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Abstract. Vis ually, it is ofte n the goa l of any archite cture to de fine a pers ona lity or individual
cha racter throug h the des ign of the faça de. T his face or skin, wrapped to the s tructura l frame
benea th, is ofte n key to an a rchitect's des ire to evoke our em otions, instilling a sens e of gra nde ur
as if each new building we re an artist's sculpture. In re cent de cades the desire for taller s tructures
and, particularly, thos e tha t are compe ting for recognition to be am ong the talles t, if not the
world's ta lles t, is reas on to rev iew the fire safe ty issue s rela te d to fa çade or curtain wall desig n.
Additiona lly, due to the crea tivity of a rchitects, ne w and unique faça de des igns a re continually
appea ring. The risk of fire spread throug h a rticula ted e leme nts of the façade or vertically a round
the faça de v ia the me chanism of flame lea p, poses ne w conce rns for the newe st class of super highrise s tructures. O ur unde rs tanding of fire a nd its me cha nis ms of s pread in buildings no longer
eludes us, however, the risks of fire spread rela ted to supe r high-rise buildings and the fa çades that
define their chara cter has not bee n we ll e xamined. Curre nt code practices recog niz e the successful
record of fully sprinkle r protected hig h-rise buildings a nd only require that the void s pace between
the curtain wall and the floor sla b be res is tive to fire sprea d using a pe rimete r fire ba rrie r sys tem.
Key words: facade, fire propagation, fire safety, risk assessment
1. Introducere
Cerinţa de calitate "Securitate la incendiu" a
construcţiilor impune, pentru a fi satisfăcută, ca acestea
sa fie proiectate si executate astfel încât, în cazul iniţie rii
unui incendiu, să se asigure următoarele obiective:
- menţine rea capacităţii portante a construcţiei
pentru o perioadă de timp determ inată;
- limitarea produce rii şi propagării focului şi fumului
în interiorul construcţiei;
- limitarea propagării focului la construcţiile învecinate;
- intervenţia pentru evacuarea, respectiv salvarea
persoanelor surprinse în interiorul construcţiei;
- securitatea echipelor de inte rvenţie.

-

evaluarea performanţelor la foc ale construcţiei şi
stabilirea regulilor de proiecta re aferente
diferitelor părţi ale acesteia, relevante pentru
siguranţa la foc.

La stabilirea alcătuirilor constructive ce trebuie să
atingă nivelurile de performanţă la foc cerute, trebuie
să se plece de la realitatea că incendiul es te un
accident, fiind urmarea unor disfuncţii. Alcătuirile
trebuie să rămână viabile pe durata de timp normată.
Comportarea construcţiei la incendiu este dependentă,
pe lângă alţi factori, de contribuţia la incendiu a
elementelor şi părţilor de cons trucţie, a materialelor şi
produselor pentru construcţii, precum şi de rezistenţa la
acţiunea focului a unora dintre acestea.

Satisfacerea criteriilor ş i nivelurilor de performanţă
referitoare la ce rinţa "securitate la ince ndiu" trebuie
asigurată
printr-un
ansamblu
de
măsuri
interdepende nte, referitoa re la condiţii de amplasare,
configurare şi conforma re la foc a cons trucţiilor, la
condiţii de pe rformanţă pentru structuri, pentru
produse, utilităţi şi ins talaţii, inclusiv pe ntru instalaţiile
de siguranţă la foc.

Contribuţia la incendiu şi rez istenţa la acţiunea focului
pe timpul unui ince ndiu sunt influenţate de condiţiile
de iniţie re şi evoluţie necontrolată a incendiului,
estimarea comportă rii necesitând un set de ipoteze şi
condiţii ale scenariului de ince ndiu.
Datorită faptului că iniţie rea şi evoluţia ince ndiilor este
diferită, s-a impus ca determ inarea comportării la foc
a construcţiilor şi a mate riale lor ce intră în alcătuirea
lor să se facă în condiţii s pecificate, prin expunerea la
o sursă de aprindere cu ardere spe cifica tă, într-un
context bine precizat.

Aceste măsuri fac obie ctul reglementă rilor tehnice
specifice refe ritoare la amplasarea, proiecta rea,
execuţia si exploata rea construcţiilor, elaborate sub
autoritatea ministe relor de resort.
Produse le pentru construcţii reprezintă, prin
performanţele lor la foc, unul din factorii dete rminanţi
pentru:
- evaluarea dezvoltării unui incendiu într-o încăpere,
inclusiv emisia de fum, propagarea focului şi
fumului în clădire şi la construcţiile învecinate;

Scopul general al legislaţiei privind siguranţa la foc
este de a oferi siguranţă vieţii ş i suficientă protecţie
proprietă ţii în caz de incendiu. Pentru a atinge acest
scop sunt stabilite cerinţele pentru s tructuri
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(capacitatea portantă), materia le de construcţie
(prevenirea aprinderii ş i limita rea propagării focului,
limitarea mărimii focului), modalităţile de evacuare şi
amplasare relativă a clădirilor (prevenirea propagării
focului la alte clădiri învecinate), necesare pentru a
defini modul în care acestea trebuie proie ctate şi
executate conform destinaţiei lor.

2. Istoric
Câteva grupuri de cercetători din dife rite ţări au
studiat aspecte le legate de siguranţa la foc la faţade şi
placări e xte rioare de pe reţi. Wade şi Clampett (2000)
au elaborat recent o tre cere în revistă com prehens ivă
a testelor la foc şi a cerinţelor cu privire la placările
exterioare.

Regulile de proiecta re structurală, inclus iv cele cu
privire la foc, sunt prevăzute de Eurocoduri, în vigoare
pe teritoriul ţărilor membre UE. Obiectivul
programului de Eurocoduri iniţiat de Comisia
Europeană este de a stabili un set armonizat de reguli
tehnice pentru proie ctarea construcţiilor şi pentru
lucră rile de ingine rie civilă. Aceste reguli au se rvit
iniţia l ca alternativă la prevederile naţionale ale ţărilor
membre UE, înlocuindu-le mai apoi pe acestea (SR EN
1991-1-2:2004/AC, 2009).

Testarea faţadelor a re o îndelungată istorie în Suedia.
În 1958, Johanesson şi Larsson au efectuat teste la
scară normală şi la scară de laborator pe ntru a
examina posibila extinde re şi metodele de utiliza re a
materialelor combus tibile la pereţi exteriori neportanţi
în clădiri rezis tente la foc.
Ondrus şi Pettersson au efectuat teste la foc asupra
câtorva tipuri de sisteme de izolaţie adiţională aplicate
pe faţadele unor clădiri multi-e tajate. Scopul acestor
teste a fost studierea riscului crescut de propagare a
focului de-a lungul faţadei ş i prin fe restre la nivelurile
situate deasupra încăpe rii în care s-a generat incendiul
primar. Ca urmare a acestor studii s-au form ulat
crite rii de acceptare pentru placă rile e xte rioare. În
prezent, aceste criterii se aplică rezultatelor testelor
corespunzătoare standardului suedez de tes tare la foc
a faţadelor, SP FIRE 105 (Swedish National Testing and
Research Institute, 1994).

Sistemul de clasificare european nu include cerinţe
pentru toxicitatea produselor de combus tie rezulta te.
În orice caz, toxicitatea produselor de combustie şi
aspectele legate de mediu ale produselor indus tria le,
prezintă un interes crescând. De asemenea, o
importanţă tot mai mare se acordă tipului şi
concentraţiilor produselor rezultate prin arderea
materialelor de construcţie. Este necesar ca şi aceste
aspecte să fie supuse unor acţiuni legislative.

În Canada, McGuire (1967) a studiat ca racteristicile
răspândirii pe verticală a flăcărilor la mate rialele de
placare exte rioară încă din anii 1960. El a observat
două modele diferite de com portament al faţade lor:
fie materialul de placare propagă de cisiv flăcă rile în
sus la scurt timp după aprindere, fie au o contribuţie
redusă la aprinderea sursei de ince ndiu.

Propagarea flăcării pe suprafaţa unui corp solid şi
existenţa mate rialelor com bustibile sunt factori
importanţi în problematica siguranţei la foc de oarece
influenţează dezvoltarea iniţială a focului şi rata
emisiei de căldură. Într-un incendiu de incintă, prim ul
obiect care ia foc es te, de obice i, singula r. Dacă el este
situat în apropierea unui perete acoperit cu un
material com bustibil, placa rea pere telui se poate
aprinde şi întreţine focul. În acest caz, extinderea
flăcării pe verticală este sem nifica tivă şi rapidă.

Harmanthy (1974) a sugerat pentru faţade deflectoare
de flacără pentru a preveni creşterea focului dintr-o
incintă la a lte apa rtamente dintr-o clădire.
Deflectoa rele de flacă ră sunt panouri uş oare din metal
montate deasupra ferestrelor, ţinute în poziţie
verticală de un dispozitiv de prinde re fuzibil. În caz de
incendiu deflectoare le cad într-o poziţie oriz ontală
atunci când sunt activate de flăcă rile care ies de la
fereastra de dedesubt.

Propagarea şi creşte rea focului au fos t extensiv
studiate pe pa rcursul anilor 1980-1990. De exem plu,
prog ramul de ce rce tare EUREFIC (Europea n Reaction
to Fire Classification) a oferit informa ţii valoroase
privind evaluarea placă rilor de suprafe ţe (E UREFIC
Seminar, 1991). În cadrul aces tui program s-au
efectua t tes te la s cară ma re de că tre trei
laboratoa re: VTT-Finlanda, NBL-Norvegia şi SP-Suedia
în vederea colectării de date pentru dezvolta rea unui
model de predicţie a creş terii focului în tes tele de
propagare a focului în colţul încăpe rilor (ISO DIS
9705) pe baza rezultate lor teste lor de calorime trie
(ISO DIS 5660).

Oleszkiewicz (1990, 1991) a studiat transferul term ic
de-a lungul suprafeţe i afectate a faţa dei de că tre
incendiul propagat printr-o fereastră. Astfel, el a
recunos cut tre i factori importanţi ca re influenţează
nivelul de expunere term ică a pe rete lui e xte rior: rata
de transfer te rmic a incendiului, dimensiunile ferestrei
şi geometria faţadei.

Modelele de propagare a incendiului şi de creşte re a
focului sunt de com plexitate variabilă, de la simple
corelaţii empirice la abordări ce rezolvă ecuaţiile
bazice de conservare din chimia fazei gazoase şi fazei
solide.

Rogowski et al. (1988) au efectuat teste la scară mare
pe numeroase izolaţii pentru pereţii exte riori în Marea
Britanie. Ulte rior au fost compara te extinderea
incendiului inte rior şi exte rior, precum şi gradul de
degradare. Pe baza rezultatelor acestei serii de teste
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au fost elaborate o serie de recomandări privind
proie ctarea diverselor tipuri de placă ri, în vederea
reduce rii ris cului de extinde re a incendiilor pe
verticală.

riscului pe ntru clădirile înalte implică luarea în
conside rare a anumitor factori ce includ: proie ctarea
sistemelor de sprinklere, operativitatea pompierilor,
destinaţia spaţiilor din cadrul clădirii şi riscurile
asociate, modul de organizare a planului de evacuare,
caracteristicile compartimentă rii clădirii şi situaţiile
avute în vedere la evaluare riscurilor.

În Japonia, Hokugo et al. (2000) au studiat propagarea
flăcării în sus, pe verticală, prin balcoane. Au fost
formulate patru modele de propagare a focului.

O evaluare corespunzătoa re a acestor factori de risc va
face posibilă se lectarea unei structuri a pe retelui
cortină ca re să îndeplinească ambele obie ctive, atât
cel estetic cât şi cel legat de siguranţa la foc a clădirilor
cu înălţime ma re.

Un alt studiu din Japonia, efectuat de Suzuki et al.
(2000), s-a ocupat de influenţa adâncimii balconului
asupra flăcărilor em ise prin deschiderea camere i în
care a fost iniţiat ince ndiul.
Klopovic şi T uran (2001a) au raporta t de curând
rezultate le unei se rii de teste efectua te în Australia
asupra posibilităţii de extinde re a unor incendii pe
exteriorul unei faţade incombustibile. În ce-a de-a
doua parte a studiului au fost com parate
caracteristicile zonei de piroliză (preconizate şi
obţinute expe rimental). De asemenea, au fost studiaţi
timpii la care au cedat vitrajele şi rata de transfer
termic a suprafeţei e xterne (Klopovic ş i Turan, 2001b).

Având în vedere expunerea la un incendiu complet
dezvoltat într-un spaţiu sau într-o incintă (de exemplu
atunci când sis temul de sprinklere nu funcţionează),
clădirea fiind prevăzută cu pe reţi cortină, este de
aşteptat ca în câteva minute s ticla să cedeze. Odată cu
cedarea sticlei flăcă rile se extind spre e xterior,
diferitele componente ale pere ţilor cortină şi ale
sistemului pe rimetral de barie ră de foc s unt s upuse
forţelor te rmice şi ale degradă rii, având ca rezultat
extinde rea incendiului la etajele superioare. Natura
proie ctării pe reţilor cortină va dicta capacitatea
relativă de a rezista la extinderea incendiului e taj cu
etaj. Factorii cheie ce au impact asupra rezistenţei
pereţilor cortină la o împrăştiere verticală a
incendiului sunt:
- înălţimea suprafeţe lor vitrate;
- natura sticle i utilizată pentru realizarea vitrajului;
- natura compone ntelor perete lui cortină;
- existenţa unor eleme nte de protecţie orizontale
care pot dim inua sau influenţa comportamentul
flăcării;
- geometria pe retelui cortină;
- existenţa a ltor deschideri – dimensiunile lor,
orientarea (verticală sau orizontală);
- capacitatea bariere i perimetra le de incendiu de a
rămâne integ ră pe durata e xpune rii la foc.

În Finlanda ce rcetările privind extinde rea pe verticală a
incendiilor pe fa ţade s-a concentrat mai ales în
domeniul produse lor lemnoase (Kokkala et al., 1997;
Hakkarainen et al., 1997).
Dezvoltarea standarde lor internaţionale de testare la
scară intermediară şi la sca ră naturală (ISO 13785-1,
2002) a faţadelor es te în plină desfăşurare în cadrul
ISO (International Organization for Standardization).
Întrucât primele variante ale acestor standarde nu
includ crite rii de performanţă necesare a fi atinse,
principiile de evaluare şi cerinţele s pecifice vor trebui
elaborate de către autorităţile naţionale.
La nivel european este în lucru în CEN TC127
(European Committee for Standardization, Technical
Committee 127-Fire safety in buildings) un test pentru
faţade şi sisteme de pe reţi-cortină.

Proiectarea grinzilor de cupla re va lim ita e xtinderea
flăcărilor şi va reduce fluxul de căldură în zona
superioa ră prin furnizarea unei suprafeţe ce va bloca
transferul de căldură. Construcţia grinz ii de cuplare
poate fi un factor important al performanţei
sistemului perime tral de barie ră de foc. Cadre le tipice
de aluminiu ale pe reţilor cortină utilizează g rinzi de
cuplare ce solicită ca sticla să fie izolată corespunzător
folosind vată minerală şi nu fibre de sticlă (ce se vor
topi). În plus, montanţii de aluminiu au nevoie de
izolare, în caz contrar cadrul de alum iniu topindu-se şi
distanţându-se de pe rete. Panourile prefabricate oferă
avantajul unei reziste nţe foarte ridica te la expunerea
la căldură şi oferă rigiditate suprafeţe i pentru o
poziţionare s igură sau o ajusta re prin comprimare a
sistemului perimetral de barieră de foc în golul dintre
panoul prefabricat şi planşeu. Panourile metalice ale
pereţilor cortină, atunci când sunt supuse căldurii

3. Aspecte particulare priv ind comportarea pereţilor
cortină
Pereţii cortină sunt o combinaţie comple xă de
compone nte ce include cadre de aluminiu, sticlă,
metal sau pia tră, garnituri de eta nşare, chituri şi
ancore sau conectori din aluminiu sau oţel.
Posibilitatea utilizării acestor tipuri de pere ţi cortină
oferă arhite cţilor libertatea de a proiecta faţade cu un
aspect unic. Elementele cheie care implică rezis tenţa
la foc a unui sistem de pe reţi cortină sunt evidenţiate
şi pot fi utile, atunci când este nevoie să se asigure o
prote cţie s porită sau să se evalueze pe rformanţele
unui astfel de sis tem în situaţia în care es te supus unei
expune ri necontrola te la căldură/flacă ră. Cel mai
important concept cons tă în faptul că evaluarea
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focului, se pot deforma, pe rmiţând dezvoltarea
golurilor la nivelul sis temului perimetral de barieră de
foc, fiind necesare măsuri suplimenta re pentru a
rigidiza aces te panouri.

-

Geometria cons trucţiei şi proiecţiile exterioare ale
pereţilor cortină sau ale elementelor structura le ale
clădirii pot avea un efect benefic sau negativ asupra
extinde rii flăcărilor şi a expunerii la fluxul de căldură a
elementelor pe reţilor cortină mai presus de
comportarea la foc.
Acestea pot fi importante dacă sunt utilizate feres tre
sau deschide ri pentru ventilaţie. Bineînţeles, orice
deschide re poate fi un pasaj ne restricţionat pentru
flăcările şi gazele fierbinţi ale unui incendiu de la un
etaj infe rior.

-

Mai mulţi factori trebuies c luaţi în cons idera re în
evaluarea riscului de extindere a incendiului că tre
faţada clădirii, da r nu în m od limitativ:
- sisteme de siguranţă automate de sprinklere;
- capacitatea de răspuns a pom pierilor;
- înălţimea clădirii;
- conside raţii legate de ocuparea clădirii (de ex.
birouri, spitale, locuinţe, societă ţi comerciale);
- caracteristici legate de compa rtimentarea
clădirii;
- strategii de evacuare a clădirii;
- riscul de produce re a unui incendiu (de ex.
prezenţa mate riale lor combustibile);
- evaluarea ameninţării securităţii prin sce narii.

de e taj pe ntru ocupanţi, poa te re preze nta o
neces ita te.
dotă rile s pitale lor – aces tea sunt dotă rile în
care ocupa nţii pot bene ficia de as iste nţă din
partea pe rsonalului a tunci când din cauza unor
afecţiuni fiz ice nu se pot deplasa pe ntru a fi
evacuaţi. Aceas ta poate fi o situa ţie extremă
care implică o evalua re a tentă a ris curilor în
cazul produce rii unui ince ndiu. Ieşirile de
urge nţă pe oriz ontală, a tunci când un e ta j es te
împă rţit în două zone de ince ndiu s unt utiliza te
fre cvent în s pitale ş i pot fi un factor de
atenuare în evalua rea ris cului la care sunt
supuşi ocupa nţii.
clă diri foa rte îna lte – sunt clădiri cu un gra d
mare de ocupa re ş i ca re pres upun un tim p lung
de eva cua re tota lă (ma i ma re de o oră). În
situaţia dezvoltării unui incendiu la pa rtea
supe rioa ră a une i clădiri ce nu es te dota tă cu
sisteme de sprink le re, e xtinde rea ince ndiului
pe vertica lă va afecta un numă r ma re de
ocupa nţi chia r dacă es te v orba de un singur
eveniment.

Clă dirile rez ide nţia le sunt în genera l structuri bine
com pa rtime nta te. În cazul une i defe cţiuni la
sistemul de s prinkle re şi o răs pândire a ince ndiului
la o locuinţă de la eta jul de ma i sus nu se va
propaga cu ra pidita te datorită z idurilor de incintă
rez istente la foc. Aceas tă situa ţie se aplică în cazul
structură rii pe ve rtica lă a clă dirilor. Î n schim b
atunci câ nd es te v orba de un spa ţiu cu o des tinaţie
multiplă dezvolta t în pla n oriz ontal, pe ricolul
extinde rii ra pide a unui incendiu creşte deoa re ce
nu be neficiază de subdiviz iuni ca re să as igure o
izola re pas ivă a focului.

Câteva caracteris tici de bază ale construcţiilor şi
destinaţiile acestor spaţii ce pot avea un impact în
evaluarea riscurilor s unt:
- ansamblul cu destinaţie mixtă – prezintă un grad
mare de ocupare. Deseori această ocupa re este
întâlnită la nivelele supe rioa re ale clădirilor de tip
zgârie-nori.
- ansamblul de locuinţe tip bloc turn – conce ptul
de „apă rare la faţa locului” (defe nd-in-place) a
fost utiliza t în clădirile de apa rta mente
cons truite să rezis te la foc, unde este mai s igur
să rămâ i în a partame nt decâ t să înce rci să
părăse şti clădirea. Com porta mentul uman a
fost inv oca t în mai m ulte ocaz ii ca având un rol
important în produce rea de v ictime sau de cese
în cazul acestui tip de a nsamblu de locuinţe. În
acest sens s-a pus s ub sem nul între bă rii câ t de
indica tă este, în cazul unor ince ndii, evacua rea
ocupanţilor din ansam blurile de locuinţe sau
hoteluri. Frecvent, ocupanţii care au ră mas în
apartamente le sau came re le lor de hote l au
fost în sigura nţă în tim p ce ace ia ca re a u fos t
evacuaţi au devenit victime. În situa ţia
produce rii unui incendiu în as tfe l de ansam bluri
de locuinţe ce nu s unt prevăz ute cu sis teme de
sprinklere menţine rea unor zone s igure la nivel

Înţe lege rea me canism elor de produce re ş i
extinde re a unui incendiu în clădiri nu mai
repre zintă o nouta te, însă riscul de propaga re a
unui ince ndiu în caz ul clă dirilor îna lte, cu o anumită
structură a faţa de i, nu a fost încă bine ana lizat.
Codurile de pra ctică curente re cunosc eficienţa
înreg istra tă de clă dirile prevăzute cu s isteme de
sprink le re, ca re ne cesită ca spaţiul gol dintre
peretele cortină ş i pla nşe u să utilize ze un s is tem
perime tral de barie ră de foc ca re să a sig ure o
rez istenţă la extinderea incendiului.
La noi în ţară s-a u efectua t o se rie de s tudii ş i
cerce tă ri privind as pecte le prez entate mai s us în
anii 1990. Lipsa unui s ta nda rd de înce rca re
european lega t de problematica în discuţie precum
şi lipsa leg is laţiei a rm onizate privind me todolog ia
de te sta re, ne-a u condus la concluzia că es te
nece sară şi re levantă ev idenţie rea comportă rii
aces tui tip pa rticula r de elem ent de cons trucţie
(pe re ţii cortină) la tes tarea „in s itu”, la sca ră
natura lă.
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Mecanismele de propagare a flăcărilor pe suprafaţa
verticală a faţadelor depind de nume roşi factori,
dintre care cei mai importanţi sunt:
- prezenţa mate riale lor combustibile;
- existe nţa cavităţilor ca pa rte a s istemului de
placare exterioa ră sau ca defe cte/deg radă ri
locale ale produselor utilizate la placare (Colwell,
2009).

importantă pe ntru evacuare şi comba terea focului.
De obice i nu produce efecte as upra s tructurilor.
4. Concluzii
După produce rea flash over-ului, focul intră în faza de
dezvoltare com pletă, în ca re tempe ratura came rei
creşte rapid iar incinta este cuprinsă de fum. În timpul
acestei faze se ating cele mai ridicate temperaturi, cea
mai mare rată de încălzire şi ce le mai înalte flăcări.
Toate acestea reprez intă riscuri pentru menţinerea
integrităţii structurii şi pentru propagarea incendiului
la restul construcţiei.

În condiţiile unui incendiu de fa ţadă flăcările se pot
extinde pe o înălţime de cinci până la zece ori mai
mare decât înălţimea iniţială a flăcării, indiferent de
natura mate riale lor din ca re este alcătuit s istemul de
faţadă (Fig.1).

Faza de stingere este definită formal ca fiind inte rvalul
de după reducerea tempe raturii la 80% din valoarea
maximă; în această fază tempera tura prezintă o
descreşte re lentă şi este, de asemenea, importantă din
cauza existe nţei unor ma teriale de cons trucţie cu o
încălzire latentă.

Un foc real produs într-o încăpere creşte, evoluează şi
se stinge în directă corelaţie cu echilibrul masic şi
energetic din compartimentul în care se produce.
Energia dezvolta tă depinde de tipul şi ca ntitatea de
combustibil dis ponibil şi de condiţiile de ventilare (Wei
şi Mäkeläinen, 2003).

Protecţia la foc a construcţiilor include două categorii
de măsuri de siguranţă: prevenirea producerii
incendiilor (destinată reduce rii riscului de apariţie a
incendiilor) şi măsuri de atenua re/diminuare a
efectelor incendiilor, în cazul producerii acestora.

În faza pre-flashover tempera tura în came ră es te
redusă ia r focul a re încă un cara cter loca l (minimal).
Această pe rioadă es te, de obice i, deose bit de

Fig.1. Extinderea flăcărilor la faţadă în cazul unui incendiu produs în interiorul unei încăperi –dezvoltarea incendiilor secundare
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Fig.2. Evoluţia incendiului şi protecţia la foc

Prevenirea produce rii ince ndiilor include elim inarea
sau îndepărtarea posibilelor surse de aprinde re.
Măsurile cuprinse în această activitate pot fi active şi
pasive, în funcţie de faza de dezvoltare a focului în
care pot fi a plicate (Fig. 2).

dezvoltării focului interior, în compartimente izolate şi
posibilităţile de extindere pe verticală.
Din punct de vedere vizual, deseori scopul arhitecturii
unui zgârie-nori este de a-şi defini o pe rsonalitate sau
un caracte r individual prin design-ul faţade i. Această
„faţă”, înfăşurată pe structura de rezis tenţă, este
deseori cheia prin ca re arhitectul doreşte să ne evoce
emoţii, insuflându-ne grandoare, de parcă fiecare
dintre aceşti zgârie-nori ar fi sculptura unui artist.

Măsurile active (Boresi et al., 1993) includ detecţia şi
sistemele de alarmare, stingătoarele de incendiu,
mecanismele de control al fumului, toate acestea
putând fi activate manual sau automat. Detecţia şi
combaterea timpurie pot conduce la diminuarea riscului
de produce re a pagubelor sau a pierde rilor umane.

Într-adevăr, o simplă vizită în orice bibliotecă şi
răsfoitul cărţilor având ca temă arhitectura acestor
construcţii ne oferă pagină după pagină de fotog rafii
care prezintă sute de astfel de structuri, fiecare cu un
aspect şi o persona litate unice, refle ctând-o pe cea a
arhitecţilor şi inginerilor ca re au imaginat şi creat
fiecare clădire.

Măsurile pasive includ protecţia structurală la foc,
dispune rea căilor de evacuare, a căilor de acces pentru
pompie ri precum şi controlul ma teriale lor de
construcţie combustibile (Barsom şi Rolfe, 1999).
Astfel, în z ona pre-flashover, metode le de protecţie
pasivă includ alegerea unor mate riale de construcţie
corespunzătoare şi a unor finisaje interioare ca re nu
contribuie la propagarea rapidă a incendiului în
perioada de creştere a acestuia.

În ultimele decade dorinţa de a ridica structuri tot mai
înalte şi, în mod pa rticular, a celor ce concurează să
ajungă printre cele mai îna lte, este un motiv pentru a
trece în revistă problemele legate de securita tea la foc
a faţadelor sau pe reţilor-cortină. În plus, datorită
creativităţii arhitecţilor, apar design-uri noi şi unice de
faţade. În 2005, la al 7-lea Congres al Consiliului
pentru Clădiri Înalte şi Ha bitat Urban (CTBUH) au f ost
prezentate nume roase proiecte unice cu faţade
complexe. Acestea diferă mult de faţadele tradiţionale
verticale, continue, utilizând deseori suprafeţe curbe
sau planuri înclinate ca re complică elementele de
legătură ale fa ţadelor şi detaliile ascunse al
ansamblurilor de tip barie ră de incendiu.

În stadiul post-flashover, măsurile pasiv e sunt oferite de
structuri şi ansambluri proiectate astfel încât să aibă
suficientă rezistenţă la foc pentru a preveni atât
propagarea focului cât şi colapsul structurii. Măsurile de
prevenire a propagării incendiului includ şi ele, la rândul
lor, modalităţi de control a propagării în incinta de
origine, la încăperile adiacente, la celelalte niv eluri şi la
clădirile învecinate. Cea mai importantă componentă a
măsurilor pasive o reprezintă rezistenţa la foc a structurii.
Volumul din ce în ce mai mare de construcţii înalte
neetajate şi etajate, noi şi existente, anvelopate în
sisteme de închideri structurale sau nestructurale (cu
zidării sau elemente de „umplutură” sau în sisteme de
pereţi cortină) precum şi unele evenimente de incendiu,
impun studierea propagării incendiului pe verticală şi a

În prezent se implementează pe scară din ce în ce mai
largă sisteme de pereţi-cortină dubli, în care doi pere ţi
vitraţi sunt situaţi la dis tanţe mai mici de 1 m unul de
altul. Aceste creaţii noi ridică noi probleme legate de
comportarea la foc. Riscul propagării focului prin
74

Cercetări experimentale privind comportarea sistemelor pentru faţade, expuse la acţiunea focului • Ş, RĂDULESCU

elementele a rticulate ale faţadei sau vertica l pe
suprafaţă formulează noi întrebări legate de acest
subiect. Neliniştile sunt legate de capacitatea de
răspuns a departamentelor de pompie ri, fiabilitatea
sprinkle relor şi a surselor de apă asociate, precum şi
de caracte risticile clădirii şi ale ocupanţilor săi.

planşeu a fost corect etanşat de bariera pe rimetrală.
Acestea par a fi condiţiile în care arhitecţii îşi pot pune
în practică ideile novatoa re de design.
Trebuie avute permane nt în vede re la sta bilirea
ris curilor într-o clă dire îna ltă as pecte precum
concepţia ş i rea liza rea s iste melor de stinge re
automată a ince ndiilor, capa citatea de răs puns a
depa rtam entului pom pierilor, gra dul de ocupa re al
clădirii şi încă rca rea asociată, conceptul de
evacuare, compa rtim entarea ş i, nu în ultim ul râ nd,
scena riile de evaluare a unor ame ninţă ri a
securităţii.

Studierea propagării focului se impune ca o necesita te,
având în vedere incendiul ca acţiune complexă asupra
construcţiilor şi a efectelor pe ca re le produce. De
aceea în cadrul Labora torului Securitatea la Foc a
Construcţiilor s-au efectuat două dete rmină ri
experime ntale, având drept scop determ inarea
parametrilor optimi de testare, a poziţiilor optime de
montare a te rmocuplurilor şi a celorlalte apa rate de
măsură şi control, precum şi a mecanisme lor de
propagare a flăcărilor pe faţa de vitra te, în condiţii de
ventilaţie natura lă.

Evenimentele au demonstrat succesul în cazul
clădirilor total prote jate prin sisteme de sprinklere sau
al celor în care spa ţiul dintre perete le cortină şi
planşeu a fost corect etanşat de bariera pe rimetrală.
Acestea par a fi condiţiile în care arhitecţii îşi pot pune
în practică ideile novatoa re de design.

Testele efectuate au demons trat că bariera
perimetrală a avut cel mai important rol în
împiedicarea propagării flă cărilor pe verticală. Faptul
că aceasta a rămas integră a diminuat cons iderabil
riscurile de e xtindere ale incendiului sau de gene rare
de incendii secunda re.

Trebuie avute permanent în vedere la stabilirea
riscurilor într-o clădire înaltă aspecte precum
concepţia şi realiza rea sistemelor de stingere
automată a incendiilor, capacita tea de răspuns a
departamentului pompie rilor, gradul de ocupare al
clădirii şi încărcarea asociată, conceptul de evacuare,
compartimenta rea şi, nu în ultim ul rând, scenariile de
evaluare a unor ameninţări a securităţii.

Evenimentele au demonstrat succesul în cazul
clădirilor total prote jate prin sisteme de sprinklere sau
al celor în care spa ţiul dintre perete le cortină şi

Fig. 3. Ved ere d e ansamblu a faţadei t estate
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Fig. 4. Colapsul vitrajului
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