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1 INTRODUCERE 

1.1 Scop 
Acest document prezintă o metodă de proiectare bazată pe performanță pentru 

determinarea evoluției temperaturii unui stâlp sub acțiunea unui incendiu localizat, 

care extinde domeniul de aplicare al modelelor de foc localizat existente in EN1991-

1-2.  

Ghidul conține: 

 Principii de calcul al structurilor la acțiunea focului; 

 Instrucțiuni specifice privind proiectarea sub acțiunea incendiilor localizate, 

inclusiv o prezentare a cercetărilor realizate în cadrul proiectului european 

LOCAFI; 

 Un nou model de calcul pentru incendiile localizate; 

 O descriere a instrumentelor de proiectare disponibile pentru modelarea 

incendiilor localizate, plecând de la analize simplificate folosind izoterme și 

până la modele avansate de calcul; 

 Un rezumat al modelului de proiectare din EN1993-1-2 pentru stâlpii din oțel în 

situația de incendiu, care poate fi folosit împreună cu modelul de analiză a 

temperaturii pentru a evalua rezistența la foc a unui stâlp; 

 Exemple de calcul, care ilustrează utilizarea noului model de calcul în scenarii 

de proiectare reale. 

1.2 Eurocoduri 
Cele zece norme europene de proiectare (EN 1990 - EN 1999) asigură o abordare 

unitară pentru proiectarea clădirilor și altor lucrări și produse de construcții. Pentru 

determinarea rezistenței la foc a structurilor din oțel sau compuse oțel-beton, 

următoarele Eurocoduri sunt relevante: 

 EN 1990 Eurocode 0. Bazele proiectării structurilor [1] 

 EN 1991-1-2 Eurocod 1. Acțiuni asupra structurilor. Acțiuni generale-Acțiuni 

asupra structurilor expuse la foc [2] 

 EN 1993-1-2 Eurocod 3. Proiectarea structurilor de oțel. Reguli generale. 

Calculul structurilor la foc [3] 

 EN 1994-1-2 Eurocod 4. Proiectarea structurilor compuse oțel-beton. Reguli 

generale. Calculul structurilor la foc [4] 

Fiecare dintre aceste Eurocoduri este însoțit de o Anexă Națională care, acolo unde 

este cazul, specifică valori diferite pentru anumiți parametri, alegerea unei anumite 

metode de proiectare, respectiv caracterul informativ/ normativ al unei anexe.  

Suplimentar, Anexa Națională poate oferi referințe de publicații care conțin 

informații complementare necontradictorii (NCCI) care ar putea ajuta proiectantul. 

Anexele Naționale sunt susceptibile a diferi între țările europene. Informații cu 

privire la utilizarea metodelor de calcul la foc bazate pe performanță în diferite țări 

europene, sunt disponibile la: https://research.bauforumstahl.de/ 

Link direct către documentele LOCAFIplus: 

https://research.bauforumstahl.de/en/fire-safety/locafi-temperature-assessment-of-

a-vertical-member-subjected-to-localised-fire/ 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__research.bauforumstahl.com_&d=DwMFAw&c=y5LGzd1hT50ruE_IlUH7x8VGgWz9W0tFVWT6rSvPUKA&r=sbjmDjCRxyaY8yomFzXo8LaeHwqP3uitrTPI8MGlVV8&m=RBw-KmiHXmxrjEFts4qYiUBFxuD-XuN18kz1lyPOYTs&s=4NO46zd9sbDYAVRuzu5fTtaP0iKVt4CVctqYiGnpih0&e=
https://research.bauforumstahl.de/en/fire-safety/locafi-temperature-assessment-of-a-vertical-member-subjected-to-localised-fire/
https://research.bauforumstahl.de/en/fire-safety/locafi-temperature-assessment-of-a-vertical-member-subjected-to-localised-fire/
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2 INTRODUCERE ÎN CALCULUL LA FOC  

Securitatea la incendiu a unei construcții presupune atingerea următoarelor 

obiective: 

- stabilitatea elementelor portante să fie asigurată pe perioada de timp 

normată; 

- apariția și propagarea incendiului și a fumului în interiorul construcției, să 

fie limitate; 

- extinderea incendiului la și de la construcții învecinate, să fie limitată; 

- utilizatorii să poată părăsi construcția sau să poată fi salvați prin alte 

mijloace acceptate; 

- siguranța echipelor de intervenție să fie luată în considerare. 

 

Asigurarea acestor obiective se face prin măsuri active și pasive. Măsurile active sunt 

reprezentate de toate mijloacele care se activează în momentul izbucnirii unui 

incendiu, cum ar fi sistemele automate de detecție și stingere a focului. Intre masurile 

pasive se pot enumera: asigurarea corespunzătoare a căilor de evacuare funcție de 

specificul și particularitățile clădirii, eliminarea sau limitarea surselor potențiale de 

incendiu în momentul proiectării clădirii, limitarea propagării focului printr-o 

compartimentare adecvată și, nu în ultimul rând, asigurarea prin proiectare a unei 

rezistente corespunzătoare la acțiunea temperaturilor înalte pentru elementele 

structurii portante a clădirii, pentru durata impusă de rezistentă la foc. 

 

Proiectarea construcțiilor la acțiunea focului presupune aplicarea principiilor 

științifice de calcul al structurilor, în diverse scenarii de incendiu. 

Costul măsurilor considerate pentru minimizarea impactului unui incendiu 

reprezintă in general un procent semnificativ din valoarea investiției. O 

supraevaluare a protecției la foc poate conduce la o structură necompetitivă. Astfel, 

alegerea unei soluții optime este necesară pentru realizarea unei protecție adecvate 

in relație cu scenariile de incendiu reale, cu costuri minime pentru beneficiar. 

Pentru mai multe informații despre calculul la foc sunt recomandate publicațiile [5-

10].  

Ghidul de proiectare oferă o metodă de evaluare a creșterii temperaturilor într-un 

stâlp supus unui incendiu localizat. Odată ce temperatura este cunoscută, se poate 

determina rezistența stâlpului. Această metodă de calcul la foc bazată pe performanță 

permite o estimare realistă a necesarului de protecție la foc, și prin urmare o reducere 

a costurilor in raport cu cel rezultat dintr-o abordare prescriptivă. 

2.1 Protecția la foc 
Scopul principal al calculului la foc este prevenirea colapsului structurii de rezistentă 

a construcției. In cazul construcțiilor cu structura de rezistentă din otel, este în 

general necesară protejarea elementelor structurale. Protecția la foc poate fi inertă 

(prin placare,  pulverizare cu mortare speciale) sau reactivă (vopsele intumescente). 

O alternativă este si realizarea de structuri compuse otel-beton, pentru care prezenta 

betonului in secțiunea transversală are si rol de protecție la foc.  

Efectul izolator al unei protecții este proporțional cu grosimea materialului utilizat. 

Tendința este ca, pentru siguranță, să se supraevalueze grosimea necesară, cu impact 

direct asupra creșterii costurilor.   
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Pe de altă parte, există cazuri în care considerarea unor secțiuni transversale cu o 

masivitate mai mare si cu o protecție redusă in consecință, sa conducă la costuri 

finale mai mici decât considerarea unei secțiuni transversale cu o masivitate redusă, 

care necesită o grosime importantă a protecției la foc. In astfel de situații, se pot 

considera chiar secțiuni transversale cu o masivitate corespunzătoare, astfel încât, 

sub acțiunea unui scenariu de incendiu realist (sau chiar sub acțiunea focului 

standard), sa nu fie necesară protecția la foc a elementelor structurale.   

Alegerea protecției la foc presupune luarea în considerare a următorilor factori: 

(a) Intensitatea incendiului și evoluția temperaturii în element; 

(b) Proprietățile materialului de protecție la foc; 

(c) Temperatura până la care  elementul protejat poate să ajungă înainte de colaps, 

denumită ‘temperatură critică’. 

Regulile pentru determinarea rezistenței structurii sub acțiunea focului sunt date în 

Eurocodurile specifice fiecărui material. Capitolul 5 prezintă un rezumat al 

metodologiei corespunzătoare pentru structuri din otel. 

2.2 Calculul la foc in conformitate cu normele 
europene Eurocode 

 

Proiectarea unei structuri din oțel la acțiunea focului presupune utilizarea EN1991-

1-2, care prezintă modelele de evoluție a temperaturilor in situația de incendiu, 

respectiv a normativului specific EN1993-1-2. Articolul 2.1 din EN 1991-1-2, 

definește patru pași principali: 

 Alegerea scenariilor relevante de incendiu; 

 Stabilirea modelului corespunzător de evoluție a temperaturilor (utilizând EN 

1993-1-2); 

 Calculul evoluției temperaturii în elementele structurale (utilizând EN 1993-1-

2); 

 Calculul răspunsului mecanic al structurii expuse la foc (utilizând EN 1993-1-

2). 

2.2.1 Scenariul de incendiu 

EN 1991-1-2, punctul 2.2 descrie procesul de selecție al scenariului de incendiu. O 

metodă prescriptivă pentru calculul la foc implică de cele mai multe ori utilizarea 

curbei standardizată temperatură-timp. Aceasta este una dintre cele trei curbe 

nominale  temperatură-timp date în Eurocod, care descrie creșterea de temperatură 

într-un compartiment, in cazul unui incendiu generalizat (vezi Secțiunea 2.2.2).   

Totuși, aplicarea curbei standardizate temperatură-timp nu este întotdeauna 

adecvată, spre exemplu in cazul clădirilor cu spatii interioare mari. Calculul bazat pe 

o curba de foc natural (in cazul incendiilor de compartiment modelul de foc 

parametric, sau modelul de foc cu zone de calcul ale temperaturii) va conduce la o 

reprezentare mai realistă a comportării structurii și, de obicei, la o soluție 

constructivă mai economică. O astfel de abordare bazată pe performanță necesită 

considerarea mai multor parametri care influențează evoluția incendiului:  densitatea 

de sarcină termică, dimensiunile compartimentului, caracteristicile pereților, precum 

si deschiderile. Pe de alta parte, curba de foc standardizată nu tine cont de nici un 

fenomen fizic.  
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2.2.2 Compartimentul de incendiu 

Un incendiu generalizat (flashover) apare când tot materialul combustibil dintr-o 

încăpere este aprins simultan. Din acest moment, se poate presupune aceeași 

temperatură în tot compartimentul. Figura 2.1 prezintă un exemplu al unui incendiu 

generalizat de compartiment. 

 
Photo credit: Czech Technical University in Prague 

Figura 2.1  Incendiu generalizat 

2.2.2.1 Curba standardizată temperatură-timp 

Evoluția în timp a temperaturii în interiorul compartimentului poate fi descrisă 

folosind curba standardizată temperatură-timp dată în EN 1991-1-2. Curba este una 

de referință, fără a tine cont de nici un parametru fizic și nu are menirea de a 

reprezenta un scenariu de incendiu realist. De cele mai multe ori, curba standardizată 

se dovedește a fi foarte conservativă în comparație cu datele înregistrate intr-un 

incendiu real, pe zona de creștere a temperaturilor in compartiment. Pe de altă parte, 

curba standard nu surprinde consumarea materialului combustibil si scăderea in 

consecință a temperaturii.  

Curba standardizată temperatură-timp este exprimată prin: 

𝜃𝑔 = 20 + 345 log(8𝑡 + 1) (2.1) 

unde: 

𝜃𝑔 este temperatura gazelor fierbinți în compartimentul de incendiu; 

𝑡 este timpul, măsurat în minute. 

Figura 2.2 prezintă relația temperatură-timp definită de curba standardizată de foc. 
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Figura 2.2 Curba standardizată temperatură-timp  

2.2.2.2 Modele de foc natural  

Intensitatea incendiului în compartiment depinde de câțiva parametri fizici:  

 Tipul materialului combustibil, densitate și dispunere;  

 Dimensiunile și geometria compartimentului;  

 Caracteristicile termice ale pereților; 

 Condițiile de ventilare. 

Considerând acești parametri, evoluția temperaturii in timp pentru compartiment 

poate fi determinată cu modelele de foc natural: curba temperatură-timp parametrică 

(EN 1991-1-2 Anexa A), modele cu o zonă/ doua zone (EN 1991-1-2 Anexa D) sau 

un model de calcul de dinamica fluidelor - CFD (EN 1991-1-2 Anexa D) (vezi 2.2.4 

pentru mai multe detalii).  

2.2.3 Incendii localizate 

Scenariile de incendiu în spatii închise presupun creșterea uniformă a temperaturilor 

în compartiment (cu excepția modelelor cu două zone). În cazul compartimentelor 

cu forma regulată si dimensiuni relativ mici, cu sarcina termică distribuită uniform, 

această presupunere este suficient de realistă. Pe măsură ce dimensiunile 

compartimentului cresc sau sarcina termică este poziționată pe zone restrânse, 

această presupunere tinde să devină din ce în ce mai conservativă. În aceste cazuri, 

un model care sa ia în considerare variația temperaturii în funcție de poziționarea 

incendiului, poate duce la rezultate mai realiste si mai economice. Pe de alta parte, 

pentru proiectarea structurii de rezistentă, este necesară o analiză mai complexă 

pentru obținerea temperaturii elementelor. 

Capitolul 3 prezintă in detaliu modelele de foc localizat. 

2.2.4 Modele CFD 

Incendiul reprezintă un amestec complex de fenomene fizice, ceea ce înseamnă că, 

pentru a reproduce temperaturile asociate unui scenariu de incendiu, nu pot fi folosite 

întotdeauna modelele simple. În aceste cazuri, programele de calcul bazate pe 

modele sofisticate de dinamica fluidelor - CFD pot asigura cea mai bună reprezentare 

existentă in acest moment pentru un incendiu. CFD  poate fi folosit pentru a modela 
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totalitatea scenariilor de incendiu posibile, inclusiv incendii de compartiment, 

localizate, incendii pe fațada clădirilor, etc. 

Reproducerea fenomenelor fizice necesare pentru modelarea cu precizie a unui 

incendiu este extrem de dificilă. Varietatea de modele potențiale este mare și necesită 

o alegere atentă a modelului cel mai adecvat pentru situația dată. Din aceste motive, 

CFD este abordat doar de experți. 

O introducere utilă în tehnicile de modelare cu CFD poate fi găsit în Guide to the 

advanced fire safety engineering of structures[11]. 
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3 INCENDII LOCALIZATE 

Așa cum s-a prezentat în Capitolul 2, prevederile prescriptive pentru calculul la foc 

consideră în general un compartiment complet cuprins de foc, cu o temperatură 

uniformă. Aceasta ipoteză se îndepărtează de realitate în cazul compartimentelor 

mari. Proiectarea la acțiunea focului bazată pe performanță permite utilizatorului să 

ia în considerare comportamentul real al unui incendiu, care poate să fie deseori 

localizat. În astfel de cazuri, este esențială înțelegerea modului în care se comportă 

incendiile localizate și modul în care acestea afectează celelalte zone din 

compartiment. 

 

Figura 3.1  Încercări de laborator pe un stâlp sub acțiunea focului 
localizat 

3.1 Studii existente și implementarea în Eurocode  
Anexa C din EN 1991-1-2 oferă o metodă bazată pe cercetările lui Heskestad [12] și 

Hasemi [13] pentru determinarea lungimii si temperaturii flăcării in cazul incendiilor 

localizate, in funcție de RHR - debitul de căldură degajat și diametrul echivalent al 

focului,  

Figura 3.2 prezintă cele doua situații de calcul din Anexa C. Flăcările care ating 

tavanul au tendința să se răspândească radial. Metoda de calcul ia în considerare 

acest aspect la calculul distribuției temperaturii în interiorul compartimentului, la 

nivelul tavanului.  
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Figura 3.2  Model incendiu localizat (stânga: focul nu atinge tavanul, dreapta: 
focul atinge tavanul) 

Pe de altă parte, Anexa C nu oferă o metodă pentru evaluarea temperaturii sau a 

fluxului termic absorbit de un element vertical situat la o distanță dată față de sursa 

de incendiu. De asemenea, metoda consideră în mod conservativ emisivitatea flăcării 

ca fiind egală cu 1.0, ceea ce conduce la rezultate conservative comparativ cu 

rezultatele încercărilor experimentale. Printr-o serie de încercări experimentale și 

investigații numerice, in cadrul proiectului RFCS - LOCAFI s-a propus 

îmbunătățirea metodei existente din Anexa C. 

Metoda îmbunătățită este prezentată în Capitolul 4 si detaliată în ANEXA A. In 

continuare, sunt prezentate încercările experimentale din cadrul proiectului de 

cercetare RFCS-LOCAFI. 

3.2 Încercări experimentale  
Această secțiune descrie încercările experimentale realizate pentru dezvoltarea unui 

model îmbunătățit de reprezentare a incendiilor localizate. Detalii complete pot fi 

găsite în secțiunile raportului final al proiectului RFCS-LOCAFI, precizate in 

continuare in text. 

3.2.1 Încercări la Universitatea din Liege 

Primul set de 24 de încercări din cadrul proiectului LOCAFI au fost realizate la 

Universitatea din Liege [14], cu două tipuri de combustibil lichid (Heptan și Diesel), 

si au fost calibrate astfel încât să se obțină același debit de căldură degajată (RHR – 

Rate of Heat Release). 

Încercările au fost realizate cu și fără stâlp în centrul bazinului cu combustibil. 

Prezența stâlpului nu a avut un efect semnificativ asupra RHR. 
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Figura 3.3  Bazinul cu combustibil de 2,2 m 

 

Combustibilul a fost pus în bazine cu cinci diametre diferite, de la 600 mm până la 

2200 mm. Fiecare diametru a fost încercat atât cu Heptan cât și cu Diesel, pentru 

configurații identice. Spre deosebire de încercările descrise în 3.2.2, in care bazinele 

au fost pline de la începutul încercării, in acest caz combustibilul a fost alimentat în 

recipiente cu un debit constant. Aceasta a permis ca RHR să fie menținut constant la 

aproximativ 500 kW/m². 

RHR s-a calculat cu ecuația 3.1, in care densitatea combustibilului (kg/m3)  este 

680 (heptan) sau 840 (diesel), iar entalpia combustiei (kJ/kg) Hc este 44600 

(heptan) sau 43200 (diesel)[22]. 

𝐻𝑅𝑅 = 𝜒 𝑞 𝜌 Δ𝐻𝑐  (3.1) 

Tabelul 3.2 prezintă un rezumat al încercărilor experimentale realizate. 
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Tabelul 3.1 Rezumatul încercărilor experimentale realizate la Universitatea 
din Liege 

Test Nr. Diametru (m) Combustibil RHR (kW) 

1 0.6 Diesel 145 

2 0.6 Heptan 140 

3 0.6 Diesel 121 

4 0.6 Heptan 120 

5 1.0 Diesel 397 

6 1.0 Heptan 393 

7 1.0 Diesel 373 

8 1.0 Heptan 369 

9 1.4 Diesel 769 

10 1.4 Heptan 771 

11 1.4 Diesel 750 

12 1.4 Heptan 747 

13 1.4 Diesel 769 

14 1.4 Heptan 771 

15 1.8 Diesel 1272 

16 1.8 Heptan 1272 

17 1.8 Diesel 1229 

18 1.8 Heptan 1228 

19 2.2 Diesel 19011 

20 2.2 Heptan 1899 

21 2.2 Diesel 1858 

22 2.2 Heptan 1858 
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Tabelul 3.2 Rezumatul încercărilor experimentale realizate la Universitatea 
din Liege 

Nr. test Diametru (m) Combustibil HRR măsurat (kW) 

1 0.6 Diesel 185 

2 0.6 Heptan 173 

3 0.6 Diesel 154 

4 0.6 Heptan 149 

5 1.0 Diesel 505 

6 1.0 Heptan 485 

7 1.0 Diesel 474 

8 1.0 Heptan 455 

9 1.4 Diesel 979 

10 1.4 Heptan 950 

11 1.4 Diesel 955 

12 1.4 Heptan 921 

13 1.4 Diesel 979 

14 1.4 Heptan 950 

15 1.8 Diesel 1620 

16 1.8 Heptan 1569 

17 1.8 Diesel 1565 

18 1.8 Heptan 1515 

19 2.2 Diesel 2421 

20 2.2 Heptan 2341 

21 2.2 Diesel 2365 

22 2.2 Heptan 2292 

    

    

 

3.2.2 Încercări la FireSERT - Universitatea din Ulster 

Un număr total de 52 de încercări experimentale au fost realizate la Fire SERT -  

Universitatea din Ulster [15-16], si au cuprins o varietate de intensități și poziționări 

ale surselor de foc. Încercările au fost împărțite în 2 serii: încercări in absența 

tavanului (Tabelul 3.3) și încercări cu tavan (Tabelul 3.4). 

3.2.2.1 Încercări fără tavan  

In cele  31 de încercări prezentate in Tabelul 3.3, distanța dintre stâlp și foc a variat 

pentru a obține scenarii cu sarcini termice și poziții diferite. Sarcinile termice au 

variat în funcție de tipul de combustibil (Diesel, Kerosen sau lemn), mărimea globală 

a incendiului (numărul și mărimea bazinelor cu combustibil, respectiv stivelor de 

lemn) și amplasarea surselor de foc. Au fost folosiți stâlpi din oțel cu secțiuni diferite, 

pentru a permite măsurarea efectelor variației formei sau dimensiunii pofilelor 

asupra temperaturii. Figura 3.4 prezintă două teste. 

Au fost observate diferențe între valorile măsurate ale debitului de căldură degajat și 

cele calculate, care au fost conservative in toate cazurile. Pentru analiza numerică s-

au aplicat corecții asupra valorilor măsurate, așa cum se prezintă in [18]. Tabelul 3.3 

și Tabelul 3.4 prezintă atât măsurătorile originale cât și valorile corectate.  
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Tabelul 3.3 Încercări experimentale in absenta tavanului realizate la 
FireSERT 

Număr încercare Combustibil Diametrul 
și numărul 
de 
recipiente 

HRR (kW) 

Măsurat Corectat 

Stâlp O2 - O1  Kerosen 0.7 m 783 503 

Stâlp O2 - O2 Kerosen 0.7 m 728 515 

Stâlp O2 - O3 Diesel 0.7 m 640 468 

Stâlp O2 - O4  Diesel 0.7 m 543 442 

Stâlp O2 - O5 Diesel 0.7 m 485 388 

Stâlp O2 - O6 Diesel 0.7 m 640 441 

Stâlp O2 - O7 Kerosen 0.7 m 658 493 

Stâlp O2 - O8  Kerosen 1.6 m 4378 3492 

Stâlp O2 - O9 Kerosen 0.7 m  4 3388 2665 

Stâlp O2 - O10 Diesel 1.6 m 3617 2725 

Stâlp O2 - O11  Diesel 0.7 m  4 2601 2015 

Stâlp O2 - O12 Kerosen 1.6 m 3713 2648 

Stâlp O2 - O13 Diesel & Kerosen 0.7 m  2 2899 2428 

Stâlp O2 - O14  Lemn 0.5 m3 1944 1433 

Stâlp I2 - I1  Kerosen 0.7 m 737 529 

Stâlp I2 - I2 Kerosen 0.7 m 663 484 

Stâlp I2 - I3 Kerosen 0.7 m 692 559 

Stâlp I2 - I4 Kerosen 0.7 m 806 637 

Stâlp I2 - I5 Diesel 0.7 m 688 578 

Stâlp I2 - I6 Diesel 0.7 m 658 513 

Stâlp I2 - I7  Diesel 0.7 m 547 466 

Stâlp I2 - I8 Diesel 0.7 m 676 484 

Stâlp I2 - I9 Kerosen 1.6 m 4762 3750 

Stâlp I2 - I10 Kerosen 1.6 m 3894 3200 

Stâlp I2 - I11  Kerosen 0.7 m  3 2255 1873 

Stâlp I2 - I12 Kerosen 0.7 m  2 1439 1192 

Stâlp I3 - I13 Kerosen 0.7 m 736 570 

Stâlp I3 - I14 Kerosen 0.7 m 708 525 

Stâlp I3 - I15 Kerosen 0.7 m 617 520 

Stâlp I3 - I16  Kerosen 0.7 m  2 1335 1114 

Stâlp H2 - H1  Kerosen 0.7 m 641 438 

Stâlp H2 - H2 Kerosen 0.7 m 610 514 

Stâlp H2 - H3  Kerosen 0.7 m 628 458 

Stâlp H2 - H4 Kerosen 0.7 m 630 484 

Stâlp H2 - H5 Kerosen 0.7 m  2 1425 1106 

Stâlp H2 - H6  Kerosen 0.7 m  3 2402 1771 

Stâlp H2 - H7 Kerosen 1.6 m 3828 2955 
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Figura 3.4  Dispunere surse de foc FireSERT (stânga: bazine cu 
combustibil lichid, dreapta: stive lemn)  

3.2.2.2 Încercări la foc in prezența tavanului  
Cele 21 de încercări experimentale in prezența tavanului sunt prezentate în Tabelul 

3.4. 

Tabelul 3.4 Încercări experimentale in prezența tavanului realizate la 
FireSERT  

Număr încercare Combustibil Diametru 
HRR (kW) 

Măsurat Corectat 

Tavan - O21  Kerosen 0.7 m 739 563 

Tavan - O22  Kerosen 0.7 m 759 575 

Tavan - O23  Kerosen 0.7 m 814 511 

Tavan - O24  Kerosen 0.7 m 763 607 

Tavan - O25  Kerosen 0.7 m 476 512 

Tavan - O26  Kerosen 1.6 m 3653 2885 

Tavan - O27  Diesel 0.7 m 515 496 

Tavan - O28  Diesel 0.7 m 397 468 

Tavan - O29  Diesel 0.7 m 633 490 

Tavan - O30  Diesel 0.7 m 614 472 

Tavan - O31  Kerosen 0.7 m  2 1420 1074 

Tavan - O32  Diesel 0.7 m  2 1185 952 

Tavan - O33  Lemn 0.5 m3  440 295 

Tavan - O34  Lemn 0.5 m3 400 273 

Tavan - O35  Lemn 0.5 m3  2 702 666 

Tavan - O36  Lemn 1  1  0.5 m 1410 1870 

Tavan - O37  Kerosen 0.7 m  4 3215 2506 

Tavan - O38  Lemn 1  1  0.5 m 1788 2253 

Tavan - O39  Diesel 1.6 m - - 

Tavan - O40  Kerosen 0.7 m - - 

Tavan - O41  Lemn 1  1  0.5 m - - 
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Figura 3.5 prezintă încercarea ‘Tavan - O38’ în care se observa impactul flăcării 

asupra tavanului. 

 

Figura 3.5   Încercarea Tavan O38 

3.2.3 Modelare numerică 

Scopul principal al investigațiilor numerice utilizând programul Fire Dynamics 

Simulator (FDS) [17,19] a fost extrapolarea bazei de date a încercărilor pentru alte 

situații care nu au fost cuprinse in cadrul încercărilor experimentale (inclusiv 

incendii cu diametru mare, periculoase de reprodus in condiții de laborator). 

Figura 3.6 compară o imagine a unei flăcări reale din timpul unei încercări cu o 

flacără rezultată folosind programul FDS. 

Focul este un fenomen dinamic complex. Astfel, FDS are nevoie de un număr de 

parametri de intrare, o bună parte dintre aceștia depinzând de situațiile particulare 

legate de încercare. Raportul final al proiectului RFCS-LOCAFI prezintă in detaliu 

parametrii considerați pentru simulările numerice. 
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Figura 3.6  Comparație între forma flăcării prezise de FDS și forma 
flăcării din timpul testului considerat: FireSERT stâlpul I2 - 
I11 

Simulările numerice sunt de obicei realizate in absenta curenților de aer, ceea ce 

însemnă că aerul se ridică vertical iar flăcările au tendința să fie drepte. În condiții 

reale, această presupunere este rareori adevărată, cea mai mică mișcare a aerului 

înclinând flacăra. Multe dintre încercările prezentate în 3.2.1 si 3.2.2 au prezentat 

înclinări semnificative; Figura 3.7 prezintă un astfel de exemplu. Astfel, includerea 

unor curenți de aer in modelul numeric a fost fundamentală în calibrarea modelului. 

  

Figura 3.7  Inclinarea flăcării – test O36  

 

Încercările LOCAFI oferă un pachet de informații consistent, cu configurații care nu 

sunt acoperite la acest moment de Anexa C din EN 1991-1-2. 
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Încercările de la Universitatea din Liege s-au concentrat pe configurații in care 

stâlpul este cuprins de foc. A fost studiată influența prezenței unui stâlp asupra 

înălțimii flăcării și temperatura în diferite poziții, de unde s-a demonstrat că prezența 

stâlpului conduce la o flacăra mai înaltă. Totuși, înălțimea flăcării și temperaturile în 

lungul axei verticale prezise de EN 1991-1-2 rămân in domeniul securitar, indiferent 

de prezenta stâlpului in flacără.  

Încercările de la Universitatea din Ulster s-au concentrat pe configurații in care 

stâlpii sunt poziționați în afara flăcării. La fel ca in cazul încercărilor de la 

Universitatea din Liege, înălțimea flăcării și temperaturile în lungul axei verticale 

prezise de EN 1991-1-2, au fost în domeniul securitar. Aceste încercări au oferit si 

un pachet consistent de informații pentru calibrarea unei metode pentru modelarea 

transferului termic către un stâlp situat în afara flăcării. Încercările realizate cu sau 

fără tavan au arătat că temperaturile și fluxurile termice măsurate în apropierea sursei 

de foc sunt influențate de curenții de aer, în timp ce fluxul absorbit de stâlpii situați 

in afara flăcării, departe de sursă, nu a fost afectat. 
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4 NOUL MODEL PENTRU INCENDII 
LOCALIZATE 

4.1 Principii și domeniu de aplicare 
Pe baza încercărilor experimentale prezentate in Capitolul 3, s-a dezvoltat un model 

nou pentru incendii localizate, care presupune discretizarea flăcării sub formă de 

cilindri si inele (într-o forma simplificată) sau sub forma de con (într-o modelare mai 

complexă), așa cum se arată in Figura 4.1. 

  

 

Figura 4.1  Modelarea focului localizat 

Fluxul radiativ al flăcării poate fi calculat in orice punct din spațiu folosind teoria 

clasică a transferului termic prin radiație. Odată fluxul determinat, temperatura unui 

stâlp din otel poate fi calculată in orice poziție a acestuia. 

Daca stâlpul este in flacără, valoarea temperaturii este guvernată in principal de 

fluxul convectiv, in timp ce in afara flăcării temperatura este data in principal de 

fluxul radiativ (Figura 4.2). 

 

Figura 4.2  Poziția relativa a focului si a stâlpului  

Modelul presupune ca focul are o formă circulară la sol si este limitat la incendii 

localizate care nu depășesc un diametru echivalent de 10m si un RHR de 50MW. 

Fluxul de căldură incident intr-un anumit punct al unui stâlp depinde de cele patru 

zone posibile in care aceasta poate fi situată (Figura 4.3): 

1) In afara flăcării 

2) In interiorul flăcării 
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3) In interiorul flăcării, in stratul de fum (zona fierbinte) 

4) In afara flăcării, in stratul de fum (zona fierbinte) 

 

 

Figura 4.3  Zonele considerate in modelul de foc localizat 

Modelul existent din Anexa C/ EN1991-1-2 cuprinde situațiile din zonele 2, 3 si 4, 

dar nu oferă nici o informație pentru situația unui stâlp situat in zona 1. Noul model 

acoperă toate situațiile si este descris in detaliu in Anexa A. 

Flăcările au in general o forma conică, dar axa poate fi inclinată din cauza curenților 

de aer. Din acest motiv, zonele 2 si 3 sunt aproximate ca cilindri aliniați la marginile 

flăcării. 

Valoarea recomandata pentru înălțimea zonelor 3 si 4 care reprezintă stratul de fum 

(zona fierbinte) este 0.1H. 

Metoda presupune doi pași: calculul fluxului incident intr-un punct al stâlpului, 

urmat de calculul temperaturii in punctul respectiv. 

 

4.2 Instrumente de calcul pentru modelarea 
transferului de căldură în incendii localizate  

In continuare sunt prezentate patru instrumente de calcul care implementează noul 

model.  

 

4.2.1 Izoterme  

4.2.1.1 Introducere 

Izotermele reprezintă o modalitate rapidă de determinare a fluxului de căldură. 

Acestea arata valorile fluxului incident la o anumita distantă fața de flacără (descrisă 

prin diametru echivalent si RHR), atât in direcție orizontală, cât si verticală. Fluxul 

absorbit de stâlpul din oțel se obține prin multiplicarea fluxului incident cu 

emisivitatea (0.7 pentru oțel).  

Izotermele pentru diferite situații se găsesc in Anexa C. 

 

H

Fire area

(1)(1) (2)

Ceiling level

Fire area

(1)

          

(1) (2)

(3)(4) (4)
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4.2.1.2 Utilizarea izotermelor 

Pentru utilizarea izotermelor, proiectantul trebuie să simplifice scenariul de foc după 

cum urmează: 

Pas a) Forma focului este reprezentată printr-o suprafață circulară echivalentă; 

Pas b) Stâlpul este modelat ca un profil dreptunghiular, care reprezintă perimetrul 

convex al secțiunii transversale (Anexa G/ EN1991-1-2); 

Pas c) Stâlpul este rotit astfel încât latura lungă este orientată către foc. 

 

Pas a) 

Dacă zona pe care este distribuit materialul combustibil are o formă oarecare, se 

modelează ca un cerc cu un diametru echivalent: 

𝐷𝑓𝑖  = √
4𝑆

𝜋
    m (4.1) 

unde: 

𝐷𝑓𝑖   Diametru echivalent (m) 

𝑆 Aria incendiului localizat (m²) 

Pentru suprafețe complexe, sau suprafețe cu raportul laturilor mai mare decât 2, se 

recomandă împărțirea suprafeței in zone mai mici, care pot fi aproximate prin 

cercuri. Fluxurile din focurile localizate rezultate se pot adiționa, așa cum se arată in 

A.4. 

Pas b) 

In acord cu Anexa G/ EN1991-1-2, in acest pas se trasează un perimetru convex in 

jurul secțiunii profilului (Figura 4.4), eliminand astfel necesitatea considerării 

efectului de umbră. 

 

Figura 4.4  Modelarea stâlpului 

Pas c) 

Pentru calcul, stâlpul trebuie rotit astfel încât latura lungă a perimetrului convex 

(dreptunghi in cazul pofilelor I) este orientată către flacăra, ceea ce reprezintă ipoteza 

cea mai conservativa (Caz A in Fig. 4.5).  
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Figura 4.5  Orientări posibile ale stâlpului 

Distanta in direcția axei X se consideră ca lungimea intre centrul fetei expuse la foc 

a stâlpului si centrul flăcării. In cazul in care nu există o izotermă care să reprezinte 

condițiile exacte ale focului echivalent, izoterma considerată va fi cea cu următorul 

RHR si diametru, ceea ce va conduce la rezultate securitare. 

Cu valoarea fluxului citită din izotermă, fluxul incident mediu pe secțiune poate fi 

calculat folosind ecuațiile 4.2. 

 ̇𝑚, = 
2𝑙1 ̇ ,1 + 𝑙2 ̇ ,2

2𝑙1 + 2𝑙2
 daca  = 0° (4.2a) 

 ̇𝑚, = 
𝑙1 ̇ ,1 + 2𝑙2 ̇ ,2

2𝑙1 + 2𝑙2
 daca  = 90° (4.3b) 

  

unde: 

 ̇𝑚,  este fluxul mediu incident pe secțiune 

 ̇ ,1 este fluxul incident pe fața 1, citit din izotermă 

 ̇ ,2 este fluxul incident pe fața 2, citit din izotermă  

Pentru situația 0 <  < 90° (Caz C in Figura 4.5), dimensiunile dreptunghiului trebuie 

ajustate - Figura 4.6. După rotire, ecuația 4.2a poate fi folosita cu noile valori ale l1 

si l2. 

Case A

Case C

Case B

0o

αo

90o

Fire 𝑙2

𝑙1

𝑙2

𝑙1

𝑙2

𝑙1
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Figura 4.6  Corecții pentru stâlpii care nu au orientare 
normală/perpendiculară 

Dimensiunile originale sunt 𝑙1,  𝑔 si 𝑙2,  𝑔. Valorile ajustate: 

𝑙2 = 𝑙1,  𝑔 × sin𝛼 + 𝑙2,  𝑔 × cos𝛼 (4.4) 

𝑙1 = (𝑙1,  𝑔 + 𝑙2,  𝑔) − 𝑙2 (4.5) 

In continuare, fluxul este calculat cu Ecuația 4.2a), considerând noile valori l1 si l2. 

Izotermele au fost realizate in ipoteza ca flăcările nu ating tavanul. In caz contrar, 

proiectantul trebuie sa considere si zona fierbinte a stratului de fum (zona 4 in Figura 

4.3). Fluxul de calcul in aceasta zonă se va calcula folosind ecuația A.21. In cele mai 

multe situații, fluxul de căldura in zona 4 va fi mai mare decât in zona 1, care este 

acoperită de izoterme. Astfel, temperatura maxima care va fi considerata in 

verificarea de rezistență a stâlpului va fi cea din zona 4. 

4.2.2 Calcul tabelar 

Alternativ, calculele pot fi efectuate cu o precizie îmbunătățită, folosind calculul 

tabelar prezentat in Anexele A si B, luând astfel in considerare factorul de umbră. 

Exemple de calcul tabelar sunt prezentate in Figurile B9 si B11.  

4.2.3 OZone  

Ca o alternativa la metodele prezentate mai sus, se poate utiliza programul Ozone, 

care calculează acțiunile termice produse de un incendiu de compartiment sau 

localizat. Programul include si curbele nominale de foc si poate fi descărcat de la: 

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

calculations.html 

Pentru incendii de compartiment, OZone implementează modelul cu două zone, 

(definit in Anexa D/ EN1991-1-2), care împarte compartimentul într-o zonă fierbinte 

(stratul superior de fum) si o zonă inferioară cu temperaturi mai scăzute. Acest model 

este valabil atunci când focul este limitat pe o arie restrânsă si nu se produce 

flashover. In caz contrar, funcție de anumiți parametrii, programul poate identifica 

momentul flashover si trece in modelul cu o zonă, care presupune o temperatură 

uniformă in întreg compartimentul. 

In spatii deschise sau in cazul compartimentelor de mari dimensiuni, in care nu se 

produce flashover, proiectarea structurii de rezistenta la acțiunea focului se face sub 

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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acțiunea focului localizat. Modelul de foc localizat implementat in Ozone este bazat 

pe procedura LocaFi. 

Așa cum s-a arătat in A.2.1.1, transferul termic prin radiație este modelat printr-o 

flacăra virtuală cilindrică sau conică care radiază in toate direcțiile. Flacăra cilindrică 

este mai ușor de implementat, dar supraestimează fluxul radiativ. Ozone 

implementează o formă conică, ceea ce conduce către rezultate mai precise. 

In cazul in care flacăra atinge tavanul, se consideră un inel adițional care să 

reprezinte răspândirea flăcării sub tavan, in afara cilindrului sau conului considerat. 

Fluxul se calculează separat pe cele patru fete ale perimetrului convex care 

circumscrie profilul si se calculează o valoare medie, aplicata pe perimetrul secțiunii 

(nu se ia in considerare efectul de umbra).  

Datele de intrare pentru un foc localizat includ poziția, diametrul si evoluția RHR in 

timp pentru un maxim de cinci focuri. Pentru incendii de compartiment, este necesar 

sa se definească atât compartimentul cat si parametrii focului, folosind Anexa E/ 

EN1991-1-2. 

Daca nu se definește compartimentul, se consideră că focul localizat se dezvoltă intr-

un spațiu deschis. Daca compartimentul este definit (dimensiuni, caracteristici 

termice pereți, deschideri) împreuna cu un foc localizat, Ozone calculează un foc de 

compartiment bazat pe modelul cu două zone, considerând suprafață maximă a 

focului ca suma suprafețelor focurilor localizate. Pentru calculul temperaturii, Ozone 

propune trei opțiuni: temperatura zonei fierbinți, temperatura focului localizat sau 

maximul dintre cele doua. 

 

4.2.4 Modele cu element finit 

 

Pentru o reprezentare mai precisă, se pot utiliza programe de calcul bazate pe metoda 

elementului finit, precum SAFIR® sau ANSYS®, cu următoarele avantaje: 

 modelare mai precisă a formei flăcării 

 Considerarea formei reale a stâlpului, inclusiv cu luarea in considere a efectului 

de umbră si a unei evoluții neuniforme a temperaturii pe secțiunea stâlpului 

 Factorii de formă intre fiecare fața a stâlpului si flacăra pot fi calculați 

independent 

Modelul poate fi implementat in diverse programe de calcul in mod diferit. Pentru a 

avea o imagine asupra problemelor care pot să apară, in continuare se face o scurtă 

prezentare a modului de implementare in programul SAFIR. 

Ambele forme ale flăcării sunt implementate in SAFIR (conică si cilindrică). Forma 

conică este prezentată in Figura 4.7. 
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Figura 4.7  Forma flăcării si temperatura - SAFIR 

 

SAFIR calculează fluxul pentru fiecare față a stâlpului modelat cu elemente finite. 

Fețele stâlpului care ‚văd’ sursa de foc primesc fluxul maxim, in timp ce fetele 

umbrite sau cele opuse sursei nu primesc flux radiativ. 

Sursa de foc este împărțită in fâșii orizontale cu înălțimea uniformă de 10cm, valoare 

mai mică decât cea recomandată de 50cm in cazul calculului manual (vezi A.2.1.1). 

Fiecare fâșie si inel sunt împărțite in 36 de sectoare de cate 10 grade. Fluxul radiativ 

dinspre fiecare dintre aceste sectoare se calculează către fiecare față a secțiunii 

stâlpului. 

Structura poate fi solicitata la unul sau mai multe focuri simultane; in cazul focurilor 

multiple, fluxurile se adiționează de la fiecare foc. 

4.3 Determinarea temperaturii unui segment al 
unui stâlp din oțel  

Aceasta secțiune descrie procedura prin care se determină temperatura unui segment 

al stâlpului pe baza fluxului incident. 

Debitul de căldură degajată (RHR) se poate determina din Anexa E/ EN1991-1-2, 

care împarte curba RHR (vezi Figura 4.8) in trei părți: o fază de creștere, o fază 

staționară in care focul este controlat prin ventilație sau combustibil si o fază de 

descreștere.  
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Figura 4.8  Curba RHR (Anexa E / EN 1991-1-2) 

Căldura degajată de un foc este dependentă de timp si de aceea este necesar ca fluxul 

sa fie calculat la intervale de timp. Ținând cont si de variabilitatea fluxului in lungul 

stâlpului, numărul de puncte de calcul creste considerabil. 

Pe măsură ce un segment al stâlpului începe să primească flux radiativ, temperatura 

acestuia va creste. In faza controlată de combustibil fluxul este constant, ceea ce 

înseamnă ca la un moment dat fluxul absorbit de segment este in echilibru cu fluxul 

radiat către mediul ambiant. Aceasta faza este denumita staționară. Calculul 

temperaturii in stâlpul din otel, bazat pe faza staționară, reduce efortul de calcul, dar 

oferă valori ale temperaturii mai mari. 

Alternativ, proiectantul poate adopta o metodă incrementala de calcul, descrisă in 

4.3.2, care tine cont de evoluția fluxului in timp.  

Metoda recomandată pentru determinarea temperaturii stâlpului depinde de precizia 

cu care se calculează fluxul. Astfel:  

 In cazul utilizării izotermelor, fluxul total este dat de faza staționară si 

temperatura este calculata conform 4.3.1 

 In cazul calculului tabelar, se recomandă calculul fluxului absorbit de un 

segment al stâlpului pentru următoarele valori RHR: 25%, 50%, 75% si 100% 

din valoarea maximă, iar temperatura se calculează mai departe folosind metoda 

incrementală prezentata in 4.3.2. 

 Ozone folosește metoda incrementală; utilizatorul nu trebuie sa definească nici 

un parametru suplimentar 

 Programele de calcul cu elemente finite sunt capabile să calculeze atât fluxul de 

căldura cât si temperatura 

In mod evident, segmentele aflate la diverse înălțimi pe stâlp primesc fluxuri 

radiative diferite, ceea ce conduce la temperaturi diferite. Aceste diferențe provoacă 

un flux conductiv longitudinal, care tinde să echilibreze temperatura otelului in 

segmentele adiacente. Pentru a lua in considerare acest fenomen, ar fi necesară o 

modelare 3D a stâlpului. Studii extensive numerice au arătat că acest efect este 

limitat, si ca distribuția de temperatura este suficient de bine aproximată printr-o 

serie de analize termice 2D efectuate la diferite niveluri. 
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4.3.1 Metoda staționară 

Temperatura staționară a unui segment al stâlpului poate fi determinată pe baza 

fluxului absorbit, utilizând ecuațiile din EN1991-1-2. 

Deoarece segmentul este in afara flăcării, schimbul de căldura convectiv se va face 

cu aerul ambiental (20°C), cu excepția cazului in care focul localizat este cuplat cu 

un incendiu de compartiment. Pentru schimbul de căldură radiativ, secțiunea va 

absorbi o fracțiune din fluxul incident  ̇𝑚, , egala cu ε ̇𝑚, , si va radia diferența către 

mediul ambiant. Temperatura staționară este independentă de masivitatea si 

proprietățile termice ale secțiunii. 

Ecuația de echilibru este: 

0 = αc(θ − 20) + σε[(θ + 273)4 − (20 + 273)4] − ε ̇𝑚,  (4.6) 

unde: 

αc Coeficient de transfer al căldurii prin convecție cu valoarea de 35 

W/(m²K) in conformitate cu EN 1991-1-2 

σ constanta Stefan-Boltzmann, cu valoarea 5.6710-8 W/(m²K4) 

ε emisivitatea otelului (0.7 in conformitate cu EN 1993-1-2) 

θ temperatura otelului, in C  

Ecuația poate fi rezolvata iterativ, si conduce la o relație intre θ si  ̇𝑚,  (Figura 4.9). 

 

 

Figura 4.9  Curba flux incident – temperatura staționară  

 

4.3.2 Metoda incrementala 

Odată fluxul incident calculat, metoda incrementală descrisă in EN1993-1-2 poate fi 

aplicată pentru determinarea temperaturii stâlpului in funcție de timp. Temperatura 

secțiunii depinde de fluxul net, care este diferența intre fluxul incident si fluxul emis. 

Temperatura este dată de ecuația de echilibru termic: 
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ρ 𝑐 (𝑇)
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=
𝐴𝑚
𝑉
[ ̇𝑚, − αc(𝜃 − 20) − σε((𝜃 + 273)4 − 2934)] (4.7) 

unde: 

  

ρa densitatea otelului, in kg/m3 

𝑐  căldura specifică a otelului, in J/(kgK) 

𝐴𝑚/𝑉 factorul de formă al secțiunii, in m-1 

Folosind aceasta ecuație, temperatura este calculată incremental cu un pas de timp 

Δt (5 s) cu: 

θ +∆ = θ + ∆𝑡
𝐴𝑚
𝑉

1

ρ𝐶𝑝(𝑇
 )
[ ̇𝑚, − αc(θ − 20) − σε((θ + 273)4 − 2934)] (4.8) 

unde: 

θ +∆  este temperatura la timpul t+Δt. 

 

Toate valorile dependente de timp din partea dreapta a ecuației trebuie determinate 

la timpul t, deoarece fluxul incident este variabil in timp. Aceasta ecuație poate fi 

implementată într-o foaie de calcul Excel. Programul Ozone folosește această 

metodă. 
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5 DETERMINAREA REZISTENTEI LA FOC 
A STALPULUI 

EN 1993-1-2 furnizează procedura de determinare a rezistentei mecanice a 

elementelor structurale din otel sub acțiunea focului. Proiectarea la foc reprezintă de 

fapt un calcul de verificare la Starea Limita Ultima de  rezistentă și stabilitate, la fel 

ca orice alt calcul de acest tip necesar în proiectarea structurii de rezistentă a unei 

clădiri. Incendiul este considerat o acțiune excepțională și, la fel ca în cazul încărcării 

seismice, se consideră coeficienți de calcul reduși ai acțiunilor, față de calculul la 

starea limita în combinația fundamentală. In mod specific, calculul tine cont de 

degradarea proprietăților mecanice ale materialelor sub acțiunea temperaturilor 

înalte.  

5.1 Verificarea 
Verificarea se poate face in domeniul încărcării, cu relația 5.1 (efortul de calcul 

trebuie sa fie mai mic sau la limită egal cu efortul capabil al elementului la timpul t): 

𝐸fi,d,t ≤ 𝑅fi,d,t (5.1) 

5.2 Efortul de calcul 

Ca o simplificare, valoarea efortului de calcul 𝐸fi,d poate fi determinată cu: 

𝐸fi,d = 𝜂fi𝐸d (5.2) 

unde: 

𝐸d este valoarea efortului de calcul rezultată din combinația fundamentală 

de acțiuni la starea limita ultimă, conform EN 1990 

  

Valoarea factorului de reducere 𝜂fi depinde de ecuația aleasă pentru combinația 

fundamentală ( ecuația 6.10 sau 6.10a si 6.10b, date in EN 1990). 

Daca se utilizează ecuația 6.10 din EN 1990 factorul 𝜂fi va fi (cu notațiile din 

EN1990): 

𝜂𝑓𝑖 =
𝐺𝑘 +Ψ1,1𝑄𝑘,1
𝛾𝐺𝐺𝑘 + 𝛾𝑄,1𝑄𝑘,1

 (5.3) 

Daca se folosesc ecuațiile 6.10a si 6.10b factorul 𝜂fi va fi valoarea minimă dintre: 

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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5.3 Capacitatea portantă 
Pentru un element din otel cu o distribuție neuniformă a temperaturii pe secțiunea 

transversală, capacitatea portantă poate fi determinată pentru temperatura  maximă a 

sectiunii, considerată uniformă  pe toată sectiunea.  

Temperatura θ a elementului se determină conform metodelor descrise in Capitolul 

4. Temperatura stâlpului se determină la cote diferite, luând temperatura maximă 

obținută. Din rezultatele numerice si experimentale realizate in proiectul LocaFi, s-

a evidențiat că temperatura maximă tinde să apară la o treime din înălțimea stâlpului, 

in cazul in care flacăra nu atinge tavanul. In caz contrar, temperatura maximă va fi 

obținută cel mai probabil in stratul de fum (zona 4 din Figura 4.3). 

5.3.1 Clasificarea secțiunii transversale 

Clasificarea secțiunii transversale se face utilizând criteriile din EN 1993-1-1, cu o 

valoare a factorului ε in situația de incendiu dată de EN 1993-1-2 articolul 4.2.2: 

ε = 0.85√
235

𝑓 
 (5.6) 

in care 𝑓  este limita de curgere la temperatura normală. 

La temperaturi ridicate, atât modulul de elasticitate cat si limita de curgere suferă 

modificări. Valorile la temperaturi normale sunt multiplicate cu kE,, respectiv cu 

ky,, pentru a obține valorile corespunzătoare la temperaturi ridicate. Presupunând 

ca materialul are un comportament elastic-perfect plastic la temperaturi înalte, 

parametrul ε trebuie corectat cu: 
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Coeficienții kE, si ky,, care descriu evoluția modulului de elasticitate si a limitei 

de curgere, evoluează diferit funcție de temperatură. Expresia  ,, yE kk
 depinde 

de asemenea de temperatură așa cum se arata in Figura 5.1 [9,10]. 

 

Figura 5.1 Influenta proprietăților de material asupra voalării 
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In EN1993-1.2, s-a considerat in mod simplificat pentru expresia , ,E yk k   

valoarea constanta de 0.85. Figura 5.1 arată că pentru domeniul de temperaturi 

uzuale care apar in calcule, de la 500 to 800°C, această valoare constantă 

aproximează media intre valorile posibile.  

5.3.2 Capacitatea portantă 

Capacitatea portantă a elementelor din otel solicitate la compresiune sau 

compresiune cu încovoiere (in cazul stâlpilor) se calculează in conformitate cu 

EN1991-1-2. In continuare, se prezintă doar procedura de calcul pentru stâlpi 

solicitați exclusiv la compresiune centrică.  

Capacitatea portantă a unui element comprimat de Clasa 1, 2 sau 3, cu o temperatură 

uniformă   la timpul t se determină conform EN 1993-1-2 articolul 4.2.3.2: 

𝑁b,fi,t,Rd = 𝜒fi𝐴𝑘y,θ
𝑓y

γM,fi
 (5.7) 

χfi =
1

φθ +√φ𝜃
2 − 𝜆θ

2
 

(5.8) 

φθ =
1

2
(1 + α𝜆θ + 𝜆θ) (5.9) 

α = 0.65√
235

𝑓y
 (5.10) 

Valoarea adimensională a zvelteții in situația de incendiu se determină cu: 

𝜆θ = 𝜆√
𝑘y,θ

𝑘E,θ
 (5.11) 

Factorii de reducere 𝑘y,θ si 𝑘E,θ sunt dependenți de temperatură si se determină 

conform EN 1993-1-2 (Figura 5.2). 
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Figura 5.2  Factori de reducere pentru otel 

5.3.3 Lungimi de flambaj 

In conformitate cu EN 1993-1-2, lungimile de flambaj ale stâlpilor unui cadru 

contravântuit pot fi considerate așa cum se arată in Figura 5.3, cu condiția ca fiecare 

etaj să reprezinte un compartiment de incendiu. Aceasta este posibil ținând cont de 

rigiditatea diferită a stâlpilor din compartimentul incendiat, in relație cu rigiditățile 

elementelor din celelalte compartimente.  

 

Bracing  
system 

l fi =0,7L 

l fi =0,5L 

 

Figura 5.3 Lungimi de flambaj in situația de incendiu 
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5.4 Utilizarea modelelor de calcul avansate 
Ca o alternativă la calculul analitic utilizând ecuațiile din EN1993-1-2, rezistenta 

mecanică a unui stâlp din otel sub acțiunea unui foc localizat poate fi determinată 

utilizând un program de calcul cu elemente finite.  

Analiza termică trebuie efectuată utilizând un program capabil să calculeze fluxul 

termic primit de la un foc localizat. Forma flăcării se definește in conformitate cu 

ecuațiile prezentate in A.2. 

Pentru analiza mecanică, trebuie sa se utilizeze un model de calcul neliniar, cu 

alegerea de elemente finite de tip beam sau shell, cu considerarea imperfecțiunilor 

inițiale. Mai multe detalii despre modelarea cu elemente finite pot fi găsite in 

EN1993-1-5 [20].  
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ANEXA A MODEL DE CALCUL PENTRU 
TRANSFERUL TERMIC  

A.1 Introducere 
Metoda de calcul prezentată in această anexă determină temperatura unui segment 

dintr-un stâlp la o anumita inăltime si poate fi aplicată succesiv, la diverse intervale 

de timp si la diverse înălțimi, pentru a stabili distribuția de temperatură. 

Metoda are doi pași: calculul fluxului de căldura incident primit de segment, 

respectiv calculul temperaturii segmentului. Metoda presupune o formă circulară a 

focului la sol si este validă pentru diametre echivalente de maxim 10m si RHR de 

maxim 50 MW.  

Dacă distribuția la sol a materialului combustibil care definește focul localizat este 

neuniformă, se poate aproxima printr-un cerc cu diametrul: 

 

𝐷𝑓𝑖  = √
4𝑆

𝜋
    m (A.1) 

unde: 

𝐷𝑓𝑖   diametrul echivalent (m) 

𝑆 aria materialului combustibil (m²) 

Domeniile de aplicare sunt arătate in Figura 4.3. Sectiunea A.2 descrie modelul 

pentru stâlpii situati in afara suprafeței focului (zonele 1 si 4) iar secțiunea A.3 

descrie modelul pentru stâlpii situati in interiorul suprafeței focului (zonele 2 si 3). 

A.2 Stâlp in afara suprafeței focului 
Flăcările produse de un foc localizat afectează un stâlp aflat in vecinătate in mod 

esențial prin radiație. Forma flăcării si poziția față de stâlp au o influentă 

semnificativă asupra fluxului radiativ primit de stâlp. Pe de altă parte, fluxul 

convectiv din compartiment, in afara focului, poate fi neglijat, cu excepția stratului 

de fum la nivelul tavanului. 

Daca răspândirea stratului de fum este împiedicată la nivelul tavanului, spre exemplu 

prin existenta unor grinzi, înălțimea acestui strat poate fi considerată ca fiind 

înălțimea grinzilor. In practică, se recomanda o valoare de 10% din înălțimea 

compartimentului. 

Fluxul termic incident se calculează diferit, in funcție de poziția segmentului din 

stâlp, care poate fi sub stratul de fum sau in interiorul acestuia, așa cum se arată in 

A.2.1, respectiv A.2.2. 

A.2.1 Segment de stâlp sub stratul de fum 

Procedura conține trei pași: 

(a) Modelarea geometriei flăcării 

(b) Calculul temperaturii flăcării 
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(c) Calculul fluxului incident radiativ pentru un segment al stâlpului 

A.2.1.1 Geometria flăcării 

Se consideră o forma conică, formată dintr-o serie de cilindri (fețe verticale) si inele 

(fețe orizontale) cu diametre descrescătoare (Figura A.1). 

 
Figura A.1  Geometrie flacăra 

Înălțimea flăcării  𝑓este calculată pe baza realatiei din Anexa C / EN 1991-1-2: 

 𝑓 = −1.02𝐷𝑓𝑖  + 0.0148𝑄(𝑡)0.4 (A.2) 

unde: 

𝐷𝑓𝑖   diametrul focului (m)  

𝑄(𝑡) debitul de căldură degajată RHR (W) 

Raza 𝑟𝑖 cilindrului la înălțimea 𝑧𝑖 este: 

𝑟𝑖 = 0.5𝐷𝑓𝑖  (1 −
𝑧𝑖
 𝑓
) (A.3) 

Pentru simplificarea calculului, se limitează numărul de cilindri. O inaltime de 0.5m 

oferă un bun echilibru intre precizie si eficientă. O ipoteză foarte conservativa este 

cea a considerării unui singur cilindru pe toată înălțimea flăcării. In acest caz, flacăra 

se reduce la doua componente: un cilindru cu diametrul 𝐷𝑓𝑖  , si un singur inel la 

varful cilindrului. 

Al doilea pas constă in calculul temperaturii flăcării. Temperatura unui cilindru sau 

inel la o inăltime zi in lungul axei flăcării (Figura A.2) este constantă si egală cu 

(ecuația C.2 din EN1991-1-2): 

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

(𝑧𝑖 − 𝑧virt)
−5 3⁄ ) (A.4) 

unde 𝑧virt este originea virtuala a flăcării (ecuația C.3 din EN1991-1-2):: 

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

Înălțimea  𝑓 se definește ca fiind cota la care temperatura gazelor fierbinți in axul 

flăcării atinge 520°C, in conformitate cu ecuația (A.4). 

Este de precizat că RHR variază in timp, deci caracteristicile flăcării si fluxul de 

căldură sunt de asemenea variabile. 
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Se poate considera si situația in care focul nu este localizat la sol, ci la o inaltime 

𝑧𝑓𝑖   , prin ajustarea înălțimii sub tavan ( 𝑐 𝑖  se înlocuiește cu  𝑐 𝑖 − 𝑧𝑓𝑖  ). 

 

Figura A.2  Modelul simplificat 

A.2.1.2 Calculul fluxului radiativ pentru un segment al stâlpului  

Secțiunea transversală a stâlpului este modelată ca un dreptunghi (Figura A.3). 

Această ipoteză este in concordantă cu precizările din Anexa G/ EN1991-1-2 si 

elimină necesitatea considerării factorului de umbră (in mod conservativ). 

Stâlpul este împărțit in segmente de inaltime zj, fluxul este calculat pe fiecare din 

cele patru fețe ale segmentului si se obține o valoare medie a acestuia. 

 

 

Figura A.3  Modelarea unui stâlp I 

Deoarece se presupune că emisivitatea si temperatura sunt constante pe suprafața 

fiecărui segment, fluxul radiativ poate fi calculat folosind un factor de formă care 

măsoară fracțiunea din fluxul radiativ total emis de o suprafață radiantă, care ajunge 

la o suprafață receptoare. Valoarea acestui factor depinde de dimensiunile suprafeței 

radiante, de distanta dintre cele doua suprafețe si de orientarea relativă a acestora. 

Factorul de formă ∅ intre o suprafață infinitezimală si un cilindru finit este dat de 

A.6. Parametrii geometrici sunt reprezentați in Figura A.4. 

 

∅𝑑𝐴1→𝐴2 =
𝑆

𝐵
−

𝑆

2𝐵𝜋
{𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 𝐿5}   

unde 

(A.6) 
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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
) 

 

in care: 

𝑆 =
𝑠

𝑟
  𝑋 =

𝑥

𝑟
 𝑌 =

𝑦

𝑟
 𝐻 =

 

𝑟
 

𝐴 = 𝑋2 + 𝑌2 + 𝑆2   

𝐵 = 𝑆2 + 𝑋2   

𝐶 = (𝐻 − 𝑌)²   

 

Figura A.4  Parametrii geometrici pentru calculul factorului de formă 

Fluxul radiativ primit de fața 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗 dinspre cilindrul z𝑖 este: 

 ̇𝐶  𝑖𝑛𝑑   𝑧𝑖→𝑓 𝑐 𝑗 = σε(θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)
4
. ∅𝐶  𝑖𝑛𝑑   𝑧i→𝑓 𝑐 𝑗 

(A.7) 

unde: 

ε emisivitatea otelului 

𝜎 constantă = 5.67  10-8 W/(m2K4) 

θ𝑓(𝑧𝑖) temperatura cilindrului 𝑧𝑖, din (A.4)  

∅𝐶  𝑖𝑛𝑑   𝑧i→𝑓 𝑐 𝑗 este factorul de formă al cilindrului 𝑧𝑖 si feței 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗 din (A.6) 
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Modelul este arătat in Figura A.5. 

 

 

Figura A.5  Schimb radiativ intre cilindrul 𝒛𝒊 si fața 𝒇𝒂𝒄𝒆
𝒋
  

Factorii de forma se pot însuma. Spre exemplu, factorul de formă ∅ prezentat in 

Figura A.6 poate fi calculat prin însumarea factorilor de forma ∅1 si ∅2: 

∅1 = ∅ + ∅2 ⇒ ∅ = ∅1 − ∅2 (A.8) 

 

Figura A.6  Însumarea factorilor de formă 

Factorii de formă si fluxurile de căldură ar trebui determinate pentru toate 

configurațiile posibile. Intr-adevăr, in situația prezentată in Figura A7, fața 1 vede 

cilindrul, fețele 2 si 4 doar parțial, in timp ce fața 3 nu vede suprafața radiantă. Astfel, 

fața 1 corespunde situației descrise de ecuația A6, pentru fața 3 fluxul este 0, iar 

pentru fețele 2 si 4 ecuația A6 nu poate fi aplicată direct deoarece planul feței 

intersectează cilindrul. 
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Figura A.7  Exemplu de interacțiune cilindru - stâlp 

Deoarece fluxul radiativ este controlat de unghiul la care suprafața receptoare vede 

suprafața radiantă, soluția adoptată este de a folosi o formă a suprafeței care să 

conducă la un factor de formă echivalent. Se poate folosi in continuare un cilindru, 

dar cu diametru si poziție modificate – Figurile A8-9. 

Diametrul cilindrului este redus astfel încât acesta este vizibil de către fața receptoare 

si astfel se poate aplica ecuația A6. O situația mai complexă, care poate avea o 

rezolvare similară, se prezintă in Figura A10. 

 

 

Figura A.8  Cilindru modificat 
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Figura A.9  Cilindru modificat – 3D 

 

Figura A.10  Cilindru modificat – situație complexă 

Factorul de formă intre o suprafață infinitezimală si un inel in plan perpendicular 

este dat de ecuația (A9), cu parametrii geometrici prezentați in Figura A11. 

∅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) 

Ecuația este validă doar daca 𝑙 >𝑟2 

In ecuația de mai sus: 

𝐻 =  /𝑙   

𝑅1 = 𝑟1/𝑙   

𝑅2 = 𝑟2/𝑙   

𝑙       distanța dintre fața receptoare si centrul inelului 

 

Figura A.11  Parametrii pentru calculul factorului de formă inel-suprafață 
receptoare 
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Inelul dintre doi cilindri se consideră ca o suprafață radiativă (Figura A12) si fluxul 

calculat conform ecuației A9 se adaugă fluxului provenit de la cilindru doar dacă 𝑧𝑗 

> 𝑧𝑖 (adică doar dacă fața vede inelul). 

La fel ca si in cazul cilindrilor, factorii de formă si fluxurile de căldură provenite de 

la inele ar trebui determinate pentru toate configurațiile posibile. Teoretic, ecuația 

A9 este valabilă doar pentru un inel situat intr-un plan perpendicular pe suprafața 

receptoare, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna in practică (Figura A12). 

 

 

Figura A.12  Modelare inel 

Orientarea suprafeței receptoare are o influentă hotărâtoare asupra fluxului schimbat 

intre cele două suprafețe (Figura A13). Ecuația A9 corespunde cazului in care 

suprafața receptoare este normală la foc si conduce la factorul de formă cu valoarea 

maximă. 

 

 

Figura A.13  Influenta orientării celor doua suprafețe 

La fel ca in cazul cilindrilor, este necesar să se considere situația in care suprafața 

receptoare este parțial vizibilă – Figura A14. In acest caz, inelul se reduce in mod 

similar modelului aplicat pentru cilindri. Figura A14 arată doua exemple, cu inelul 

definit de raza interioară 𝑟𝑧𝑖+1 , si de raza exterioară 𝑟𝑧𝑖. In cazul a) se ajustează doar 

raza exterioară 𝑟𝑧𝑖 , iar in cazul b) sunt ajustate ambele raze 𝑟𝑧𝑖 si 𝑟𝑧𝑖+1. 
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Figura A.14  Inel echivalent 

Fluxul radiativ absorbit de o față 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑗 dinspre foc (cilindrii si inele) este: 

 

 ̇𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 →𝑓 𝑐 𝑗 =∑σ. ε. ((θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)
4
).∅𝐶  𝑖𝑛𝑑   𝑧i→𝑓 𝑐 𝑗

𝑖

+∑σ. ε. ((θ𝑓(𝑧𝑖) + 273)
4
).∅𝑅𝑖𝑛𝑔 𝑧i→𝑓 𝑐 𝑗

𝑖

 
(A.10) 

Fluxul radiativ final absorbit de un segment la cota 𝑧𝑗 a stâlpului se calculează ca 

medie a fluxurilor radiative pe cele patru fețe, definite fiecare de lățimea li: 

 ̇  𝑑,𝑠 𝑐 𝑖 𝑛 𝑧𝑗 =
∑ 𝑙𝑖.  ̇𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 →𝑓 𝑐 𝑖
4
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
4
𝑖=1

 (A.11) 

A.2.1.3 Fluxul absorbit de un segment al stâlpului 

Așa cum s-a mai precizat, in cazul stâlpului situat in afara suprafeței focului, pentru 

segmentul de calcul situat sub stratul de fum, se consideră că fluxul primit este egal 

cu fluxul absorbit: 

 

 ̇     ,𝑠 𝑐 𝑖 𝑛 𝑧𝑗 =  ̇  𝑑,𝑠 𝑐 𝑖 𝑛 𝑧𝑗 (A.12) 

A.2.2 Segment de stâlp in stratul de fum 

In stratul de fum, nu se mai poate neglija fluxul convectiv. Particulele solide din 

stratul de fum au un impact important asupra fluxului radiativ, prin fenomene de 

absorbție- emisie. 
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Calculul fluxului incident se face conform Anexei C/ EN1991-1-2. Intr-un prim pas, 

se calculează variabila 𝑦: 

𝑦 =
𝑑 + 𝐻 + 𝑧′

𝐿 +𝐻 + 𝑧′
 (A.13) 

unde: 

𝑑 distanta de la stâlp la axul flăcării (Figura 4.2) 

𝐻 distanta dintre sursa de foc si tavan 

Daca focul este localizat la o cotă diferită 𝑧𝑓𝑖  : 

𝐻 =  𝑐 𝑖 − 𝑧𝑓𝑖   (A.14) 

𝐿  se calculeaza cu: 

𝐿 = 𝐻(2.9𝑄 
0.33 − 1) (A.15) 

𝑄 , un RHR adimensional, calculează cu: 

𝑄 =
𝑄

1.11 × 106𝐻2.5
 (A.16) 

𝑧′ se calculează cu: 

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

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

 Q* este un RHR adimensional calculat similar cu 𝑄 : 

𝑄∗ =
𝑄

1.11 × 106𝐷𝑓𝑖  
2.5  (A.19) 

Fluxul incident 𝐻𝑠se calculează in functie de valoarea 𝑦: 

{

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) 

In final, fluxul total absorbit de segmentul 𝑧𝑗 este: 

 ̇     ,𝑠 𝑐 𝑖 𝑛 𝑧𝑗 = 𝐻𝑠 (A.21) 

A.3 Stâlp in interiorul suprafeței focului 
In cazul stâlpului situat in interiorul suprafeței focului localizat, fluxul convectiv este 

componenta majoră a fluxului de căldură. EN1991-1-2 oferă in Anexa C un model 

de calcul al fluxului de căldură intr-un punct situat in interiorul flăcării. Modelul 

LocaFi este bazat pe aceasta anexă. 

Se face din nou distincția intre segmentul stâlpului situat in stratul de fum sau sub 

acesta. 
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A.3.1 Segment al stâlpului sub stratul de fum 

Segmentele stâlpului situate la cota 𝑧𝑗 sub stratul de fum sunt înconjurate 

de gazele fierbinți care au temperatura obținută din ecuația A4 

(temperatura flăcării θ𝑓). 

 

Fluxul se calculează cu: 

 ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑  𝑓  𝑚 = σ. ε. ((θ𝑓(𝑧𝑗) + 273)
4
− 2934) + αc(θ𝑓(𝑧𝑗) − 20) (A.22) 

unde: 

αc este coeficientul de transfer termic prin convecție cu valoarea 35 

W/(m²K) in conformitate cu EN 1991-1-2 

Fluxul absorbit de segmentul 𝑧𝑗 se calculează cu: 

 ̇     ,𝑠 𝑐 𝑖 𝑛 𝑧𝑗 =  ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑  𝑓  𝑚  (A.23) 

A.3.2 Segment al stâlpului in stratul de fum 

In acest caz, fluxul the total primit se considera maximul dintre 𝐻𝑠 calculat folosind 

setul de ecuații (A.13-20) si  ̇𝑖𝑛𝑠𝑖𝑑  𝑓  𝑚  calculat folosind ecuația (A.22). 

A.4 Focuri localizate multiple 
Modelul prezentat in A2-3 presupune existenta unei singure surse de foc localizat. 

In cazul surselor multiple, se aplică o adiționare simplă. 

Daca stâlpul este in afara suprafeței focului si sub stratul de fum, fluxul radiativ 

primit de orice față a stâlpului este suma fluxurilor radiative emise de fiecare sursă, 

cu limitarea la maxim 100 kW/m2. 

Daca se consideră n surse de foc: 

 ̇    𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 →𝑓 𝑐 𝑗 = min(100000, ∑ ̇𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 𝑖→𝑓 𝑐 𝑗

n

𝑖=1

) (A.24) 

 ̇  𝑑𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑧𝑗 =
∑ 𝑙𝑖.  ̇    𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 →𝑓 𝑐 𝑖
4
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
4
𝑖=1

 (A.25) 
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ANEXA B EXEMPLU PENTRU UN STALP 
IN AFARA SUPRAFETEI 
FOCULUI 

Aceasta anexă prezintă o aplicație practică a modelului. Metoda prezentată in 4.2 

permite proiectantului determinarea evoluției temperaturii intr-un stâlp fără 

abordarea unui calcul numeric complex. 

B.1.1 Descriere 

Exemplul se referă la calculul temperaturii unui stâlp in afara suprafeței focului, sub 

stratul de fum.  

Figura B1 prezintă poziția relativă a stâlpului fața de foc. Stâlpul este realizat dintr-

un profil HEB300, plasat in fața unui foc localizat cu diametrul de 4m. Distanta 

dintre marginea focului si cea mai apropiată față este 0.5m. Debitul de căldură 

degajată este constant la 1000 kW/m2.  

 

Figura B.1  Poziția relativă a stâlpului față de foc 

B.1.2 Analiza preliminară 

Volumul de calcul este proporțional cu numărul de segmente. Ecuația A6 poate fi 

simplificată dacă segmentele de pe stâlp se aleg ca multipli ai înălțimilor cilindrilor 

care modelează flacăra (0.5m). In acest caz, variabila y este 0 (Figura B2) si ecuația 

A6 devine: 

∅𝑑𝐴1→𝐴2(𝑠, 𝑥, 𝑟,  ) =
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
) 

 

unde: 

𝑆 =
𝑠

𝑟
 𝑋 =

𝑥

𝑟
 𝐻 =

 

𝑟
 𝐴 = 𝑋2 + 𝑆2 (B.2) 

In consecință, calculele se realizează pe segmente la cota de 0, 0.5, 1m, etc. In 

continuare, fluxul de căldura se calculează pentru un segment de la cota zf=1m. 

 

Figura B.2  Configurația de calcul 

In acesta configurație, se presupune absenta fluxului radiativ către fața 3 a stâlpului. 

Fetele 2 si 4 sunt simetrice si vor primi aceeași cantitate de flux. 

O altă simplificare se referă la punctul in care se calculează fluxul pe fețele secțiunii. 

Deși calculul ar trebui efectuat in centrele celor patru fețe, in mod simplificat calculul 

se poate efectua doar in centrul feței 1 (Figura B3), cea mai apropiată față de sursa 

de căldura. Aceasta conduce la valoarea maxima a fluxului, deci la rezultate 

conservative.  
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Figura B.3  Simplificarea calculului fluxului pe secțiune 

B.1.3 Calculul fluxului de căldura 

Proprietățile fiecărui cilindru si inel se determină din ecuațiile A2-5. In acest caz 

înălțimea flăcării este 6.15m, așa cum se arată in Figura B9. Fluxul de căldura primit 

de fiecare față se determină separat. 

Pentru fața 1, ecuația B3 se poate utiliza direct pentru calculul factorului de formă 

intre fața 1 si cilindri. Regula însumării se aplica in funcție de cota relativă dintre 

cilindru si față. 

Considerând configurația din Figura B4 pentru fața 1 si cilindrul 𝐶𝑖 (situat intre 

cotele 𝑧𝑖 si 𝑧𝑖+1), poziția segmentului in sistemul de coordonate local (𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) poate 

fi luată ca (𝑠𝑓 , 𝑥𝑓 , 𝑧𝑓) adică (2.5, 0.0, 1.0). Diversele situații se arată in Fig. B5-8. 

Daca definim ∅i (respectiv ∅i+1), factorul de formă intre fața 1 si cilindrul de inaltime  

|𝑧𝑖 − 𝑧𝑓| (respectiv |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|) si raza 𝑟𝑖: 

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

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

(B.3) 

  

atunci factorul de forma ∅ intre fața 1 si cilindrul Ci este:  

∅ = |∅𝑖 − ∅𝑖+1| (B.4) 

Ultima parte a calculului se referă la fluxul de căldură produs de inele. Deoarece 

segmentul este situat la cota 1m, sub acest segment există doar un inel (la cota 0.5m). 

Razele interioare si exterioare ale inelului se calculează cu ecuația A3: 

𝑟(𝑧𝑖 = 0.0) = 2.00 m 

𝑟(𝑧𝑖+1 = 0.5) = 1.84 m 

(B.5) 

Fluxul incident total se calculează însumând toate contribuțiile de la cilindri si inele, 

folosind ecuația A9. Rezultă un flux incident pe fața 1 de 76.36 kW/m² si pentru o 

emisivitate de 0.7, un flux absorbit de 53.45 kW/m². 

Figura B.9 arată această procedură implementată într-o foaie de calcul Excel. 
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Figura B.4  Sistemul de coordonate 

 

Figura B.5  Poziția relativa a fetei 1, Caz a 

 

 

Figura B.6  Poziția relativa a fetei 1, Caz b 
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Figura B.7  Poziția relativa a fetei 1, Caz  c 

 

 

Figura B.8  Poziția relativa a fetei 1, Caz  d 
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Figura B.9  Exemplu de calcul Excel pentru calculul fluxului incident pe fața 1 

 

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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In cazul fețelor 2 si 4 ecuația A9 nu poate fi folosită direct, deoarece flacăra este doar 

parțial vizibilă. Pentru fața 2 si cilindrul 𝐶𝑖 (intre 𝑧𝑖 si 𝑧𝑖+1), poziția feței 2 este 

definită in sistemul local (𝑖, 𝑗, �⃗⃗�) ca (𝑠𝑓 , 𝑥𝑓 , 𝑧𝑓) (Figura B.10). Cilindrul este ajustat 

si se introduc punctele adiționale A, B si C. 

 

Figura B.10  Sistemul de coordonate 

Punctul A corespunde coordonatei y: 

 𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(−𝑟𝑖,  𝑥𝑓) (B.6) 

Punctul C corespunde coordonatei y: 

 𝑟𝑚 𝑥 = 𝑟𝑖 (B.7) 

Punctul B corespunde centrului cilindrului ajustat: 

 𝑦𝑐 𝑛   =
𝑟𝑚𝑖𝑛 + 𝑟𝑚 𝑥

2
 (B.8) 

Raza cilindrului ajustat este: 

 𝑟 𝑑𝑗𝑢𝑠  𝑑 =
𝑟𝑚 𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛

2
 (B.9) 

Cilindrul ajustat se definește cu ecuațiile B.10. Pentru cilindrul 𝐶0 dintre cotele 0 m 

si 0.5 m, raza inițială este 2 m, deci: 

𝑟𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑎𝑥(−2, 0) = 0 m 

𝑟𝑚 𝑥 = 2 m 

𝑦𝑐 𝑛   =
0 + 2

2
= 1 m 

𝑟 𝑑𝑗𝑢𝑠  𝑑 =
2 − 0

2
= 1 m 

(B.10) 
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Regula însumării poate fi utilizată in funcție de cota relativă a feței 2 si cilindrul 

ajustat, la fel ca pentru fața 1:  

∅𝑖 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2 (

𝑠 = 𝑦
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒

− 𝑥𝑓
𝑥 = 𝑠𝑓

𝑟 = 𝑟 𝑑𝑗𝑢𝑠  𝑑

 = |𝑧𝑖 − 𝑧𝑓|

) 

∅𝑖+1 = ∅𝑑𝐴1→𝐴2 (

𝑠 = 𝑦
𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒

− 𝑥𝑓
𝑥 = 𝑠𝑓

𝑟 = 𝑟 𝑑𝑗𝑢𝑠  𝑑

 = |𝑧𝑖+1 − 𝑧𝑓|

) 

(B.11) 

Factorul de formă ∅ intre fața 2 si cilindrul ajustat este: 

∅ = |∅𝑖+1 − ∅𝑖| 
 

(B.12) 

Fluxul radiativ emis de inele este din nou limitat doar la inelul (ajustat) de la cota 

0.5m, cu raza exterioară de 1m. Pentru raza interioară, valoarea inițială de 1.84m 

(vezi valoarea 𝑟𝑖 la cota 𝑧𝑖 = 0.5 m in Figura B.11) este redusă la 0.92 m. 

Fluxul incident total de 8.57 kW/m² pe fața 2 este suma contribuțiilor cilindrilor 

ajustați. Cu o emisivitate de 0.7, fluxul absorbit este de 6 kW/m². 

Fluxul absorbit de fiecare dintre cele patru fețe este: 

 ̇𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 →𝑓 𝑐 1 = 53.45 kW/m2 

 ̇𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 →𝑓 𝑐 2 = 6.00 kW/m2 

 ̇𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 →𝑓 𝑐 3 = 0 kW/m2 

 ̇𝑠  𝑖𝑑 𝑓  𝑚 →𝑓 𝑐 4 = 6.00 kW/m2 

(B.13) 

Fiecare față are o lățime de 0.3m, si fluxul total absorbit de segmentul situat la cota 

1m este: 

 ̇     ,𝑠 𝑐 𝑖 𝑛 𝑧𝑗 =
0.3x53.45 + 0.3x6.00 + 0.3x0 + 0.3x6.00

0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.3 
= 16.36 kW/m2 

(B.14) 
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Figura B.11  Exemplu de calcul Excel pentru calculul fluxului incident pe fața 2 

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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ANEXA C IZOTERME 

Table C.1 prezintă un sumar al izotermelor date in aceasta anexă. 

Table C.1 Izoterme 

Figura D (m) RHR (kW/m²) Pagina 

(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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Figura C.1  Izoterma D = 2 m HRR = 250 kW/m2 
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Figura C.2  Izoterma D = 2 m RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.3  Izoterma D = 2 m RHR = 1000 kW/m2 
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Figura C.4  Izoterma D = 2 m RHR = 1500 kW/m2 
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Figura C.5  Izoterma D = 3 m RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.6  Izoterma D = 3 m RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.7  Izoterma D = 3 m RHR = 1000 kW/m2 
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Figura C.8  Izoterma D = 3 m RHR = 1500 kW/m2 
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Figura C.9  Izoterma D = 4 m RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.10  Izoterma D = 4 m RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.11  Izoterma D = 4 m RHR = 1000 kW/m2 
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Figura C.12  Izoterma D = 4 m RHR = 1500 kW/m2 

 



 

67 

 

 

 

Figura C.13  Izoterma D = 6 m RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.14  Izoterma D = 6 m RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.15  Izoterma D = 6 m RHR = 1000 kW/m2 
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Figura C.16  Izoterma D = 6 m RHR = 1500 kW/m2 
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Figura C.17  Izoterma D = 8 m RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.18  Izoterma D = 8 m RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.19  Izoterma D = 8 m RHR = 1000 kW/m2 

 



 

74 

 

 

 

Figura C.20  Izoterma D = 9 m RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.21  Izoterma D = 9 m RHR = 500 kW/m2 
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Figura C.22  Izoterma D = 9 m RHR = 750 kW/m2 
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Figura C.23  Izoterma D = 10 m RHR = 250 kW/m2 
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Figura C.24  Izoterma D = 10 m RHR = 500 kW/m2 
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ANEXA D EXEMPLE DE PROIECTARE 

Exemplele de calcul din această anexă ilustrează utilizarea metodelor descrise în 

Secțiunea 4, ca răspuns la un incendiu localizat. 

Primul exemplu este o extindere a metodei utilizate pentru stâlpii situați în afara 

flăcării, în stratul de fum (zona 4). Al doilea exemplu prezintă aplicarea noului model 

(zona 1) folosind izoterme și programul OZone. Al treilea exemplu este un caz 

complex ce implică patru incendii localizate și curbe neconvenționale pentru RHR. 

D.1 Clădire industrială 

D.1.1 Scenariul de incendiu 

Clădirea industrială are destinația depozit de 60 m lungime și 32 m lățime cu o 

înălțime la coamă de 14 m (Figura D.1). Structura este alcătuită din cadre de oțel 

dispuse la 10 m. Grinda cu zăbrele este realizată din profile HEA 220 pentru tălpi și 

secțiuni compuse din profile L (L60×60×6) pentru diagonale. 

Clădirea este utilizată preponderent pentru producție, cu o suprafață mică de 

depozitare situată între două cadre la capătul clădirii. Incendiul localizat se 

declanșează în această zonă, unde sunt depozitate 10 tone de material celulozic pe o 

zona circulara cu diametrul de 8m (suprafață de 50,265 m²), izolate față de orice alt 

material combustibil.  

Curba RHR (Figura D.2) se determină in conformitate cu Anexa E/EN 1991-1-2. 

Curba are 3 faze distincte: creștere, constantă și descreștere). Faza de creștere este 

definită de expresia: 

𝑄(𝑡) = 106 (
𝑡

𝑡α
)
2

 (D.1) 

unde 𝑄 este debitul de caldură degajată RHR, t este timpul în secunde și 𝑡α este 

timpul necesar pentru a atinge un RHR de 1 MW. 

Se consideră că: 

a) Viteza de dezvoltare a incendiului este medie (𝑡α = 300 s) 

b) Combustibilul este de tip celulozic și degajă 17.5 MJ/kg 

c) RHR pe unitatea de suprafață este 1000 kW/m² 
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Figura D.1  Conformarea clădirii 

 

 

Figura D.2  RHR pentru incendiul localizat  

D.1.2 Date de intrare pentru OZone 

Elementele grinzii cu zăbrele cele mai apropiate de foc sunt cele situate la mijlocul 

deschiderii, la 12 m înălțime pentru talpa inferioară și la 14 m înălțime pentru talpa 

superioară. Figura D.3 și Figura D.4 arată datele de intrare. 
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Figura D.3   Date de intrare in fereastra “Fire” 

 

 

Figura D.4   Date de intrare in fereastra “Steel Profile” 

D.1.3 Rezultate din OZone 

Pentru o sursă de incendiu având un diametru de 8 m și un RHR maxim de 50 MW, 

înălțimea flăcării este de 9.7 m. Deoarece înălțimea clădirii depășește această 

valoare, flăcările nu ating tavanul. In aceste condiții, efectul incendiului localizat 

este limitat, cu o temperatură maximă in talpa inferioara de 77°C, respectiv in talpa 

superioara de 55°C (Figura D.5). 
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Figura D.5  Evoluția fluxului termic si a temperaturii pentru tălpile grinzii 
cu zăbrele 

 

D.2 Clădire de birouri 

D.2.1 Scenariul de incendiu 

Clădirea de birouri are 5 etaje (vezi Figura D.6), cu dimensiunile in plan 30 m x 

15 m și înălțimea etajului de 3.5 m. Stâlpii sunt realizați din profile de oțel HEA260. 

Scenariul de incendiu presupune aprinderea hârtiei pentru imprimantă in cantitate de 

500 kg pe o zona de 2 m × 1.25 m (suprafață de 2.5 m²). Poziționarea in plan se arată 

în Figura D.6. 
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Figura D.6  Dimensiunile clădirii de birouri și poziția sursei de incendiu 

Curba RHR este construită urmând recomandările Anexei E a EN 1991-1-2.  

Pentru o clădire de birouri, 𝑡α este egal cu 300 s.  

Pentru un incendiu localizat, RHR nu este limitat de ventilație ci de suprafața 

incendiului. Considerând RHRf = 1000 kW/m², se ajunge la un debit maxim de 

căldura degajata RHR = 2.5 MW. Faza de descreștere începe când s-a consumat 70% 

din combustibil și se termină în momentul în care combustibilul este complet 

consumat (Figura D.7). 

 



 

84 

 

Figura D.7  RHR conform Anexei E din EN 1991-1-2 

D.2.2 Folosirea izotermelor 

În conformitate cu Secțiunea 4.2.1: zona de incendiu este transformată într-o 

suprafață circulară echivalentă, cu diametrul de 1.8 m pentru o suprafață de 2.5 m². 

Latura cea mai mare a stâlpului măsoară 260 mm și este la 1.4 m de axa flăcării 

(Figura D.8). 

 

Figura D.8  Configurația adaptată 

Debitul maxim de căldura degajata RHRf este 1000 kW/m² și corespunde unei valori 

disponibile în lista de izoterme (Figura C.3).  

Stâlpul este împărțit în segmente de 0.5 m. Fluxurile medii de căldura pe fiecare 

segment se calculează folosind Ecuația 4.2. Aceste valori sunt prezentate în 

Tabelul D.1. Valorile din stratul cald (deasupra înălțimii de 3.15 m) nu sunt 

prezentate.  

Table D.1 Fluxuri de căldură 

Înălțimea 
(m) 

Transferul termic 

Fața 1 Fața 2 Media 

0.5 65 7 19.75 
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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 

În zona 1, fluxul maxim este la 0.5 m și are o valoare de 19.75 kW/m². Folosind 

Figura 4.9, temperatura de echilibru este stabilită la 300°C. 

D.2.3 Utilizarea programului OZone 

D.2.3.1 Date de intrare pentru OZone 

Poziția in plan a sursei de incendiu (PosX = 1.4m, PosY =0), împreuna cu diametrul 

echivalent D=1.8m se introduc în fereastra ‘Localised Fire’ (vezi Figura D.9). În 

aceeași fereastră trebuie declarată înălțimea compartimentului, împreună cu poziția 

punctului de calcul dorit (înălțimea în lungul stâlpului variind intre  𝑧 = 0.5-3.5 m). 

Tot aici se introduc si valorile RHR. Apoi, în fereastra “Steel Profile”, trebuie 

selectat stâlpul HE260A. 
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Figura D.9   Date de intrare in fereastra “Fire” 

6

 

Figura D.10  Date de intrare in fereastra “Steel Profile” 

 

D.2.3.2 Rezultate din OZone 

Rezultatele sunt prezentate în Figura D.11 pentru segmente de cate 0.5 m pe 

înălțimea stâlpului (0.5 m – 1.0 m – 1.5 m – 2.0 m -2.5 m – 3.0 m – 3.5 m). 

Temperatura maximă calculată este 262°C la 0.5 m si la 1m. În stratul de fum cald, 

temperatura atinge 287°C. 
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Figura D.11  Evoluția fluxului termic si a temperaturii in stâlp 

 

D.3 Parcaj deschis 

D.3.1 Scenariul de incendiu 

Parcajul deschis are lungimea de 60 m, lățimea de 45 m și grinzi dispuse pe un 

caroiaj de 10 m × 15 m. Tavanul este la 3.5 m (vezi Figura D.12). Grinzile principale 

au o înălțime de 0.50 m. Stâlpii parcajului sunt HEA 300. Locurile de parcare au 

dimensiuni standard de 2.5 m × 5 m. Cu o suprafață de 12.5 m², acestea se 

echivalează cu un incendiu localizat având diametrul de 4 m. Poziționarea grinzilor 

controlează răspândirea fumului sub tavan. 

Scenariul de incendiu implică 4 vehicule în jurul unui stâlp (trei autoturisme de clasa 

medie si o furgonetă). RHR corespunzător este dat în Figura D.13. Pentru mașinile 

de clasa medie, RHR a fost măsurat în timpul testelor din Franța din 1996 de la 
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Maizières-lès-Metz. Incendiul pornește de la mașina 1 și se răspândește simultan 

către mașinile 2 și 3 (furgoneta) după 12 min. După alte 12 min, incendiul se propagă 

la mașina 4.  

 

 

Figura D.12  Parcajul deschis și amplasarea vehiculelor 

 

Figura D.13  RHR pentru vehicule 

D.3.2 Date de intrare pentru OZone 

Figura D.21 detaliază datele care trebuie introduse de către utilizator: 

a) Numărul surselor de foc (4) 

b) Pentru fiecare sursă de foc, poziția și curba RHR 

c) Înălțimea compartimentului (3.5 m) 

d) Cota pe stâlp pentru care se dorește calculul. 
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Figura D.14  Date de intrare in fereastra “Fire” 

 

Figura D.15  Date de intrare in fereastra “Steel Profile” 

Pentru a calcula temperatura, se definește profilul stâlpului în fereastra “Steel 

Profile” (vezi Figura D.15) și apoi se inițiază calculul prin apăsarea “Steel 

Temperature”.  

 

D.3.3 Rezultate OZone 

Figura D.16 prezintă rezultatele pe înălțimea stâlpului la intervale de 0.5 m. În 

stratul de fum (între 3.15 m și 3.5 m) temperatura maxima este de 718°C. In afara 

stratului fierbinte de fum, temperatura maximă este de 500°C la aproximativ 1 m 

înălțime.  
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Figura D.16  Evoluția fluxului termic si a temperaturii in stâlp 

 

 


