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3. RESISTÈNCIA AL FOC DE LES ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 
 
 

3.1. Introducció 
 
Són molts els perills que comporta la declaració d’un incendi en un edifici, és cert 

que  l’amenaça més gran per a les persones ve donada per l’inhalació de fums i 
gasos generats per l’incendi (aquesta es la causa del 90% de les morts del ocupants 
dels edificis on es produeix un incendi), tot i això no és l’únic risc al qual es veuen 
sotmeses les persones, sinó que el col·lapse de l’estructura representa un greu perill 
per a les persones i sobretot per als bombers, a mes que pot suposar l’extensió i 
propagació del foc a propietats veïnes . Per aquest motiu la resistència al foc de les 
estructures metàl·liques es mesura en el temps (en minuts) que una determinada 
estructura és capaç de resistir sota l’acció del foc abans de produir-se el seu 
col·lapse. Cada país defineix les classes resistents R30,R60 ... en funció del tipus 
d’edifici, el seu ús, la càrrega de foc o el número de persones que l’ocupen.  En el 
cas de l’estat espanyol trobem el CTE (Código Técnico de la Edificación), on 
estableix al DB SI-6 la resistència al foc de les estructures referint-se als edificis d’ús 
no industrial. Estableix per exemple R30 per a vivendes unifamiliars o R90 per a 
aparcaments. També tenim el RSIEI (Reglamento de Seguridad frente incendios 
para edificios industriales) on determina l’estabilitat al foc en funció del tipus d’edifici i 
el nivell de risc intrínsec. Per exemple per a l’estructura principal de cobertes 
lleugeres i els seus suports en plantes sobre la rasant en les condicions indicades 
podem adoptar valors mínims de R15 quan el nivell de risc és baix o mig (depenent 
del tipus d’estructura). 

 
3.2. Comportament de l’acer estructural davant el foc 
 
Una de les propietats de l’acer és que és incombustible, però l’augment de 

temperatura que pateix al estar sotmès a una situació d’incendi, provoca que les 
seves propietats mecàniques i tèrmiques es vegin afectades.  A continuació veurem 
com varia la temperatura de l’acer en aquests casos i de quines variables en depèn. 

 
La temperatura que assoleix un perfil o element estructural d’acer sense 

protecció és funció de la càrrega de foc, el factor d’obertures, el factor de massivitat i 
el coeficient d’emissivitat.  La càrrega de foc depèn del mobiliari o elements 
emmagatzemats a l’interior de l’estructura, el factor d’obertures queda definit per una 
relació entre la superfície d’obertures en relació a la superfície interior, el factor de 
massivitat d’un perfil es defineix amb el quocient entre la superfície a través de la 
qual es produeix la transferència tèrmica i el volum d’acer que s’escalfa. Aquest 
factor ens indica la velocitat d’escalfament de l’acer, podem assimilar-lo a l’invers de 
l’espessor de la secció, com més espessor, menor és el factor de massivitat i més 
triga en augmentar la seva temperatura. 

 
El coeficient d’emissivitat és un factor que depèn de la posició del perfil respecte 

les flames, el seu valor varia entre 0,3 i 0,7, depenent del tipus d’element estructural 
i el nombre de cares exposades al foc (veure taula 3.1) 
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Taula 3.1: Coeficient d’emissivitat d’un perfil metàl·lic 
      (Font: NTP 201) 

 
 

3.2.1. Característiques mecàniques en funció de la temperatura 
 

Tot i que l’acer és un material no combustible, quan una estructura metàl·lica es 
veu sotmesa a una situació d’incendi, les altes temperatures a les quals es veu 
sotmesa provoca que les principals propietats mecàniques de l’acer es vegin 
afectades. Com podem veure en el gràfic 3.1, una sèrie de diferents diagrames 
tensió – deformació, es a dir  la relació entre la tensió aplicada i la deformació 
obtinguda es modifica en funció de la temperatura. Aquest fet també el podem 
observar en el gràfic 3.2 on observem la variació del mòdul de deformació en funció 
de la temperatura.  

 
 
 

 
 

Gràfic 3.1: Variació de la relació σ-ε en 
funció de θa (Font: NTP 200) 

 
 
Gràfic 3.2: Reducció de E en funció de θa 

(Font: NTP 200)
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A mida que augmenta la temperatura per a una tensió donada, la deformació de 
la estructura augmenta, per exemple per una tensió de 1200 kg/cm2, la deformació a 
temperatura ambient, 20ºC és de 0,55·10-3, en canvi a una temperatura de 500ºC, la 
deformació és de 3,1·10-3, per tant queda patent la influència de la temperatura en la 
resposta de l’estructura, per efecte del calor s’originen grans dilatacions i 
deformacions.  

 
 

3.2.2. Característiques tèrmiques en funció de la temperatura 
 
La variació de la temperatura de l’acer provoca canvis en les seves propietats 

tèrmiques, les principals modificacions les trobem en la dilatació tèrmica, el calor 
específic i la conductivitat tèrmica. Cal remarcar que la densitat de l’acer tot i que la 
temperatura d’aquest augmenti es manté constant, ρa=7850kg/m3. 

 
- Coeficient de dilatació: 
 
 La deformació relativa d’una barra d’acer, anomenat coeficient de dilatació lineal  

ε=Δl/l depèn molt directament de la temperatura a la qual es troba el material, 
equacions [3.1] a [3.3]. Com podem veure en el gràfic núm. 3.3, la variació de la 
longitud en relació a la seva longitud inicial és sempre creixent, excepte en l’interval 
(750-860ºC) on es manté constant en 1,1·10-2. 

 

( ) ( ) [ ]6
aPer a    20ºC 735º           10 12 0.004 20 20      3.1θ ε θ θ−≤ ≤ = + ⋅ − ⋅ −⎡ ⎤⎣ ⎦a a aC

 

[ ]2
aPer a    735ºC 860ºC         1,1 10                                                     3.2θ ε −≤ ≤ = ⋅a  

  

[ ]5 3
aPer a   860ºC 1200ºC         2 10 6,2 10                              3.3θ ε θ− −≤ ≤ = ⋅ ⋅ − ⋅a

a  
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Gràfic 3.3: Deformació unitària de l’acer en funció de la seva temperatura 
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- Calor específic: 
 

 El calor específic, calor necessari per elevar un grau la temperatura d’un gram 
de material, també és funció de la temperatura del material, equacions [3.4] a [3.7]. 
Com podem observar en el gràfic 3.4, entre els 200-600ºC es produeix un augment 
progressiu del Ca però en d’interval 600-735ºC, hi ha un augment brusc, assolint un 
pic als 735ºC on el Ca= 5000 J/kgºK, aquest pic és típic  de un punt crític en el 
diagrama de fases. Entre els 735-900 ºC es produeix una forta davallada que 
culmina amb l’estabilització per a temperatures entre els 900-1200ºC, on Ca= 650 
J/kgK. 
 

 

[ ]3 2 6 3
aPer a    20ºC 600º           c 425 0,773 1,69 10 2,22 10         3.4θ θ θ θ− −≤ ≤ = + ⋅ − ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅a a a aC

 

( ) [ ]aPer a    600ºC 735ºC         c 666 13002 738                                             3.5θ θ≤ ≤ = + −a a  

( ) [ ]aPer a   735ºC 900ºC         c 545 17820 731                                              3.6θ θ≤ ≤ = + −a a  

[ ]aPer a   900ºC 1200ºC         c 650                                                                         3.7θ≤ ≤ =a  
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Gràfic 3.4: Calor específic de l’acer en funció de la seva temperatura 

  
 

- Conductivitat tèrmica: 
 

 Una altra de les propietats tèrmiques de l’acer que varia amb la temperatura 
del material és la conductivitat tèrmica, capacitat de deixar passar el calor, podem 
veure en el gràfic 3.5 com es produeix una disminució de la conductivitat per a 
temperatures superiors als 20ºC i que s’estabilitza per a temperatures superiors als 
800ºC, mantenint-se constant en 27,3W/mºK, equacions [3.8] i [3.9]. 
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[ ]aPer a    20ºC 800º             54 0,0333                   3.8θ λ θ≤ ≤ = − ⋅a aC
 

[ ]aPer a    800ºC 1200ºC         27,3                                   3.9θ λ≤ ≤ =a  
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Gràfic 3.5: Conductivitat tèrmica de l’acer en funció de la seva temperatura 

 
 

3.3. Comportament de les estructures metàl·liques en front el foc 
 

Hi ha dos factors que influiran principalment en la resposta de les estructures 
metàl·liques, com són el nivell de càrrega, (com més càrrega hi hagi a l’estructura la 
temperatura de col·lapse serà mes petita) ,  i el grau de hiperestatisme del sistema, 
com més hiperestàtica sigui una estructura millor serà el seu comportament ja que 
permet la redistribució de les càrregues cap a les zones de menor temperatura.  Cal 
dir que la fase ultima està essencialment determinada per valors molt reduïts de la 
rigidesa (baix mòdul E)  i que no aplica la prevenció clàssica de que l’hiperestatisme  
és desfavorable amb  augment temperatura convencional (inferior a 60 º C).  

 
Cada tipus d’element dins una mateixa estructura tindrà una forma diferent de 

col·lapse. El col·lapse dels elements verticals com són els pilars es produeix per 
inestabilitat, observant-se clarament com augmenta la deformació horitzontal, en 
canvi en elements horitzontals la deformació vertical que es produeix abans del 
col·lapse de la estructura és molt gran. Per tant caldrà establir en cada cas el criteri a 
seguir, depenent de l’element estudiat ja que una fletxa massa gran pot considerar-
se inadmissible, sobretot des del punt de vista de l’evacuació de les persones. 

 
L’anàlisi de les estructures es pot realitzar des de diferents punts de vista, com 

mostra la figura 3.1 podem analitzar la resposta d’un element, d’una part de 
l’estructura o bé la resposta global.  
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Figura 3.1: Tipus d’anàlisi d’una estructura 

 
 Un anàlisi global de l’estructura permet tenir en compte la interacció entre els 

diferents elements de l’estructura així com la influència del recinte que incideix 
directament en el desenvolupament de l’incendi, tot plegat permet establir criteris 
d’estabilitat global. Per contra trobem que són mètodes molt complexos d’aplicar on 
hi ha nombrosos factors a tenir en compte. 

 
Per altra banda podem analitzar cadascun dels elements que formen una 

estructura, aquesta metodologia té la avantatja que resulta fàcil d’aplicar de manera 
sistemàtica i està pensada generalment per a l’aplicació sota condicions de foc 
estàndards. 

 
Un cop plantejat el tipus d’anàlisi a aplicar falta determinar quin mètode 

utilitzarem per a aquest anàlisi. Existeixen diferents mètodes per a avaluar la 
resposta mecànica de les estructures en front el foc, per una banda trobem els 
mètodes basats en dades tabulades predefinides, aplicables només a casos molt 
concrets. En segon lloc trobem els mètodes de càlcul simplificats que es poden 
dividir en dos grups, el primer i més utilitzat és el mètode de la temperatura crítica, 
que permet obtenir la resposta mecànica dels diferents elements que formen part de 
una estructura. En el segon grup hi trobem tots els models mecànics simplificats 
desenvolupats per a l’anàlisi d’elements estructurals. Per últim tenim els mètodes de 
càlcul avançats, basats en mètodes d’elements finits i que permeten l’estudi de 
qualsevol tipus de estructura. Generalment s’utilitzen per a l’estudi global de les 
estructures, obtenint d’aquesta manera la interacció entre els diferents elements i 
parts de la mateixa, permetent d’aquesta manera la redistribució dels esforços de les 
parts més calentes, debilitades per l’acció del foc,  a les parts més fredes, de manera 
que s’aconsegueix una situació més realista de la resposta mecànica de les 
estructures. 
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3.4. Mètode de la temperatura crítica 
 

3.4.1. Generalitats 
 
Aquest mètode estudia el comportament de les estructures metàl·liques davant 

un incendi basant-se en una aproximació realitzada a partir dels models de càlcul 
simplificats per tipus específics d’elements. Es considera que l’acció tèrmica que 
actua és la corresponent a  un incendi normalitzat actuant de manera uniforme al 
llarg de tot l’element. Al tractar-se d’elements d’acer, la homogeneïtat d’aquest 
material fa que la hipòtesi de considerar temperatura uniforme en tota la secció sigui 
bastant real. L’objectiu d’aquest mètode és trobar la temperatura crítica d’un element 
d’acer, entenent com a temperatura crítica la temperatura a la qual la capacitat de la 
secció s’iguala a l’efecte de les càrregues aplicades, és a dir la temperatura a la qual 
es produeix el col·lapse de l’element. 

 
Per a l’aplicació d’aquest mètode haurem de tenir en compte diferents 

consideracions:  
 

- En l’anàlisi de les barres es negligeixen l’efecte de les dilatacions 

- Es considera que la temperatura és uniforme 

- La velocitat d’increment de la temperatura és:  2 50  ºC/min
d a
dt
θ

≤ ≤  

- Aplicable a graus acer definits en EN 10025 (S235, S275, S355) 

- La classificació de les seccions es realitzarà amb un factor ε reduït, que 

trobarem a partir de l’expressió [3.10]. 

 

            0,85 235 yfε = ⋅       (on fy és el límit elàstic a 20ºC)    [3.10] 

 
L’àmbit d’aplicació d’aquest mètode abarca principalment tres tipus 

d’elements, bigues amb o sense protecció amb una secció exposada en tres o 
quatre de les seves superfícies; columnes, amb o sense protecció, sotmeses al foc 
en totes les seves cares i elements de tracció exposats al foc. 

 
Per a l’aplicació d’aquest mètode en primer lloc caldrà determinar les càrregues 

que actuen en l’estructura en cas d’incendi, tenint en compte que aquesta és una 
situació de tipus accidental, per tant els coeficients de seguretat seran els definits 
per aquests casos. Un cop conegudes les càrregues actuants, la temperatura crítica 
vindrà definida pel nivell de càrrega aplicada expressada com a nivell de utilització.  

 
Partint de la premissa que , , , , ,0θ= ⋅fi d t y fi dR k R , on  Rfi,d,t  és la resistència de càlcul 

en cas d’incendi per a un temps t calculat des de l’inici de l’incendi, on Rfi,d,0 és la 
resistència de càlcul en cas d’incendi (γM,fi=1,0) per a t=0 i ky,θ és el factor de 
reducció de la resistència quan l’acer assoleix una temperatura θa, deduirem 
l’expressió del nivell de utilització a partir de les equacions [3.11] a [3.14]. 



  ETSECCPB- JUNY 2007 

 
TESINA: ESTRUCTURES LLEUGERES SOTMESES A L’ACCIÓ D’INCENDI 16 
 
 

 
[ ]                                                                                                                              3.11, , , , ,0

          , , , ,

θ= ⋅

≥

R k Rfi d t y fi d

R E Efi d t fi d fi dPer altra banda  on és [ ]

[ ]

3.12

    3.130, , , ,0

,     0 0
, ,

μ

μ μ

≥ ⋅

=

R Rfi d t fi d
E fi d
R fi d t

l'acció de disseny en cas d'incendi           

, per tant:                                                                            

 sent el nivell [ ]                                                                                   3.14de utilització 

 De les expressions anteriors podem  deduir que , 0yk θ μ≥  per tal que es 
satisfaci el criteri de resistència al foc, per tant la temperatura que fa que , 0yk θ μ=  és 
la temperatura crítica.

 
També podem trobar l’expressió de μ0 a partir del factor de càrrega, equacions 

[3.15] i [3.16]. 
 

[ ]

[ ]

0
1

,1 ,1

1 1

                         3.15

             3.16

γ
μ η

γ

η
γ γ

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
+Ψ ⋅

=
⋅ + ⋅

Mfi
fi

M

k fi k
fi

G k Q k

G Q
G Q

     , sent ηfi el factor de càrrega 

Podem veure com el factor de càrrega, depèn en gran mesura del valor del 
coeficient de simultaneïtat de les sobrecàrregues, i aquest a la seva vegada varia en 
funció del tipus d’edifici que estem estudiant. En el gràfic 3.6, inclosa en l’Eurocodi 3 
part 1-2, veiem la influencia sobre el factor de càrrega de la relació entre la 
sobrecàrrega i les càrregues permanents així com del coeficient de simultaneïtat. 

 
Gràfic 3.6: Variació del factor de càrrega 
                  (Font: E-3 part 1-2) 
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Dels dos procediments explicats per al càlcul del nivell de utilització, utilitzarem el 
primer ja que dóna un valor més realista del nivell de utilització de l’estructura. 

 
Un cop calculat el nivell d’utilització de l’estructura podem calcular la temperatura 

crítica que provoca el col·lapse de l’estructura a través de l’expressió: [3.17]. 
 

 , 3,833

139,19 ln 1 482
0,9674a crit

o

θ
μ

⎡ ⎤
= ⋅ − +⎢ ⎥⋅⎣ ⎦

       [3.17] 

 
Calculant la massivitat de l’element, utilitzarem el nomograma normalitzat per tal 

d’obtenir el temps que triga l’element en assolir la temperatura crítica. 
 
 

3.4.2. Càlcul de θcrit  per a seccions tipus IV 
 
Cal esmentar que per a seccions de classe 4 l’Eurocodi recomana limitar el valor 

de la temperatura crítica que pot assolir l’element en 350ºC per tal de tenir en 
compte l’abolladura d’aquest tipus de seccions. En principi no caldria el càlcul del 
nivell de utilització, podent passar directament a l’obtenció del temps que triga 
l’element en assolir  θcrit . Ara bé l’assumpció d’aquest valor condueix a resultats molt 
conservadors, per tant per tal de poder comprovar fins a quin punt aquest tipus de 
secció és capaç de resistir en cas d’incendi calcularem quina serà la seva 
temperatura crítica , tenint en compte les consideracions que estableix l’annex E de 
l’Eurocodi 3 part 1-2. 

 
1.- Dimensionem l’element en ELU i comprovem en ELS a T=20ºC de manera 

que obtenim el valor del moment sol·licitació Msd 20ºC. 
 
2.- Calculem la combinació de càrregues amb els coeficients corresponents a 

situació d’incendi i  obtenim el moment sol·licitació en cas d’incendi Msd,fi. 

 
3.- Classifiquem la secció amb el valor de ε reduït, que donarà que tinc secció 

C4, per tant a continuació calculo Weff  i calculem el moment resistent de la secció 
com MRd,fi=Weff · fy,θcrit/γMo. 

 
4.- El col·lapse de l’estructura es produirà quan el moment sol·licitació sigui igual 

al moment resistent de la secció, i la temperatura a la qual això succeeixi serà la 
temperatura crítica. 

 

θ θ

θ
θ θ θ

⋅ = → =

= ⋅ =

,
, , ,

,
, 0.2, 20º p0.2,

20º

Per altra banda  , per tant k

Sd fi
eff y crit Sd fi y crit

eff

y crit
y crit p y C

y C

M
W f M f

W

f
f k f

f                                   [3.18] 

Un cop conegut el valor del factor de reducció, expressió [3.18], trobarem a quina 
temperatura correspon (taules de l’Eurocodi 3 part 1-2 annex E), calculem el factor 
de massivitat i trobem el temps que l’estructura triga en assolir dita temperatura.  
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3.4.3. Càlcul de les accions de disseny 
 

Tali com estableix el CTE, es considera la situació d’incendi com a una 
situació del tipus accidental, per tant la combinació d’accions que actua en aquest 
cas és la que mostra l’equació [3.19], amb els coeficients parcials de seguretat de la 
taula  3.2 i els coeficients de simultaneïtat per a les sobrecàrregues, suposant que es 
tracta d’elements de coberta no accessibles, són:       0 1 2 0Ψ = Ψ = Ψ =  

 
 

*
*

, , , , ,1 1,1 ,1 , 2, ,,
1 1 1
γ γ γ γ

≥ ≥ >

= ⋅ + ⋅ + ⋅Ψ ⋅ + ⋅Ψ ⋅∑ ∑ ∑fi d G j k j k j Q k Q i i k iG j
j j i

p G G Q Q                           [3.19] 

 
 

 EFECTE FAVORABLE EFECTE DESFAVORABLE 
Permanent 1,0Gγ =  1,0Gγ =  

Permanent de valor 
 no constant 

* 1,0
G
γ =  * 1,0

G
γ =  

Variable 0Qγ =  1,0Qγ =  

Accidental 1,0Aγ =  1,0Aγ =  
 

Taula núm. 3.2: Coeficients parcials de seguretat 
 

 
3.4.4. Càlcul de la resistència en cas d’incendi 

 
, , , , ,0θ= ⋅R k Rfi d t y fi d                                                      [3.20] 

 
Per al càlcul de la resistència de un element  en cas d’incendi, equació [3.20], 

haurem de tenir en compte en primer lloc la variació de les propietats mecàniques de  
l’acer en funció de la seva temperatura, i en segon lloc la resistència de l’element per 
a t=0 (equacions [3.21] a [3.25]). La variació de les propietats de l’acer es té en 
compte en els càlculs a través dels factors de reducció contemplats en l’Eurocodi 3 
part 1-2 i que mostrem en la taula 3.3. Com podem veure en els gràfics 3.7 i 3.8, els 
coeficients  kpθ, kyθ i kEθ disminueixen a mida que θa augmenta, per tant el material 
es va debilitant a mida que transcorre l’incendi. 
 

   
 

Gràfic 3.7: Relació σ - ε   (Font: E-3 part 1-2)
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Gràfic 3.8: Coeficients de reducció en funció de la temperatura de l’acer   (Font: E-3 part 1-2) 

 
 

 
Taula 3.3: Factors de reducció de fy i Ea en funció de θa   (Font: E-3 part 1-2) 

 
 

 Resistència del elements traccionats: 
 

, ,1, , , ,N k Ny Mfi Rd r d M fiγ γθθ
⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦

    [3.21]  

 
 On:  

Nrd : és la resistència de càlcul de la secció sol·licitada a tracció pura a 
temperatura ambient  

Ky,θ  el coeficient de reducció del límit elàstic 
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 Resistència d’elements comprimits (secció tipus 1, 2 o 3): 
 

2 2

2

0,5

, ,

,, , , ,
1

1 1
2

0,65 235

fi

y

y E

N A k f yyb fi Rd fi M fi

f

k k

θ θ θ

θ θ θ

θ θ θ

χ γθθ

χ
ϕ ϕ λ

ϕ αλ λ

α

λ λ

= ⋅ ⋅ ⋅

=
+ −

⎡ ⎤= ⋅ + +⎣ ⎦

=

⎡ ⎤= ⎣ ⎦

      [3.22] 

 
En el cas que hi hagi problemes de inestabilitat, el procés per a calcular la 

temperatura crítica es converteix en un procediment iteratiu. Es pot evitar el càlcul 
iteratiu si prenem un valor fixe per 0,5

, ,y Ek kθ θ⎡ ⎤⎣ ⎦  per tal que 0,5

, ,y Ek kθ θ θλ λ ⎡ ⎤= ⎣ ⎦  no variï 
amb la temperatura. 
 

 Resistència d’elements sotmesos a flexió (arriostrat enfront vinclament 
lateral): 

 

, ,1, , , ,M k My Mfi Rd r d M fiγ γθθ
⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦

     [3.23] 

 
Mrd : es el moment últim de la secció sol·licitada a flexió simple a temperatura 
ambient incloent, en el seu cas, la reducció per efecte de l’esforç rasant, i segons la 
classificació de la secció. 
 

 Resistència d’elements sotmesos a tallant: 
 

, ,1, , , ,V k Vy Mfi Rd r d M fiγ γθθ
⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⎢ ⎥⎣ ⎦

     [3.24] 

 
Vrd : es el tallant últim de la secció sol·licitada a flexió simple a temperatura ambient 
incloent. 
 

 Resistència enfront vinclament lateral d’elements sotmesos a flexió: 
 

( )

, ,

, 2 2
, , , , , ,

2

, , , , , ,

0,5

, , , , , ,

, ,, , ,
1

1 1
2

0,65 235

LT fi y y M fi

LT fi

LT com LT com LT com

LT com LT com LT com

y

LT com LT y com E com

M W k fy comb fi Rd

f

k k

θ θ θ

θ θ θ

θ θ θ

χ γθθ

χ
λ

αλ λ

α

λ λ

= ⋅ ⋅ ⋅

=
⎡ ⎤Φ + Φ −⎣ ⎦

⎡ ⎤Φ = + +⎢ ⎥⎣ ⎦

=

⎡ ⎤= ⋅ ⎣ ⎦

     [3.25] 

 
Wy : segons la classificació de la secció. 
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 Resistència de seccions tipus 4: 
 

Per al càlcul de la resistència en front el foc de les seccions tipus 4, en 
l’Eurocodi 3 part 1-2 annex E, estableix que aquest tipus de secció ha de verificar la 
resistència amb les equacions descrites anteriorment on es substitueix l’àrea i el 
mòdul d’inèrcia de la secció per la seva àrea i inèrcia efectiva. Aquestes propietats 
es determinen respecte les propietats del material a 20ºC. Per altra banda els factors 
de reducció del límit elàstic es prendran d’acord amb la taula específica per aquest 
tipus de secció, taula 3.4, on es considera que la resistència de l’acer en cas 
d’incendi es la corresponent al 0,2% de deformació residual en la baixada paral·lela 
a la branca elàstica, donat que no hi ha un esglaó típic que marqui el límit elàstic.     
En el gràfic 3.9 veiem com el factor de reducció disminueix a temperatures superiors 
als 100ºC i assoleix el valor de 0 per a una temperatura de 1200ºC. 

 
 

Steel 
Temperature θa 

Reduction factor (relative to fy) 
for the design strenght of hot 
rolled and welded thin walled 
sections kp0,2θ=fp0,2θ/fy 

Reduction factor (relative to fyb) 
for the design strenght of cold 
formed thin walled sections 
kp0,2θ=fp0,2θ/fyb 

20ºC 1 
100ºC 1 
200ºC 0,89 
300ºC 0,78 
400ºC 0,65 
500ºC 0,53 
600ºC 0,3 
700ºC 0,13 
800ºC 0,07 
900ºC 0,05 

1000ºC 0,03 
1100ºC 0,02 
1200ºC 0 

Note 1: For intermediate values of steel temperature, linear interpolation may be 
used 

Note 2: The definition for fyb should be taken from EN1993-1-3 
 

     Taula 3.4: Coeficients de reducció kp,0.2θ per a seccions tipus IV    
                      (Font: E-3 part 1-2 annex E) 
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           Gràfic 3.9: Variació del factor de reducció amb la temperatura de l’acer 
 
 
Donat que els valors de la taula permeten una interpolació lineal per a valors 

intermitjos, calcularem les equacions que permeten obtenir el valor del factor de 
reducció per a cada interval de temperatura com:  
 

1 1

2 2

1 1

2 2

( )
     

     

1
1

k f a b
k a b

k a b

ka
kb

θ θ
θ
θ

θ
θ

= = ⋅ +
= ⋅ +

= ⋅ +

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
⋅ =⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥
⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦

 

 
Dades utilitzades per a la realització de la interpolació: 
 

θ k 
100 1 
200 0,89 
300 0,78 
400 0,65 
500 0,53 
600 0,3 
700 0,13 
800 0,07 
900 0,05 
1000 0,03 
1100 0,02 
1200 0 

 
Podem veure els resultats de la interpolació lineal per a cadascun dels intervals de 
temperatura en les equacions de la taula 3.5. 
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a<θa<b k=f(θ) 
100-200 k=-0,011·θ+1,11 
200-300 k=-0,011·θ+1,11 
300-400 k=-0,013·θ+1,17 
400-500 k=-0,012·θ+1,13 
500-600 k=-0,023·θ+1,68 
600-700 k=-0,017·θ+1,32 
700-800 k=-0,0006·θ+0,55 
800-900 k=-0,0002·θ+0,23 
900-1000 k=-0,0002·θ+0,23 
1000-1100 k=-0,0001·θ+0,13 
1100-1200 k=-0,0002·θ+0,24 

 
            Taula 3.5: k=f(θ) per seccions tipus IV 
 

Si realitzem la inversa de les equacions k=f(θ) obtenim el valor de la 
temperatura en funció del valor del factor de reducció k, aquesta relació ens 
permetrà trobar de manera ràpida el valor de θcrit, com podem veure en la taula 3.6. 
 
 

a<k<b θ=f(k) 
1-0,89 θa=-90,91·k+100,9 
0,89-0,78 θa=-90,91·k+100,9 
0,78-0,65 θa=-76,9·k+90 
0,65-0,53 θa=-83,3·k+94,16 
0,53-0,3 θa=-43,47·k+73,04 
0,3-0,13 θa=-58,82·k+77,64 
0,13-0,07 θa=-1666,67·k+916,67 
0,07-0,05 θa=-5000·k+1150 
0,05-0,03 θa=-5000·k+1150 
0,03-0,02 θa=-10.000·k+1300 
0,02-0 θa=-5000·k+1200 

 
       Taula 3.6: Equacions θa=f(k) per seccions tipus IV 
 
 

3.4.5. Càlcul del factor de massivitat 
 

Es defineix el factor de massivitat com la relació entre la superfície a través de 
la qual es realitza la transferència tèrmica i el volum d’acer que s’escalfa. Aquest 
factor coincideix en certa manera amb l’invers de l’espessor mig de l’acer, com més 
elevat sigui aquest factor, més prim és l’element i per tant més ràpid s’escalfa 
l’element. Per a temperatures uniformes indica la velocitat d’escalfament de la 
secció. Per al càlcul del factor de massivitat l’Eurocodi 3 estableix  els següents 
criteris: 

 
- Per a un tub de secció qualsevol i espessor constant (ta) petit en relació al 

seu perímetre, exposat en totes les seves cares : Sm≈1/ta. 
- Per a una secció oberta de forma qualsevol i espessor constant (ta) 

suposat també petit en relació al seu perímetre, Sm≈2/ta si la secció està 
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totalment exposada i Sm≈1/ta si només la meitat del perímetre està 
exposat. 

- Si la secció està formada per varies seccions parcials Ai, on totes elles 
estiguin incloses en algun dels casos anteriors, per al conjunt de la secció 
podem adoptar la mitja ponderada, de manera que 

       m i i i i iS v S on v A A= ⋅ =∑ ∑  
- Per altres casos es pot aplicar la definició general Sm=Am/V o aplicar els 

valor de les taules 3.7 i 3.8, en qualsevol cas el valor de Sm no serà mai 
inferior a 10 m-1. 

 
 
 
 

 
Taula 3.7: Valors de Sm per a diferents seccions 

         (Font: E-3 part 1-2) 
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Taula 3.8: Valors de Sm per a diferents seccions II    

(Font: E-3 part 1-2) 
 

 
3.4.6. Nomograma normalitzat 

 
Per a distribucions de temperatura uniformes al llarg de la secció transversal, 

l’increment de temperatura per a elements no protegits ve determinada per 
l’expressió [3.26]: 

 

, ,a t m sh
a a

t
S k hnet tot c

θ
ρ
Δ

Δ = ⋅ ⋅
⋅    [3.26] 

On: 
 
Sm=Am/V   : factor de massivitat de l’element 
hnet,tot  : flux tèrmic total de l’element W/m2 
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ρa : massa volumètrica de l’acer, 7850kg/m3 

ca : calor específic de l’acer J/kgºK (depèn de la θa) 
ksh=1,0 
 

El terme hnet,tot representa l’acció tèrmica, depenent del model de foc utilitzat i 
de la protecció si existeix de l’element d’acer. En el cas que ens ocupa el model de 
foc correspon a condicions d’incendi normalitzat segons l’assaig normalitzat ISO 834 
i seccions sense protecció. 
 

El procés que ens conduirà a l’obtenció del temps que resisteix un element 
consisteix en, un cop determinada la temperatura crítica que provoca el col·lapse de 
l’estructura i el factor de massivitat de la secció, establir en funció del nomograma 
normalitzat, el temps que transcorre des de l’inici de l’incendi fins que s’assoleix dita 
temperatura.  

 
Existeixen nomogrames ja calculats per a certs valors del factor de massivitat, 

com el que es mostra en el gràfic 3.10 on podem trobar el temps que una secció 
resisteix per a valors de Sm compresos entre els 10-350 m-1.   

 
 

 
Gràfic 3.10: Nomograma normalitzat per Sm<350 m-1 

             (Font: Arcelor) 
 
Ara bé el cas que ens ocupa, les estructures lleugeres, tenen uns valors del 

factor de massivitat força més elevats donat el seu reduït espessor. Per aquest motiu 
s’ha realitzat el càlcul de la temperatura que assoleix una secció d’acer quan es 
troba sotmès a l’acció del foc a través de l’equació [3.26], i considerem Δt com 
l’increment de temps (en segons)  a través de l’expressió [3.27].  
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35 10

min 5 , 5
m

t seg t seg
S

⎛ ⎞⋅
Δ ≤ → Δ =⎜ ⎟

⎝ ⎠
    [3.27] 

  
hnet,tot  : Flux net total, expressat en W/m2 , calculat amb l’equació [3.28]  
 

 ( ) ( ) ( )4 48
, , , , ,5,67 10 273 273net tot res g t m t c g t m th ε θ θ α θ θ− ⎡ ⎤= ⋅ ⋅ ⋅ + − + + ⋅ −⎢ ⎥⎣ ⎦  [3.28] 

 
On: 
 
θm,t = θa,t 
εres = 0,7 
αc= 25 
θg,t : temperatura del gas (ve donada per la corba nominal temps-temperatura), 
obtinguda a través de l’expressió [3.29]. 
 

( ), 10345 log 8 1 20g t tθ = ⋅ + +       [3.29] 
 
 t calculat des de l’inici de l’incendi 

 
Un cop realitzat els càlculs per a diferents factors de massivitat, els quals 

s’adjunten en l’annex número 1, obtenim el nomograma que es mostra en el gràfic  
3.11, que ens servirà per a calcular el temps que un element d’acer triga en assolir 
certa temperatura per a seccions amb factors de massivitat entre 350-900 m-1. 
 

RESISTÈNCIA AL FOC DELS ELEMENTS D'ACER
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  Gràfic 3.11: Nomograma per seccions amb Sm>350m-1 
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En aquest gràfic podem observar que per a temperatures inferiors als 850ºC el 
factor de massivitat influeix en el temps que la secció triga en assolir una 
determinada temperatura. Si fixem un valor per a θa, a menor factor de massivitat 
major és el temps que la secció triga en assolir la temperatura fixada, podem veure 
com la corba ISO 834 dona una cota inferior del temps que es triga en assolir certa 
temperatura.  

 
Per a valors de temperatura superiors als 850ºC la influència del factor de 

massivitat es pot considerar negligible, per tant podem realitzar el càlcul del temps 
que es triga en assolir una determinada temperatura de manera simplificada a través 
de la fórmula de la corba temps - temperatura de l’assaig normalitzat ISO 834. 

 
 
3.5. Assaig normalitzat ISO 834 
 
Per a l’estudi d’aquest fenomen s’utilitza un incendi normalitzat, fixat en la norma 

ISO 834 (UNE 23093) “Ensayos de resistencia al fuego. Parte I: Requisitos 
generales”, que ens servirà per a determinar la resistència al foc de les estructures 
metàl·liques.  

 
En aquesta norma s’estableixen els principis generals per a determinar la 

resistència al foc de diversos elements de construcció quan es sotmeten a 
condicions normalitzades d’exposició al foc. Cal esmentar que existeixen molts 
factors que intervenen en els resultats experimentals, i que no es poden controlar 
com ara els operaris que realitzen els assajos. 

 
La corba d’escalfament que estableix la variació de la temperatura en funció del 

temps transcorregut des de l’inici de l’incendi, equació [3.30], com podem veure és 
una fórmula logarítmica contínuament creixent, com podem veure al gràfic 3.12,  de 
manera que ens assegura que amb el temps suficient qualsevol material assoleix la 
seva temperatura de col·lapse. 

 
( )0

10345 log 8 1t
h hT T t− = ⋅ +       [3.30] 

 
sent T la temperatura en ºC, t el temps en minuts transcorreguts des de l’inici de 

l’incendi i prenent com a valor de T0
h=20ºC. 
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Gràfic 3.12: Corba normalitzada ISO 834 

     (Font: APTA) 
 

Aquesta corba presenta una pujada de la temperatura molt marcada al 
començament, estabilitzant-se a partir del 600ºC. 

 
 L’aplicació d’aquesta corba comporta l’assumpció d’una sèrie de requisits, en 
primer lloc es suposa que l’incendi no depèn de la càrrega de foc ni de les 
condicions de ventilació, que es produeix en tot el recinte, que no disminueix i a més 
no es considera la fase de pre flash-over. 
 

Cal remarcar que el desenvolupament d’un incendi real pel que fa a la corba 
temps - temperatura és sensiblement diferent a la de l’incendi normalitzat, com 
podem veure al gràfic 3.13. En un incendi real intervenen altres factors com ara la 
càrrega de foc i la superfície de ventilació del sector on es produeix l’incendi. El 
primer dels factors té a veure amb els materials que formen les parets i el terra del 
recinte, els elements emmagatzemats i el mobiliari. La magnitud  d’un incendi és 
funció de la quantitat de combustible disponible, però la temperatura del mateix no 
és només proporcional a la càrrega de foc sinó que també intervé l’oxigen disponible 
i la pèrdua de calories per les obertures. La màxima temperatura es produeix quan hi 
ha un equilibri entre l’aportació de oxigen i la pèrdua de calories, independentment 
de la temperatura assolida els efectes de la temperatura en una estructura 
dependran del temps que aquesta estigui sotmesa a altes temperatures. 
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Gràfic 3.13: Corba ISO vs corba foc natural 

        (Font: Projecte Difisek) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


