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A) NATURALESA DEL FOC 

 

El foc és una reacció d’oxidació-reducció que genera energia en forma de calor, 

acompanyada generalment de fums i/o flames, es tracta d’un procés de combustió que 

es pot definir com un fenomen d’oxidació que necessita d’una energia d’activació per 

iniciar-se. Són processos irreversibles i duren per ells mateixos (lliurement) el temps 

necessari perquè la suma de les entalpies lliures dels productes finals de la combustió 

sigui més petita que el valor corresponent als productes de partida. L’equació següent 

mostra la relació entre l’entalpia lliure i les altres variables, en el transcurs d’una 

reacció:  

 

ΔG = ΔH - ΔS · T 

Essent: 

G = entalpia lliure 

H = entalpia 

S = entropia 

T = temperatura 

 

Cada sistema de matèria posseeix un cert contingut entàlpic que pot ésser concebut 

com una espècie de reserva potencial. S’observa, per exemple, en el procés de 

combustió, l’alliberació de grans quantitats d’energia o d’entalpia en forma de calor i 

llum. La tendència vers el creixement del desordre es pot caracteritzar per una variable 

d’estat que és l’entropia i que sempre creix en processos irreversibles. Perquè un 

sistema realitzi un treball, el contingut ha d’ésser reduïble en entalpia lliure. 

 

Es pot dir que un foc pot existir quan existeixen junts aquests quatre elements: 

 

 

1) combustible 

2) comburent 

3) energia 

4) reacció en cadena 
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 EL COMBUSTIBLE 

 

Són aquells elements que, en presencia de comburent i energia d’activació, poden 

iniciar una combustió. Els combustibles poden ésser dels següents tipus: 

 

Gasos: 

Per a cremar-se cal que hi hagi una concentració dins uns límits: límit inferior i límit 

superior d’inflamabilitat per sota o per sobre dels quals, respectivament, no hi ha 

possibilitat de combustió a una temperatura de referència. 

 

Líquids: 

Els líquids en si no cremen, sinó que cremen els seus vapors seguint les mateixes 

indicacions que en el cas dels gasos. 

 

Sòlids: 

Poden ésser de tipus orgànic o de tipus inorgànic. Les reaccions són complexes. En 

alguns casos es pot passar directament de fase solida a gas (piròlisi). 

 

Atenent a la naturalesa del combustible, la norma UNE 23010, entre d’altres, defineix 

les classes de foc que origina cada grup de combustibles. 

 

Classe A: originat per combustibles sòlids generalment de natura orgànica, on la 

combustió es realitza normalment amb formació de brases. Exemple: fusta, carbó, 

paper, teixits, etc. 

Classe B: combustibles líquids o sòlids liquables. Exemple: èter, benzina, olis, alcohol, 

etc., o bé ceres, parafines, greixos, etc. 

Classe C: combustibles gasosos. Exemple: acetilè, butà, hidrogen, etc. 

Classe D: combustibles metàl·lics. exemple. Alumini, magnesi, potassi, sodi, plutoni, 

urani, zirconi. 

 

En algun lloc es pot veure la classe E, però no és sinó una d’aquestes classes amb 

presencia d’electricitat, i la norma preveu aquest cas dins de les classes corresponents. 

L’electricitat no crema. En tot cas hi ha focs amb presencia de l’electricitat o aquesta 

pot aportar (menys sovint del que es diu) l’energia necessària per iniciar un foc. 
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 EL COMBURENT 

 

Són els elements oxidants de la reacció de combustió, és a dir els elements capaços 

d’absorbir electrons d’altres àtoms diferents. El comburent per excel·lència és l’oxigen, 

ja que es troba en l’aire en un 21% en volum, i és un element amb una tendència forta 

per a absorbir electrons. Una combustió amb menys d’un 15% d’oxigen en l’aire 

s’extingeix en la majoria de casos. D’altra banda hi ha alguns elements més eficaços 

que l’oxigen que poden originar fenòmens d’oxidació i de combustió sense necessitat 

d’ell. Uns exemples podrien ésser: 

 

- Alumini o magnesi a temperatura elevada en atmosfera de nitrogen. 

- Llana juntament amb àcid nítric fumant. 

- Zirconi en atmosfera d’anhídrid carbònic. 

- Hidrogen en atmosfera de clor gasós. 

 

Una altra possibilitat és que el comburent estigui formant part d’una molècula i que 

per circumstàncies especials aquesta molècula cedeixi aquest comburent, com podria 

ésser el cas de nitrats sòdics i de cel·lulosa, carbonats potàssics, etc. 
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L’ENERGIA D’ACTIVACIÓ 

 

És la quantitat d’energia que cal aportar al sistema inhibit per a donar-li la possibilitat 

d’entrar en reacció. Aquesta energia d’activació pot ésser aportada de moltes 

maneres. Segons la font d’ignició, pot ésser: 

 

Fonts tèrmiques: proporcionen calor a partir d'energia tèrmica. Per exemple, llumins 

encesos, raigs solars, encenedors, etc. 

 

Fonts mecàniques: proporcionen calor a partir d'energia mecànica. Per exemple, 

guspires produïdes per eines, fregaments mecànics, etc. 

 

Fonts elèctriques: proporcionen la calor a partir d'energia elèctrica. Per exemple, 

càrregues estàtiques, curtcircuits, guspires d'endolls, etc. 

 

Fonts químiques: proporcionen calor a partir de reaccions químiques. Per exemple, 

reaccions exotèrmiques, reaccions de peròxids, substàncies autoxidables, etc. 

 
Nivell d’energia: en el moment d’iniciar-se la combustió es poden donar tres casos que 

queden definits per les expressions següents: 

 

Punt d’ignició o temperatura d’encesa: és la mínima temperatura a pressió 

atmosfèrica, a la qual s’ha d’escalfar una substància perquè hi hagi vapors 

suficients per a encendre's amb una flama sense que la substància entri en 

combustió. 

 

Punt o temperatura d’inflamació: és la mínima temperatura a la qual s’ha 

d’escalfar una substància a fi que es pugui desenvolupar una combustió per ella 

mateixa, després d’haver estat encesa amb una flama. 

 

Temperatura d’autoinflamació: és la mínima temperatura a la qual s’ha 

d’escalfar una substància perquè s’inflami ella mateixa sense necessitat de cap 

flama. Perquè una combustió es mantingui hi ha d’haver un nivell mínim 

d’energia  generalment en forma de calor. Aquesta calor és aportada per les 

mateixes reaccions un cop començades, ja que són processos exotèrmics. 
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LA REACCIÓ EN CADENA 

 

És un procés gradual amb una velocitat de reacció creixent exponencialment. 

L’alineació dels diferents graus de la reacció produeix cada cop nous fragments 

reactius que alhora continuen la reacció en cadena. De tot això resulta un creixement 

ràpid del conjunt de la transformació, ja que per unitat de temps hi ha un fort augment 

de constituents que entren en reacció mútua.  

 

Aquestes reaccions poden ésser en cadena rectilínia o en cadena ramificada. Com per 

exemple, podem citar la reacció de l’hidrogen amb l’oxigen: 

 

Teòrica:  2H2 + O2 = 2H2O 

Al principi:  H2 + energia = 2H+ 

H+ + O2 = HO- + O- 

Branca 1:  HO- + H2 = H2 + H+ 

Branca 2:  O- + H2 = HO- + H+ 

HO- + H2 = H2O + H+ 

H+ + O2 = HO- + O- 

 

Com podem veure, en les reaccions intervenen una gran quantitat d’elements, i això 

considerant sempre reaccions homogènies; en canvi en un incendi les reaccions són 

heterogènies, ja que hi participen deferents fases (sòlid, líquid, gas), i llavors les 

diferents superfícies límit i els efectes catalítics són importants. 

Aquestes reaccions poden ésser en cadena rectilínia o en cadena ramificada. 

En les reaccions intervenen una gran quantitat d’elements, i això considerant sempre 

reaccions homogènies; en canvi en un incendi les reaccions són heterogènies, ja que hi 

participen deferents fases (sòlid, líquid, gas), i llavors les diferents superfícies límit i els 

efectes catalítics són importants. De tot el conjunt de variables i consideracions que 

s’han esmentat en aquesta breu exposició, s’ha d’entendre que els focs no són uns 

fenòmens senzills si es volen estudiar amb una certa profunditat; però, malgrat tot, si 

es generalitza una mica, es pot dir com s’ha dit al principi, que un foc és susceptible de 

produir-se quan concorren aquests quatre elements: 

 

Combustible. 

Comburent. 

Energia. 

Reacció en cadena. 
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VELOCITAT DE LA REACCIÓ 

 

A més de les consideracions efectuades, cal tenir molt en compte també la velocitat de 

reacció. Velocitats molt petites poden donar lloc a fenòmens com la putrefacció de 

matèria orgànica, el rovellat del ferro, fenòmens biològics o el fet que un full de paper 

es torni groc amb el temps. Una velocitat de reacció més ràpida és la que s’entén 

normalment per combustió. 

Quan es produeix una combustió, aquesta s'inicia en un lloc concret i es propaga més o 

menys ràpidament a la resta del combustible per l'anomenat front de flama, que es la 

zona que separa els gasos cremats dels gasos no cremats. En funció de la velocitat 

d'aquest front de flama (velocitat de propagació), es poden distingir quatre tipus de 

combustió: 

 

Combustió lenta (OXIDACIÓ): l'energia despresa es dissipa en el medi sense produir un 

augment local de temperatura apreciable. Són exemples, l'oxidació del ferro, 

l'envelliment del paper, etc. 

 

Combustió simple: s'hi observa un augment considerable de temperatura però la 

velocitat del foc és inferior a 1 m/s. Això passa en les combustions de paper, fusta, etc. 

 

Combustió deflagrant o deflagració: la velocitat de propagació del foc és superior a 1 

m/s i inferior a 340 m/s (explosió subsònica). Es generen ones de pressió que es 

mantenen paral·leles entre si, sense discontinuïtat, generant efectes sonors 

anomenats flaixos. En són exemples les deflagracions de vapors inflamables o les 

mescles de pols combustibles, com ara pols de substàncies orgàniques. És el que passa 

amb el gas de la cuina si s’encén després d’uns segons d’haver obert la clau de pas. 

 

Combustió detonant o detonació: La velocitat de propagació del foc és superior a la 

del so en l’aire (340 m/s). En aquest cas, a diferència de les deflagracions, les ones de 

pressió generades pateixen discontinuïtats que provoquen l'aparició d'una ona de xoc. 

Això acostuma a passar en la combustió de mescles aèries de gasos i vapors en llocs 

tancats. És l’efecte produït per explosions d’ús militar o la dels explosius que es fan 

servir a les mines, canteres o a la construcció de carreteres. 

Cal tenir present que, amb un augment de 10ºC en la temperatura, la velocitat de 

reacció és el doble, i amb un augment de 100ºC la velocitat es multiplica per 1000. 
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Es defineix l'explosió com qualsevol reacció brusca d'oxidació o de descomposició molt 

ràpida que comporta una elevació important de la temperatura i/o de la pressió (la 

diferència entre una combustió i una explosió és la velocitat a la qual es desprèn 

energia). Tant les deflagracions com les detonacions produeixen un augment 

considerable de la temperatura i/o de la pressió a velocitat subsònica i supersònica 

respectivament i es consideren diferents exemples d'explosió, tot i que les detonacions 

són molt més perilloses que les deflagracions. Aquestes explosions són químiques. 

Existeixen altres tipus d'explosions, com les explosions físiques (per exemples les 

explosions de calderes i BLEVE's - Boiling Liquid Expansion Vapor Explosion-), les 

explosions atòmiques i les explosions tèrmiques (quan un material inestable es 

descompon produint gas i calor a gran velocitat). 

 

 

Imatge 1: Deflagració en una barbacoa 
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B)  CARACTERITZACIÓ D’UNA SITUACIÓ DE FOC REAL 

 

Un aspecte fonamental per a l’estudi de l’acció del foc sobre els edificis es la 

caracterització del foc. Un foc real en un edifici creix i decreix segons el balanç de 

massa i energia dins de la zona on es produeix el foc. La quantitat d’energia que se’n 

desprèn, depèn de la quantitat i tipus de combustible i de les condicions de ventilació 

existents.  

Un foc real es desenvolupa en tres fases: creixement, desenvolupament màxim i 

extinció tal i com es mostra en el gràfic 1. 

 

 
Gràfic 1: Fases d’un foc natural comparant la corba natural amb la corba estàndard de foc ISO834. 

 
 

El increment més ràpid de creixement de la temperatura es produeix instants després 

de produir-se la inflamació, és a dir, quan ja tots els materials orgànics del local es 

cremen espontàniament.  

 

Per fer els assajos de resistència al foc dels materials, només es reprodueix la fase 

d’inflamació ja que és la fase més severa. Aquesta reproducció de la temperatura del 

foc es fa a partir d’una corba de temperatura-temps internacional anomenada ISO 834. 

Es caracteritza per ser una corba atmosfèrica que creix contínuament amb el temps, 

però a una intensitat reduïda. Es tracta d’una corba estàndard que es fa servir per a 

assajos d’elements dins de forns. Per tant els  mètodes dels temps de resistència al foc 
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relacionats amb les corbes nominals només es poden fer servir directament amb 

models de càlcul de resistència al foc.  

 

Cal tenir present que el temps que ens indica de resistència al foc no es tracta del 

temps real que pot aguantar l’edifici sinó que és una comparació relativa, indica la 

severitat del foc sota la qual la peça pot resistir. 
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Gràfic 2: Temperatura atmosfèrica en corba estàndard de foc ISO834 

 

Però no sempre es produeix un foc en situacions estàndards i per tant reproduïble a 

partir de la ISO834, sinó que també es pot donar casos com la generació d’un foc a 

l’exterior o un incendi en un edifici on s’emmagatzemen hidrocarburs. Aquestes 

situacions també tenen un corba per poder ser reproduïdes. En el primer cas, la 

temperatura atmosfèrica és més baixa i existeix molta ventilació, en el segon cas es 

tracta de materials molt inflamables i les temperatures que s’assoleixen son molt més 

elevades. 

 Las tres corbes nominals es mostren en el gràfic 3. 
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Gràfic 3: Corbes de foc nominals comparades amb un foc paramètric 

 

Un altre mètode alternatiu al mètode dels temps de resistència al foc relacionats amb 

les corbes nominals és intentar modelitzar un foc natural mitjançant una corba de foc 

paramètrica on les seves equacions venen indicades en EC1 2.2. D’aquesta manera és 

possible modelitzar de forma senzilla les temperatures de foc en la fase d’escalfament i 

refredament de l’etapa posterior al punt d’inflamació (sense intenció de controlar la 

fase de creixement inicial), i amb el temps a on s’assoleix la màxima temperatura. És 

necessari conèixer les propietats (densitat, calor específica, conductivitat tèrmica) dels 

materials del local, conèixer la densitat de càrrega (combustible) i les àrees de 

ventilació. Alhora de fer ús d’aquestes equacions, limitant la seva aplicació a zones de 

fins a 100 m2 amb càrregues de foc cel·lulòsiques (paper, fusta, etc). Pot ser avantatjós 

utilitzar corbes paramètriques en casos on la densitat dels materials combustibles sigui 

baixa ja que utilitzar les corbes nominals seria més conservador. 

Quan s’utilitza una corba paramètrica, el concepte “temps equivalent” pot servir per 

comparar la severitat del foc i també per relacionar temps de resistència de les peces 

davant un foc real amb la seva resistència en un foc estàndard, el principi es mostra en 

el gràfic 4. 
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Gràfic 4: Severitat temps-equivalent per focs naturals 

 

Això resulta útil en l’aplicació de models de càlcul que es basen en la corba estàndard 

de foc, però la importància d’utilitzar corbes paramètriques i la temperatura de càlcul 

resultant d’aquestes es que representa una prova absoluta de resistència al foc. La 

comparació es fa entre la temperatura màxima assolida per l’estructura i la seva 

temperatura crítica, enlloc d’avaluar com es comportaria si fos possible sotmetre-la a 

una corba estàndard temps-temperatura, basada en l’assaig en forn. 
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C)  EUROCLASES, CLASSIFICACIÓ EUROPEA DELS PRODUCTES DE LA 

CONSTRUCCIÓ I D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS EN FUNCIÓ DE LES SEVES 

PROPIETATS DE REACCIÓ I RESISTÈNCIA AL FOC. 

 

OBJECTE: 

(BOE 2-04-2005; en vigor a partir del 2-07-2005) aprova la nova classificació europea 

dels productes de la construcció i dels elements constructius en funció de les seves 

propietats de reacció i resistència al foc, determina els assajos i la correspondència de 

les noves classificacions respecte les actuals. 

Aquest Real Decret ve a completar la transposició en Espanya de la Directiva 

89/106/CEE sobre Productes de la Construcció. 

ANTECEDENTS: 

En el marc de la Unió Europea s’aproven Directives amb l’objectiu bàsic d’unificar 

criteris i facilitar el lliure mercat entre els estats membres de la Unió. 

Aquestes Directives han d’ésser traspostes a cada país mitjançant els corresponents 

Decrets que obligaran a la adequació de la normativa interna de cada estat membre als 

paràmetres comuns de la Unió Europea. 

1) CLASSIFICACIÓ EUROPEA DE REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS SEGONS EL RD 

312/2005 I LA NORMA UNE-EN 13501-1:2002. EUROCLASES 

Es defineix reacció al foc com a la contribució dels materials a iniciar, propagar i 

alimentar un incendi. 

La reacció al foc dels materials de la construcció es classifica mitjançant les següents 

categories: 

A1: No combustible. Sense contribució en grau màxim al foc. 

A2: No combustible. Sense contribució en grau menor al foc. 

B: Combustible. Contribució molt limitada al foc. 

C: Combustible. Contribució limitada al foc. 

D: Combustible. Contribució mitja al foc. 

E: Combustible. Contribució alta al foc. 

F:  Sense classificar. 
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En els assajos també s’han de considerar obligatòriament les classificacions addicionals 

següents: 

Opacitat dels fums, s (smoke) amb designació s1, s2 i s3, per a baixa, mitja i alta 

opacitat dels fums. 

Caiguda de gotes o partícules inflamades, d (drop) amb designació  d0, d1 i d2, 

per a nul·la, mitja i alta caiguda de gotes o partícules inflamades. 

Aquesta classificació no tan sols depèn del comportament vers el foc dels materials, 

també depèn de la manera en que aquests es col·loquen en els suports en els assajos. 

De tal manera que els materials han de classificar-se segons la seva aplicació final.  

Sense subíndex: materials ubicats en parets i sostres. 

Subíndex FL (floor): materials ubicats en terres. 

Subíndex L (line): productes lineals per aïllament de canonades. 

 
Taula 1: Euroclases: UNE EN 13501-1:2002 
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- SBI (Single Burning Item)  segons UNE EN 13823:2002 per a revestiments de 

parets i sostres. 

- Panell radiant segons UNE EN ISO 9239-1:2002 per a revestiments de terres. 

- Assaig d’inflamabilitat segons UNE EN ISO 11925-2:2002 

- Assaig de no combustibilitat segons UNE EN ISO 1182:2002 

- Assaig de poder calorífic segons UNE EN ISO 1716:2002 

 

On es mesuren els següents paràmetres: 

 

- Increment de la temperatura  

- Pèrdua de massa 

- Duració de la flama 

- Potencial calorífic superior (PCS) 

- Velocitat de propagació del foc 

(FIGRA) 

 
 

- Emissió total de calor (THR) 

- Propagació lateral de la flama (LFS) 

- Velocitat de propagació del fum 

(SMOGRA) 

- Producció total de fums (TSP) 

- Propagació de la flama (FS) 

 

2) CLASSIFICACIÓ EUROPEA DE LES PROPIETATS DE RESISTÈNCIA AL FOC DELS 

ELEMENTS CONSTRUCTIUS SEGONS EL RD 312/2005 I LA NORMA UNE-EN 13501-

2:2002.  

 

Els elements constructius es classifiquen segons les propietats front el foc següents: 

 

- R: Capacitat portant (resistance). Els materials s’han de mantenir sense 

alteració en la seva funció assignada (de sustentació o tancament) sota l’acció 

del foc 

- E: Integritat (integrity). Els materials han de mantenir la seva pròpia integritat 

davant l’acció tant de les flames com dela temperatura.  

- I: Aïllament (insulation) 

 

Aquesta norma estableix una escala de temps normalitzada (15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 

180 i 240 minuts) que introdueix els següents conceptes: 

 

- R(t): temps durant el qual es compleix la capacitat portant o estabilitat al foc.  

- RE(t): temps durant el qual es compleix tant la capacitat portant com la 

integritat al pas de les flames i gasos calents. 

- REI(t): temps durant el qual es compleix la capacitat portant, la integritat i 

l’aïllament tèrmic. Es coneix com a temps de resistència al foc 
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La capacitat portant (R) d’un material estan fortament relacionada amb la seva 

temperatura crítica. 

 

“La temperatura crítica és la temperatura a la qual l’element 

estudiat deixa d’ésser capaç de mantenir les condicions de 

resistència mecànica, aïllament tèrmic, estanquitat a les flames 

i no emetre gasos inflamables o tòxics. És a dir, és la 

temperatura a la qual s’assoleix algun d’aquest límits: col·lapse, 

velocitat de deformació excessiva, deformació excessiva, 

integritat i aïllament.  

La definició d’una temperatura crítica única per a cada element 

estructural es deu a la hipòtesi de que la distribució de 

temperatures és uniforme longitudinalment a la peça, el que 

esdevé en una hipòtesi simplificativa a favor de la seguretat.” 

 

La majoria dels materials de construcció pateixen una reducció progressiva de 

resistència i rigidesa a mesura que la temperatura augmenta. L’acer en canvi es 

comporta d’una manera diferent, per a un rang de temperatures (entre 20ºC i 500ºC) 

la resistència mecànica i el mòdul elàstic es mantenen constants i a temperatures 

superiors a aquest rang, les propietats disminueixen dràsticament, a 700ºC només és 

té un 23% de la resistència que té l’acer a 20ºC (temperatura ambient). A 800ºC es 

redueix fins a un 11% i a 900 a un 6%, (veure gràfic 5). 

 

La temperatura critica de l’acer es situa per tant entorn als 500ºC. 
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Gràfic 5: Reducció de les propietats tensió-deformació en funció de la temperatura per l’acer S270 

El “Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio (DB-SI)” classifica la resistència 

al foc (REI) que han de tenir els elements estructurals principals dels edificis (influïts 

forjats, bigues i suports)  en funció del tipus d’edifici: 

 

 
Taula 2: Resistència al foc a garantir pels elements estructurals 

La classificació europea també contempla altres classificacions destinades a casos més 

particulars com són: 

 

- W: Radiació 
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- M: Acció mecànica 

- C: Tancament automàtic 

- S: Estanqueïtat al pas dels fums 

- P o HP: Continuïtat de l’alimentació elèctrica 

- G: Resistència a la combustió de sutges 

- K: Capacitat de protecció contra incendis 

- D: Duració de la estabilitat a temperatura constant 

- DH: Duració de la estabilitat considerant la corba normalitzada temps-

temperatura 

- F: Funcionalitat dels extractors mecànics de fums i calor 

- B: Funcionalitat dels extractores passius de fums i calor 
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D) METODOLOGIES PER A L’ÀNALISI D’INCENDIS REALS 

 

Existeixen principal dues metodologies per a realitzar un anàlisi d’un incendi real . Cada 

metodologia es caracteritza per: 

- La seva naturalesa: model analític o numèric 

- Nivell de complexitat: número de paràmetres que es tenen en compte, tipus de 

resultats que es busquen o temps de càlcul necessari  (en el cas d’un model 

numèric) 

- Camp d’utilització: probablement el més important ja que bàsicament els 

resultats es poden considerar vàlids únicament i exclusivament en el camp 

aplicat. 

 

Model Analític: 

Aquests tipus de models permeten calcular diferents característiques d’un foc o d’un 

incendi i permeten realitzar un anàlisi ràpid i senzill d’un incendi. 

Alguns exemples són les corbes de focs nominals (veure ANNEX B) o les corbes 

paramètriques temps-temperatura.  

L’Ànnex A del EuroCogigo 1-1-2 estableix les bases de càlcul per realitzar un model 

analític. 

 

 

Model Numèric: 

Avui en dia existeixen una gran varietat de models numèrics desenvolupats per i per a 

la enginyeria del foc: models per zones, mecànica computacional de fluids, resistència 

d’estructures, simulació d’evacuació, etc. 

 

Per a la simulació d’aquest projecte es decideix aplicar un model per zones fent servir 

el programa OZone V2.2. 
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DEFINICIONS: ELEMENTS DE L’INCENDI 

a) Càrrega de foc: la càrrega de foc en un sector d’incendi es defineix com 

l’energia total cedida a l’entorn. Part d’aquesta energia escalfar el recinte 

mentre que la resta es perd per les obertures. Està constituïda pel conjunt 

de tots els objectes possiblement combustibles presents en el recinte, 

s’expressa en Joules i s’obté sumand el producte de la calor de combustió 

Hci per la massa Mi de cada producte. Dividida per l’àrea del terra del 

recinte es troba la densitat de càrrega de foc. 

 

b) Generació de calor, RHR: és la corba que defineix com s’allibera l’energia 

de la càrrega de foc. De l’anglès, Heat Release Rate, representa el 

potencial del foc en funció del temps. Depèn sobre tot del tipus i 

quantitat de combustible que hi ha en el recinte, de la quantitat d’oxigen 

disponible, però també d’altres factors com les dimensions del recinte i 

les propietats tèrmiques dels seus límits.  

 

c) Flash-Over: és la transició entre un foc localitzat i la expansió del foc a 

totes les superfícies combustibles del recinte. Aquest fenomen apareix 

quan la temperatura del recinte assoleix el valor de la temperatura 

d’ignició del combustible. L’RHR, instantàniament, arriba al seu valor 

màxim, la temperatura augmenta i s’homogeneïtza en tot el recinte.  

 

d) Ventilació: proveeix d’oxigen al recinte i es tracta d’un paràmetre molt 

important, ja que durant la fase de la ignició, l’oxigen està disponible i 

l’evolució de la temperatura depèn principalment del combustible i la 

font de calor inicial. Després hi ha dues possibilitats: 

 

- Si hi ha suficient oxigen, el foc està controlat pel combustible. 

- Si no, el foc està controlat per l’oxigen que entra per les obertures. 
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MODELS PER ZONES 

 

Els models per zones són una eina numèrica molt utilitzada per l’estudi del 

desenvolupament de les temperatures dins d’un recinte en cas d’incendi. Estan basats 

en un número limitat d’hipòtesis, són bastant senzills d’utilitzar i proporcionen molt 

bons resultats en el seu camp d’aplicació. 

 

La principal hipòtesi dels models per zones es que cada zona te una distribució 

homogènia de temperatures per a qualsevol temps.  En l’estudi de dues zones, la zona 

superior correspon a la zona calent i la zona inferior és la freda. Aquest tipus de model 

només és vàlid pels casos de focs localitzats o en fase de pre-flash over. Per l’estudi 

d’una zona, la temperatura es homogènia en tot el recinte i s’utilitza pels casos de focs 

generalitzats o completament desenvolupats. 

 

 
Imatge 2: situació en cas d’estudi en dues zones o una zona 

 

Els models per zones requereixen dades més precises que els models analítics, com: 

- Dimensions del compartiment i de les obertures existents (enlloc d’un factor 

d’obertures). 

- Propietats tèrmiques del compartiment, tant el terra, parets com del sostre així 

com el gruix d’aquests (enlloc d’una única inèrcia tèrmica). 

- Es necessita la càrrega de foc, la corba de alliberació de calor, la velocitat de 

piròlisi, la calor de combustió del material del compartiment, etc. 

Aquests  models resolen les equacions diferencials que indiquen la conservació de la 

massa i de l’energia per a cada zona, consideren els intercanvis entre les capes. A nivell 

de resultats, no només proporcionen l’evolució de temperatures en les zones sinó que 

també aporten informació addicional com les pèrdues de calor a través de les 

obertures o les parets o les velocitats dels gasos al travessar les obertures. 
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BASE TEÒRICA DELS MODELS DE DUES ZONES I UNA ZONA 

El  model de dues zones està basat en 11 variables físiques, relacionades per 7 

condicions i 4 equacions diferencials que descriuen els balanços de massa i energia en 

cada zona.  

Tal i com s’explica en el manual que proporciona el programa OZone: 

El balanç de massa expressa, per a cada instant, la variació de massa del gas en 

una zona és igual a la massa dels gasos de combustió creats pel foc, més la 

massa dels gasos que entren a través de les obertures (horitzontals, verticals i 

forçades), menys la massa dels gasos que surten per les obertures. 

El balanç d’energia expressa, per a cada instant, l’ existència d’un equilibri 

entre, per una part l’energia alliberada en el compartiment per la combustió, i 

per l’altre banda , la manera com es consumeix aquesta energia:  escalfant els 

gasos del compartiment, la pèrdua de massa d’aire calent per les obertures, la 

pèrdua de radiació a través de les obertures i per les divisions de la calor (entre 

zones). 

En el cas de l’estudi de una única zona, només hi ha 6 variables relacionades per 4 

condicions donat que només hi ha una zona amb propietats considerades homogènies. 

El balanç de massa i d’energia només es calcula per aquesta zona, reduint a 2 

equacions el sistema d’equacions diferencials. 

 

VARIABLES: 

- Mu i ML: Massa de gas per a cada zona (Upper i Lower) 

- Tu i TL:  Temperatura dels gasos per a cada zona 

- Vu i VL: Volums de les zones 

- Eu i EL:  Energies internes 

- ρu i ρL: Densitat dels gasos de cada zona 

- p:  Pressió absoluta del recinte. 

CONDICIONS/RELACIONS: 

-    
  

  
 

-              

-         

-         
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Amb: 

-       segons la zona que s’estudiï (Upper o Lower) 

-        calor específic del gas del recinte 

-    constant universal dels gasos 

 

Els criteris que utilitza el programa OZone per la transició de dues a una zona i/o la 

modificació de  la corba d’alliberació de calor són: 

CRITERIS: 

C1: Tu > Tfl 

La temperatura de la zona calenta supera la temperatura de flash over. Els 

altres elements del combustible presents en el recinte són encesos per la calor 

irradiada. 

 

C2: Zs < hcf  i  Tu > Tign 

L’altura del combustible supera l’altura de la interfase, és a dir que alguns 

elements combustibles es troben en la zona calent. Si la temperatura d’aquesta 

zona és superior que la temperatura d’ignició del combustible s’indueix a la 

propagació de l’incendi en tot el recinte. 

 

C3: Zs < a1.htot 

La zona calent a crescut molt, per tant la interfase és molt baixa i per tant la 

zona freda molt petita. Donada aquesta situació es considera que només hi ha 

una única zona. 

 

C4: Af >a2.Atot 

L’àrea de foc ocupa gran part de la superfície del recinte de manera que el foc 

no es pot considerar localitzat. 
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On els paràmetres de l’incendi es defineixen com: 

 - Tu: Temperatura de la zona superior (calenta). 

 - Zs: Altura de la interfase entre les zones. 

 - Af: Àrea del foc. 

I els del combustible com: 

- Tign: Temperatura d’ignició del material combustible. 

- Acf: Superfície que ocupa la càrrega de foc. 

- hcf: Altura dels elements combustibles.  

I amb Tfl, la temperatura d’aparició de flash over. 

 
Imatge 3: Situacions de cada criteri 

  

CLASSIFICACIÓ DELS POSSIBLES ESCENARIS 

En el manual d’ús del programa OZone s’estableix que per una simulació existeixen 8 

tipus d’escenaris possibles en funció  dels criteris definits anteriorment. Aquest 

escenaris es classifiquen segons si la càrrega de foc està localitzada, 5 escenaris 

possibles, o bé si està repartida, 3 escenaris possibles. 

Càrrega localitzada: 

E1:  No es troba cap dels criteris, l’estudi es continua amb dues zones i la corba de 

generació de calor  (RHR) no es modifica fins el final del foc. 

E2:  Es troben primer C1 o C2, el flash over i tot el combustible s’incendia 

modificant la corba RHR. C3 no es troba, el model es manté com de dues zones. 
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E3: Es troben primer C1 o C2, el flash over i tot el combustible s’incendia 

modificant la corba RHR. C3 es troba després, el model canvia de dues zones a 

una zona. 

E4: C3 es troba primer. El model passa de dues a una zona. Després, ni C1 o C2 es 

troben, la corba RHR no es modifica. 

E5: C3 es troba primer. El model passa de dues a una zona. Després, C1 o C2 es 

troben, la corba RHR s’ha de modificar. 

 

Càrrega repartida uniformement: 

E6: Es troba C1 o C2, el flash over apareix i tot el combustible s’incendia de sobte, 

donant pas a una modificació de la corba RHR. El salt de una a dues zones és 

instantani. 

E7: C3 o C4 es troben primer, el model passa  de dues a una zona. Ni C1 ni C2 es 

troben, la corba de generació de calor no es modifica. 

E8: C3 o C4 es troben primer, el model passa de dues a una zona. C1 o C2 es 

troben, la corba de generació de calor s’ha de modificar. 

 

Imatge 4: Classificació dels possibles escenaris 
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INTERFACE PROGRAMA OZone 

L’objectiu dels creadors d’aquest programa era la senzillesa a l’hora d’utilitzar el 

programa. La interface es presenta com una cascada de taules on es poden  definir les 

característiques,  paràmetres, estratègia de la simulació i modificar les seves 

condicions. Hi ha 6 blocs 

principals: 

 

 

 -Compartiment 

 - Foc 

 - Perfil de l’acer 

 - Element 

 - Estratègia 

 -Paràmetres 

 

 

 

El primer pas consisteix en definir el recinte on es realitzarà la simulació. 

En primer lloc es defineixen les dimensions exteriors del recinte. Cal precisar el tipus 

de sostre que es vol: pla, a una aigua o a dues aigües.  Els elements de ventilació 

forçada (smoke extractors) es defineixen per a tot el recinte sense concretar la seva 

posició. 

 

 

Imatge 5: interface principal de l'OZone 
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Imatge 6: Interface definició del compartiment 

Cal definir els materials tan del sostre, com del terra i de les parets. En aquesta finestra 

(imatge 6) es defineix el material amb les seves propietats. El programa té una llibreria 

amb els materials més comuns (fusta, acer, formigó, totxanes,..) però també hi ha 

l’opció de definir el teu propi material. També cal definir les obertures no forçades que 

hi ha en cada façana i les seves dimensions, el sistema de control d’apertura (en funció 

del temps, temperatura, corba progressiva,...) i el comportament tèrmic (adiabàtic o 

no). 

 
Imatge 7: Interface selecció materials o obertures 
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Un cop definit el recinte, el segon bloc consisteix en definir el foc. La primera opció és 

triar un foc basat en el NFSC design fire. Es tracta d’uns valors predeterminats de 

velocitat de creixement, velocitat de generació de calor, càrrega de foc i risc d’ignició 

per algunes activitats. També es defineixen paràmetres molt influents per l’aparició del 

flash-over com l’àrea màxima de foc, l’altura del foc i l’altura del combustible. 

 
Imatge 8: Interface selecció d’un incendi dissenyat 

També existeix la possibilitat de , si es coneixen les dades de la càrrega de foc o els 

models proporcionats per l’OZone s’allunyen molt del que es busca, l’usuari pot definir 

el seu foc. 

 
Imatge 9: Interface definició d'un foc manualment 
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En aquest bloc hi ha un paràmetre molt important que cal definir, el model de 

combustió. Aquest paràmetre defineix el model numèric a utilitzar i pot donar lloc a 

una modificació en la corba de generació de calor. Hi ha tres models possibles. 

No combustion model: En aquest cas, la presencia o no d’oxigen dins de 

l’edifici no es té en compte. Els balanços de massa 

i d’energia es calculen tenint en compte la corba 

RHR i la velocitat de piròlisi. Aquest model serveix 

per modelitzar assajos on la RHR i la velocitat de 

piròlisis s’han mesurat o per focs controlats  pel 

combustible. 

 

External flaming combustion model: Es considera la possibilitat de flames externes al 

recinte. Tota la càrrega de foc es transforma en el 

recinte, però amb una disminució de calor al medi 

exterior. El RHR es limitat per l’oxigen, però la 

velocitat de piròlisi es manté igual. Quan tot 

l’oxigen és consumit, la combustió està completa. 

 

Extended fire duration model. Aquest model es basa en que la velocitat de 

piròlisi o la pèrdua de massa és proporcional a la 

quantitat d’oxigen que entra al recinte en cas de 

foc controlat per ventilació. NO es considera cap 

combustió externa i tota l’energia s’allibera en el 

recinte. La duració del foc es prolonga fins que tot 

el combustible s’ha cremat.  
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Per acabar només cal definir l’acer amb el que es treballa, el seu perfil i si es troba 

protegit o no. El programa proporciona una llibreria de materials que s’utilitzen per la 

protecció de l’acer però també existeix la possibilitat de definir un material aïllant 

propi. També cal definir la situació del foc respecte l’acer així com alguns coeficients de 

transmissió de la calor. 

 

 
Imatge 10: Interface definició de l'acer i la seva protecció 

 

 
Imatge 11: Interface definició de la calor 
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L’últim bloc per definir el conjunt a simular consisteix en definir a quin tipus d’esforç 

està sotmès l’acer. 

 
Imatge 12: Interface de les sol·licitacions estructurals 

 

Finalment només queda definir l’estratègia i els paràmetres que es seguiran per la 

simulació. L’estratègia ens permet triar entre un model de dues zones, una zona o la 

combinació automàtica entre tots dos. Per aquest cas caldrà definir els paràmetres per 

la transició. La pantalla de paràmetres permet definir el comportament de les 

obertures, les condicions inicials, els intercanvis de calor a través de les parets, la 

duració de la simulació, etc. 

 

 
Imatge 13: Interface de la estratègia de la simulació i dels paràmetres que la defineixen 
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E) PLÀNOLS 

 

Aquest annex conta de elsd plànols de les peces que contitueixen la proveta assajada, de 

manera que amb ells es poden construir més provetes i ampliar la campanya experimental. 

Aquests plànols són: 

  

1- BASE DE LA PROVETA 

2- SUPORT DELS SENSOR EXPANSIÓ 

3- LATERAL 

4- PLACA D’ACER 

Per a obtenir informació referent al muntatge de la proveta es pot consultar en la memòria 

l’apartat 4.2.2- “Configuració de l’assaig” 
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F) FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD 

 

Aquest document facilitat per l’empresa fabricant de la pintura intumescent Stofire es 

de gran importancia ja que la pintura pot contenir elements quimics perjudicials per la 

salut. Per aquest motiu és molt important llegir detingudament aquest document 

abans de manipular la pintura i pendre les mesures de seguretat que s’hi presenten. 


