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TECHNICAL ISSUES RELATING TO FIRE PROTECTION
FOR THE DESIGN DOUBLE SKIN FACADES
Usually for a building with a multi-storeys double-skin facade, smoke
of a fire room escaping through the inner facade into the intermediate space
between the two skins may accumulate and spread horizontally and/or
vertically to other rooms that have openings connected to the intermediate
space for the purpose of natural ventilation.
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1. Introducere
Evoluția soluțiilor constructive pentru realizarea fațadelor la
clădiri, reflectă nu numai nivelul de dezvoltare economică al societății
din punct de vedere al progresului tehnologic dar și contextul energetic
caracterizat prin relația între resurse și necesități, în condițiile în care
problema protecției mediului devine esențială.
Fațadele cu alcătuire ventilată sunt tot mai des utilizate pentru
construcțiile moderne deoarece deschid noi posibilități pentru
proiectanți și investitori care doresc proiecte creative noi și care sunt
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inteligent adaptate la condițiile de mediu. Printre acestea, ventilația
naturală din structura fațadei ca strat de izolare este principala
caracteristică a unei fațade ventilate. Metoda constructivă este
cunoscută în țările din nordul Europei datorită avantajelor economiei de
energie. Cu toate acestea clădirile cu fațade ventilate nu sunt pe deplin
acoperite de reglementările legale din domeniul construcțiilor. Practic,
nu există informații cu privire la comportamentul acestor tipuri de fațade
în caz de incendiu [1].
Într-o clădire multietajată ce are fațadă cu alcătuire ventilată
există pericolul ca fumul și gazele fierbinți provenite dintr-un spațiu
incendiat să se poată propaga prin golurile existente din fațadă și să se
poată acumula și răspândi orizontal și/sau vertical în alte spații care au
deschideri legate de spațiul intermediar dintre fațade în scopul de
ventilație naturală [2, 3].
2. Exigențe privind securitatea la incendiu
Din punct de vedere structural, fațadele cu alcătuire ventilată,
indiferent de materialele din care sunt realizate, sunt alcătuite din doi
pereți paraleli între care este prevăzut un spațiu liber. În acest fel se
creează un gol de ventilație între straturi, care datorită ”efectul de coș”
oferă o serie de avantaje cum sunt: reducerea riscului apariției fisurilor,
montare ușoară, mentenanță, protejarea structurii de condiții
nefavorabile, economie de energie, reducerea punților termice,
eliminarea condensului și eficiență sporită a izolării exterioare. Riscul
de incendiu, evaluat după posibilitatea propagării afluenților de incendiu
prin golul de ventilație din fațade, crește de asemenea datorită
”efectului de coș” (figura 1), devenind astfel foarte importantă
conceperea și proiectarea unui sistem de fațade cu alcătuire ventilată
în deplin acord cu principiile de protecție la incendiu a unei clădiri,
reguli ce se reflectă în mare parte în reglementările tehnice specifice în
domeniul securității la incendiu.
Condițiile de comportare la foc și măsurile de securitate în
caz de
incendiu ale principalelor produse/elemente de clădire,
materiale și echipamente utilizate la proiectarea și realizarea
sistemelor de fațade ventilate se prevăd obligatoriu în documentațiile
tehnice de către proiectanții de specialitate respectivi, astfel [4]:
 arhitecți: pentru conformare și corelare, elemente de finisaj,
elementele componente de compartimentare interioară, închideri
exterioare perimetrale, pereți despărțitori, căi de evacuare,
protecții ale golurilor funcționale de comunicare, evacuări de
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fum prin tiraj natural-organizat, tratamente termice, fonice și
hidroizolații, finisaje interioare și exterioare;

Fig. 1 Posibilitatea de propagare a incendiului prin cavitatea fațadei

 ingineri structuriști: pentru sistemele de fixare;
 ingineri instalatori: pentru sisteme, echipamente și instalații care
interferează/relaționează cu sistemele de fațade ventilate
(exemplu: canale de cabluri, reclame luminoase, goluri pentru
instalațiile de ventilare, climatizare și desfumare).
Produsele și elementele de construcții și instalații, fabricate în
țară sau importate se folosesc în condițiile tehnice de utilizare a
acestora, stabilite potrivit legii [5].
Toate elementele realizate în scopul preîntâmpinării propagării
incendiului pe fațada ventilată prin întreruperea orizontală și verticală a
stratului de aer, cum sunt barierele rezistente la foc, incluse în lucrări
sau părți de lucrări care ulterior se acoperă se înscriu obligatoriu în
procese-verbale de lucrări ascunse conform instrucțiunilor respective.
Pereții exteriori ai clădirilor, funcție de rolul acestora, trebuie să
îndeplinească condițiile minime de rezistență la foc pentru încadrarea
în gradul de rezistență la foc stabilit conform prevederilor
reglementărilor tehnice specifice privind securitatea la incendiu,
aplicabile, în vigoare [6]. Componenta de protecție și finisaj, împreună
cu componenta termoizolantă se vor încadra în clasa de reacție la foc
precizată în normativ [4, 7].
Sistemul fațadei ventilate pentru aceste elemente de
construcție va fi astfel realizat încât să nu favorizeze propagarea
focului, respectând prevederile tabelului 1 (Conformarea la foc a
componentelor aferente fațadei ventilate). Între plăcile de fațadă nu se
vor crea goluri cu adâncimea mai mare de 5 cm [4].
Rezistența la foc poate fi asigurată de suportul solid, tip beton
armat sau zidărie. În cazul pereților ușori, multistrat rezistența la foc se
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va atesta prin testarea tipului particular de perete împreună cu fațada
ventilată.
Continuitatea componentelor combustibile ale fațadelor
ventilate trebuie să se întrerupă cel puțin în dreptul rosturilor de
tasare, dilatare sau seismice ale construcțiilor, prin sisteme cu
produse incombustibile de minimum 1 m lățime, care să limiteze
propagarea incendiilor.

Perete exterior
rezistent la foc

Componenta de
protecție și
finisaj
A1 sau A2s1d0

Întreruperea ritmică a
golului vertical din
interiorul sistemului de
fațadă
Nu este cazul

Tabelul 1

Componenta
termoizolantă
A1 sau A2s1d0

Componentă de
prindere și
asamblare
Clasa A1

3. Barierele rezistente la foc
Barierele rezistente la foc pot fi - figura 2 [4]:

Fig. 2 Exemple de detaliu de realizare a întreruperii orizontale, secțiune

 bariere rezistente reactive sau intumescente la foc sunt
elemente orizontale și verticale, liniare, cu rol de întrerupere a efectului
de coș în caz de incendiu a cavității/golului ventilate existente în
sistemele de fațadă ventilate. Aceste produse trebuie să fie de clasa
E30.
 bariere incombustibile, metalice, cu o grosime minimă de 3
mm, perforate într-un procent de 25 %. Barierele se vor proteja cu
vopsea intumescentă astfel încât să asigure o rezistență la foc de E30.
Dimensiunile golurilor se vor corobora cu caracteristicile vopselei
intumescente aplicată.
 bariere incombustibile, din tablă din oțel galvanizat sau oțel
inoxidabil cu o grosime minimă de 1,5 mm, care obturează pe
orizontală stratul de aer între niveluri și fixată pe componenta rezistentă
printr-o fixare la pasul de 1 m.
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Preîntâmpinarea propagării incendiului pe fațada ventilată
trebuie realizată și pe lungimea construcției, nu doar pe verticala
acesteia, indiferent de nivelul de stabilitate la incendiu/gradul de
rezistență la foc asigurat. Astfel la fiecare 20 de metri liniari de fațadă,
sau rost de dilatare, de tasare sau antiseismic, care survine primul se
vor prevedea bariere rezistente la foc E30. În situația în care o fațadă
are o lungime mai mică de 40 m și mai mare de 20 m, atunci bariera
rezistentă la foc se va monta la jumătatea distanței.
Fațadele ventilate adiacente căilor de evacuare utilizate în caz
de incendiu vor fi realizate din materiale incombustibile, conform
prevederilor reglementărilor tehnice specifice privind securitatea la
incendiu. Prin adiacente se înțelege: la distanțe mai mici de 3,00 m față
de gabaritul scării exterioare.
Preîntâmpinarea propagării incendiului pe fațada ventilată se
tratează funcție de modalitatea de realizare arhitecturală.
În situația fațadelor ventilate cu goluri vitrate, protecția fațadelor
trebuie realizată:
- prin componenta de protecție și finisaj/materialul finisajului
sistemului de fațadă;
- prin întreruperea ritmică a golului vertical din interiorul
sistemului de fațadă;
- prin componenta termoizolantă/materialul pentru termoizolație;
- prin protecția conturului golului vitrat sau neprotejat, exemplu,
glafuri, spalete, buiandrugi;
- prin parapete cu înălțimea de cel puțin 1,20 m, etanși la foc
E30 în dreptul planșeelor sau ecrane cu înălțimea de minimum 0,50 m,
etanșe la foc E30.
4. Concluzii
■ Caracteristica arhitecturală de fațade cu alcătuire ventilată
sunt propuse pentru clădiri ecologice sau durabile. În astfel de cazuri
există potențiale riscuri de propagare rapidă a incendiului prin cavitatea
fațadei datorită ”efectului de coș” și astfel de design în mod normal nu
poate fi acceptat dacă nu se respectă pe deplin toate măsurile de
protecție la incendiu.
■ În momentul actual clădirile cu fațade ventilate nu sunt pe
deplin acoperite de reglementările legale din domeniul construcțiilor,
mai ales atunci când se dorește combinarea ventilației normale ale
clădirii cu ventilația din fațadă datorită avantajului schimbului de
căldură.
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■ Scenariul de captare și răspândire a fumului și căldurii în
cavitatea fațadei este identificat ca fiind destul de periculos și ar trebui
mai bine înțeles.
■ Un avantaj esențial în această problematică îl pot oferi
programele specializate în dinamica fluidelor, respectiv de simulare a
incendiilor [8].
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