlengustsenaariumi puhul..  

D.3 Avatud parkimismaja 

D.3.1 Põlengu stsenaarium 

Projekteeritakse avatud parkimismaja plaanis pikkusega 60 m ja laiusega 45 m ja 

standardse postivõrguga 10 m × 15 m. Lae kõrgus on 3.5 m (vt Error! Reference 

source not found.). Peatalade laius on 0.50 m. Parkimismaja postide ristlõige on 

HEA 300. Parmimiskohtade tüüpmõõt on 2.5 m × 5 m; pindala 12.5 m² vastab 

kohaliku põlengu diameetrile 4 m. Talade asend määrab suitsu levimise lae all. 

Põlengustsenaariumis osaleb 4 sõidukit ümber posti. 3 on suured sõiduautod, neljas 

on väikebuss. Sellise stsenaariumi kirjutab ette Prantsusmaa regulatsioon. Vastav 

HRR on toodud Joonis D.16. Suurte sõidukite puhul esinev HRR mõõdeti katseliselt 

1996 aastal Maizières-lès-Metzis, Prantsusmaal, kuid väikebussi puhul on HRR 

graafik määratud riskianalüüsist ja on vastab äärmiselt karmidele tingimustele 

(vastab 1000 kg puidu põlemiskoormusele). Tulekahju algab autost 1 ja levib 12 

minuti pärast üheaegselt autodele 2 ja 3. Pärast järgmist 12 minutit levib tuli autole 

4. 

 

Joonis D.15 Avatud parkimismaja ja autoed asetus 
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Joonis D.16  Sõidukite HRR  

D.3.2 OZone algandmed 

Algandmed peab kasutaja sisestama alajaotustes “Tuli” ja valima “Kohalik põleng”. 

Joonisel D.21 on nmäidatud, missuguseid andmeid peab kasutaja sisestama: 

a) Tuleallikate arv (4) 

b) Iga tuleallika puhul selle asukoht ja HRR graafik 

c) Sektsiooni kõrgus (3.5 m) 

d) Kuuma tsooni kõrgus (0.5 m) 

e) Asukoht (kõrgus) posti teljel, kus kasutaja tahab teha arvutused. 
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Joonis D.17  Algandmed alajaotises “Tuli” 

 

Joonis D.18  Algandmed alajaotises “Terasprofiil” 

Postilõigu temperatuuri arvutamiseks peab kasutaja määratlema posti omadused 

alajaotuses “Teraprofiil” (vt Joonis D.18) ja seejärel käivitama arvutuse klikkides 

nupul “Terase temperatuur”. 

D.3.2.1 OZone tulemused 

Ozone-s saab vaadata soovitud postilõigu temperatuuri graafiliselt ja tulemuste failis 

on toodud nii temperatuur kui ka vastuvõetud soojusvoog. Joonis D.19 esitab 

tulemused posti kõrguse iga 0.5 m tagant. Väljaspool kuuma suitsu kihti on 

maksimaalne temperatuur 500°C 1 m kõrgusel, samas kuumas kihis (3.0 m ja 3.5 m 

vahel) tõuseb temperatuur 700°C-ni. 
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Joonis D.19  Vastuvõetav kiiratud soojusvoog (üleval) ja temperatuur (all) 

 


