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inimă plină sau ajurate – Diseminare (MACS+)
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, Fondul de
Cercetare pentru Cărbune şi Oţel (RFCS).
Publicaţia reflectă doar opiniile autorilor, Comisia nu poate fi trasă la
răspundere pentru nicio utilizare a informaţiilor conţinute în text. Publicaţia a
fost realizată urmare a rezultatelor obtinute în cadrul unor proiecte de cercetare:
Proiectul RFCS – FICEB+;
Proiectul RFCS – COSSFIRE;
Proiectul Leonardo Da Vinci – FRACOF “Evaluarea rezistenţei la foc a
planşeelor compuse protejate parţial” (FRACOF);
Un proiect sponsorizat de către Arcelor Mittal – Luxembourg şi CTICM –
Franţa, realizat în parteneriat de către CTICM şi SCI.
Metoda de proiectare prezentată în aceasta lucrare a fost dezvoltată în baza
observaţiilor efectuate în urma unei încercări la foc realizata pe o clădire multietajată
în cadre din oţel, la sediul Building Research Establishment din Cardington, Marea
Britanie. În mare parte, suportul teoretic al metodei de proiectare există inca de la
sfârşitul anilor 1950, în baza unor cercetări experimentale ale comportamentului
structural al planşeelor din beton armat la temperaturi obişnuite. Prima versiune
a metodei de proiectare a fost disponibilă în Ghidul SCI P288 „Fire Safe Design:
A new approach to Multi-story Steel Framed Buildings”, ediţia a II-a. Deşi
metoda a început sa fie aplicata în proiectare relativ recent, bazele inginereşti ale
acesteia sunt implementate de multa vreme în standardele de proiectare. Metoda
de proiectare a fost implementată într-un software de către SCI în anul 2000 şi o
5

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

versiune actualizată a fost finalizată în anul 2006, urmare a îmbunătăţirilor aduse
în timp procedurii de calcul.
La elaborarea acestei lucrări şi-au adus contribuţii valoroase următoarele
persoane:
Mary Brettle şi Ian Sims – The Steel Construction Institute;
Louis Guy Cajot şi Renata Obiala – ArcelorMittal;
Mohsen Roosefid şi Gisèle Bihina - CTICM.
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1.
INTRODUCERE
Evaluarea capacităţii portante a clădirilor în situaţia de incendiu este
o problemă de rezistenţă şi stabilitate a elementelor structurale în condiţii de
temperatură ridicată (acţiune excepţională). Evaluarea propriu-zisă se poate
realiza pe cale experimentală, prin calcul sau combinat prin calcul şi experimental.
În Uniunea Europeană, calculul structurilor pentru construcţii la acţiunea
focului este reglementat prin Eurocoduri, standarde europene specifice (în România
prin standarde SR-EN), pentru fiecare tip de material (oţel, beton, lemn, zidărie,
aluminiu). În conformitate cu Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor,
Nr. 163 din 28 februarie 2007, publicat în Monitorul Oficial Nr. 216 din 29 martie
2007, privind aprobarea Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor, la
articolul 43 se precizează că „evaluarea rezistenţei la foc a structurilor se poate face
prin utilizarea unor metode bazate pe încercări care utilizează scenarii de referinţă
conform standardelor europene „sau pe bază de calcul, pe baza elementelor precizate
în Eurocodurile referitoare la calculul comportării la foc a diferitelor tipuri de structuri”.
Prin aplicarea standardelor menţionate, ţinând cont de variaţia caracteristicilor
mecanice ale elementelor structurale cu temperatura, se poate demonstra prin
calcul static, respectiv de rezistenţă şi stabilitate, îndeplinirea cerinţelor de
rezistenţă la foc impuse de normativul actual de siguranţă la foc a construcţiilor,
indicativ P118-99.
Utilizarea Eurocodurilor pentru calculul structurilor de rezistenţă a
construcţiilor la acţiunea focului a devenit o practică curentă în multe ţări europene.
În acelaşi timp, urmare a cercetărilor efectuate pe plan mondial în domeniu, apar
proceduri noi de calcul, pentru diverse soluţii constructive, care nu sunt acoperite
integral în cadrul modelelor de calcul simplificate din Eurocoduri.
Încercări experimentale la scară reală şi observaţii făcute în urma unor
incendii, au demonstrat ca rezistenţa la foc a construcţiilor compuse oţel-beton este
superioară rezistenţei la foc indicate de testele sau calculele realizate pe elemente
izolate. Clădirile moderne în cadre prezintă o rezervă importantă de rezistenţă la
foc, în timp ce analiza elementelor structurale izolate nu poate surprinde efectele
favorabile ale comportamentului de ansamblu al unei astfel de structuri.
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Performanţele de comportare la foc a planşeelor compuse oţel-beton,
realizate cu placă de beton armat şi grinzi secundare şi principale de oţel, se
datorează efectului de membrană din planşeul de beton armat care apare în
situaţia de incendiu precum şi efectului catenar al grinzilor secundare de oţel,
care în acest context nu necesită protecţie la foc. O metoda de proiectare la foc a
planşeelor compuse oţel-beton bazată pe efectul de membrană a fost dezvoltată în
Marea Britanie, ca urmare a încercărilor la scară reală efectuate de către Building
Research Establishment (BRE) la Laboratorul din Cardington U.K., realizate în
perioada 1995-1996, pe o clădire cu structura compusa oţel-beton. Un ghid de
proiectare precum şi un program specializat de calcul, bazate pe această metodă de
proiectare, au fost pentru prima dată publicate în anul 2000. De atunci, metoda a
fost utilizată pentru multe clădiri în Marea Britanie, reducându-se astfel costurile
pentru protecţia la foc. Metoda de proiectare reprezintă un model simplificat de
calcul, în conformitate cu clasificarea modelelor de calcul din cadrul Eurocodurilor.
Acest model simplificat de calcul permite proiectanţilor să profite de
avantajele comportării de ansamblu a structurii, evitând utilizarea modelelor
avansate de calcul cu elemente finite. În cadrul metodei de proiectare se admite ca
unele elemente structurale ale planşeului compus oţel-beton să rămână neprotejate,
asigurându-se totodată un nivel de siguranţă corespunzător. Rezistenţa la foc a
planşeelor compuse parţial protejate poate fi evaluată atât la foc standard ISO, cât
şi la foc natural.
Deşi în Marea Britanie acest model simplificat de calcul este utilizat în
proiectare, în Europa efectul de membrană al planşeelor compuse în situaţia de
incendiu este încă un concept nou pentru majoritatea proiectanţilor şi autorităţilor.
Prezentul document oferă informaţiile necesare pentru înţelegerea
metodei de proiectare la foc a planşeelor compuse oţel-beton, bazată pe efectul
de membrană. Sunt descrise bazele teoretice ale metodei şi aplicaţiile acesteia în
proiectarea la foc, însoţite de o analiză a încercărilor la foc realizate pe construcţii
la scară reală, precum şi de observaţii făcute asupra comportamentului unor clădiri
multi-etajate, în urma unor incendii. Sunt oferite de asemenea explicaţii detaliate
despre cele mai recente încercări experimentale la foc a planşeelor compuse oţelbeton la scară reală, solicitate la foc standard ISO, care oferă dovezi suplimentare
despre valabilitatea metodei de calcul.
Acest document, care se adresează inginerilor constructori, autorităţilor,
arhitecţilor şi tuturor celor implicaţi în realizarea unei construcţii, a fost elaborat
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EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

în cadrul proiectului european RFCS MACS+ „Membrane action în fire design
of composite slab with solid and cellular steel beams - Valorisation”, în care au fost
implicate 16 ţări din Uniunea Europeană, printre care şi România. Se menţionează
că în anul 2011 s-a încheiat proiectul european LEONARDO DA VINCI FRACOF „Innovation transfer on fire resistance assessment of partially protected
composite floor”, în care au fost implicate şapte ţări din Uniunea Europeană,
şi că în cadrul acestui proiect a fost organizat seminarul „Evaluarea rezistenţei
la foc a planşeelor compuse protejate parţial”, la Universitatea „Politehnica” din
Timişoara, în data de 23 Septembrie 2011. Proiectul RFCS MACS+ a extins
aria de acoperire a ţărilor europene pentru diseminarea metodei de proiectare la
foc a planşeelor compuse, adăugând cele mai recente cercetări experimentale şi
numerice pentru susţinerea metodei, respectiv pentru extinderea domeniului de
aplicare, astfel încât să poată fi utilizată şi în cazul planşeelor compuse realizate
din grinzi ajurate.
Documentul de faţă a fost editat ca suport pentru seminarul „Efectul de
membrană în evaluarea rezistenţei la foc a planşeelor compuse oţel-beton, realizate
din grinzi cu inimă plină sau ajurate”, organizat în cadrul proiectului european
RFCS MACS+, susţinut la Universitatea „Politehnica” din Timişoara, Facultatea
de Construcţii, în data de 7 Decembrie 2012.
La elaborarea prezentului document au participat următorii parteneri din
cadrul proiectului RFCS MACS+ „Membrane action in fire design of composite
slab with solid and cellular steel beams - Valorisation”:
Dr. ing. Olivier Vassart (Coordonator proiect)
ArcelorMittal Belval & Differdange S.A., Esch/ Alzette, Luxembourg
Dr. ing. Bin Zhao
CTICM – Centre Technique de la Construction Métallique, Paris, Franţa
Conf. dr. ing. Raul Zaharia (Responsabil proiect pentru Universitatea
„Politehnica” din Timişoara), Prof. dr. ing. Dan Dubina - M.C. al Academiei
Române, S.l. dr. ing. Dan Pintea
CEMSIG – Centrul de Cercetare pentru Mecanica Materialelor şi
Siguranţa Construcţiilor, Universitatea “Politehnica” din Timişoara, România.
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2.
PROGRAM DE ÎNCERCĂRI LA FOC PE O CLĂDIRE
CU STRUCTURĂ COMPUSĂ OŢEL-BETON
În septembrie 1996, în cadrul laboratorului de la Cardington, Marea Britanie,
s-a încheiat un program de încercări la foc pe o clădire în cadre cu structura de
rezistenţă compusă oţel-beton, P+7E, proiectată şi construită ca pentru o clădire
de birouri (Fig. 2.1). Scopul încercărilor a fost de a investiga comportamentul
unei structuri în condiţii reale de incendiu și de a colecta date care să permită
verificarea rezultatelor oferite de modelele avansate de calcul a structurilor în
situaţia de incendiu.

Fig.2.1 Cladirea cu structură compusă,
înainte de turnarea betonului în planşee.
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Clădirea încercată a fost proiectată ca un exemplu tipic de structură
contravântuită, respectând încărcările şi reglementările din Marea Britanie.
Suprafaţa în plan a clădirii a fost de 21m x 45m şi înălţimea totală de 33m.
Grinzile au fost realizate în conlucrare cu placa de beton, cu grosime de 130
mm. S-au utilizat îmbinări cu eclise pentru prinderea grinzilor secundare de
grinzile principale, respectiv îmbinări cu placă de capăt pentru prinderea grinzilor
principale de stâlpi. Structura a fost încărcată cu saci de nisip distribuiţi pe toate
etajele pentru a simula încărcarea utilă caracteristică unei clădiri de birouri. În
mod normal, în conformitate cu reglementările din Marea Britanie, cerinţa de
rezistenţă la foc pentru o astfel de clădire este de 90 minute.
Programul de cercetare a cuprins două proiecte. Unul dintre proiecte a fost
finanţat de Corus (fostul British Steel) şi de European Coal and Steel Comunity
(ECSC), iar celălalt a fost finanţat de către guvernul Marii Britanii prin BRE
(Building Research Establishment). Alte organizaţii implicate în programul de
cercetare au fost: Sheffield University şi SCI (Marea Britanie), TNO (Olanda),
CTICM (Franţa). Încercările la foc s-au realizat în perioada ianuarie 1995 –
iulie 1996. Testele au fost făcute pe diverse etaje; locaţia fiecărui test (1-6) este
prezentată pe planul orizontal al unui etaj curent din Figura 2.2.

Fig. 2.2 Locaţia testelor

Testul 1 include o grindă secundară şi planşeul adiacent. În testul 2 a fost
încercat un cadru plan corespunzător unui etaj, pe întreaga lăţime a clădirii;
încercarea a cuprins grinda principală şi stâlpii corespunzători. Testele 3, 4 şi 5
includ compartimente de dimensiuni diferite.
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În Testul 6 s-a folosit ca sarcină termică mobilă şi obiecte întâlnite în
mod normal într-un birou modern, ceea ce a provocat cel mai agresiv incendiu.
În celelalte teste s-au realizat compartimente/ cuptoare din zidărie pe gaz, sau
s-a utilizat lemn distribuit pe suprafaţa pardoselii pentru a încălzi elementele
încercate.
Rezultatele detaliate ale testelor sunt publice [1]. Rapoarte complete despre
aceste teste, sunt disponibile de la Corus RD&T (Swinden Technology Centre)
[2] pentru testele 1 - 3 şi 6, şi de la BRE [3,4] pentru testele 4 şi 5.

2.1 Test 1: Grindă fixată lateral
Testul a avut loc la nivelul 7 al clădirii. Un cuptor pe gaz conceput special
pentru acest test (printr-o compartimentare cu pereţi de zidărie de 8 m lungime
şi de 3 m lăţime), a fost proiectat şi construit să încălzească o grindă secundară
(D2/E2) între 2 stâlpi şi o parte din structura adiacentă. Grinda a fost încălzită
pe mijloc, pe 8 m din lungimea acesteia de 9 m, păstrând astfel îmbinările relativ
reci. Scopul testului a fost să se investigheze comportamentul unei grinzi încălzite
înconjurate de un planşeu neîncălzit, respectiv al influenţei celorlalte parţi
neîncălzite din structură (care oferă o fixare laterală).
Grinda a fost încălzită cu 3-100C pe minut până când au fost înregistrate
temperaturi de 9000C. La temperatura maximă de 8750C în talpa de jos, săgeata la
mijlocul deschiderii a fost 232 mm (L/39) (Fig. 2.3). La răcire, săgeata la mijlocul
deschiderii a revenit la valoarea de 113 mm.
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Fig. 2.3 Săgeata şi temperatura maximă a grinzii fixate lateral

Diferenţa dintre comportamentul acestei grinzi şi al unei grinzi identice
izolate, într-un test standard la foc sub aceeaşi încărcare, este ilustrat în Figura 2.4.
Deplasarea tipică a unei grinzi simplu rezemate într-o încercare standard nu are loc
în cazul grinzii din structură, chiar dacă, la o temperatură de aproximativ 9000 C,
oţelul are rezistenţa de doar 6% din limita sa de curgere la temperaturi obişnuite.

Fig. 2.4 Săgeata şi temperatura maximă a grinzii fixate lateral, respectiv în încercarea
standard la foc (grinda simplu rezemată)
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În timpul testului, s-a produs voalarea locală a grinzii, în ambele capete ale
acesteia, în interiorul cuptorului (Fig.2.5)

Fig. 2.5 Voalarea tălpii în grinda fixată lateral

2.2 Test 2: Cadru plan
În cadrul acestei încercări a fost testat un cadru plan compus din 4 stâlpi şi
3 grinzi principale cu deschiderea pe toată lăţimea clădirii - ax B, aşa cum se arată
în Fig. 2.2.
Pentru încălzirea cadrului s-a construit un cuptor alimentat cu gaz (printr-o
compartimentare cu pereţi de zidărie, cu lungimea de 21 m, lăţimea de 2.5 m şi
înălţimea de 4 m). Grinzile principale şi secundare, împreună cu partea inferioară
a planşeului compus, au fost neprotejate. Stâlpii au fost protejaţi la foc până la
nivelul unui posibil tavan fals (deşi un asemenea tavan nu a fost instalat). Aceasta
înseamnă că o zonă de 800 mm din partea superioară a stâlpului, în care intră şi
îmbinările, a rămas neprotejată.
Nivelul deplasării pe verticală la mijlocul deschiderii de 9m a grinzii de oţel,
a crescut repede între aproximativ 110 şi 125 minute (Fig. 2.6). Zonele expuse ale
19
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stâlpilor interiori au voalat, suferind o deplasare de aproximativ 180 mm (Fig. 2.7).
Temperatura în aceste zone a fost de aproximativ 6700C, în momentul producerii
voalării. Pentru a evita acest comportament, stâlpii din testele ulterioare au fost
protejaţi pe întreaga lor înălţime.

Fig. 2.6 Deplasarea verticală maximă în mijlocul deschiderii de 9 m a grinzii
şi temperatura în partea superioară, neprotejată, a stâlpilor interiori

Fig. 2.7 Partea neprotejată a stâlpului, după test

Pe ambele părţi ale grinzilor principale, grinzile secundare au fost încălzite
pe o distanţă de aproximativ 1 m. După test, unele şuruburi din îmbinarea cu eclise
20
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au cedat prin forfecare(Fig. 2.8), dar doar pe o singură parte a grinzii principale.
Şuruburile au fost forfecate datorită contracţiei termice a grinzilor secundare în
timpul răcirii. Contracţia termica a generat forţe de întindere importante, care
s-au relaxat urmare a forfecării şuruburilor de pe o parte a grinzii principale.

Fig. 2.8 Îmbinarea cu eclise, după test

2.3 Testul 3: Compartiment în colţul clădirii
Obiectivul acestei încercări a fost să se investigheze posibilitatea
redistribuirii eforturilor prin efectul de membrană al planşeului. La fel ca pentru
testele precedente, s-a realizat un cuptor pe gaz (printr-o compartimentare cu
pereţi de zidărie de 10 m lăţime şi 7.6 m înălţime), într-un colţ al primului etaj
din clădire (E2/F1).
Toţi stâlpii, îmbinările grindă-stâlp şi grinzile au fost protejate la foc.
Sarcina termică s-a obţinut utilizând lemn distribuit pe toată suprafaţa
pardoselii, în cantitate de 45 kg/m2. Aportul de aer a fost asigurat de o singură
deschidere cu lăţimea de 6.6 m şi înălţimea de 1.8 m. Temperatura maximă a
gazelor fierbinţi înregistrată în compartiment a fost de 10710C.
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Temperatura maximă în oţel a fost de 10140C, înregistrată în interiorul
grinzii la axa 2 (E2/F2). Săgeata maximă de 428 mm (aproape de limita L/20),
a fost măsurată la mijlocul grinzii secundare, unde temperatura maximă a fost de
9540C. După răcire, săgeata remanentă a acestei grinzi a fost de 296 mm. Variaţia
săgeţii şi a temperaturii în timp sunt prezentate în Figura 2.9.

Fig. 2.9 Săgeata şi temperatura în grinda secundară

Toate materialele combustibile din interiorul compartimentului s-au
consumat în timpul încercării. Structura s-a comportat foarte bine, fără semne de
colaps (Fig 2.10).
Voalări locale au apărut în proximitatea unor îmbinări grindă-stâlp, dar, spre
deosebire de Testul 2, şuruburile din îmbinare nu au cedat prin forfecare. Aceasta
arată fie că nu au apărut forţe semnificative de întindere, fie că îmbinarea a fost
suficient de ductilă astfel încât să facă faţă deplasărilor produse de aceste forţe.
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Fig. 2.10 Structura în urma testului

2.4 Testul 4: Compartiment în colţul clădirii
Această încercare a fost realizată la etajul al doilea, într-un colţ (E4/F3) pe
o arie de 54 m2. Limitele compartimentului, pe axa E şi 3, au fost construite din
pereţi uşori cu plăci REI 120 minute. Pe axa F, peretele existent a fost realizat din
zidărie, iar în axa 4 peretele exterior a fost prevăzut cu un parapet de zidărie cu
înălțimea de 1 m, iar pe restul înălţimii ferestre. Compartimentul a fost complet
închis, cu toate uşile şi ferestrele închise. Stâlpii au fost protejaţi la foc pe toată
înălţimea, până sub planşeu, inclusiv îmbinările, dar, spre deosebire de Testul
3, grinda din axul 4 (E4/F4) a rămas neprotejată. Sarcina termică s-a obţinut
utilizând lemn distribuit pe toată suprafaţa pardoselii, în cantitate de 40 kg/m2.
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Dezvoltarea focului a fost puternic influenţată de lipsa oxigenului din
interiorul compartimentului. După o creştere iniţială a temperaturii, focul a
continuat să mocnească până când, după 55 de minute, pentru aportul de aer,
s-a demontat un panou de sticlă. Aceasta a avut ca rezultat o mică creştere a
temperaturii, urmată de o scădere. Un al doilea panou a fost înlăturat, deasupra
primului, la 64 de minute şi temperatura a început să crească în mod constant.
Între 94 şi 100 de minute, panourile rămase s-au distrus, fapt care a iniţiat o
creştere bruscă a temperaturii. Temperatura maximă a gazelor fierbinţi înregistrată
în compartiment a fost 10510C după 102 minute (Fig. 2.11). Temperatura maximă
a oţelului, de 9030C, a fost înregistrată după 114 minute, în talpa de jos a grinzii
secundare centrale.
Săgeata maximă a planşeului a fost de 269 mm, măsurată în centrul
compartimentului după 130 minute. Săgeata remanentă în urma răcirii a fost de
160 mm.
Grinda de capăt neprotejată din axul 4 a fost cuprinsă complet de foc în
timpul încercării. Cu toate acestea, temperatura maximă a acestei grinzi a fost de
6800C, temperatură relativ mică în comparaţie cu cea din grinzile interioare, aşa
cum se arată în Figura 2.12. Săgeata maximă corespunzătoare grinzii de capăt a
fost de 52 mm, înregistrată după 114 minute. Deplasarea redusă a fost atribuită
reazemelor adiţionale oferite de montanţii exteriori clădirii, aflaţi deasupra
compartimentului şi conectaţi la grinda de capăt, solicitaţi la întindere în timpul
încercării.
Pereţii interiori de compartimentare au fost construiţi direct sub grinzile
neprotejate şi s-au comportat bine, menţinându-şi integritatea pe perioada
testului. La îndepărtarea lor, s-a putut observa că una dintre grinzi a iesit din
planul initial al sectiunii pe aproape toata lungimea ei. Acest fenomen s-a datorat
gradientului termic mare pe secţiunea grinzii (cauzată de poziţionarea peretelui de
compartimentare), împreună cu dilatarea termică împiedicată a grinzii.
Nici una dintre grinzi nu a prezentat voalări locale, iar îmbinările nu au
prezentat semnele caracteristice observate în timpul răcirii la alte încercări, care să
demonstreze că ar fi fost supuse la forţe de întindere semnificative.
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Fig. 2.11 Evoluţia temperaturii gazelor fierbinţi
1000
Grinda interna

Temperatura (°C)

800

Grinda de capat

600

400

200
0
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Timp (min)

Fig. 2.12 Temperatura maximă în talpa unei grinzi interioare şi a grinzii de capăt
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2.5 Testul 5: Compartiment interior
Această încercare a fost realizată cu compartimentul incendiat extins pe
toată lăţimea clădirii, acoperind o suprafaţă de 340 m2. Sarcina termică s-a obţinut
utilizând lemn distribuit pe toată suprafaţa pardoselii, în cantitate de 40 kg/m2.
Compartimentarea s-a realizat prin montarea unui perete uşor cu plăci
rezistente la foc de-a lungul întregii lăţimi a clădirii. Toate grinzile de oţel, inclusiv
grinzile de capăt, au fost lăsate neprotejate. Stâlpii interiori şi exteriori au fost
protejaţi până sus, inclusiv îmbinările.
Câteva ferestre au fost lăsate deschise de la începutul încercării. Suprafaţa
mare a deschiderilor în 2 părţi opuse ale compartimentului, urmare şi a spargerii
geamurilor odată cu creşterea temperaturii, a dat naştere unui foc de lungă durată,
dar cu temperaturi mai mici decât cele aşteptate. Temperatura maximă a gazelor
fierbinţi a fost 7460 C (Fig. 2.13), iar temperatura maximă în oţel a fost de 6910C,
temperaturi înregistrate în centrul compartimentului. Starea structurii după test
se poate observa în Figura 2.14.
Săgeata maximă a planşeului a atins în timpul testului 557 mm, iar după
răcire a rămas la valoarea de 481 mm.
În proximitatea îmbinărilor dintre grinzile secundare şi principale s-au
observat voalări locale. La răcire, un număr de îmbinări cu placă de capăt au
prezentat fisuri pe o parte. La una dintre îmbinări s-a produs o fractură a inimii
grinzii de placa de capăt, forţa tăietoare fiind preluată în aceste condiţii de planşeul
compus, care a prezentat fisuri deasupra îmbinării respective.
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Fig. 2.13. Temperatura gazelor fierbinţi

Fig. 2.14 Structura în urma testului
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2.6 Testul 6: Compartiment interior
Scopul acestei încercări a fost de a evalua comportarea structurii într-un
scenariu real de incendiu. Compartimentarea realizată cu pereţi din zidărie s-a
realizat pe o suprafaţă a planşeului de 135 m2. Această zonă s-a mobilat ca pentru
un spaţiu de birouri obişnuit, care conţine o serie de obiecte caracteristice precum
mobilă modernă, calculatoare, bibliorafturi, etc. (Fig. 2.15). Condiţiile încercării
au fost create astfel încât să se obţină un incendiu sever prin adăugarea de stive
de lemn/plastic pentru a obţine o densitate de sarcină termică totală echivalentă
cu 46 kg lemn/m2 (statistic, mai puţin de 5% dintre birouri ar depăşi această
încărcare). Proporţional, 69% din încărcarea de foc a fost reprezentată de lemn,
20% de plastic şi 11% din hârtie. Suprafaţa totală a ferestrelor a fost de 25.6 m2
(19% din suprafaţa podelei) şi partea centrală a fiecărei ferestre (în total 11.3 m2) a
fost lăsată fără geam pentru a crea condiţii defavorabile la începutul testului.

Fig. 2.15 Biroul înaintea testului

În interiorul compartimentului creat, stâlpii şi îmbinările grindă-stâlp au
fost protejate. Atât grinzile principale cât şi cele secundare, inclusiv îmbinările
dintre acestea, au rămas neprotejate. Montanţii exteriori au rămas prinşi de grinzile
de capăt, oferind astfel un reazem suplimentar în timpul incendiului.
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Temperatura maximă a gazelor fierbinţi a fost 12130C (Fig. 2.16).
Temperatura maximă în elementele de oţel neprotejate a fost 11500C. Săgeata
maximă în timpul incendiului a fost 640 mm, iar săgeata remanentă după test
a fost 540 mm (Fig. 2.17). Temperatura maximă în grinda de capăt, deasupra
ferestrei, a fost 8130C. Tot materialul combustibil din compartiment a fost complet
consumat. Într-un colț al compartimentului, urmare a deformării, planşeul a
sprijinit pe peretele de zidărie. Structura în ansamblu nu a prezentat semne de
cedare.
O vedere exterioara a incendiului aproape de momentul maxim de intensitate
se arată în Figura 2.18. Structura după incendiu se poate observa în figurile 2.1920. Figura 2.19 arată o vedere generală a compartimentului, iar Figura 2.20 arată
zona de îmbinări grindă-stâlp, sub planşeu. În timpul testului, planşeul a fisurat la
partea superioară, în jurul unui stâlp, aşa cum se arată în Figura 2.21. Aceste fisuri
s-au produs în faza de răcire, posibil datorită unor cedări parţiale a îmbinărilor
grindă-stâlp în această zonă. Totuşi, investigaţiile făcute asupra planşeului în urma
testului au arătat că armătura nu a fost suprapusă corect în această zonă, ceea ce ar
putea să constituie singura cauză a fisurării.

Fig. 2.16 Temperatura gazelor fierbinţi
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Fig. 2.17 Temperatura maximă în oţel şi săgeata maximă

Fig. 2.18 Vedere exterioară a incendiului
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Fig. 2.19 Vedere generală a compartimentului după incendiu

Fig. 2.20 Capătul stâlpului în urma testului
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Fig.2.21 Planşeul crăpat în zona cu plasă de armatură suprapusă incorect

2.7 Testul 7: Compartiment interior
Testul a fost realizat ulterior testelor precedente, în anul 2003, şi s-a efectuat
într-un compartiment central de 11m lăţime şi 7m lungime, la etajul 4 al aceleiaşi
clădiri. Structura de oţel expusă la foc a fost formată din 2 grinzi principale UB
356x171x51, 2 stâlpi UC 305x305x198 şi UC 305x305x137 şi 3 grinzi secundare
UB 305x165x40.
Sarcina termică s-a obţinut utilizând lemn distribuit pe toată suprafaţa
pardoselii, în cantitate de 40 kg/m2.
S-a prevăzut o deschidere în faţadă de 1.27m înălţime şi 9m lungime.
Temperaturile înregistrate în diferite puncte ale compartimentului au fost
comparate cu curba parametrică de evoluţie temperatură-timp din EN 1991-2,
Anexa B [37] (Fig. 2.22). Temperatura maximă înregistrată în compartiment a
fost 11070C, după 54 de minute.
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Fig. 2.22 Evoluţia temperaturii gazelor fierbinţi masurată/ determinată
cu modelul de foc parametric

Grinzile de oţel au fost încălzite până la maxim 1087,50C, temperatură
înregistrată după 57 de minute, în talpa de jos a grinzii de oţel D2-E2 (Fig. 2.23).
Temperatura maximă înregistrată în îmbinări a fost de 2000 C.

Fig. 2.23 Evoluţia temperaturii în grinzile de oţel
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Un rezumat al temperaturilor înregistrate în planşeul compus se arată
în Figura 2.24 pentru temperaturile din armăturile amplasate peste nervuri.
Temperatura maximă măsurată în partea superioară a planşelui a fost mai mică de
1000C, nivel corespunzător pentru criteriul de izolaţie.

Fig. 2.24 Evoluţia temperaturii în planşeul compus

Săgeata maximă a planşeului în timpul incendiului a fost de 1200mm. În
ciuda unei deplasări mari, nu s-a produs colapsul planşeului, acesta revenind la o
săgeată de 925 mm după test, aşa cum se poate observa în Figura 2.25.

Fig. 2.25 Planşeul după test
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În talpa inferioară şi în inima grinzii, lângă îmbinare, s-a produs o voalare
locală, după 23 de minute (Fig. 2.26). Această voalare locală a fost cauzată de
împiedicarea dilatării termice a grinzii, dată de restul structurii neîncălzite.
Articulaţia plastică formată la începutul zonei neprotejate a grinzii (Fig. 2.26) a
fost deasmenea datorată împiedicării dilatării de către zonele protejate.

Fig. 2.26 Detalii ale structurii după test

Figura 2.27 arată crăpăturile deschise în planşeul de beton, la partea
superioară a acestuia, în jurul unui stâlp. La fel ca în testul precedent, această
crăpătură a apărut de-a lungul unei linii unde plasa de armătură a fost suprapusă
fără o prindere adecvată.

Fig. 2.27 Planşeul crăpat în zona cu plasă de armătură suprapusă incorect
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2.8 Comentarii generale asupra testelor efectuate
la Cardington
În primul rând, trebuie subliniat că în toate încercările, substructurile
analizate s-au comportat foarte bine şi şi-au menţinut stabilitatea generală.
Comportamentul la foc este foarte diferit de comportamentul elementelor
considerate izolat, într-o încercare standard la foc. În mod evident, în situaţia
reală, apare o interacţiune între elementele structurale, respectiv o redistribuţie a
eforturilor. Toate aceste fenomene nu pot fi surprinse într-o încercare standard la
foc, pe elemente izolate.
Încercările experimentale prezentate au demonstrat că structurile în cadre
de oţel moderne, realizate în soluţie compusă cu planşeul din beton, asigură o
rezistenţă la foc mai mare decât cea determinată prin analiza elementelor izolate.

36

3.
PROGRAM DE ÎNCERCĂRI LA FOC
PE O PARCARE DESCHISĂ
Între 1998 şi 2001, în cadrul unui proiect finanţat de către ECSC, în Franţa
au fost realizate câteva încercări la foc pe o parcare deschisă pentru maşini, cu
structură compusă oţel-beton.
Parcarea a fost construită cu un singur etaj, special pentru programul de
încercări la scară reală. Parcarea a avut o suprafaţă de 32x15 m2 pe fiecare nivel,
echivalentul a 48 de locuri de parcare, iar înălţimea parterului a fost de 3 m
(Fig. 3.1).
Structura a fost alcătuită din stâlpi de oţel neprotejati (HEA180 stâlpii
marginali şi HEA200 stâlpii centrali) şi grinzi de oţel neprotejate (IPE 550, IPE
400 şi IPE 500), în conlucrare cu planşeul de beton cu o grosime totală de 120
mm (tablă profilată COFRASTRA40).
Rezistenţa la foc a parcării a fost evaluată utilizând un model avansat
de calcul, printr-o analiză 2D a structurii, care a neglijat efectul de membrană
a planşeului compus (Fig. 3.2). Scenariul de incendiu a fost definit funcţie de
concluziile investigaţiilor efectuate în urma unor incendii reale în astfel de parcări.

Fig. 3.1 Parcarea deschisă înainte de încercarea la foc
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Fig. 3.2 Modelarea 2D a parcării deschise

Pentru această structură au fost efectuate trei încercări la foc. Primele două
teste au inclus câte 3 maşini incendiate, iar al treilea test a fost realizat pentru a
analiza răspândirea focului între 2 maşini aşezate faţă în faţă.
Incendiul cel mai sever s-a produs în cadrul celui de-al doilea test, în timpul
căruia, sub efectul unui vânt puternic, trei maşini ardeau împreuna la 10 minute
după iniţierea focului la prima maşină (Fig. 3.3), fapt care a condus la o suprafaţă
semnificativă a structurii expusă flăcărilor, cu o temperatură mai mare de 8000C
(Fig. 3.4). Grinzile de oţel deasupra maşinilor incendiate au fost încălzite până la
7000C (Fig. 3.5).

Fig. 3.3 Incendiu în timpul unei încercări la foc

Deşi încălzirea grinzilor de oţel a condus la o reducere semnificativă a
rezistenţei acestora, în timpul încercărilor nu s-a produs prăbuşirea nici unui
element structural neprotejat. Mai mult decât atât, deplasarea verticală maximă
măsurată a planşeului compus a fost relativ mică şi nu a depăşit 150 mm.
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Fig. 3.4 Temperatura gazelor fierbinţi deasupra maşinilor incendiate

Fig. 3.5 Temperatura din grinzile de oţel deasupra maşinilor incendiate

Deplasările estimate prin simularea numerică 2D au fost mai mari decât
deplasările înregistrate în timpul încercării. Pentru o analiză mai rafinată, s-a creat
un model numeric 3D (Fig. 3.6). În Figura 3.7 se arată o comparaţie între deplasările
înregistrate în cadrul testului şi cele prevăzute prin simulările 2D, respectiv 3D,
din care se poate observa că rezultatele obţinute prin simularea 3D sunt foarte
apropiate de rezultatele reale. Aceasta demonstrează că efectul de membrană joacă
un rol important, chiar în situaţia în care deplasările sunt relativ reduse.
39

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

Fig. 3.6 Model numeric 3D

Fig. 3.7 Comparaţie între deplasările măsurate în test şi deplasările determinate
cu modelul 2D, respectiv 3D

În consecinţă, utilizarea unui model avansat de calcul cu elemente finite
3D poate descrie foarte bine comportamentul real în situaţia de incendiu al
structurilor compuse oţel-beton pentru parcări deschise. Este uşor de înţeles că
la baza acestui fapt stă efectul de membrană, care poate fi surprins într-o analiză
avansată cu elemente finite 3D. Urmare a acestui program de încercări, procedura
numerică de calcul cu elemente finite 3D pentru determinarea rezistenţei la foc a
fost utilizată pentru diverse proiecte de parcări deschise din Franţa.
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4.
OBSERVAŢII ÎN URMA ALTOR ÎNCERCĂRI ŞI
INCENDII REALE
4.1 Incendiul din clădirea Broadgate, Londra - Marea
Britanie
În 1990, într-o clădire de birouri de 14 etaje parţial construită în complexul
Broadgate din Londra, s-a produs un incendiu [6]. Focul a început în interiorul unei
barăci amplasate în interiorul clădirii, la etajul întâi (clădirea era în construcţie).
Temperaturile maxime dezvoltate în timpul incendiului au fost estimate la 10000C.
Planşeul a fost construit folosind atât grinzi din profile I, cât şi grinzi cu
zăbrele, în conlucrare cu planşeul de beton. Planşeul a fost proiectat pentru o
rezistenţă la foc de 90 de minute. În timpul incendiului, clădirea fiind în construcţie,
protecţia la foc a oţelului era neterminată, iar sistemul de sprinklere şi alte măsuri
active contra incendiului nu erau încă operaţionale.
După incendiu, o investigaţie metalurgică a concluzionat că temperatura
elementelor de oţel neprotejate nu a depăşit 6000C. O investigaţie similară
asupra şuruburilor folosite în îmbinările elementelor de oţel, a concluzionat că
temperatura maximă în acestea a fost 5400C.
Grinzile din profile I au avut deplasări remanente în urma incendiului,
cu valori între 270 mm şi 82 mm. Grinzile cu valori maxime ale deplasărilor
remanente au prezentat voalări locale ale tălpii inferioare şi ale inimii profilului
lângă îmbinare, comportamentul fiind influenţat de împiedicarea dilatării termice.
Împiedicarea dilatării a fost dată de întreaga structură, aflată în timpul incendiului
la o temperatură substanţial mai mică decât elementele afectate de foc.
Grinzile cu zăbrele cu o deschidere de 13,5 m au prezentat după incendiu
o deplasare verticală remanentă maximă de 552 mm. Împiedicarea dilatării
termice, combinată cu încălzirea neuniformă, a cauzat forţe axiale de compresiune
adiţionale, care au condus la flambajul unor elemente.
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În timpul incendiului, nu toţi stâlpii au fost protejaţi la foc. Câţiva stâlpi
neprotejaţi au suferit voalări locale ale tălpilor în partea superioară (Fig. 4.1).
Aceşti stâlpi au fost adiacenţi unor stâlpi cu secţiune mult mai puternică, care
nu au prezentat deformaţii. Explicaţia pentru acest fenomen a fost deasemenea
împiedicarea deplasării verticale a stâlpilor datorată dilatării termice.

Fig. 4.1 Voalare locala a stâlpului

Cu toate degradările structurale suferite, structura nu a arătat semne de
colaps. Părţile mai puţin afectate de incendiu ale structurii au fost capabile să
susţină încărcarea adiţională redistribuită.
Planşeul compus a suferit deformaţii mari, cu o deplasare verticală
remanentă maximă de 600 mm (Fig. 4.2). În unele zone, tabla profilată de oţel
s-a desprins de pe beton, datorita aburilor de apă eliminaţi din betonul relativ
proaspăt şi împiedicării deplasărilor din dilatare termică.
După incendiu, deşi s-au observat deformaţii evidente, nu a cedat nici
o îmbinare. În îmbinările cu eclise s-au observat deformări ale găurilor pentru
şuruburi. Într-o îmbinare cu placă de capăt, două şuruburi au fost rupte, iar în
alta, placa a fost fisurată într-o parte a grinzii, dar îmbinarea a rămas capabilă să
transfere forţele tăietoare. Aceste deteriorări au fost cauzate în principal de forţele
de întindere apărute în faza de răcire.
După incendiu, elementele structurale de pe o suprafaţa de aproximativ
40x20 m au fost înlocuite, dar este important de notat faptul că nu a existat nici
o cedare a elementelor structurale, iar integritatea planşeului a fost menţinută pe
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durata incendiului. Pierderile directe datorită incendiului au depăşit 25.000.000
lire, din care aproximativ 2.000.000 lire au fost atribuite reparaţiilor structurii
afectate. Reparaţiile structurale s-au finalizat în 30 de zile.

Fig. 4.2 Vedere a planşeului deformat la etajul superior incendiului

4.2 Încercările la foc efectuate de BHP, Melbourne Australia
Cel mai mare producător australian de oţel, BHP, a efectuat cercetări pentru
a oferi soluţii de îmbunătăţire a securităţii la incendiu pentru clădiri în cadre de
oţel [7, 8]. Mai multe încercări la foc la scară reală au fost efectuate în laboratoarele
de încercări la foc ale BHP din Melbourne, pentru clădiri de birouri, stadioane
sau parcări etajate. Programul de încercări experimentale pentru clădiri de birouri
s-a concentrat pe proiectele de renovare a unor clădiri din centrul comercial al
oraşului Melbourne.
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4.2.1 Încercările pentru clădirea din William Street
O clădire de 41 de etaje situata în centrul comercial al oraşului Melbourne,
pe William Street, a fost cea mai înaltă clădire din Australia, la data finalizării
construcţiei, în 1971. Clădirea a fost dotată cu sprinklere. Structura de oţel din
jurul nucleului central al clădirii şi stâlpii de oţel de pe perimetrul clădirii s-au
protejat la foc cu beton, iar grinzile şi planşeul compus s-au protejat cu material pe
bază de azbest. În timpul renovării din 1990, s-a decis că acest material, dăunător
sănătăţii, să fie înlăturat. În timpul renovării, rezistenţa la foc cerută a fost de 120
de minute. În mod normal, aceasta ar fi deteminat aplicarea protecţiei la foc pe
grinzile metalice şi pe intradosul planşeului slab armat (legislaţia australiană a fost
revizuită, iar acum se acceptă ca planşeul să rămână neprotejat pentru o rezistenţă
la foc de 120 de minute).
În anul 1990, rezistenţa la foc a clădirilor a fost subiect naţional de dezbatere
în Australia. În acest context, s-a considerat oportun să se realizeze un studiu
pentru a evalua măsurile de protecţie la foc active şi pasive ale acestei clădiri.
O serie de patru încercări la foc au fost efectuate în laboratoarele de
încercări la foc ale BHP din Melbourne. Testele au avut ca scop studiul unor
aspecte precum natura incendiului, producerea fumului şi a toxinelor, performanţa
sistemului de sprinklere existent în clădire, precum şi comportamentul planşeului
compus neprotejat şi al grinzilor de oţel ajurate, în condiţiile unui incendiu real.
Testele au fost realizate într-o clădire special construită în cadrul
laboratoarelor pentru cercetare BHP din Melbourne (Fig. 4.4). Clădirea construită
a simulat, la scară reală, o porţiune de 12x12m din clădirea analizată. În clădire s-a
construit un birou de 4x4m, despărţit de restul clădirii cu pereţi uşori.

Fig. 4.4 Clădirea încercată
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Primele două încercări au avut ca scop urmărirea performanţei sistemului
de sprinklere. În prima încercare incendiul a pornit din biroul de 4x4m. Acest
birou a avut o densitate de sarcină termică echivalentă cu 52 kg lemn/m2.
Temperatura gazelor fierbinţi a atins valoarea de 600C înainte ca sprinklerele să
intre în funcţiune şi să stingă focul. În a doua încercare, incendiu a fost declanşat
pe o suprafaţă deschisă, la egală distanţă de patru sprinklere. Această suprafaţă a
avut o densitate de sarcină termică echivalentă cu 53.5 kg lemn/m2. Temperatura a
urcat la 1180C înainte ca sprinklerele să controleze şi să stingă focul. Aceste două
teste au arătat că sistemul de sprinklere existent în clădirea cu 41 de etaje de pe
Wiliam Street este adecvat.
Performanţa structurală şi termică a planşeului compus a fost evaluată în
al treilea test. Grinzile au fost parţial protejate la foc. Focul a fost iniţiat într-o
arie deschisă şi a fost permisă extinderea sa, cu sistemul de sprinklerele dezactivat.
Temperatura maximă a gazelor fierbinţi a fost de 12540C. Planşeul a susţinut
încărcarea utilă, înregistrând o temperatură maximă la partea superioară de 720C.
Intradosul planşeului a fost parţial protejat de tavanul fals.
În a patra încercare, grinzile de oţel au fost lăsate neprotejate, iar focul a
fost aprins în biroul de 4x4m. Focul nu s-a extins în zona deschisă chiar dacă
geamurile au fost sparte intenţionat pentru a mari aportul de aer. Prin urmare,
a fost iniţiat un incendiu şi în zona deschisă din clădire. Temperatura maximă a
gazelor fierbinţi a fost de 12280 C, cu o temperatură maximă în grinda de oţel de
6320C deasupra tavanului fals. Din nou, grinzile de oţel şi planşeul au fost parţial
protejate de tavanul fals. Săgeata maximă a grinzii de oţel ajurate a fost de 120
mm în timpul incendiului şi în mare parte a revenit la poziţia iniţială după răcire.
În urma celor patru teste s-a considerat că sistemul existent de sprinklere
este adecvat şi că nu e necesară protecţia suplimentară a grinzilor şi a intradosului
planşeului compus. Un incendiu în clădirea William Street nu ar trebui să afecteze
în mod deosebit planşeul sau grinzile, cu condiţia ca temperaturile din oţel să nu le
depăşească pe cele înregistrate în cadrul testelor. Creşterea temperaturii în grinzile
de oţel a fost limitată de tavanul fals.
Clădirea cu 41 de etaje care a făcut obiectul investigaţiei a fost proprietatea
celei mai mari companii de asigurări din Australia, companie care a iniţiat şi
sponsorizat programul de încercări. Rezultatele încercărilor au fost aprobate de
către autorităţile locale, fără protecţie la foc pe grinzi şi planşee, dar cu un sistem
de sprinklere îmbunătăţit şi cu tavanul fals care s-a dovedit a fi util în protejarea
parţială a planşeului şi grinzilor.
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4.2.2 Încercarea pentru clădirea din Collins Street
Acest test a fost conceput pentru a simula o secţiune dintr-o clădire
multietajată în Collins Street, Melbourne. Scopul încercării a fost de a colecta
date despre temperaturile atinse în cazul unui incendiu alimentat de mobila aflată
într-o zonă tipică de birouri.
Compartimentul construit a fost de 8.4x3.6m şi umplut cu mobilă de birou,
pentru a simula o densitate de sarcină termică de maxim 49 kg lemn/m2. Sub
planşeul de beton a fost instalat un tavan fals, fără rezistenţă la foc, cu plăci din
ipsos, deasupra cărora s-a dispus un strat de vată minerală. În timpul încercării,
au fost măsurate temperaturile în grinzile de oţel aflate între planşeul de beton şi
tavanul fals. S-au măsurat deasemenea şi temperaturile în trei stâlpi de oţel, fără
încărcare, amplasaţi în interiorul compartimentului. Doi dintre aceşti stâlpi au
fost protejaţi cu folie de aluminiu şi tablă metalică, pentru a forma scuturi simple
pentru radiaţie, iar al treilea a rămas neprotejat, de referinţa. Au mai fost construiţi
trei stâlpi marginali, deasemenea neîncărcaţi, plasaţi la 300 mm de ferestre, în
exteriorul compartimentului.
Chiar dacă tavanul fals a fost unul obişnuit, fără rezistenţă la foc, s-a dovedit
a fi o barieră foarte eficientă în faţa focului, determinând temperaturile din grinzi
să rămână la valori reduse. În timpul încercării, tavanul fals a rămas în mare parte
suspendat de planşeu. Temperatura gazelor fierbinţi sub tavan a variat între 8310
C şi 11630 C, cu valorile mai mici în dreptul ferestrelor sparte. Deasupra tavanului,
temperatura aerului a variat între 3440 C şi 7240 C, cu valori mai mari în zonele
unde plăcile de ipsos s-au desprins. Temperatura maximă în grinzile de oţel a fost
de 4700 C.
Stâlpii interiori nesolicitaţi au atins temperatura maximă de 7400 C
în cazul celui neprotejat şi s-au menţinut sub 4030 C pentru cei prevăzuţi cu
scuturile pentru radiaţie. Stâlpii exteriori neprotejaţi au atins temperatura
maximă de 4900 C.
Încercarea a arătat că temperaturile în grinzi şi în stâlpii exteriori au fost
suficient de scăzute pentru a justifica utilizarea oţelului neprotejat. La fel ca în
încercările pentru clădirea din William Street, protecţia oferită de tavanul fals a
fost benefică, chiar daca acesta nu a fost special conceput sa aibă rezistenţă la foc.
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4.2.3 Concluzii în urma încercărilor la foc făcute în Australia
Încercările la foc, împreună cu evaluările de risc efectuate în acea perioadă
în Australia, au arătat că pentru clădirile înalte de birouri la care grinzile sunt
neprotejate, dar care au încorporat un sistem de sprinklere cu un nivel ridicat
de siguranţă în exploatare, se obţine un grad mai mare de siguranţă decât dacă,
pentru aceleaşi clădiri, se îndeplinesc cerinţele Codului de proiectare australian
prin prevederea doar de mijloace de protecţie pasivă (protecţia la foc a tuturor
elementelor). Până la începutul anului 1999, şase astfel de clădiri cu înălţimea
între 12 şi 41 de etaje au fost aprobate în Australia.

4.3 Încercările la foc efectuate la Universitatea
Stuttgart-Vaihingen, Germania
În 1985, s-a efectuat o încercare la foc în interiorul unei clădiri de patru etaje,
cu structură în cadre compusă oţel-beton, construită în Germania, la Universitatea
Stuttgart-Vaihingen. Clădirea a fost construită folosind elemente structurale de
diverse tipuri. Acestea au inclus stâlpi cu secţiune de oţel deschisă, parţial umpluţi
cu beton, stâlpi cu secţiune de oţel închisă umpluţi cu beton, grinzi compuse şi
diverse tipuri de planşee compuse.
Principala încercare la foc a fost realizată la etajul al treilea, într-un
compartiment ce acoperea o treime din clădire. În timpul testului, temperatura
gazelor fierbinţi a depăşit 10000C, iar grinzile au atins temperatura de 6500 C.
Grinzile compuse cu secţiune I de oţel, umplute parţial cu beton între tălpi s-au
comportat foarte bine în timpul testului şi nu au prezentat deformări permanente
semnificative în urma acestuia, chiar dacă, în unele zone, betonul s-a desprins,
lăsând descoperită armătura. Stâlpii exteriori şi cei din jurul miezului central nu au
prezentat semne de deformaţii permanente. Planşeul compus a atins o deplasare
maximă de 60 mm în timpul încercării, păstrându-şi integritatea.
În urma incendiului, clădirea a fost renovată şi folosită ulterior pentru
birouri şi laboratoare. Au fost înlocuite panourile pereţilor exteriori, afectate de foc,
părţile distruse din tablă profilată a planşeului compus şi betonul din componenţa
grinzilor compuse. Renovarea clădirii a fost posibilă din punct de vedere economic.
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4.4 Încercări la temperatură normală pe planşee
compuse
La elaborarea metodei de proiectare pentru determinarea rezistenţei la
foc a planşeelor compuse, ţinând cont de efectul de membrană, s-au considerat
modelele teoretice dezvoltate pentru proiectarea la temperatură normală, verificate
prin investigaţii experimentale. Din 1961, s-au realizat un număr substanţial de
astfel de încercări experimentale, cu scopul de a investiga efectul de membrană
al planşeelor de beton fără reazeme laterale [15, 18, 22-24]. În toate încercările,
specimenele au cedat datorită fisurilor largi prin întreaga grosime a planşeului, pe
direcţia scurtă. Aşa cum se arată în Tabelul 4.1, datorită efectului de membrană,
valorile încărcărilor maxime din test sunt superioare valorilor încărcărilor calculate
cu teoria liniilor de rupere iniţiată de Johanson [10].
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Tabel 4.1 Comparaţie între încărcarea capabilă ( Johanson) şi teste

Referinţa

Test Nr.

R11
R12
(22)
R13
Hayes & Taylor
R21
R31
S1
Taylor, Maher &
S7
Hayes (23)
S9
Type 1
(a = 2.0)
Type 2
Sawczuk &
(a = 2.0)
Winnicki (18)
Type 1
(a = 1.45)

Dimensiuni
planşeu
(m)
0.914x0.914
0.914x0.914
0.914x0.914
1.372x0.914
1.828x0.914
1.829x1.829
1.829x1.829
1.829x1.829
2.0x1.0

20.6

38.26*

1.86

2.0x1.0

10.99

17.18*

1.56

1.6x1.1

21.04

45.13*

2.14

10.45
(kN)
2.58

17.14*
(kN)
4.81

Wood(15)

0.610 x0.610

BRE(20)

9.5 x 6.46

planşeul nu a cedat

*

Încărcarea
Raport
Încărcare
capabila
încărcare test/
în test (kN/
( Johanson)
Încărcare
m2)
(kN/m2)
capabila
15.43
31.97*
2.07
55.64
89.0*
1.60
29.05
60.8*
2.09
20.24
36.48*
1.80
16.37
25.08*
1.53
23.83
42.90*
1.80
23.83
39.03*
1.64
23.83
38.13*
1.60

1.64
1.86

Recent, s-a realizat o serie de 22 de teste pe planşee de beton fără reazeme
orizontale, cu un raport lungime/lăţime de 1,0 sau 1,55, de către Bailey şi Toh
[27]. S-au identificat două moduri de cedare, funcţie de procentul de armare, de
raportul lungime/lăţime şi de ductilitatea armăturii. Ruperea armăturii pe direcţia
scurtă a planşeului (Fig. 4.5a) a fost modul dominant de cedare în cele mai multe
specimene de planşeu slab armat, în timp ce majoritatea specimenelor cu procent
mare de armare sau cu armătură foarte ductilă a cedat datorită compresiunii
în beton la colţurile planşeului (Fig. 4.5b). Aceste date obţinute experimental
reprezintă informaţii suficiente pentru extinderea metodei, care să includă şi
cedarea prin compresiune a betonului.
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Fig. 4.5 Moduri tipice de cedare a planşeelor în testele realizate
la temperatură normală

4.5 Alte încercări la foc pe planşee compuse
Pe lângă cele şapte încercări la foc realizate în clădirea cu planşee compuse
de la Cardington, prezentate în Capitolul 2, s-au mai realizat şi încercări la scară
mai mică, la temperaturi ridicate, de către Bailey şi Toth [27] cu scopul de a
investiga efectul de membrană al planşeelor compuse. În urma acestor încercări,
metoda de calcul concepută iniţial de Bailey şi Moore, a fost modificată, rezultând
sub forma prezentată în capitolele următoare.
Bailey şi Toth [27] au făcut 15 încercări pe planşee compuse fără reazeme
orizontale, cu un raport lungime/lăţime de 1.0 sau 1.55. Concluzia studiului a
fost că, spre deosebire de testele făcute la temperatură normală, unde modul de
cedare a fost influenţat şi de strivirea betonului, în cele 15 încercări în condiţii
de incendiu, ruperea armăturii pe direcţia scurtă reprezintă principalul mod de
cedare, aşa cum se arata în Figura 4.6.

Fig. 4.6 Mod de cedare la temperaturi ridicate
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5. METODA DE PROIECTARE
Metoda de proiectare pentru determinarea rezistenţei la foc a planşeelor
compuse oţel-beton, realizată în urma încercărilor experimentale de la Cardington
[12, 13], diferă de procedurile simplificate de proiectare prevăzute în codurile de
proiectare [32, 33], deoarece consideră în calcul comportamentul unui ansamblu de
elemente structurale, nu doar a elementelor izolate. Evident, pentru determinarea
capacităţii portante a plaşeelor compuse în condiţii de incendiu, este posibil să se
utilizeze un model avansat de calcul cu elemente finite, dar aceasta ar fi o soluţie
de proiectare mai costisitoare, care presupune experienţă şi cunoştinţe adecvate.
Metoda de proiectare prezentată în acest document (model simplificat de calcul
în conformitate cu definiţia dată de Eurocodurile de calcul la foc), în Capitolele 5
şi 6, este mai accesibilă proiectanţilor.

5.1 Introducere în teoria liniilor de rupere şi a
efectului de membrană
Teoria liniilor de rupere, iniţiată de Johanson [10], se bazează pe un
mecanism presupus de cedare, definit ca un model de linii de rupere de-a lungul
cărora armăturile ating limita de curgere, iar placa de beton prezintă deformaţii
plastice. Suprafaţa mărginită de liniile de rupere se presupune că rămâne rigidă, iar
rotirile se produc în întregime de-a lungul liniilor de rupere.
Ca teoria linilor de rupere să fie valabilă, trebuie să fie împiedicate cedările
la forţe tăietoare, distrugerea aderenţei şi cedările la compresiune. Comportarea
plăcii, descrisă prin diagrama moment-curbură, trebuie să fie suficient de ductilă
pentru a permite formarea unui mecanism de rupere; în practică aceasta nu
reprezintă o problemă deoarece planşeele sunt întotdeauna armate cu procente
mici sau mijlocii de armare, conducând la curgerea ductilă a armăturii, înainte de
producerea ruperilor fragile, precum cederea betonului la compresiune.
În cazul panourilor de placă pătrate sau dreptunghiulare simplu rezemate
pe margini, modelul teoretic al liniilor de rupere este prezentat în Figura 5.1.
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Fig. 5.1 Modelul clasic al liniilor de rupere pentru o placă dreptunghiulară
simplu rezemată pe patru laturi

Încărcarea minimă de cedare poate fi obţinută pentru un model presupus
de linii de rupere. Soluţia are la bază teoria energetică, conform căreia lucrul
mecanic exterior efectuat de încărcarea aplicată pentru o deplasare unitară virtuală
a zonelor rigide de placă este egal cu lucrul mecanic interior efectuat prin rotirile
corespunzătoare de-a lungul liniilor de rupere. Datorită efectului de membrană,
încărcarea de cedare obţinută prin teoria liniilor de rupere este semnificativ mai
mică decât încărcarea de cedare observată în testele experimentale.
Efectul de membrană al plăcii de beton generează forţe în planul acesteia,
care depind de condiţiile de margine în plan. În continuare, se consideră cele două
cazuri extreme de rezemare: încastrare şi simplă rezemare.

5.1.1 Planşeu cu marginile încastrate
În cazul plăcii cu marginile complet blocate în plan, săgeţile iniţiale mici,
rezultate din încovoiere, produc forţe de compresiune [14, 15]. În Figura 5.2 se
observă cum apare o forţă de compresiune de la suprafaţa inferioară în dreptul
rezemărilor, la suprafaţa superioară în mijlocul deschiderii. Forţa de compresiune
se distribuie de-a lungul unui „arc” pe grosimea planşeului, care devine instabil
odată ce valoarea deplasării verticale depăşeşte jumătate din grosimea planşeului.
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În momentul respectiv se produce ceea ce în teoria clasică de stabilitate se numeşte
„salt al echilibrului”, iar după acest moment, planşeul poate dezvolta deplasări
mari (Fig. 5.3). Se poate considera, mai departe, că planşeul se află în stare de
membrană întinsă, în care se pot dezvolta în continuare deplasări, iar capacitatea
portantă a planşeului creşte, până la cedarea armăturii.

Fig. 5.2 Comportamentul unui planşeu încastrat

Fig. 5.3 Efectul de membrană într-un planşeu încastrat
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5.1.2 Planşeu simplu rezemat
Comportarea planşeului este complet diferită, dacă laturile sale sunt libere
să se deplaseze pe direcţia orizontală. Deplasările verticale mari ale planşeului
cauzează scurtarea la capetele acestuia. Pentru planşeele armate pe o singură
direcţie, dacă această scurtare este prevenită prin blocarea deplasărilor laterale,
atunci vor putea să apară forţe de întindere (membrană întinsă). Pentru un planşeu
armat pe o singură direcţie, aceste forţe de întindere ar trebui să apară în reazemele
care blochează deplasările laterale. Totuşi, pentru un planşeu simplu rezemat pe 4
laturi, armat pe două direcţii, pentru a obţine efectul de membrană în stare întinsă,
nu mai este necesară blocarea deplasărilor laterale, deoarece planşeul în ansamblu
poate să dezvolte un sistem de forţe în plan, care produc acelasi efect.

Fig. 5.4 Planşeu armat pe o direcţie

Pentru ilustrarea acestui fenomen, se consideră un planşeu rezemat pe
4 laturi, ca în Figura 5.5. Acest planşeu are doar reazeme verticale de-a lungul
perimetrului. Fâşia din centrul planşeului, notată cu X-X, va tinde să aibă scurtări
la capete precum un element rezemat pe 2 laturi, aşa cum se arată în Figura 5.4.
Totuşi, fâşia notată cu Y-Y de pe capătul rezemat, nu va avea aceeaşi deplasare
verticală şi deci nu va avea o scurtare semnificativă. În consecinţă, forţele din
planul planşeului vor apărea la interfaţa acestor fâşii pentru a menţine echilibrul,
inducând astfel eforturi de întindere pe fâşia X-X şi eforturi de compresiune pe
fâşia Y-Y. Cum această comportare apare pe ambele direcţii, rezultatul este o
suprafaţa de întindere în centrul planşeului (haşurată în Figura 5.5) şi un inel de
compresiune de-a lungul perimetrului.
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Fig. 5.5 Efectul de membrană

5.1.3 Efectul tensiunilor de membrană asupra liniilor de rupere
Apariţia forţelor de întindere şi compresiune din planul planşeului
influenţează liniile de rupere, cu reducerea rezistenţei la încovoiere în zonele
întinse şi sporirea acesteia în zonele comprimate. Urmare a studiilor lui Johansson,
Ockleston [11] a efectuat încercări experimentale până la ruperea unei clădiri
întregi. Aceste teste au arătat că încărcările care au putut fi susţinute de planşee
au fost considerabil mai mari decât cele prevăzute prin teoria liniilor de rupere.
Rezultatele testelor ulterioare făcute pe planşee simplu rezemate au arătat că
liniile de rupere nu se schimbă la deplasări mari. Modul de cedare determinat
experimental de către Wood [15], este reprezentat de formarea fisurilor de-a
lungul deschiderii scurte a planşeului, cu ruperea armăturii. Diverse metode de
analiză ce iau în considerare efectul de membrană a planşeelor simplu rezemate
au fost dezvoltate de către Wood [15], Kemp [17], Taylor[16], Sawczuk[18],
Hayes[19], Bailey şi Moore[12, 13].
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Wood a creat un model de calcul pentru un planşeu circular simplu rezemat,
care susţine o încărcare uniform distribuită. O soluţie similară a fost dată de către
Kemp, pentru un planşeu pătrat, în care capacitatea portantă este determinată
din condiţiile de echilibru ale regiunilor rigide ale planşeului. Aceasta permite
ca valoarea forţelor de membrană şi a momentelor pe liniile de rupere să fie
determinate funcţie de deplasarea planşeului. Teoria lui Kemp demonstrează că
încărcarea capabilă a planşeului depinde de deplasarea acestuia şi precizează că, în
practică, încărcarea de cedare este atinsă prin ruperea armăturii sau prin strivirea
betonului.
În abordarea lui Sawczuk a fost inclusă şi apariţia fisurilor de-a lungul
deschiderii scurte. Sawczuk a observat că elementele triunghiulare rigide ale
planşeului sunt supuse la momente încovoietoare în planul planşeului, datorate
variaţiei forţelor de membrană de-a lungul liniilor de rupere. Prin estimarea
rezistenţei la încovoiere a regiunilor rigide, Sawczuk a prevăzut apariţia articulaţiilor
în mijlocul planşeului şi a fisurilor de-a lungul direcţiei scurte. Aceste fisuri nu
sunt admise în metodele dezvoltate de Taylor şi Kemp. Metoda energetică a lui
Sawczuk ia în considerare două posibile modele de rupere, aşa cum se arată în
Figura 5.6.

(a) Fisuri formate la intersecţia
liniilor de rupere

(b) Fisuri formate în centrul planşeului

Fig 5.6 Moduri de cedare identificate de Sawczuk

Hayes a menţionat că analiza lui Sawczuk implică prezenţa forţelor laterale,
în timp ce, în realitate, acele forţe nu ar putea apărea la un planşeu simplu rezemat.
Hayes a observat deasemenea faptul ca nu există o creştere aparentă a capacităţii
portante în cazul în care se ia în considerare echilibrul momentelor zonelor rigide.
Hayes a mers mai departe şi a creat o soluţie pentru planşee dreptunghiulare
armate diferit pe doua direcţii, soluţie care este în concordanţă cu soluţia lui Kemp
pentru planşee pătrate. În această metodă, se presupune deasemenea că apar
fisuri de-a lungul deschiderii scurte, la intersecţia liniilor de rupere. Comparând
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metoda sa cu cea a lui Sawczuk, Hayes afirmă că diferenţele nu sunt semnificative.
Important la studiul lui Hayes a fost faptul că acesta a observat că sporirea efectului
de membrană se diminuează odată cu creşterea raportului laturilor plăcii sau a
diferenţei dintre procentele de armare pe cele doua direcţii.
Ipoteza lui Sawczuk (preluată şi de către Hayes), care presupune ca modul
de cedare include două fisuri de-a lungul deschiderii scurte a planşeului la
intersecţia liniilor de rupere, contrazice o mare parte din rezultatele încercărilor
făcute, inclusiv un test realizat de BRE în anul 2000 [20]. De aceea, Bailey şi
Moore [12, 13] au modificat metoda lui Hayes considerând formarea unei singure
fisuri în centrul planşeului, mod de cedare observat în mod curent în încercările
efectuate la temperatură normală şi la foc (Fig. 5.7a).
Metoda fundamentată de Bailey şi Moore este descrisă în continuare.
Iniţial, această metodă a fost limitată pentru armături identice pe doua direcţii,
dar a fost apoi dezvoltată să includă efectele procentelor de armare diferite pe cele
două direcţii, precum şi efectul catenar al grinzilor de oţel [21].

5.2 Calculul de rezistenţă
5.2.1 Modelul de calcul
Această secţiune descrie dezvoltarea metodei de proiectare pentru calculul
rezistenţei planşeelor compuse dreptunghiulare. În forma sa iniţială [12, 13],
pentru planşee cu armătură identică pe două direcţii, metoda lua în considerare un
singur mod de cedare: ruperea plasei de armătură de-a lungul deschiderii scurte,
aşa cum se arată în Figura 5.7(a). În forma revizuită [21, 25], metoda permite
utilizarea de procente de armare diferite pe două direcţii şi un mod de cedare
suplimentar, prin strivirea betonului la colţurile planşeului (Fig. 5.7b).
Aşa cum s-a arătat, capacitatea portantă a unui plăci simplu rezemate,
armate pe două direcţii, este mai mare decât cea calculată cu teoria liniilor de
rupere. Sporirea rezistenţei apare ca un răspuns al efectului de membrană la
întindere dezvoltat de planşeu la deplasări mari şi de asemenea datorită creşterii
momentului încovoietor capabil în zonele marginale ale plăcii, unde apar eforturi
de compresiune de-a lungul liniilor de rupere (Fig. 5.8).
Metoda de proiectare se bazează pe ipoteza că cedarea se va produce
datorită ruperii plasei de armătură de-a lungul deschiderii scurte, în centrul
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planşeului (Fig. 5.7a). Al doilea mod de cedare poate fi datorat, în anumite cazuri,
cedării la compresiune a betonului în colţurile planşeului, unde apar forţe mari de
compresiune în planul plăcii, aşa se arată în Figura 5.7(b). Acest mod de cedare
este discutat în 5.3.

(a) Cedarea la întindere a plasei de armătură

(b) cedarea la compresiune a betonului
Fig. 5.7 Moduri de cedare pentru un planşeu compus

Primul mod de cedare apare când rezistenţa la compresiune a betonului este
superioară rezistenţei ultime a armăturii întinse. Al doilea mod de cedare apare
când rezistenţa ultimă a plasei de armătură depăşeşte rezistenţa la compresiune a
betonului.
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Figura 5.8 arată un planşeu dreptunghilar simplu rezemat pe întreg
perimetrul cu modelul presupus al liniilor de rupere. Intersecţia liniilor de rupere
este definită de parametrul n, calculat cu formula generală a teoriei liniei de rupere:
=
n

1
2µ a ²

(

)

3µ a ² + 1 − 1 ,

unde:
a este raportul laturilor planşeului (L/l);
μ este raportul momentelor capabile ale planşeului pe cele două direcţii
ortogonale (întotdeauna trebuie sa fie mai mic sau egal cu 1.00, momentul capabil
minim fiind corespunzător deschiderii scurte).

Figura 5.8 Placa dreptunghiulară, simplu rezemată, în planul căreia apar forţe de-a
lungul liniilor de rupere datorate efectului de membrană

Încărcarea capabilă (încărcarea de referinţa) în cazul formării mecanismului
de cedare datorită acestor linii de rupere este dată de formula:
p= 6

M
n a 2l 2
2

Hayes [19] a observat că presupunând o comportare rigid-plastică, sunt
permise doar rotaţii şi translaţii de corp rigid. Alte ipoteze, că axele neutre de-a
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lungul linilor de rupere sunt linii drepte şi că diagrama de tensiuni din beton este
dreptunghiulară, au ca şi consecinţă faptul că variaţia forţelor de membrană de-a
lungul liniilor de rupere este liniară, aşa cum se arată în Figura 5.9. Aceste ipoteze,
împreună cu distribuţia forţelor de membrană, au fost adoptate şi de către Bailey
[12, 26].

Fig. 5.9 Distribuţia eforturilor în plan pentru elementele 1 şi 2

Din echilibrul forţelor în plan T1, T2 şi C în elementul 1 rezultă ecuaţiile :
S sin φ = (C − T2 ) cos φ
− S cosφ = (C − T2 ) sin φ −

T1
2

Rezultă
T1
sin φ = (C − T2 )
2

60

(5.1)

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

unde

φ

este unghiul definit de modelul liniei de rupere

Fig. 5.10 Distribuţia eforturilor în plan de-a lungul liniei de rupere CD

Figura 5.10 arată distribuţia eforturilor de-a lungul liniei de rupere CD.
Din figurile 5.9-10 rezultă :

unde
b, k sunt parametrii ce definesc intensitatea forţelor de membrană;
KT0 este rezistenţa plasei de armătură pe fâşia de lăţime unitară;
n
este parametrul ce defineşte modelul liniei de rupere.
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Înlocuind valorile de mai sus în Ecuaţia (1) rezultă :

Această expresie poate fi rearanjată astfel încât sa rezulte parametrul k :
k=

4na 2 (1 − 2n )
+ 1 		    (5.2)
4n 2 a 2 + 1

Considerând ruperea armăturii de-a lungul deschiderii scurte a planşeului,
se poate dezvolta o expresie pentru parametrul b. Linia EF ce apare în Figura
5.11 reprezintă locaţia rupturii armăturii, care apare pe toată grosimea planşeului.
Momentul capabil de-a lungul liniei EF se obţine în ipoteza că toată armătura
de-a lungul secţiunii a atins rezistenţa ultimă (egală cu limita de curgere a oţelului
armăturii, în situaţia de incendiu).

Fig. 5.11 Distribuţia eforturilor în plan de-a lungul liniei de rupere EF
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Considerând momentul faţă de punctul E în Figura 5.11 rezultă :

L

 − nL   1
 L
1 1 
2

T2  cos φ − 
− 

cos φ  tan φ 3  1 + k 
 2




L
l k 
l2 
2
nL
+C  sin φ − 
+

(
)

3  k +1
4 
 2
2
T 1  L
L
  Tol
+ S cos φ − 1   − nL   =
2
2 2  2
8



l 
2
( nL ) + 
4


2

(5.3)

unde :
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Înlocuind aceste ecuaţii în Ecuaţia (3), rezultă :



kbKTo  k 
l 
2
+
nL
+
(
)


2  k +1 
4 


2

+

bKTol
(k − l )
4nL

( nL )

2

+

l2
4



nL
L 1 k 
l 
2
− 
nL
+
(
)

4
l2 2 3  1+ k 
2
nL
+
( )

4

l
 
2
 
L
L
l  L
  Tol
2
− bKTo  − nL    − nL   =


8
2
2  2

l2  2 
2
( nL ) +
4
2

Ecuaţia poate fi rearanjată :


L

− nL 

2
2
2 






b 1  l
2
 nL 2 + l − 1  1  nL 2 + l  
( )



  −

( )
2  1 + k    8n
nL
4  3  1+ k  
4  






b  k 2   nL2
k
l 2 
2
+ 
−

 ( nL ) +  
2  1 + k   2 3 (1 + k ) 
4 
+

bl 2
L
L nL
l2
( k − 1) − b  − nL   −  =
16n
2
  4 2  8K

Ecuaţia (5.4) poate fi rescrisă ca:
l2
Ab + Bb + Cb − Db =
8K
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şi rezultă:
b=

l2
8K ( A + B + C − D )

		(5.5)

unde:
=
A

 l 2  1 − 2n
1
1 
l 2 
2
+
+
nL
(
)
 


2 (1 + k )  8n  2n
3 (1 + k )  
4  

k 2  nL2
k 
l 2 
2
−
+
B=
nL
(
)



2(1 + k )  2 3(1 + k ) 
4 
,
L2
2
(1 − 2n )
8
.
Parametrii k şi b, care definesc forţele în planul planşeului, pot fi calculaţi cu
formulele (5.2) şi respectiv (5.5).
=
D

Capacitatea portantă a elementelor 1 şi 2 poate fi determinată considerând
aportul forţelor de membrană la capacitatea portantă a planşeului şi creşterea
rezistenţei la încovoiere în zonele marginale comprimate de-a lungul liniilor de
rupere, în mod separat. Aceste efecte sunt exprimate printr-un factor de sporire.
Iniţial, efectul forţelor tăietoare în plan S (Fig. 5.9) sau în secţiune verticală pe
liniile de rupere a fost ignorat, rezultând două încărcări diferite pentru Elementele
1 şi 2, considerându-se în final o valoare medie a acestora.
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5.2.2 Contribuţia forţelor de membrană în calculul capacităţii
portante a planşeului

a) Element 1

b) Element 2
Fig. 5.12. Momentul calculat cu forţele de membrană

a) Elementul 1

În conformitate cu notaţiile din Figura 5.12a, momentul dat de forţele de
membrană faţă de reazem este:
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unde:
M1m este momentul dat de forţele de membrană faţă de reazem, în
Elementul 1.
Expresia se reduce la:

Formularea de mai sus defineşte contribuţia forţelor de membrană la
capacitatea portantă, care trebuie adăugată la sporul de rezistenţă la încovoiere
în zonele unde în planşeu apar forţe de compresiune. Pentru simplificare, aceste
contribuţii se exprimă funcţie de încărcarea corespunzătoare apariţiei liniilor de
rupere. Aceasta permite calculul a câte unui factor de sporire pentru fiecare dintre
cele două contribuţii. Factorii de sporire pot fi adăugaţi la final, pentru a obţine
sporirea totală a capacităţii planşeului datorat efectului de membrană.
Împărţind M1m la μM0 L, efectul forţelor de membrană poate fi exprimat
ca un spor al capacităţii portante a planşeului (e1m - factorul de sporire pentru
elementul 1), faţă de capacitatea portantă calculată cu teoria clasică a liniilor de
rupere (Fig. 5.13).

Fig. 5.13 Factorul de sporire datorat efectului forţelor de membrană

Valoarea se obţine considerând schemele de calcul din Fig. 5.14.
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Fig. 5.14 Calculul rezistenţei la încovoiere

Momentele încovoietoare μM0 şi M0 pe unitate de lăţime a plăcii, pentru
fiecare direcţie ortogonală sunt date de:

 3 + ( g 0 )2
M 0 = T0 d 2 
4






unde:
(g0)1 , (g0)2 sunt parametrii care definesc diagrama de tensiuni în beton
din încovoiere pe cele două direcţii ortogonale (Fig. 5.14);
d1 , d2
reprezintă poziţia pe verticală a armăturii pe fiecare direcţie
(distanţa de la marginea comprimată a secţiunii de beton la armătura întinsă).
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Factorul de sporire, e1m , este dat de:

(5.6)
Elementul 2
Cu referire la Figura 5.12b, momentul dat de forţele de membrană faţă de
reazem este:

unde:
M2m este momentul dat de forţele de membrană faţă de reazem pentru
Elementul 2.
Factorul de sporire, e2m , este dat de:
(5.7)
Efectul forţelor de membrană asupra rezistenţei la încovoiere de-a lungul
liniilor de rupere poate fi evaluat considerând criteriul de cedare în prezenţa
forţelor axiale, în formularea dată de Wood[6]. Pe direcţia scurtă, sporul de
moment încovoietor în prezenţa forţei axiale este dat de:
(5.8a)
unde:
a1 =

β1 =

2(g 0 )1

3 + (g 0 )1
1 − (g 0 )1

3 + (g 0 )1
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În mod similar, pe direcţia lungă:
N
MN
= 1 + a 2 
µM 0
 T0

N

 − β 2 
 T0






2

(5.8b)

unde:
a2 =

β2 =

2(g 0 )2

3 + ( g 0 )2

1 − ( g 0 )2

3 + ( g 0 )2

5.2.3 Efectul forţelor de membrană asupra rezistenţei la
încovoiere în zona marginală

a) Elementul 1
Efectul forţelor de membrană în rezistenţa la încovoiere se consideră separat
pentru fiecare linie de rupere.
Pentru linia de rupere BC, forţele de membrană sunt constante, cu valoarea
–bKT0:
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Fig. 5.15 Forţele aplicate Elementului 1, linia de rupere CD

Pentru linia de rupere AB (Fig. 5.15), forţa de-a lungul liniei de rupere, la o
distanţă x faţă de B este dată de:

Înlocuind în Ecuaţia 5.8(a), se obţine, pentru liniile de rupere AB şi CD:

şi rezultă:

Creşterea rezistenţei la încovoiere datorită forţelor de membrană în
Elementul 1 este dată de factorul de sporire e1b:
e1b =

 ab

β b2 2
M
= 2n 1 + 1 (k − 1) − 1
k − k + 1  + (1 − 2n ) 1 − a 1b − β 1b 2
µM 0 L
2
3



(

)

(

)

(5.9)
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b) Elementul 2
Pentru elementul 2 (Fig. 5.16), forţa de-a lungul liniei de rupere, la o
distanţă y de B este dată de:
y
(k + 1)bKT0
N y = −bKT0 +
l
2
 2 y (k + 1) 
− 1
N y = bKT0 
l



Fig. 5.16 Forţele aplicate Elementului 2

Înlocuind în Ecuaţia (5.8b), rezultă:
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şi rezultă:

Creşterea rezistenţei la încovoiere datorită forţelor de membrană în
Elementul 2 este dată de factorul de sporire e2b:
(5.10)
În consecinţă, ţinând cont de ecuaţiile (5.6), (5.7), (5.9) şi (5.10) factorul de
sporire total pentru fiecare element este dat de expresiile:

e1 = e1m + e1b

e2 = e2 m + e2 b
Aşa cum s-a menţionat anterior, valorile e1 şi e2 calculate pe baza echilibrului
elementelor 1 şi 2 nu sunt egale. Hayes [19] sugerează că aceste diferenţe pot fi
explicate de prezenţa forţelor tăietoare, iar factorul de sporire global este:
e = e1 −

e1 − e 2

1 + 2µ a 2

5.3. Cedarea betonului la compresiune
Factorul de sporire prezentat mai sus a fost calculat considerând cedarea
prin ruperea plasei de armătură. Totuşi, cedarea prin strivirea betonului la colţurile
planşeului (compresiune), trebuie deasemenea considerată ca un posibil mod de
cedare.
În conformitate cu Figura 5.9, forţa maximă de compresiune în plan la
colţurile planşeului este dată de kbKT0. Forţa de compresiune datorată încovoierii
trebuie deasemenea luată în considerare. Presupunând faptul că înălţimea maximă
a diagramei de compresiune din beton este limitată la 0.45d şi adoptând o distanţă
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medie a armăturilor pe verticală (distanţa de la marginea comprimată a secţiunii
de beton la armătura întinsă) pe ambele direcţii ortogonale rezultă:

unde fck este rezistenţa betonului pe cilindru.
Pentru constanta b :
(5.11)
Constanta b se consideră ca fiind minimul dintre valorile date de ecuaţiile
(5.5) şi (5.11).
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6. GHID DE PROIECTARE LA FOC
A PLANŞEELOR COMPUSE
Încercările efectuate la temperatură normală, prezentate în capitolele
anterioare, au arătat că în condiţiile în care se asigură menţinerea reazemului
vertical pe perimetrul planşeului, capacitatea portantă a acestuia va fi sporită de
forţele de membrană. Planşeele dală, care au doar reazeme verticale la colţuri
(stâlpii), nu dezvoltă efect de membrană semnificativ.
De aceea, un planşeu compus rezemat pe o reţea de grinzi de oţel, în condiţii
de incendiu, trebuie împărţit în suprafeţe dreptunghiulare, numite zone de calcul,
pentru care reazemul vertical poate fi menţinut pe întreg perimetrul. Aceste linii
de reazem vertical sunt create prin grinzile perimetrale care reazemă pe stâlpi şi
sunt protejate la foc.
În realitate, cu excepţia zonelor marginale, planşeul este continuu peste
marginile fiecărei zone de calcul. Cu toate acestea, în condiţii de incendiu, este
posibil sa se formeze fisuri peste grinzile perimetrale. Prin urmare, în mod
conservativ, se consideră că zonele de calcul ale planşeului sunt libere pentru rotiri
şi deplasări orizontale de-a lungul marginilor.

6.1 Ipoteze de proiectare
Pentru un planşeu compus, modelul liniilor de rupere va depinde de
comportarea grinzilor compuse neprotejate, care pierd în mod continuu din
rezistenţa şi deformabilitatea iniţială, odată cu creşterea temperaturii. Iniţial,
planşeul compus acţionează ca un element cu deschidere pe o direcţie, rezemat
pe grinzile secundare. Odată cu creşterea temperaturii, planşeul tinde să aibă
comportarea unui element simplu rezemat pe 4 laturi şi se formează liniile de
rupere arătate în Figura 6.1. Capacitatea portantă a plăcii este calculată în ipoteza
că grinzile compuse nu au rezistenţă şi se bazează pe modelul liniilor de rupere
compatibil cu condiţiile de margine, care oferă valoarea minimă pentru capacitatea
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portantă. Capacitatea portantă este apoi mărită prin luarea în considerare a
efectului de membrană bazat pe deplasarea estimată a plăcii şi pe modurile de
cedare descrise în capitolul 5.

Fig. 6.1 Model tipic de linii de rupere pentru un planşeu simplu rezemat pe 4 laturi

6.2 Criterii de cedare
Aşa cum s-a arătat, urmare a încercărilor realizate atât la temperatură
normală cât şi la temperaturi ridicate, funcţie de procentul de armare, raportul
laturilor plăcii şi de ductilitatea armăturii, s-au identificat două moduri de cedare.
Ruperea armăturii de-a lungul deschiderii scurte a fost modul dominant de cedare
în cazul planşeelor slab armate, în timp ce în cazul planşeelor supra-armate şi în
cele cu armătură foarte ductilă, a apărut strivirea betonului la colţurile planşeului.
Ambele moduri de cedare sunt considerate în cadrul metodei de proiectare, aşa
cum s-a arătat în 5.2.
În majoritatea încercărilor la foc, planşeele de beton simplu rezemate au
cedat prin ruperea pe lăţime, de-a lungul deschiderii scurte (l), aşa cum se arată în
Figura 5.7a. Metoda de proiectare prezentată în 5.2 calculează capacitatea portantă
pentru o anumită deplasare verticală. Secţiunea 6.2.1 prezintă în continuare o
procedură de calcul pentru estimarea deplasării planşeului imediat înainte de
cedare, deplasare necesară în calculul efectului de membrană.
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6.2.1 Estimarea deplasării verticale a planşeului
Deplasarea estimată a planşeului înainte de cedare include deformarea
acestuia datorită gradientului de temperatură pe înălţimea plăcii şi deformarea
armăturii.
6.2.1.1 Deplasarea datorită gradientului de temperatură
Datorită gradientului de temperatură, planşeul prezintă o încovoiere,
care sporeşte deplasările verticale, fără a introduce însă eforturi în armătură, în
condiţiile în care deplasările laterale sunt libere. Dacă se consideră o distribuţie
liniară a temperaturii pe grosimea plăcii de beton, deplasarea din gradientul de
temperatură se calculează utilizând expresia:

unde :
w este deplasarea pe verticală;
α este coeficientul de dilatare termică a betonului;
T2 este temperatura în partea inferioară a plăcii;
T1 este temperatura în partea superioară a plăcii;
h este grosimea planşeului.
Deplasarea pe verticală a planşeului poate fi obţinută integrând următoarea
ecuaţie :
a (T2 − T1 )l 2
wq =

8h

unde :
l este deschiderea scurtă a planşeului
Această formulare are la bază ipoteza că temperatura este constantă pe
toată suprafaţa inferioară a plăcii. Pentru condiţii reale de incendiu, unde cel mai
probabil nu va exista o încălzire uniformă, se aplică un factor de reducere 2.0 în
expresia de mai sus. Astfel, expresia finală pentru deplasarea verticală estimată
datorată gradientului de temperatură este:
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6.2.1.2 Deplasarea datorită deformaţiei armăturii
Presupunând că forma deformată a planşeului este parabolică, lungimea
planşeului deformat Lc este dată în mod simplificat de formula:
 8w 2 
Lc = L1 + 2 
3L 


unde :
L este lungimea deschiderii lungi a planşeului;
w este deplasarea verticală.
Prin urmare, alungirea armăturii poate fi calculată cu expresia:
e=

8w 2
3L2

Această ecuaţie presupune că alungirea are aceeaşi valoare de-a lungul
planşeului. În realitate, alungirile semnificative apar în zonele în care au apărut
fisuri. De aceea, pentru a permite ecruisarea oţelului din armături, componenta
deplasării datorită deformaţiilor armăturii we, se bazează pe o valoare conservativă
a unei alungiri medii, calculată pentru o tensiune egală cu jumătate din limita
de curgere la temperatură normală. Astfel, expresia finală a deplasării verticale
estimate datorită deformaţiei armăturilor este dată de :
 0.5 f sy
we = 
 Es





3L2
8

(6.1)

unde :
Es este modulul de elasticitate al armăturii la temperatură normală
fsy este limita la curgere a armăturii la temperatură normală
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Deplasarea datorată deformaţiei armăturilor, calculată cu ecuaţia (6.1), a
fost comparată cu deplasările maxime măsurate în testele făcute la temperatură
normală. În toate cazurile considerate, deplasările calculate cu Ecuaţia (6.1) au
fost mai mici decât deplasările maxime înregistrate în încercări, aşa cum se arată
în Tabelul 6.1.
Tab. 6.1 Comparaţie între deplasările calculate cu ecuaţia (6.1) şi deplasările maxime
măsurate în testele efectuate la temperatură normală
Test
BRE

Sawczuk &
Winnicki
Hayes &
Taylor
Taylor, Maher
& Hayes
Brothie &
Holley

Dimensiuni planşeu Grosime efectiva
(m)
(mm)
9.56x6.46
1.6x1.1
2.0x1.0
0.914x0.914
0.914x1.372
0.914x1.829
1.829x1.829
1.829x1.829
1.829x1.829
0.381x0.381
0.381x0.381

66.0
26.0
26.0
15.9
15.9
15.9
43.6
37.3
69.0
14.2
31.0

*test oprit înainte de cedarea armaturii

Deplasare
maxima test
(mm)
223
127*
76*
50.8*
50.8*
50.8*
81
98
84
11.6
7.45

Deplasare
ecuaţia (1)
(mm)
216
25
31
19.4
29.1
38.8
33.5
33.5
33.5
7.32
7.0

6.2.1.3 Deplasarea estimată totală
Efectul de membrană al planşeului se calculează pe baza deplasării estimate
a planşeului, prin combinarea componentelor datorate gradientului de temperatură
şi a deformaţiei armăturii:
(6.2)
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Aceasta expresie conduce la o capacitate portantă estimată conservativ,
întrucât :
- deplasarea verticală estimată datorită gradientului termic este împărţită la 2;
- deplasarea din gradientul de temperatură este calculată pe baza deschiderii
scurte a planşeului;
- contribuţia tablei cutate este ignorată;
- creşterea deformabilităţii armăturii odată cu creşterea temperaturii este
ignorată.

6.2.2. Comparaţia cu încercările la foc de la Cardington
Bailey şi Moore [12] au demonstrat că metoda de proiectare prezentată
în Secţiunea 5.2 oferă o valoare rezonabilă a capacităţii portante a planşeului în
comparaţie cu încercările la foc din cadrul proiectului Cardington.
Expresia de mai sus pentru calculul deplasării verticale a planşeului a fost
comparată cu deplasările maxime înregistrate în încercările la foc de la Cardington.
Scopul a fost de a asigura că deplasarea estimată este conservativă în comparaţie cu
cea reală. Dezavantajul utilizării rezultatelor acestor teste pentru comparaţie este
că planşeele încercate nu au cedat şi în consecinţă deplasările maxime măsurate nu
sunt cele corespunzătoare dinaintea cedării.
Tabelul 6.2 arată comparaţia între deplasarea dată de ecuaţia (6.2) şi
deplasarea maximă măsurată pentru fiecare încercare la foc de la Cardington.
Această comparaţie include atât deplasările din gradientul de temperatură, cât şi
cele din deformaţia armăturii, inclusiv datorată creşterii deformabilităţii acestora
cu temperatura (imposibil de identificat separat în cadrul testelor).
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Tab. 6.2 Comparaţie între deplasările calculate cu ecuaţia (6.2) şi deplasările maxime
măsurate în încercările la foc de la Cardington
L
Test
(m)
BRE Corner
9.0
Test
British Steel
Restrained
9.0
Beam
British Steel
14.0
2-D test
BS Corner
10.223
Test
BRE Large
Compartment 21.0
Test
BS Office
14.6
Demo Test

Deplasare
Deplasare Deplasare Deplasare Deplasare
calculata
datorita
datorita calculata maxima în
ecuaţia
gradientului deformaţiei ecuaţia
test
(6.2)/
termic
armaturii
(6.2)
Deplasare
(m)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
test
l

6.0

135

208

343

269

1.28

6.0

135

208

343

232

1.50

9.0

0*

324

324

293

1.11

7.875

231

237

468

428

1.09

9.0

303

486

789

557

1.42

10.0

373

338

711

641

1.11

*Datorita porţiunii reduse de planşeu încălzita în timpul testului, deplasarea
datorită gradientului termic s-a considerat nulă
În toate cazurile, ecuaţia (6.2) oferă deplasări mai mari decât cele măsurate.
Pentru a asigura că deplasarea calculată este conservativă, Bailey şi Moore [12] au
limitat deplasările obţinute cu Ecuaţia (6.2).
Pentru deplasarea datorită deformaţiei armăturilor, Bailey şi Moore au
introdus o limită adiţională:
 0.5 f y
we = 
 E


3L2

, dar
 re inf 8
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Pentru deplasarea din gradientul termic, Bailey şi Moore au mărit factorul
de siguranţă de la 2 la 2.4, rezultând următoarea expresie conservativă pentru
estimarea săgeţii planşeului:
dar

(6.3)

Tabelul 6.3 arată comparaţia între săgeata limită calculată cu ecuaţia (6.3).
Datorită faptului că în nici unul dintre teste planşeele nu au cedat, s-a considerat
că o limitare suplimentară a deplasării verticale ar conduce la rezultate excesiv de
conservative.
Tab. 6.3 Comparaţia deplasărilor calculate cu ecuaţia (6.3) şi deplasările maxime
înregistrate în încercările de la Cardington
L
Test
(m)
BRE Corner
Test
British Steel
Restrained
Beam
British Steel
2-D test
BS Corner Test
BRE Large
Compartment
Test
BS Office
Demo Test

Deplasare
Deplasare Deplasare Deplasare Deplasare
calculata
datorita
datorita calculata maxima în
ecuaţia
gradientului deformaţiei ecuaţia
test
(6.3)/
termic
armaturii
(6.3)
Deplasare
(m)
(mm)
(mm)
(mm)
(mm)
test
l

9.0

6.0

112

200

312

269

1.16

9.0

6.0

112

200

312

232

1.34

14.0

9.0

0*

300

300

293

1.02

193

237

430

428

1.00

10.223 7.875
21.0

9.0

252

300

552

557

0.99

14.6

10.0

311

333

644

641

1.00

*Datorită porţiunii reduse de planşeu încălzite în timpul testului, deplasarea
datorită gradientului termic s-a considerat nulă
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În mod tradiţional, anumite reglementări naţionale definesc limita prevăzută
în ecuaţiile de mai sus, de l/30, ca fiind criteriul de cedare în testele la foc standard
ISO, pentru elemente izolate încovoiate (grinzi sau planşee armate/ rezemate pe
o direcţie). În cazul planşeelor compuse, care conţin grinzi principale, secundare
şi sunt armate pe doua direcţii, cu rezemare pe tot perimetrul, se poate considera
că limita deplasării verticale să fie, în loc de l/30, suma limitelor admise pentru
fiecare din elementele structurale, pe fiecare din cele doua direcţii (Fig. 6.2),
deoarece elementele lucrează împreună. În consecinţă, limita deplasării pentru
planşeele compuse armate pe două direcţii şi rezemate pe tot conturul trebuie
considerată ca fiind (l1+l2)/30, unde l1 (L) este lungimea grinzilor secundare, iar l2
(l) este lungimea grinzilor principale.



L
Limita deplasarii verticale a
planseului:
L/30+  /30 = (L+  )/30

L/30

 /30

Fig. 6.2 Limita deplasării verticale a planşeului în concordanţă
cu criteriul deschidere/30

În conformitate cu standardul european pentru încercările de rezistenţă
la foc [32], pierderea capacităţii portante a elementelor supuse la încovoiere se
consideră a fi corespunzătoare unei deplasări verticale definite de expresia:
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L2 mm
400d
unde:
L este deschiderea modelului testat [mm],
d este, pentru proiectarea la temperatură normală, distanţa de la fibra
extremă a zonei comprimate la fibra extremă a zonei întinse a secţiunii [mm].
D=

Criteriul (l1+l2)/30 este mai conservativ decât prevederile standardului
european [32].

6.3 Sistem structural
Metoda de proiectare este concepută pentru planşee compuse oţel –
beton susţinute de stâlpi de oţel sau compuşi oţel-beton. Structura trebuie să fie
contravântuită, iar planşeul de beton realizat cu tablă cutată trebuie să fie sprijinit
pe talpa superioară a grinzilor de oţel. Grinzile de oţel trebuie proiectate în
conlucrare cu planşeul de beton, în concordanţă cu recomandările din EN19941-1. Planşeul compus trebuie să satisfacă grosimea minimă pentru respectarea
criteriului I în situaţia de incendiu, în conformitate cu EN1994-1-2. Metoda nu
se aplica pentru planşee realizate din placi de beton prefabricate.
Modul tipic de alcătuire a unui planşeu compus pentru care se poate aplica
metoda de proiectare se prezintă în Figura 6.3. Recomandările de proiectare
sunt valabile pentru planşee realizate din tabla având cute de maxim 80mm,
cu beton între 60 şi 130mm. Rezistenţa tablei cutate este neglijată în calculul
la foc, dar prezenţa acesteia previne fragmentarea betonului de la intradosul
planşeului în situaţia de incendiu. Metoda de proiectare poate lua în considerare
o arie de armatura diferita sau egala pe ambele direcţii. Nu este necesara armarea
suplimentara a nervurilor.
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Fig. 6.3 Alcătuirea unui planşeu compus otel-beton

Pentru îmbinările grindă-stâlp sau grinda - grinda prezentate în continuare,
care se utilizeaza în mod obişnuit în realizarea planşeelor compuse, se poate
considera ca nu se transmite moment încovoietor:
- Îmbinări cu placi de capăt elastice (flexibile) ( Fig. 6.4 );
- Îmbinări cu eclise (Fig. 6.5);
- Îmbinări cu corniere pe inimă (Fig. 6.6).

Fig. 6.4 Exemplu de îmbinare cu placă de capăt elastică (flexibilă)

85

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

Fig. 6.5 Exemplu de îmbinări cu eclise

Fig. 6.6 Exemplu de îmbinare cu corniere

Metoda de proiectare presupune impartirea planşeului într-o serie de zone
de calcul (proiectare) precum cele prezentate în Figura 6.7. Grinzile perimetrale
ale acestor zone trebuie protejate pentru a atinge rezistenţa la foc ceruta pentru
planşeu.
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O zona de planşeu trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
- Fiecare zonă trebuie să fie dreptunghiulară;
- Fiecare zonă trebuie să fie încadrată de grinzi;
- Grinzile dintr-o zonă trebuie să fie aşezate într-o singură direcţie.
Stâlpii nu trebuie să fie incluşi în zonele de calcul.
Toate grinzile interioare dintr-o astfel de zonă de proiectare pot fi lăsate
neprotejate. Mărimea şi deschiderea acestor grinzi neprotejate nu constituie
parametri critici pentru performanţele structurale ale planşeului în situaţia de
incendiu.

Fig. 6.7 Exemplu de zonă de calcul

Împărţirea unui planşeu în zone de calcul este ilustrată în Figura 6.8.
Performanţa în situaţia de incendiu poate fi determinata doar pentru zonelor
notate cu „A”,. Zonele notate cu „B” sunt în afara recomandărilor din prezenta
documentaţie, deoarece stâlpul este în interiorul zonei.
Metoda de proiectare la foc presupune că în situaţia de incendiu rezistenţa
grinzilor interioare neprotejate se reduce semnificativ, transformând planşeul
compus într-un element de suprafaţă, articulat pe perimetrul său. Calcululele
trebuie să se bazeze pe gradul de utilizare al elementelor structurale, în baza căruia
se determina temperatura critică a grinzilor perimetrale, care trebuie sa menţină
reazemele verticale ale zonei de proiectare pe întreg perimetrul. Protecţia la foc a
acestor grinzi trebuie determinata în funcţie de temperatura critică şi de rezistenţa
la foc impusa planşeului. Temperatura critică şi gradul de utilizare pentru fiecare
grindă perimetrală trebuie definite pentru laturile A - D din zona de calcul a
planşeului (Fig. 6.9).
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Pentru o rezistenţă la foc mai mare de 60 de minute, zonele perimetrale
trebuie să se alinieze reţelei de stâlpi şi grinzile de margine trebuie să fie protejate
la foc. Pentru o cerinta de rezistenţa la foc de 30 de minute, aceste restricţii nu sunt
necesare, marginile zonei nu trebuie să fie aliniate reţelei de stâlpi. De exemplu,
în Figura 6.8, zonele A2 şi A3 au stâlpi amplasati doar la două colţuri şi se pot fi
considerate în calcul doar pentru o cerinţa de rezistenţă la foc până la 30min.

A: Zone la care se poate aplica metoda de proiectare
A(1) Orice interval de rezistenţă la foc
A(2) & A(3) valabile pentru rezistenţa la foc 30min

B: Invalid pentru metoda
de proiectare

Fig.6.8 Zone de calcul

Fig. 6.9 Definirea deschiderilor 1 (L1) şi 2 (L2)
şi distribuţia grinzilor pentru o zonă de calcul
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Plasa de armătura este poziţionată cât mai aproape posibil de suprafaţa
betonului, dar menţinând acoperirea minimă cu beton, în conformitate cu EN1992-1-1. În situaţia de incendiu, poziţia armăturii va influenţa temperatura
acesteia şi momentul încovoietor capabil. De obicei, performanţa adecvată la foc
este atinsă pentru o poziţionare a armăturii între 15mm şi 45mm sub faţa superioară
a betonului. Plasa de armătură trebuie suprapusă pentru a realiza continuitatea,
lungimile de suprapunere recomandate fiind în conformitate cu EN 1992-1-1.
Lungimea minimă de suprapunere pentru plasa de armătură este 250mm.
În mod obişnuit, grinzile de la marginea planşeului nu sunt proiectate ca
elemente compuse. Aceasta se datorează faptului ca prevederea conectorilor de
forfecare conduce la costuri mai mari fata de situaţia în care se considera o grinda de
oţel cu secţiune mai puternică, dar care nu lucrează în colaborare cu placa de beton.
Cu toate acestea, pentru proiectarea la foc, este important ca planşeul să fie
ancorat corespunzător în grinzile marginale, fiindcă aceste grinzi vor fi dispuse
pe perimetrul zonelor de calcul. În acest scop, dacă grinzile marginale nu sunt
proiectate ca elemente compuse, ele trebuie sa aibă conectori de forfecare la maxim
300 mm.
La marginea planşeului, cofrajul este realizat din fâşii din oţel galvanizat cu
grosime mică, prinse de grindă la fel ca tabla cutata (Fig. 6.10 ).

Fig. 6.10 Poziţionarea confrajului de margine

Câteva detalii uzuale pentru placa cu armare pe două direcţii sunt date în
Figura 6.11. În zonele în care nervurile tablei cutate trec transversal peste grinda
marginală şi ies în consolă pe o distanţă mică, cofragul de margine poate fi prins
ca în Figura 6.11(a). Zona în consola nu ar trebui sa fie mai mare de 600mm, în
funcţie de înălţimea plăcii şi de tipul tablei cutate.
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Un caz aparte este cel în care nervurile tablei cutate sunt paralele cu grinda
de margine şi placa trebuie să iasă în consola, lăsând nesprijinită marginea tablei,
aşa cum se arata în Figura 6.11(b). Când placa iese în consola mai mult de 200mm
(funcţie de detaliile specifice) zona respectiva trebuie sprijinita între console scurte
prinse de grinzile marginale ca în Figura 6.11(c).

Fig. 6.11 Detalii pentru zonele marginale

În cazul stâlpilor de oţel, orice protecţie la foc aplicată ar trebui să acopere
întreaga înălţime a stâlpului, inclusiv zona îmbinărilor (Fig. 6.12). Pentru stâlpii
compuşi oţel-beton, protecţia la foc aplicată grinzilor metalice prinse de aceşti
stâlpi, trebuie să acopere îmbinarea. Grosimea protecţiei la foc aplicata pe îmbinare
trebuie să fie cel puţin egala cu grosimea protecţiei aplicate pe grinda respectiva.

Fig. 6.12 Protecţia la foc a stâlpilor
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Pentru performanţe optime la foc, atunci când este posibil, pereţii de
compartimentare trebuie să fie poziţionaţi sub grinzi. Încercările de la Cardington
au demonstrat că grinzile neprotejate situate în acelasi plan şi deasupra pereţilor
despărţitori (Figura 6.13) care sunt încălziţi doar pe o parte, nu se deformează
la un nivel care ar compromite integritatea compartimentării. Evident, cerinţa I
trebuie să fie îndeplinita, şi în acest scop toate eventualele goluri trebuie protejate
corespunzător. Deasemenea, chiar daca grinzile se protejează pentru criteriul R,
acestea necesită şi o izolare suplimentară, deoarece pe partea care nu este expusa la
foc este foarte posibil să se depăşească limitele cerute pentru criteriul I.

Fig. 6.13 Grinzi deasupra peretilor de compartimentare

Încercările de la Cardington au arătat că stabilitatea planşeului poate fi
menţinută chiar şi când grinzile neprotejate au deformaţii mari. Totuşi, când pereţii
sunt poziţionaţi în afara reţelei de stâlpi, deformaţii mari ale grinzilor neprotejate
pot compromite integritatea pereţilor strapunsi de acestea. În astfel de cazuri, fie
se protejează grinzile, fie trebuie asigurat loc suficient pentru ca acestea sa se poată
deplasa fara sa afecteze pereţii (Fig. 6.14). Se recomandă asigurarea unei distante
egale cu 1/30 din deschiderea grinzii, pentru pereţii care trec pe la mijlocul unei
grinzi neprotejate. Această distanta poate fi redusă liniar de la mijlocul grinzii
până la valoarea 0 în dreptul capetelor.

Fig. 6.14 Deformaţia grinzilor care trec prin/ peste pereti
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6.4 Calculul capacităţii portante a planşeului şi a grinzilor
neprotejate
Calculul capacităţii portante de-a lungul liniei de rupere a planşeului
compus şi sporirea capacităţii portante a acestuia datorată efectului de membrană,
s-au prezentat în detaliu în capitolul 5.
În situaţia de incendiu, grinzile neprotejate din zonele de calcul ale planşeului
vor mări rezistenţa planşeului prin efectul catenar. Calculul momentului capabil
al grinzii la temperaturi ridicate urmăreşte principiile din EN1994-1.2, luând în
considerare conlucrarea dintre elementele de oţel şi beton.
Pentru grinzile secundare neprotejate cu inima plina, se considera în calcul
toată secţiunea transversală.
Pentru grinzile cu goluri în inima (ajurate), testul FICEB desfasurat la
Ulster, Irlanda (prezentat în 7.4), a pus în evidenţă ieşirea porţiunii inferioare a
grinzilor secundare neprotejate (talpa inferioara şi porţiune din inima – T inferior)
în afara planului vertical, la o valoare a temperaturilor în grinzile neprotejate de
aproximativ 800°C. Conlucrarea intre grinzile secundare şi planşeu a împiedicat
insa rotirea de ansamblu a grinzilor. Astfel, aşa cum se arata în Figura 6.15, după
producerea acestui fenomen, în calcul se poate considera în mod conservativ doar
talpa superioară a grinzilor secundare, împreună cu porţiunea plină aferentă a
inimii, până în dreptul golurilor (T superior).

a)

b)

Fig. 6.15 Secţiunea grinzilor secundare ajurate
a) înainte şi b) după iesirea din plan a T-ului inferior
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Pentru a putea implementa aceasta ipoteza în metoda de proiectare şi pentru
a putea asigura tranziţia intre grinda secundara ajurată înainte şi după ieşirea din
planul secţiunii a T-ului inferior, s-a adoptat o noua lege de material pentru aceasta
porţiune inferioara a profilului, aşa cum se arata în Figura 6.16. S-a considerat ca
materialul îşi pierde complet caracteristicile mecanice la temperatura de 600°C.
1
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Fig. 6.16 Comportament modificat de material pentru grinzi ajurate nepotejate
(T inferior)

6.5. Proiectarea la foc a grinzilor perimetrale
Grinzile perimetrale care mărginesc fiecare zonă de calcul a planşeului
trebuie proiectate pentru rezistenţa la foc cerută pentru întregul planşeu, pentru a
asigura rezemarea verticală perimetrală.
Momentul capabil cerut pentru grinzile marginale este calculat prin
considerarea unor modele de linii de rupere alternative, care vor permite planşeului
să se plieze de-a lungul unor axe de simetrie fără să se creeze efect de membrană,
aşa cum apare în figurile 6.17-18.
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Fig. 6.17 Model de linii de rupere alternativ ce include
formarea articulaţiilor plastice în grinzile perimetrale

Fig. 6.18 Model de linii de rupere alternativ
ce include formarea articulaţiilor plastice în grinzile perimetrale

Odată calculat momentul capabil al grinzilor perimetrale, pentru a asigura
formarea liniilor de rupere şi posibilitatea dezvoltării efectului de membrană, se
poate calcula temperatura critică corespunzătoare în aceste grinzi. În continuare,
cu ajutorul acestui parametru şi ţinând cont de factorul de secţiune al grinzii (în
conformitate cu EN1993-1-2), se poate determina protecţia termică necesară,
astfel încât temperatura critică să nu fie depăşită pe perioada de rezistenţă la foc
impusă a planşeului.
Pentru o zonă de calcul tipică, precum cea din Figura 6.19, s-au considerat
două modele de linii de rupere, care includ formarea articulaţiei plastice în grinzile
perimetrale. Liniile de rupere pot apărea de-a lungul centrului planşeului, fie
paralel cu grinzile neprotejate pe direcţia deschiderii 1 (L), cu articulaţii plastice
formate în grinzile perimetrale în părţile A şi C, fie perpendicular pe grinzile
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neprotejate, pe direcţia deschiderii 2 (l), cu articulaţii plastice formate în grinzile
perimetrale în părţile B şi D şi în grinzile neprotejate.
Folosind acest model de linii de rupere şi egalând lucru mecanic interior cu
cel exterior al mecanismului astfel format, se poate determina momentul capabil al
grinzilor perimetrale. Ecuaţiile necesare pentru determinarea momentului capabil
al grinzilor sunt date în continuare, pentru diversele situaţii care pot să apară.

Fig. 6.19 Zona de calcul a planşeului
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6.5.1. Grinzi principale marginale în ambele parţi
Linie de rupere paralela cu grinzile neprotejate
Acest caz consideră momentul capabil necesar al grinzilor perimetrale
principale (care trebuie protejate) pe părţile B şi D din zona de calcul a planşeului.
Aceste grinzi sunt deasemenea considerate ca şi grinzi marginale (capătul efectiv
al planşeului, nu doar a zonei de calcul). Se presupune că apare o singură linie de
rupere de-a lungul centrului zonei de calcul pe direcţia deschiderii 1, aşa cum se
arată în Figura 6.20. În concordanţă cu ipotezele metodei de proiectare, perimetrul
zonei de calcul este presupun a fi simplu rezemat.

Fig. 6.20 Linie de rupere paralelă cu grinzile neprotejate

Considerând o deplasare unitară de-a lungul liniei de rupere, rotirea în jurul
liniei de rupere poate fi calculată:
Rotirea în jurul liniei de rupere = 2

1
4
=
l 2 l

Lucru mecanic interior datorită rotirii în jurul liniei de rupere este dat de :
Lucru mecanic interior =

=

4 M Leff 8M b ,1
+
l
l

unde :
Leff
este lungimea efectivă a liniei de rupere, fără a lua în considerare
lăţimea efectivă a planşeului, presupunând că acţionează în conlucrare cu grinzile
perimetrale (în situaţia în care acestea sunt proiectate ca elemente compuse);
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M = μ M0 este momentul capabil al planşeului pe unitatea de lungime a
liniei de rupere.
este :

Pentru o încărcare distribuită uniform pe planşeu p, lucrul mecanic exterior
Lucrul mecanic exterior =

1
pL
l
2

Egalând lucrul mecanic interior cu cel exterior :

Dacă încărcarea pe planşeu este încărcarea capabilă determinată în
concordanţă cu Secţiunea 5, valoarea minimă a momentului capabil necesar
pentru grinzile perimetrale în părţile B şi D este:

Linia de rupere perpendiculara pe grinzile neprotejate
Acest caz consideră momentul capabil necesar al grinzilor perimetrale
secundare (care trebuie protejate) pe părţile A şi C din zona de calcul a planşeului.
Se consideră o singură linie de rupere de-a lungul centrului zonei de calcul, pe
direcţia deschiderii 2, aşa cum se arată în Figura 6.21. În concordanţă cu ipotezele
metodei de proiectare, perimetrul zonei de calcul este simplu rezemat.
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Fig. 6.21 Linia de rupere perpendiculară pe grinzile neprotejate

Considerând o deplasare unitară de-a lungul liniei de rupere, rotirea în jurul
liniei de rupere poate fi calculată:
Rotirea în jurul liniei de rupere = 2

1
4
=
L2 L

Lucru mecanic interior datorită rotirii în jurul liniei de rupere este dat de:
Lucru mecanic interior =

=

unde :
M = μ M0 este momentul capabil al planşeului pe unitatea de lungime a
liniei de rupere;
leff
este lungimea efectivă a liniei de rupere, fără a lua în considerare
lăţimea efectivă a planşeului care conlucrează cu grinzile secundare;
nub este numărul de grinzi secundare interioare neprotejate;
M Rd,fi
este momentul capabil a fiecărei grinzi secundare interioare
neprotejate (MHOT în Figura de mai sus), funcţie de temperatură, calculat în
conformitate cu EN1994-1-2, 4.3.4.2.
Lucrul mecanic exterior este :
Lucrul mecanic exterior =
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Egalând lucrul mecanic interior cu cel exterior :

Dacă încărcarea pe planşeu este încărcarea capabilă determinată în
concordanţă cu Secţiunea 5, valoarea minimă a momentului capabil pentru
grinzile perimetrale pe părţile A şi C este :

6.5.2. Grinda principala marginala intr-o parte
Linia de rupere paralelă cu grinzile neprotejate
Acest caz consideră momentul capabil necesar al grinzilor perimetrale
principale (care trebuie protejate) pe părţile B şi D din zona de calcul. În acest caz,
grinda de pe partea B este o grindă perimetrală interioară, iar cea din partea D este
grinda marginală. Se presupune formarea unei singure linii de rupere în centrul
zonei de calcul pe direcţia deschiderii 1, aşa cum se arată în Figura 6.22.

Fig. 6.22 Linia de rupere paralelă cu grinzile neprotejate
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Considerând o deplasare unitară de-a lungul liniei de rupere, rotirea în jurul
liniei de rupere poate fi calculată:
Rotirea în jurul liniei de rupere = 2

1
4
=
l 2 l

Lucru mecanic interior datorită rotirii în jurul liniei de rupere este dat de :
Lucru mecanic interior =
este :

=

Lucrul mecanic exterior pentru o încărcare uniform distribuită pe planşeu
Lucrul mecanic exterior =
Egalând lucrul mecanic interior cu cel exterior :

Dacă încărcarea pe planşeu este încărcarea capabilă determinată în
concordanţă cu capitolul 5, valoarea minimă a momentului capabil necesar pentru
grinzile perimetrale pe părţile B şi D este :

Linia de rupere perpendiculară pe grinzile neprotejate
Se presupune o singură linie de rupere în centrul zonei de calcul, pe direcţia
deschiderii 2 (l), aşa cum se arată în Figura 6.23.
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Fig. 6.23 Linia de rupere perpendiculară
pe grinzile neprotejate marginale pe partea A

Considerând o deplasare unitară de-a lungul liniei de rupere, rotirea în jurul
liniei de rupere poate fi calculată:
Rotirea în jurul liniei de rupere = 2

1
4
=
L2 L

Lucru mecanic interior datorită rotirii liniei de rupere este dat de :
Lucru mecanic interior =

este :

=

Lucrul mecanic exterior pentru o încărcare uniform distribuită pe planşeu
Lucrul mecanic exterior =
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Egalând lucrul mecanic interior cu cel exterior :

Dacă încărcarea pe planşeu este încărcarea capabilă determinată în
concordanţă cu capitolul 5, valoarea minimă a momentului capabil necesar pentru
grinzile perimetrale pe părţile A şi C :

6.5.3. Zona de planşeu fără grinzi marginale
Pentru zonele în care nici una dintre grinzile perimetrale nu sunt grinzi
marginale, este conservativ să se folosească expresiile din Secţiunea 6.5.2.

6.6 Analiza termică
6.6.1 Distribuţia temperaturii în placa de beton
Distribuţia temperaturii pe grosimea plăcii de beton poate fi determinată
utilizând un model de calcul avansat cu diferenţe finite sau cu elemente finite,
considerând forma exactă a profilului plăcii, cu respectarea principiilor de calcul
date în EN1994-1-2, 4.4.2.
Alternativ, în mod simplificat, distribuţia temperaturii în placa de beton
încălzită la faţa inferioara cu foc standard ISO, se poate determina din tabelul 6.4,
cu valorile stabilite în conformitate cu EN1992-1-2, funcţie de înălţimea efectivă
a planşeului heff, stabilită în conformitate cu Anexa D a EN1994-1-2.
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Tab. 6.4 Distribuţia temperaturii în placa de beton (heff max = 150mm) pentru
expunere la foc standard de 30 - 180 minute
Temperatura în placa de beton qc [°C]
Distanta x
[mm]
30 min 60 min 90 min 120 min 180 min
2,5

681

837

918

973

1048

10

509

682

778

844

933

20

345

519

621

694

796

30

233

395

497

571

677

40

156

300

398

470

577

50

106

228

318

388

492

60

76

172

254

320

420

70

56

130

203

263

359

80

42

101

161

217

307

90

33

80

129

178

262

100

27

64

104

146

224

110

24

51

86

121

191

120

22

42

71

101

163

130

21

35

60

86

140

140

21

30

50

74

122

150

20

27

43

64
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Din tabelul de mai sus, trebuie determinate valorile următoarelor
temperaturi:
q2 : temperatura feţei expuse a plăcii (inferioară);
q1 : temperatura feţei ne-expuse a plăcii (superioară);
qs
: temperatura în placa de beton la nivelul armăturii.
Pentru expunere la foc standard ISO, distanţele x din tabelul de mai sus
pentru determinarea temperaturilor se consideră după cum urmează:
103

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

- pentru q2, x = 2,5 mm ;
- pentru q1, x = heff ;
- pentru qs, x = heff - d (d : distanţa între axul plasei de armătură şi faţa
superioară a plăcii).

6.5.2. Temperatura în grinzile secundare de oţel neprotejate
Temperatura grinzilor de oţel neprotejate se poate calcula cu ajutorul
metodei simplificate din EN1994-1-2, secţiunea 4.3.4.2.2. Creşterea temperaturii
în oţel se calculează cu următoarea ecuaţie:
 1
∆q a, t = k shadow 
 ca ρ a

unde:

kshadow

ρa

∆t

Ai Vi

hnet

  Ai
 
  Vi


 hnet ∆t


este factorul de corecţie pentru efectul de umbră

este densitatea oţelului
este interval de timp

este factorul de secţiune pentru partea i a secţiunii
este fluxul termic net

Fluxul termic net este calculat în conformitate cu prevederile EN1991-1-2.
Factorul de configuraţie se poate considera în mod conservativ cu valoare unitară.
Factorul de corecţie pentru efectul de umbră se calculează în conformitate
cu EN1994-1.2, 4.3.4.2.2(4):
e1 + e2 + b1 2 + hw + (b1 − b2 ) 4
2

k shadow = 0,9

hw + b1 + b2 2 + e1 + e2 − ew

unde:
e1 este grosimea tălpii de jos a grinzii de oţel;
e2 este grosimea tălpii de sus a grinzii de oţel;
b1 este lăţimea tălpii de jos a grinzii de oţel;
104
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hw este înălţimea inimii grinzii de oţel;
b2 este lăţimea tălpii de sus a grinzii de oţel;
ew este grosimea inimii grinzii de oţel.
Factorul de secţiune pentru talpa de jos a grinzii de oţel poate fi determinată
cu expresia:
Ai Vi = 2

b1 + e1
b1e1

Factorul de secţiune pentru talpa de sus a grinzii de oţel poate fi determinată,
în condiţiile precizate de EN 1994-1.2, 4.3.4.2.2(9), cu expresia:
Ai Vi = 2

b2 + e2
b2 e2

Dacă înălţimea secţiunii grinzii este mai mică decât 500mm, temperatura
inimii poate fi considerată egală cu cea a tălpii inferioare, în conformitate cu EN
1994-1.2, 4.3.4.2.2(10). Altfel, se poate utiliza următoarea expresie:
Ai Vi =

2
ew

Pentru un calcul simplificat al evoluţiei temperaturii pe secţiune, se pot
utiliza nomograme de calcul din literatura de specialitate [40, 41], care oferă
valoarea temperaturii în secţiunea din oţel, funcţie de timp şi de factorul de
secţiune, corectat pentru efectul de umbra.
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7.
ÎNCERCĂRI LA FOC PE PLANŞEE COMPUSE LA
SCARĂ REALĂ
7.1 Scop
Aşa cum s-a arătat în Capitolul 5, metoda de calcul a planşeelor compuse
ţinând cont de efectul de membrană a fost realizată în principal pe baza încercărilor
la foc natural. Conceptul de proiectare ar putea fi de asemenea aplicat în proiectarea
la foc folosind curba ISO standard temperatură – timp.
Încercarea la foc realizată ca parte a proiectului de cercetare european
RFCS FRACOF a fost destinată să furnizeze dovezi experimentale cu privire la
comportamentul planşeelor compuse oţel – beton expuse la curba standard ISO.
Acest test este prezentat în 7.2.
Cu scopul de a investiga rezistenţa la foc a îmbinărilor dintre placa de
beton şi elementele de oţel de la marginile planşeului supus la deformaţii mari sub
efectul de membrană, un alt test a fost efectuat în cadrul proiectului de cercetare
european RFCS COSSFIRE, prezentat în 7.3.
Testele din aceste proiecte de cercetare au fost realizate pe câte un planşeu
compus oţel – beton, în concordanţă cu EN 1365-2. Comportarea la foc a acestor
planşee în timpul încercărilor a fost bună, punând în evidenţă robusteţea unei astfel
de structuri în situaţia de incendiu. Ambele teste au fost efectuate considerând
curba standard ISO de temperatura.
Testele care au scos în evidenta efectul de membrana al planşeelor compuse
şi care au stat la elaborarea metodei de proiectare s-au bazat pe planşee compuse
realizate din grinzi de oţel cu inimă plină. Pentru a determina comportamentul
planşeelor compuse care utilizează grinzi metalice cu goluri în inimă (ajurate),
în cadrul proiectului de cercetare european RFCS FICEB s-a realizat un amplu
program numeric şi experimental, inclusiv pe o structura la scara reală (o clădire
parter cu planşeu compus realizat din grinzi ajurate). Acest test este prezentat
în 7.4.
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7.2. Testul FRACOF
7.2.1 Planşeul testat
Figura 7.1 prezintă specimenul experimental testat. Planşeul compus oţel –
beton a fost alcătuit din patru grinzi secundare, două grinzi principale, patru stâlpi
scurţi şi o placă de beton de 155 mm inaltime (inclusiv nervurile).
Planşeul încercat a fost proiectat să aibă o rezistenţă la foc de 120 de minute.
Grinzile perimetrale, stâlpii şi îmbinările elementelor din oţel s-au protejat pentru
o rezistenţă la foc de 120 minute, iar grinzile secundare din centrul planşeului au
fost lăsate neprotejate. Capacitatea portantă a modelului testat a fost calculată
cu modelul simplificat de calcul, considerând întreg planşeul ca o zonă de calcul
(capitolul 6), din care a rezultat că prin plasarea unei plase de armătură cu o arie
de 250 mm2/m în ambele direcţii, la 50 mm sub suprafaţa superioară a plăcii,
se poate asigura capacitatea portantă adecvată. S-a obţinut o capacitate portantă
de 7.58 kN/m2 pentru 120 minute de expunere la curba standard temperatură –
timp. Grosimea plăcii a fost aleasă astfel încât să îndeplinească cerinţele de izolare
pentru o rezistenţă la foc de 120 minute, în concordanţă cu EN1994-1-2 [33].
Grinzile de oţel au fost prinse de placa de beton cu conectori de forfecare.
Îmbinările grindă-stâlp au fost realizate cu plăci de capăt (pe tălpile stâlpului)
şi cu eclise (pe inima stâlpului). Îmbinările dintre grinzile secundare şi grinzile
principale au fost realizate cu eclise (Fig. 7.2). Planşeul compus oţel-beton a
fost construit cu tablă profilată COFRAPLUS60 de grosime 0,75 mm, cu profil
trapezoidal.

Fig. 7.1 Specimen experimental
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Dimensiunile specimenului încercat au fost:
- deschiderea grinzii secundare: 8,735 m;
- deschiderea grinzii principale: 6,66 m;
- deschiderea planşeului compus: 2,22 m;
- lungimea fiecărui stâlp: 2,5 m cu 0,8 m sub planşeu.
Elementele structurii şi conectorii de forfecare pentru grinzile compuse
s-au verificat în conformitate cu cerinţele EN1994-1-1 [34] pentru proiectare la
temperatură normală a structurilor compuse oţel-beton. Îmbinările elementelor
de oţel au fost proiectate în conformitate cu EN1993-1-8 [35]). Următoarele
secţiuni au fost alese pentru elementele structurale principale :
- grinzile secundare : IPE300 – calitate oţel S235;
- grinzile principale: IPE400 – calitate oţel S355;
- stâlpii: HEB260 - calitate oţel S235.
Pentru placa s-a utilizat beton C30/37.

(a) Îmbinări grindă-stâlp
cu placă de capăt şi cu eclise

(b) Îmbinare grindă secundară –
grindă principală cu eclise

Fig. 7.2 Îmbinări între elementele de oţel

Distribuţia conectorilor de forfecare cu diametrul de 19 mm şi înălţimea de
125 mm, se arată în Figura 7.3.
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(a) Grinzi secundare

(b) Grinzi principale
Fig. 7.3. Distribuţia conectorilor pe grinzile de oţel

Plasa de armătură a fost aşezată la 50 mm de suprafaţa superioară a plăcii.
Plasa de armătură a fost formată din bare cu diametrul de 7mm, din oţel S500, cu
ochiuri de 150mm. Suplimentar, s-au dispus bare cu diametrul de 10 mm în zona
stâlpilor (Fig. 7.4).
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Armaturi
suplimentare
Φ10

Armaturi
suplimentare
Φ10

Fig. 7.4 Armare suplimentară în zona stâlpilor

În timpul testului, încărcarea utilă pe planşeu a fost aplicată utilizând 15
saci cu nisip, uniform distribuiţi (Fig. 7.5).

Figura 7.5. Încărcarea planşeului
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7.2.2 Instrumentarea specimenului experimental
Un total de 194 instrumente de măsurat au fost folosite pentru a înregistra
comportarea planşeului. S-au utilizat 170 de termocuple pentru a monitoriza
temperatura cadrului de oţel (Fig. 7.6 - 7.7) şi distribuţia temperaturii în placă
(Fig. 7.8 - 7.9). Pentru a măsura deplasările verticale ale planşeului s-au instalat
7 captori de deplasare (Fig. 7.10), precum şi o cameră video specială pentru
temperaturi mari, în interiorul cuptorului.

Fig. 7.6 Locaţiile termocuplelor pe structura de oţel
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Grinzi secundare

Imbinare grinda-stalp

Grinzi principale

Imbinare grinda-grinda

Grinzi secundare

Imbinare grinda-stalp

Grinzi principale

Imbinare grinda grinda

Fig. 7.7 Locaţiile termocuplelor pe fiecare secţiune de oţel
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Fig. 7.8 Locaţiile termocuplelor pe planşeul compus

Fig. 7.9 Secţiune prin planşeul compus cu poziţionarea termocuplelor

Deplasare
verticala

Deplasare
laterala

Fig. 7.10 Poziţionarea captorilor de deplasare

7.2.3. Rezultate
În timpul încercării, temperatura cuptorului a fost controlată cu termocuple,
în conformitate cu recomandările EN 1363-1. Aceste termocuple au fost
poziţionate sub planşeu şi temperaturile înregistrate de către aceste instrumente
au arătat că temperatura cuptorului a fost controlată astfel încât să rămână între
limitele permise de EN 1363-1 (Fig. 7.11).
114

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

Fig. 7.11 Temperatura înregistrată în comparaţie
cu curba standard de temperatură – timp

Un rezumat al temperaturilor înregistrate în grinzi este prezentat în
figurile 7.12-13. Temperatura în grinzile de oţel neprotejate a ajuns la 10400C, iar
temperatura în grinzile de oţel protejate a atins maximul de 3000C. Temperatura
maximă înregistrată în grinzile protejate este mai mică decât ar fi fost de aşteptat,
datorită expunerii reduse a acestor elemente, poziţionate la marginea cuptorului.
Un rezumat al temperaturilor înregistrate în planşeul compus este prezentat
în Figura 7.14. Temperaturile punctelor A şi B nu au fost înregistrate pentru că
termocuplele fixate pe tabla profilată au cedat devreme în timpul testului, probabil
datorită desprinderii tablei profilate de suprafaţa betonului. Desprinderea tablei
profilate a fost observată pe o mare parte din intradosul planşeului compus.
Temperaturile înregistrate la partea superioară a planşeului sunt arătate în Figura
7.15. Temperaturile înregistrate la faţa superioară a planşeului după 120 de minute
de foc arată că planşeul a îndeplinit criteriul de izolare, cu excepţia zonei centrale,
unde, datorită cedării continuităţii plasei de armare, s-a produs o fisură importantă
a planşeului.
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Fig. 7.12 Evoluţia temperaturilor în grinzile de oţel neprotejate

Fig. 7.13 Evoluţia temperaturilor în grinzile de oţel protejate

Fig. 7.14 Evoluţia temperaturilor în planşeu
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Fig. 7.15 Evoluţia temperaturilor la partea superioară a planşeului

Figura 7.16 arată deplasările verticale ale planşeului pe toată durata testului.
Scăderea deplasării după aproximativ 120 de minute corespunde momentului
în care arzătoarele cuptorului au fost oprite. O ilustrare mai detaliată a acestor
deplasări în timpul fazei de încălzire este dată în Figura 7.17. Se poate observa că
deplasarea maximă a celor două grinzi secundare neprotejate a fost aproximativ
420 mm, mai mică decât L/20. Pe durata fazei de răcire, deplasarea a crescut
încet şi a atins valoarea maximă la aproximativ 135 de minute. Deşi temperatura
cuptorului a scăzut de la 10500C la numai 6000C (Fig. 7.11), căldura încă s-a
transferat prin grosimea planşeului compus (Fig. 7.14).
Grinzile protejate la foc, poziţionate pe perimetrul planşeului au atins
temperatura de 3000C. Având în vedere că la această valoare a temperaturii oţelul
reţine 100% din limita de curgere la temperatură normală, deplasarea acestor
grinzi a fost redusă, cu o valoare maximă de 100 mm. În practică, ar fi rezonabil să
se presupună că temperatura critică pentru aceste grinzi ar fi între 5000C şi 6000C.
Se observă că deplasarea planşeului a crescut rapid în primele 20 de minute
de foc şi apoi a crescut cu o viteză aproape constantă. Dacă această deplasare este
legată de încălzirea grinzilor neprotejate, se poate constata că aceste grinzi s-au
încălzit treptat până la 7000C. Evident, capacitatea portantă a grinzilor secundare,
la acest nivel de temperatură, nu le mai permite să susţină singure încărcarea
aplicată. În consecinţă, efectul de membrană al planşeului s-a activat progresiv,
pentru a menţine stabilitatea globală a planşeului. Efectul de membrană a fost
clar ilustrat prin măsurarea deplasărilor laterale la marginile planşeului (Fig. 7.18).
Se poate constata că după 15 minute de foc, marginea planşeului s-a mutat spre
interior datorită efectului de membrană. Creşterea bruscă a acestei deplasări la
105 minute se explică prin ruperea plasei de armătură în centrul planşeului.
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Fig. 7.16 Deplasările verticale ale planşeului

Fig. 7.17 Deplasările verticale ale planşeului(detaliu)

Fig. 7.18 Deplasarea laterală la marginea planşeului
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La începutul testului, aşa cum se arată în Figura 7.19(a), au apărut mici
fisuri în beton, în special în jurul stâlpilor de oţel şi la marginile planşeului. În
timpul fazei de încălzire aceste fisuri s-au extins, fără să influenţeze în mod
semnificativ integritatea planşeului (Fig. 7.19(b)). O fisură mai importantă
a apărut în centrul planşeului după 105 minute de expunere la foc (Fig. 7.20).
Investigarea fisurii centrale după test a arătat că aceasta a fost cauzată de cedarea
îmbinării sudate între plasele de armătură (Fig. 7.21). Deoarece metoda de calcul
simplificată se bazează pe încărcarea armăturii până la valoarea efortului capabil
al acesteia, trebuie acordată o grijă deosebită îmbinărilor între plasele de armătură,
pentru a putea prelua integral forţa capabilă a armăturilor. Fisura apărută în test
la mijlocul planşeului ar fi putut fi evitată dacă detaliile de execuţie ar fi fost în
conformitate cu EN1992-1-1[36]. Din păcate, la execuţia planşeului, acest aspect
nu fost rezolvat corespunzător.
Cu toate acestea, modelul testat nu a cedat în timpul încercării la foc, apariţia
fisurii şi ruperea plasei de armătură pe direcţia longitudinală în centrul planşeului
nu au condus la pierderea totala a capacitatii portante.

a) la începutul testului

b) la finalul testului

Fig. 7.19 Fisuri în planşeu în jurul stâlpului de oţel
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a) în timpul testului

b) dupa racire

Figura 7.20. Fisuri în planşeu în zona centrală

a) inainte de turnarea betonului

b) dupa racire

Fig. 7.21 Îmbinarea între plasele de armătura în zona centrală
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7.2.4. Concluzii în urma încercării
Rezultatele încercării au arătat că planşeul compus, proiectat în concordanţă
cu modelul simplificat de calcul a avut o comportare adecvată. În condiţiile în care
grinzile secundare din oţel nu au fost protejate, criteriul de capacitate portantă (R)
a fost atins pentru 120 de minute. Criteriul de integritate (E) şi cel de izolare (I)
au fost atinse pe o perioada inferioara, de 105 minute, datorită fisurii de-a lungul
planşeului compus ce a apărut în urma cedării premature a armăturii (din cauza
realizării necorespunzatoare a suprapunerilor barelor în zona centrala). Fisurarea
betonului la marginea planşeului a fost redusă şi nu a avut influenţă asupra
integrităţii şi izolaţiei planşeului. Planşeul s-a comportat satisfăcător în timpul
fazei de răcire. Îmbinările metalice au fost toate protejate adecvat şi temperatura
maximă pe care au atins-o a fost de 5000 C. Toate îmbinările între elementele de
oţel s-au comportat foarte bine în timpul fazelor de încălzire şi de răcire.
Este deosebit de important ca plasele de armătură să fie suprapuse
corespunzător, pentru a asigura continuitatea în transmiterea eforturilor şi pentru
a putea declanşa efectul de membrană.

7.3. Testul COSSFIRE
7.3.1 Planşeul testat
În cadrul proiectului european RFCS COSSFIRE, un alt planşeu compus a
fost încercat la foc (Fig. 7.22). Pentru acest planşeu, secţiunile grinzilor şi a stâlpilor
de oţel au fost, respectiv, IPE270 şi HEB200, calitate oţel S235. Proiectarea
acestui planşeu a fost făcută în conformitate cu EN1994-1-1 [34], cu o încărcare
permanentă de 1.25 kN/m2 pe lângă greutatea proprie a structurii şi cu o încărcare
utilă de 5 kN/m2. Încercarea la foc a fost realizată cu o încărcare de 3.93 kN/
m2, care corespunde unui procent de 100% din încărcarea permanentă şi de 50%
din încărcarea utilă conform combinaţiilor de încărcări în situaţia de incendiu
pentru clădiri de birouri. În ceea ce priveşte îmbinările, acestea au fost proiectate
în conformitate cu EN1993-1-8 [35].
Planşeul compus a fost realizat din beton turnat în-situ clasa C30/37.
Inaltimea totală a plăcii a fost de 135 mm, cu tablă cutată trapezoidală
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COFRAPLUS60. Conectorii de forfecare, cu diametrul de 19 mm şi înălţimea de
125 mm, au fost distribuiţi la distanţa de 207 mm pe grinzile secundare şi de 300
mm pe cele principale. Plasa de armătură 150x150mm, cu diametrul barelor de
7mm şi calitatea oţelului S500, a fost poziţionată la 35 mm de partea superioară
a plăcii.
IPE270

HEB200

IPE270

IPE270
(unprotected)
3.0 m

Articulated
Axis

Fig. 7.22 Specimen experimental

Toate grinzile perimetrale şi stâlpii s-au protejat pentru o rezistenţă la foc
de 120 minute, cu excepţia zonelor de îmbinare, pentru care s-a aplicat în mod
intenţionat o protecţie redusă, pentru a investiga comportamentul acestora în faza
de răcire. Grinzile secundare din interiorul planşeului au rămas neprotejate.
Pentru a analiza comportarea îmbinărilor dintre placa de beton şi elementele
de oţel la marginea planşeului, s-au realizat şase configuraţii diferite de armare în
jurul stâlpilor, aşa cum se arată în Figura 7.23.
Încărcarea a fost aplicată cu ajutorul a 20 de saci cu nisip, uniform distribuiţi
pe planşeu. S-a utilizat curba de foc standard ISO. Pentru observaţii complete
asupra comportării planşeului, înregistrarea rezultatelor s-a menţinut şi pe durata
fazei de răcire.
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Additionnal
reinforcing
bars

Fig. 7.23 Configuraţii de armare diferite în jurul stâlpilor
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Fig. 7.24 Încărcarea planşeului

7.3.2 Instrumentarea specimenului experimental
Pentru a înregistra temperatura gazelor fierbinţi şi temperaturile
specimenului experimental, s-au utilizat un număr total de 203 termocuple, dintre
care 66 pe elementele de oţel (Fig. 7.25), 80 pe îmbinări (Fig. 7.26) şi 57 pe
planşeul compus (Fig. 7.27-28). Pentru determinarea deplasărilor planşeului s-au
utilizat 20 de captori de deplasare, dintre care 16 pentru deplasarea pe verticală
şi 4 pentru deplasările orizontale (Fig. 7.29), precum şi o cameră video specială
pentru temperaturi mari, în interiorul cuptorului.
2X 3TC

3TC

2X 3TC

3TC

3TC 5TC

5TC
3TC
2X
3TC

3TC
5TC 3TC

3TC

2X
3TC

3TC

4500

50 100

1447,5

1665

1665

1447,5

100 50

Fig. 7.25 Locaţiile termocuplelor pe structura de oţel
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Fig. 7.26 Locaţiile termocuplelor pe secţiunile de oţel
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Fig. 7.27 Poziţia termocuplelor pe planşeu
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Fig. 7.28 Secţiune prin planşeul compus cu poziţionarea termocuplelor

Fig. 7.29 Poziţionarea captorilor de deplasare
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7.3.3 Rezultate
Grinzile secundare neprotejate s-au încălzit până la 10000C (Fig. 7.31),
iar grinzile protejate s-au încălzit până la 5500C (Fig. 7.32), cu excepţia grinzii
secundare de capăt legate de grinzile principale, care a înregistrat temperaturi
semnificativ mai mari, din cauza protecţiei la foc distruse în timpul încercării
(Fig. 7.33). Datorită faptului că îmbinările metalice nu au fost complet protejate,
câteva şuruburi s-au încălzit peste 8000C (Fig. 7.34). Temperaturile maxime la faţa
expusă a planşeului au fost în jur de 9500C (Fig. 7.35) iar plasa de armătură s-a
încălzit la 5000C. Temperatura măsurată la partea superioară a planşeului compus
a depăşit 2000 C după mai bine de 120 de minute de expunere la foc, nerespectând
criteriul de izolare (de mentionat însă faptul că planşeul a fost proiectat pentru o
rezistenţă la foc – inclusiv criteriul I – de 90 minute, chiar daca în test grinzile au
fost protejate pentru 120 minute).
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Fig. 7.30 Temperatura înregistrată în comparaţie
cu curba standard de temperatură – timp
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Fig. 7.31 Evoluţia temperaturilor în grinzile secundare neprotejate
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Fig. 7.32 Evoluţia temperaturilor în grinzile principale protejate
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Fig. 7.33 Evoluţia temperaturii în grinda de capăt secundară
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Fig. 7.34 Evoluţia temperaturii într-o îmbinare grindă – stâlp
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Fig. 7.36 Evoluţia deplasărilor verticale

La aproximativ 120 minute, focul a fost oprit, deoarece s-a observat că
grinda secundară de capăt a cărei protecţie la foc a fost deteriorată, are deplasări
excesive şi ar putea să cedeze (D6 în Fig. 7.36). Deplasările verticale au crescut
rapid la început, până la 30 de minute, şi în continuare s-au dezvoltat cu o viteză
aproximativ constantă, mai mică. La 120 de minute deplasarea totală a planşeului
a depăşit 500 mm. După ce focul a fost oprit, deplasarea planşeului a continuat să
crescă în jur de 15 minute. În final, după răcire, deplasarea verticală s-a micşorat
cu aproximativ 100 mm.
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7.3.4. Concluzii în urma încercării
Cu toate că planşeul a prezentat o deplasare verticala importanta, structura
pe ansamblu s-a comportat bine şi nu au existat semne de cedare în partea sa
centrală. De fapt, focul a fost oprit la aproximativ 120 minute datorită deplasării
excesive a grinzii secundare de capăt, cea mai încălzită din cauza protecţiei la
foc defectuoase (Fig. 7.37), însoţită de o strivire a betonului la partea superioară,
în dreptul acestei grinzi. Cu toate acestea, datorită redistribuirii eforturilor prin
efectul de membrană, deplasarea excesivă a grinzii de capăt nu a condus la cedarea
întregului planşeu (Fig. 7.38).
S-a observat voalarea locală a grinzii secundare neprotejate (D2 în Fig.
7.36), în zona îmbinării cu stâlpul (Fig. 7.39). Acest fenomen nu s-a produs şi
la celelalte grinzi secundare neprotejate, care s-au comportat foarte bine, fără să
prezinte degradări locale (Fig. 7.40). Toate îmbinările s-au comportat foarte bine
pe parcursul fazelor de încălzire şi răcire. Deasemenea, nu s-a observat nici o cedare
a îmbinărilor marginale, între planşeul de beton şi elementele de oţel. Fisurile
betonului la colţurile planşeului au fost reduse. Nu au existat fisuri semnificative
în centrul planşeului, ceea ce înseamnă că plasa de armătură s-a comportat în
mod corespunzător sub efectul de membrană. Acest comportament s-a datorat şi
suprapunerii corecte a plaselor de armătură (Fig. 7.41).

Fig. 7.37 Deplasarea excesivă a grinzii secundare de capăt
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Fig. 7.38 Planşeul în timpul incendiului şi după răcire

Fig. 7.39 Voalarea locală a grinzii secundare neprotejate îmbinată cu stâlpul

Fig. 7.40 Grinzile secundare îmbinate cu grinzile principale, după răcire
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Fig. 7.41 Suprapunerea plasei de armătură în planşeul compus

7.4 Testul FICEB
7.4.1 Planşeul testat
Planşeul testat în cadrul proiectului RFCS FICEB la Ulster, Irlanda, a fost
sprijinit pe patru stâlpi metalici. Compartimentul de test a avut dimensiunile în
plan de 9.20 x 15.60 m, cu o inaltime interioara de 2.88 m (Fig. 7.42).
Grinzile ajurate au fost poziţionate în axele 1, 4, respectiv B, C şi D ale
structurii, aşa cum se arata în Figura 7.43. Dimensiunile grinzilor sunt date în
Figura 7.44. Grinzile secundare neprotejate 4 şi 5 (corespunzătoare axelor B şi C)
au fost prevăzute cu un gol ovalizat la mijlocul deschiderii.
Pereţii au fost realizaţi din bolţari şi au fost prevazuti cu trei deschideri,
de cate 1.50 x 3.00 m fiecare. Pereţii din axele 1, 4 şi D au fost realizaţi astfel
încât sa permită deplasarea verticala a planşeului, în timp ce grinda din axul A (cu
inima plina) sprijină pe perete. Structura a fost contravântuită pentru deplasări
orizontale, în dreptul stâlpului A1 în ambele direcţii, iar în dreptul stâlpilor A4 şi
D1, după direcţia axului 4, respectiv după direcţia axului D.
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Fig. 7.42 Compartimentul de test

Fig. 7.43 Specimen experimental (stâlpi şi grinzi din otel)

Fig. 7.44 Dimensiunile grinzilor
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Toţi stâlpii, precum şi grinda cu inima plina s-au protejat prin placare,
pentru o rezistenta la foc de doua ore. Celelalte grinzi perimetrale ajurate, s-au
protejat deasemenea pentru 2 ore, pe conturul secţiunii. Pentru a reduce pierderea
de căldură prin pereţi, aceştia s-au căptuşit la interior cu plăci rezistente la foc de
15mm (Fig. 7.45).

Fig. 7.45 Protecţie la foc (prin placare sau pe conturul secţiunii transversale)

Planşeul compus cu grosimea de 120 mm a fost prevăzut cu tablă cutată de
1 mm grosime cu înălţimea de 51 mm (Holorib HR51/150) şi plasa de armătură
din bare cu diametrul de 10mm, din oţel S500, cu ochiuri de 200 mm. Lungimea
de suprapunere minimă a armăturilor a fost de 400 mm. Rezistenţa betonului,
măsurată pe cuburi în ziua testului, a fost de 50N/mm2. Conectorii de pe talpa
superioară a grinzilor, cu diametrul de 19 mm şi înălţimea de 95 mm, s-au amplasat
la 200 mm distanta (Fig. 7.48),.
Încărcarea totală aplicată pe planşeu, calculată pentru situaţia de incendiu ca
pentru o clădire de birouri, a fost de 3.25kN/m2. Aceasta s-a realizat prin utilizarea
a 44 de saci umpluţi cu nisip, fiecare având masa de 1 tonă, aşa cum se arată în
Figura 7.47.
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Fig. 7.46 Plasa de armatura şi conectorii, înainte de turnarea betonului

Fig. 7.47 Încărcarea planşeului

Acţiunea focului a fost evaluată considerând modelul de foc parametric, în
conformitate cu Anexa A din EN 1991-1-2. S-au considerat 40kg lemn/m2 de
pardosea, aşa cum se arata în Figura 7.48, ceea ce înseamnă o densitate a sarcinii
termice de 700MJ/m2, pentru o putere calorifică de 17.5MJ/kg a lemnului. Astfel,
densitatea sarcinii termice a fost mai mare decât cea recomandată în EN 1991-1-2
pentru clădiri de birouri, de 511MJ/m2.
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Fig. 7.48 Lemn utilizat pentru realizarea densitatii de sarcina termica

7.4.2. Instrumentarea specimenului experimental
Specimenul experimental fost instrumentat corespunzător pentru a
determina temperatura în compartiment, distribuţia de temperatura în planşeu, în
grinzile protejate şi neprotejate, respectiv pentru a determina deplasările verticale
şi orizontale ale structurii.
Locaţia instrumentelor este arătată în Figurile 7.49 şi 7.50. Pentru a măsura
în mod corect deplasările, s-a realizat o structura exterioara independenta de
structura analizata, pe care s-au dispus captorii de deplasări. În total s-au utilizat
350 de termocuple, respectiv 17 captori de deplasări.
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Fig. 7.49 Locaţia captorilor pentru determinarea deplasărilor şi a distribuţiei
temperaturii în planşeu

Fig. 7.50 Locaţia termocuplelor în grinda 4 (axul B)
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7.4.3 Rezultate
Figurile 7.51 şi 7.52 arata imagini din timpul testului, precum şi după răcirea
structurii. Temperatura maxima înregistrată în grinzile ajurate de oţel neprotejate
a fost de 1053°C după 77 minute, la mijlocul deschiderii grinzilor 4 şi 5 (Fig.
7.53), la nivelul tălpii inferioare. Figura 7.54 arată distribuţia de temperatură în
această zonă. Este de remarcat că temperatura nu este uniformă pe secţiune, în
pofida duratei mari a incendiului şi a lipsei protecţiei la foc. Temperatura tălpii
superioare este redusă, aşa cum este de fapt de aşteptat, datorită disipării căldurii
prin planşeul de beton. La temperatura de 1053°C, oţelul şi-a pierdut aproximativ
97% din rezistenţă şi rigiditate; practic, la acest nivel de temperatură, grinzile
secundare nu mai contribuie la preluarea încărcărilor.

Fig. 7.50 Imagini din timpul testului
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Fig. 7.51 Deplasarea remanenta a planşeului şi a grinzilor neprotejate după test
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Fig. 7.52 Evoluţia temperaturii la mijlocul deschiderii în grinzile secundare neprotejate
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Fig. 7.53 Temperaturile maxime înregistrate la mijlocul deschiderii
grinzilor secundare neprotejate.
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Deplasările planşeului au cauzat introducerea de momente încovoietoare
secundare în grinzile neprotejate. Împreuna cu forţele tăietoare, aceste momente
încovoietoare au provocat ieşirea porţiunii inferioare a grinzii (talpa inferioară şi
o porţiune din inimă) în afara planului vertical. Acest fenomen s-a produs la o
valoare a temperaturilor în grinzile neprotejate de aproximativ 800°C. Conlucrarea
între grinzile secundare şi planşeu a împiedicat rotirea de ansamblu a grinzilor,
talpa superioară rămânând să ofere suport planşeului.
Temperatura în plasa de armătură a atins un maxim de 375°C în zona de
deasupra grinzilor, la 95 minute, ceea ce corespunde fazei de răcire, aşa cum se
arată în Figura 7.54.
Figura 7.55 arată temperaturile înregistrate în plasa de armătură între
grinzi, unde, deasemenea, temperaturile maxime s-au înregistrat în faza de răcire.
Evoluţia temperaturilor în conectori se arată în Figura 7.56. Deşi s-au
atins temperaturi mari (temperatura maximă 585°C), conectorii s-au comportat
corespunzător şi au menţinut conlucrarea între planşeu şi grinzi pe toată durata
testului.
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7.54 Evoluţia temperaturilor în plasa de armatura
situata deasupra grinzilor secundare
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7.55 Evoluţia temperaturilor în plasa de armatura situata intre grinzile secundare
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7.56 Evoluţia temperaturilor în conectori

Deplasarea maxima a planşeului a fost de 783 mm, după 112 minute. Figura
7.57 arata evoluţia deplasărilor pentru grinzile 4 şi 5, în timpul testului şi la 24 ore
după terminarea acestuia, precum şi deplasarea planşeului la o luna după test, după
îndepărtarea sacilor de nisip.
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Fig. 7.57 Evoluţia deplasărilor verticale
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Temperaturile în tabla cutată au depăşit 900°C şi s-a observat desprinderea
acesteia de beton pe cea mai mare parte a suprafeţei. În consecinţă, tabla cutată nu a
contribuit semnificativ la capacitatea portantă a planşeului. Acest fapt corespunde
cu ipotezele de calcul din cadrul metodei Bailey, care ignoră contribuţia tablei
cutate la calculul capacităţii portante a planşeului. În test s-a observat apariţia
unei fisuri importante în lungul direcţiei scurte a planşeului (Fig. 7.58), ceea ce
corespunde şi observaţiilor făcute în testele anterioare.

Fig. 7.58 Fisuri în planşeu

Planşeul nu a fost rezemat pe direcţie orizontală, grinzile protejate de pe
perimetru asigurând doar suportul vertical. Grinzile perimetrale şi-au menţinut
capacitatea portantă pe toată durata testului şi au prezentat deplasări verticale
reduse. Astfel, efectul de membrană a putut să se dezvolte odată cu creşterea
temperaturii, în conformitate cu modelul teoretic (Fig. 7.58).

7.4.4 Concluzii în urma încercării
Planşeul s-a comportat foarte bine, suportând încărcările pe toată
durata acţiunii focului, datorită efectului de membrană. În baza măsurătorilor
experimentale, s-a demonstrat că plasa de armătură în zona centrală a planşeului
a fost solicitată la întindere, în timp ce în zona perimetrală a planşeului s-a
format inelul de compresiune în beton. Datorită efectului de membrană, existenţa
grinzilor secundare pentru susţinerea planşeului nu este necesară în situaţia de
incendiu şi deci aceste grinzi pot fi lăsate neprotejate.
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Din momentul în care s-a produs ieşirea din planul secţiunii grinzilor
neprotejate ajurate a tălpii inferioare şi a porţiunii adiacente de inima, doar talpa
superioară a grinzilor, împreună cu zona adiacentă a inimii (deasupra golurilor), a
mai contribuit la preluarea încărcărilor (prin efort de întindere), datorită conlucrării
dintre grindă şi planşeu. Grinzile metalice ajurate nu au afectat comportamentul
planşeului compus în situaţia de incendiu (apariţia efectului de membrană), care a
urmărit modelul clasic de deformare în conformitate cu modelul analitic Bailey, la
fel ca în situaţia utilizării grinzilor metalice cu inimă plină.
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8. UTILIZAREA UNUI MODEL AVANSAT DE CALCUL
PENTRU DETERMINAREA REZISTENŢEI LA FOC A
PLANŞEELOR COMPUSE
Încercările experimentale pe planşee compuse realizate la scară reală,
prezentate în Capitolul 7 au confirmat încă o dată influenţa benefică a efectului de
membrană aşa cum au observat şi propus Bailey şi Moore prin metoda de proiectare
[12, 13]. Cu toate acestea, este în continuare util să se extindă verificările metodei
la toate aplicaţiile din domeniu. Utilizând cunoştinţele actuale în proiectarea la
foc, astfel de verificări se pot face pe baza unor studii parametrice cu ajutorul
modelelor de calcul avansat.
Pentru a furniza un model numeric valid care să simuleze comportarea
planşeelor compuse în situaţia de incendiu, s-au realizat investigaţii numerice ale
încercărilor la foc descrise în Capitolul 7. Analiza numerica s-a efectuat in doua
etape:
- în prima etapă s-a determinat evoluţia temperaturii în elementele structurii
de rezistenţă, ţinând astfel cont de degradarea caracteristicilor mecanice ale
materialelor;
- în a doua etapă s-a stabilit răspunsul elementelor structurale sub acţiunea
încărcărilor termice şi a încărcărilor statice.

8.1 Testul FRACOF
Planşeul modelat cu programul ANSYS a fost reprezentat cu elemente
de suprafaţă, inclusiv pentru plasa de armătură. Elementele de bară 3D cu
comportare neliniară au fost folosite pentru stâlpii şi grinzile de oţel şi pentru
nervurile plăcii compuse. Elementele de bară 3D cu comportare liniară s-au
folosit pentru modelarea conectorilor de forfecare dintre grinzile de oţel şi placa
de beton (Fig. 8.1).
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SHELL91: solid part of
concrete slab

BEAM24:
steel column

PIPE16: connection
between steel beam
and concrete slab

BEAM24: steel beam,
steel deck, and
concrete rib

Fig. 8.1 Detaliu al modelului numeric

În analiza de transfer termic, pentru elementele de oţel şi beton proprietăţile
termice considerate au fost cele date în EN1994-1-2 [4]. Deoarece validarea
modelului numeric se referă în principal la comportamentul structural, proprietăţile
termice ale protecţiei la foc aplicate pe grinzile perimetrale şi pe stâlpi au fost
calibrate în program astfel încât evoluţia temperaturilor determinate numeric
să fie în concordanţă cu evoluţia temperaturilor înregistrate în timpul încercării
la foc. O altfel de abordare nu ar fi posibilă, în absenţa unor date complete ale
evoluţiei proprietăţilor termice ale protecţiei la foc funcţie de temperatură, care
să fie furnizate de către producătorul protecţiei. O comparaţie a temperaturilor
calculate/determinate experimental pentru diferite elemente structurale este
ilustrată în Figurile 8.2-5.
Figura 8.6 arată forma deformată a modelului numeric, după 120 minute
de expunere la curba standard temperatură – timp. O comparaţie între evoluţia
deplasărilor verticale calculate în simularea numerică şi evoluţia deplasărilor
determinate experimental se arată în Figura 8.7. Se poate observa că modelarea
numerică oferă rezultate foarte bune, apropiate de cele obţinute experimental. O
discrepanţă apare, totuşi, la nivelul deplasărilor din partea centrală a planşeului,
fenomen atribuit pierderii continuităţii plasei de armătură la mijlocul planşeului,
în timpul experimentului. Aceasta a determinat atât creşterea săgeţilor planşeului,
cât şi a săgeţilor grinzilor secundare neprotejate în cadrul experimentului. În
modelarea numerică, nu s-a ţinut cont de acest fenomen, barele de armătură fiind
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considerate continue. În ciuda acestor diferenţe, modelul numeric a demonstrat
că poate oferi rezultate corespunzătoare, fiind capabil să simuleze comportarea la
foc a planşeului compus, surprinzând în mod corespunzător efectul de membrană.
Modelul de calcul avansat utilizat poate fi deci considerat pentru determinarea
rezistenţei la foc a altor structuri similare.

Fig. 8.2 Comparaţie între temperaturile calculate/ măsurate experimental – grinzile
secundare de oţel neprotejate

Fig. 8.3 Comparaţie între temperaturile calculate/ măsurate experimental – grinzile
secundare protejate
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Fig. 8.4 Comparaţie între temperaturile calculate/ măsurate experimental – grinzile
principale protejate

Fig. 8.5 Comparaţie între temperaturile calculate/ măsurate experimental - planşeu
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Fig. 8.6 Deformata modelului numeric

Fig. 8.7 Comparaţie între evoluţia deplasărilor modelului numeric şi evoluţia
deplasărilor măsurate experimental
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8.2. Testul FICEB
Testul FICEB a fost simulat numeric cu programul SAFIR, program
specializat de calcul al structurilor solicitate la acţiunea temperaturilor înalte,
dezvoltat la Universitatea din Liege, Belgia.
Pentru acest test, analiza termica a fost realizata utilizând temperaturile
măsurate experimental in mijlocul compartimentului (Fig. 8.8).

Fig. 8.8 Temperaturi măsurate in mijlocul compartimentului

În modelarea grinzilor ajurate s-a ţinut cont, in mod acoperitor, doar de
secţiunea cu gol, pentru toata lungimea grinzilor, aşa cum se arata in Figura 8.9.
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Fig. 8.9 Analiza termica a grinzilor secundare neprotejate

Pentru planşeu s-a considerat grosimea efectiva a acestuia, aşa cum este
definita in EN1994-1-2. Nervurile de 51 mm si zona plina de beton de 69 mm s-au
înlocuit cu un planseu cu grosimea de 110 mm, asa cum se arata in Figura 8.10.

Fig. 8.10 Determinarea grosimii efective a planşeului

Simulări numerice la temperaturi inalte pe grinzi ajurate utilizând elemente
de tip SHELL, au scos in evidenta iesirea din planul sectiunii transversalea talpii
inferioare si a portiunii adiacente de inima pana la goluri (T inferior), la fel ca in
test. Modelul structural al grinzilor neprotejate trebuie deci sa ia in considerare
acest fenomen, in condiţiile in care, pentru analiza cu elemente finite, grinzile au
fost modelate cu elemente de tip BEAM. O modalitate de a surprinde pierderea de
rezistenta a grinzilor ajurate, după ieşirea din planul secţiunii a porţiunii inferioare
a profilului, este de a utiliza un model de material modificat pentru aceasta zona a
secţiunii transversale. Material modificat are proprietatile mecanice ale otelului, in
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conformitate cu EN 1993-1-2 pana la 500°C, pierzându-si ireversibil proprietatile
de rezistenta si deformabilitate intre 500°C si 600°C, pentru a surprinde acest
fenomen.
Evoluţia temperaturilor in grinzile secundare ajurate neprotejate, determinate
cu programul SAFIR, se arata in Figura 8.11, comparativ cu temperaturile măsurate
in test. Temperaturile determinate numeric sunt superioare temperaturilor din test,
in zonele dinspre extremitatile grinzilor.

Fig. 8.11 Comparaţie intre temperaturile calculate/ măsurate experimental – grinzile
secundare neprotejate

In Figura 8.12 se arata comparatia intre temperaturile măsurate experimental
in planşeu si cele determinate numeric, pentru trei poziţii deasupra nervurilor (A-3,
A-4 si A-5), respectiv pentru poziţia A-4, corespunzătoare armaturilor. Se observa
ca temperaturile in armaturi sunt corect estimate considerând grosimea efectiva
a planşeului, la fel ca si pentru celelalte poziţii, cu excepţia zonei superioare a
planşeului, unde temperaturile determinate numeric au fost supraestimate.
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Fig. 8.12 Comparaţie intre temperaturile calculate/ măsurate experimental in planşeu,
la nivelul barelor de armatura

Figura 8.13 arata diferenţa intre comportamentul structural al planşeului
sub acţiunea incarcarilor statice la temperaturi obişnuite, când se afla in stare de
placa încovoiata, respectiv in situaţia de incendiu, când se dezvolta efectul de
membrana.
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Fig. 8.13 Comparaţie intre comportarea planşeului la temperatura obişnuita (stânga) si
sub acţiunea focului (dreapta)

Comparatia intre deplasările măsurate experimental si cele determinate
numeric se arata in Figura 8.14. După 30 minute, temperatura porţiunii T inferioare
a grinzilor secundare ajurate depaseste 500°C, si analiza numerica se continua
considerând modelul de material hibrid (otel modificat). Astfel, zona inferioara
a secţiunii transversale isi pierde rapid proprietatile mecanice si deplasările cresc
accentuat (in test acest fenomen s-a produs la atingerea temperaturii de 800°C,
155

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

dar, aşa cum s-a menţionat, in modelul de material hibrid s-a considerat in mod
conservativ ca acest fenomen se produce la 600°C). Modelul numeric confirma
capacitatea portanta a planşeului.

Fig 8.14 Comparaţie intre evoluţia deplasărilor modelului numeric si evoluţia
deplasărilor măsurate experimental

156

Referinţe
1. ‘Fire Safe Design: A new approach to multi-storey steel framed buildings’
P288, The Steel Construction Institute, 2006.
2. ‘The behaviour of Multi-storey steel framed buildings în fire’, A European
joint research programme, British Steel Swinden Technology Centre, 1999
3. Lennon, T., ‘Cardington fire tests: instrumentation locations for large
compartment fire test.’, Building Research Establishment Report N100/98,
June 1996.
4. Lennon, T., ‘Cardington fire tests: instrumentation locations for corner fire
test.’, Building Research Establishment Report N152/95, June 1996
5. Wainman, W. and Kirby, B., Compendium of UK standard fire test data,
No.1 ‑ Unprotected structural steel, British Steel, Swinden Technology
Centre, 1987
6. Investigation of Broadgate Phase 8 Fire, SCI, Ascot, 1991.
7. Thomas, I. R., Bennetts, I. D., Dayawansa, P., Proe, D. J. and Lewins, R. R.,
‘Fire Tests of the 140 William Street Office Building.’, BHPR/
ENG/R/92/043/SG2C, BHP Research, Melbourne Australia, 1992
8. Proe, D. J. and Bennetts, I. D., ‘Real Fire Tests în 380 Collins Street Office
Enclosure.’, BHPR/PPA/R/94/051/SG021A, BHP Research Melbourne
Australia, 1994.
9. Brand Verhalten Von Stahl und Stahlverbund Konstructionen (Fire
behaviour of steel and composite construction), Verlag TUV Rheinland,
1986.
10. Johansen, K.W., ‘The Ultimate strength of Reinforced Concrete Slabs.’,
International Association for Bridge and Structural Engineering, Final
Report, Third Confress, Liege, September 1948.
11. Ockleston AJ. Load tests on a 3-storey reinforced concrete building în
Johannesburg. Struct Eng 1955;33(10):304-22
12. Bailey C.G. and Moore D.B., The structural behaviour of steel frames with
composite floor slabs subjected to fire: Part 1: Theory
13. Bailey C.G. and Moore D.B., The structural behaviour of steel frames with
composite floor slabs subjected to fire: Part 2: Design
157

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

14. Park, R, Ultimate strength of rectangular concrete slabs under short
term uniform loading with edges restrained against lateral movement.
Proceedings, Institution of Civil Engineers, 28, pp125-150.
15. Wood R. H. Plastic and elastic design of slabs and plates, with particular
reference to reinforced concrete floor slabs Thames and Husdon, London.
1961.
16. Taylor R. A note on a possible basis for a new method of ultimate load
design of reinforced concrete slabs. Magazine of concrete research VOL 17
NO. 53 Dec 1965 pp. 183-186
17. Kemp. K.O. Yield of a square reinforced concrete slab on simple supports
allowing for membrane forces. The structural Engineer Vol 45, No.7 July
1967 pp. 235-240.
18. Sawczuk A. and Winniki L. Plastic behaviour of simply supported reinforced
concrete plated are moderately large deflections. Int J. Solids Structures Vol
1 1965 pp. 97 to 111.
19. Hayes B. Allowing for membrane action în the plastic analysis of rectangular
reinforced concrete slabs Magazine of concrete research Vol. 20 No. 81 Dec
1968. pp 205-212.
20. Bailey C. G., White D.S. and Moore D.B. The tensile membrane action of
unrestrained composite slab under fire conditions, Engineering Structures,
vol. 22, no12, pp. 1583-1595
21. Bailey C. G. & Toh, W.S. ‘Behaviour of concrete floor slabs at ambient and
elevated temperature’, Fire Safety Journal, 42, oo425-436, 2007.
22. Hayes B. and Taylor R. Load-Testing RC slabs. The Consulting Engineer.
Nov. 1969. pp 46-47
23. Taylor R., Maher D.R.H. and Hayes B. Effect of arrangement of
reinforcement on the behaviour of the reinforce concrete slabs. Magazine
of concrete research Vol 18 No. 55. June 1966. pp 85-94
24. Moy S.S.J. Load-deflection characteristics of rectangular reinforced concrete
slabs. Magazine of concrete research Vol 24 No. 81 Dec. 1972. pp 209-218.
25. Bailey, C.G., Efficient arrangement of Reinforcement for membrane
behaviour of composite slabs în fire conditions, Journal of Constructional
Steel Research, 59, 2003, pp931-949.
26. Bailey C.G., Membrane action of lightly reinforced concrete slabs at large
displacements, Engineering Structures, 23, 2001, pp470-483.
158

EVALUAREA REZISTENŢEI LA FOC A PLANŞEELOR COMPUSE PROTEJATE PARŢIAL

27. Bailey, Colin G. and Toh, Wee Siang. Experimental behaviour of concrete
floor slabs at ambient and elevated temperatures. SIF06
28. O’Conner MA, Kirby BR, Martin DM. Behaviour of a multi-storey
composite steel framed building în fire. Struct Eng 2003;81(2):27–36.
29. Bailey CG, Lennon T, Moore DB. The behaviour of full-scale steel framed
buildings subjected to compartment fires. Struct Eng 1999; 77(8):15–21.
30. Bailey CG, Membrane action of slab/beam composite floor systems în fire.
Engineering Structures 26 2004:1691-1703.
31. Wang YC. Tensile membrane action în slabs and its application to the
Cardington fire tests. Fire, static and dynamic tests of building structures.
Proceeding of the second Cardington conference, England, 12-14
March1996: 55–67
32. EN 1992-1-2, Eurocode 2, Design of concrete structures. Part 1.2: General
rules. Structural fire design, CEN
33. EN 1994-1-2, Eurocode 2, Design of composite steel and concrete
structures. Part 1.2: General rules. Structural fire design, CEN
34. EN 1994-1-1, Eurocode 4 Design of composite steel and concrete structures
– Part 1-1: General rules and rules for buildings, CEN
35. EN 1993-1-8, Eurocode 3 Design of steel structures – Part 1-8: Design of
joints, CEN
36. EN 1992-1-1, Eurocode 2 Design of Concrete Structures – Part 1-1:
General rules and rules for buildings, CEN
37. EN 1991-1-2 - Eurocode 1 „ Actions on structures. General actions. „ –
Part 1-2: Actions on structures exposed to fire, CEN.
38. ARRETE DU 21 AVRIL 1983, Ministère de l’Intérieur Français
Détermination des degrés de résistance au feu des éléments de construction.
39. EN 1363-1 - Fire resistance tests – Part 1: General requirements, CEN.(35)
40. Franssen J. M., Kodur V., Zaharia R. „Designing Steel Structures for Fire
Safety”, CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN 978-0-415-54828,
2009
41. Franssen J. M., Zaharia R., „Calculul construcţiilor metalice la acţiunea focului”,
Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, ISBN 978-973-638-360-1, 2008

159

160

