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ABSTRACT. According to the Eurocodes, the fire resistance of steel and composite steel-concrete structures may be determined 
using simplified methods based on tabulated data or formulas. For special situations, as in case of complex cross-sections, it may 
be necessary to use an advanced numerical analysis, using special purpose programs (advanced calculation models) able to 
perform a thermal and mechanical analysis of structures under elevated temperatures. The computer programs which use such 
advanced calculation models must fulfil certain conditions imposed by the Eurocodes and must be validated  through relevant test 
results, in order to demonstrate the capacity of the program to reproduce the fire behaviour of a specific category of problems. Once 
validated for such a specific category, it is not necessary to validate the program through tests for a similar problem, but it is obvious 
that if experimental evidence exists for a particular situation, a supplementary validation of the program may be considered. The 
paper presents such a supplementary validation of the advanced calculation model SAFIR, for the verification of the fire resistance 
of the columns of Bucharest Tower Center building. 
 
Keywords: fire resistance, numerical analysis, validation of the calculation model, composite section. 
 
REZUMAT. În conformitate cu standardele europene Eurocode, rezistenţa la foc a construcţiilor metalice şi mixte oţel-beton poate fi 
determinată utilizând metode simplificate, pe bază de tabele sau formule de calcul. Pentru situaţii deosebite, în cazul unor secţiuni/ 
structuri complexe sau a unor cerinţe particulare, poate fi necesară efectuarea unei analize numerice avansate utilizând programe 
de calcul specializate în analiza termică şi mecanică a structurilor supuse la acţiunea temperaturilor înalte. Modelele de calcul 
avansat implementate în programele specializate de calcul trebuie să îndeplinească anumite cerinţe, impuse în standardele 
europene şi trebuie validate prin încercări experimentale relevante, pentru a demonstra capacitatea programului de calcul de a 
reproduce o comportarea la foc a unei anumite categorii de probleme. Odată ce programul a fost validat pentru o categorie de 
probleme nu se mai impune ca pentru o problemă de acelaşi tip să se facă un nou experiment la foc, dar este evidenta că, în 
condiţiile în care exista încercări la foc pentru o situaţie particulară, asemănătoare situaţiei analizate, se poate face o validare 
suplimentară a modelului de calcul avansat. Articolul prezintă o astfel de validare suplimentară a modelului de calcul avansat 
SAFIR pentru situaţia particulară a verificării la foc a stâlpilor structurii Bucharest Tower Center. 
 
Cuvinte cheie: rezistenţă la foc, analiză numerica, validare model de calcul, secţiune compozitǎ. 

 
1. INTRODUCERE 

Printr-un contract încheiat între S.C. SIGUR 
CONSTRUCT S.R.L., reprezentat de către Dr. ing. Dan 
Victor Dumitrescu şi Universitatea „Politehnica” din 
Timisoara, colectiv de elaborare prof. dr. ing. Dan 
Dubina şi conf. dr. ing. Raul Zaharia, s-a solicitat 
verificarea prin calcul numeric în conformitate cu 
prevederile EN1993-1-2 şi EN1994-1-2 a rezistenţei la 
foc a elementelor structurale ale clădirii „Bucharest Tower 
Building” din Bucureşti, str. Ion Mihalache, nr. 17. 
Evaluarea rezistenţei la foc s-a efectuat conform 
contractului menţionat pentru stâlpii din profile din oţel I 
în „cruce malteză” umpluţi cu beton armat între tălpile 
aparente ale profilelor metalice. Concluziile calculului 
s-au cerut a fi raportate la exigenţele cerinţei esenţiale 
de calitate C „Securitate la incendiu”, pentru clădiri de 
gradul I de rezistenţǎ la foc, adică 2.5 ore (R 150) 

pentru stâlpi. Pentru efectuarea calculului numeric 
solicitat, datele referitoare la alcătuirea elementelor 
structurii de rezistenţǎ şi la eforturile care acţionează 
asupra acestora, rezultate din combinaţia de încărcări 
specificǎ unui calcul la acţiunea focului au fost 
furnizate de către proiectantul structurii de rezistenţǎ, 
S.C. BRITT S.R.L. Verificarea s-a efectuat cu 
programul de calcul SAFIR [1], care operează cu un 
model de calcul avansat pentru analizǎ structuralǎ la 
acţiunea focului, sub acţiunea curbei standardizate 
temperaturǎ – timp ISO.  

Articolele 4.3.4 din „SR EN1993-1-2; 2006 Eurocod 3: 
Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-2: Reguli 
generale. Calculul structurilor la foc” [2], respectiv 
4.4.4 din „SR EN1994-1-2;2006 Eurocod 4 Proiectarea 
structurilor compozite de oţel si beton. Partea 1-2: 
Reguli generale. Calculul structurilor la foc” [3], se 
referǎ la validarea modelelor de calcul avansat 
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implementate prin intermediul programelor de calcul 
specializate în analiza structuralǎ a structurilor de 
construcţii solicitate la acţiunea focului. Prin aceste 
articole se precizează cǎ trebuie validatǎ capacitatea 
programului de calcul de a reproduce o comportare la 
foc a unei categorii de probe de acelaşi tip, prin 
încercări experimentale de referinţǎ. Odată programul 
validat pentru categoria de probleme în cauzǎ, nu se 
mai impune ca, pentru o problema de acelaşi tip, sǎ se 
facă un nou experiment la foc. Validarea modelelor de 
calcul avansat, adică a programelor specializate de 
calcul, trebuie verificatǎ pe bazǎ de rezultate obţinute 
din încercări relevante, realizate pe elemente de 
construcţii cu alcătuire şi situaţie de încărcare similare, 
nu identice problemei care se analizează pentru o 
situaţie datǎ. Se validează modelul, pentru a putea fi 
apoi aplicat  pentru o clasǎ de probleme, nu se validează 
calculul pentru o aplicaţie individualǎ. Articolele men-
ţionate mai sus fac trimitere si la necesitatea unei 
analize de sensibilitate, pentru a asigura faptul ca mode-
lul de calcul avansat respectǎ principiile inginereşti 
(spre exemplu prin variaţia gradului de încărcare a 
elementelor) analizǎ care trebuie făcutǎ la validarea 
modelelor de calcul avansat, dar se poate face şi în 
cadrul unei analize particulare.  

Verificarea la acţiunea focului a elementelor 
structurale ale clădirii Bucharest Tower Center s-a 
efectuat cu metoda generalǎ de calcul, utilizând modelul 
de calcul avansat SAFIR, care respectǎ principiile 
enunţate în conformitate cu prevederile capitolului 4.4 
al SR EN1994-1-2, respectiv paragraful 4.3 al SR 
EN1993-1-2, pentru a fi considerat un model de calcul 
avansat, şi a fost validat prin comparaţie cu încercări 
experimentale, precum şi cu alte programe de profil 
existente. Concluzia cu privire la stâlpii structurii în 
urma verificării prin calcul la foc a fost cǎ, în afara de 
câteva excepţii menţionate în raport, aceştia satisfac 
cerinţa de rezistenţǎ la foc de 2.5 ore (150 minute), fǎrǎ 
protecţie suplimentarǎ [4, 5]. 

ARBED Luxembourg (actualmente ARCELOR-
MITTAL Luxembourg) a promovat soluţia de stâlpi şi 
grinzi cu secţiune mixtǎ din profile din oţel I cu beton 
între tălpi, în special pentru rezistenţa la foc deosebitǎ a 
acestei soluţii în variantǎ neprotejatǎ. Cu privire la 
stâlpii realizaţi din profile din oţel I dispuse în cruce, cu 
beton între tălpile aparente ale profilelor din oţel, 
utilizaţi în structura Bucharest Tower Center, aceastǎ 
soluţie a fost promovatǎ de către ARBED Luxemburg 
încă din anul 1987, soluţie validatǎ inclusiv prin 
încercări la foc, prezentate în raportul de cercetare 
experimentalǎ REFAO-EUR10828EN [6] al Comisiei 
Europene din anul 1987. Pentru acest tip de stâlpi, cu o 

topologie similarǎ stâlpilor utilizaţi în structura 
Bucharest Tower Center, raportul menţionat a 
demonstrat, pe baza încercărilor făcute de către 
ARBED-RECHERCHES Luxembourg, o rezistenţǎ la 
foc de peste 170 minute sub acţiunea focului standard 
ISO, fara protecţie la foc suplimentarǎ.  

Lucrarea prezintă succint metodele de calcul a 
rezistentei la foc a structurilor pentru construcţii, 
condiţiile pe care trebuie sa le îndeplinească un model 
de calcul avansat pentru a putea fi utilizat în calcul, 
precum si validarea suplimentarǎ a programului de 
analizǎ numericǎ a structurilor solicitate la foc SAFIR. 
Validarea se realizează [7] utilizând rezultatele unei 
încercări la foc relevante pentru verificarea prin calcul 
numeric a rezistenţei la foc a stâlpilor structurii 
Bucharest Tower Center, si anume încercarea la foc a 
stâlpului octogonal cu profile din oţel dispuse în cruce, 
cu beton între tălpile aparente ale profilelor din oţel, 
testat de către ARBED-RECHERCHES Luxembourg. 

2. METODE DE CALCUL A REZISTENTEI 
LA FOC A STRUCTURILOR  

Principiul care generează determinarea rezistentei 
unui element structural alcătuit din otel, beton sau 
compozit oţel-beton la acţiunea focului este ca tempe-
raturile înalte produse în cazul unui incendiu reduc 
rezistenta şi rigiditatea acestor materiale. În momentul 
în care temperaturile de pe secţiunea transversală a unui 
element structural au produs reducerea rezistenţei 
elementului sub nivelul efortului de calcul produs de 
încărcări în situaţia de incendiu, se consideră că 
elementul respectiv şi-a epuizat capacitatea portantă sub 
acţiunea focului.  

SR EN1991-1-2 [8] descrie acţiunile termice şi 
mecanice care trebuie luate în considerare pentru o 
structură supusă acţiunii focului, oferind modelele de 
foc normalizate, modelul de foc parametric, respectiv 
modele de foc natural. Curba de foc normalizată 
standard ISO, deşi este internaţional recunoscută şi 
deosebit de utilă pentru efectuarea experimentelor, 
reprezintă o modelare săracă a realităţii, deoarece nu 
tine cont de nici un parametru fizic, considerând aceeaşi 
evoluţie a temperaturii în timp pentru orice clădire si 
mai mult decât atât, temperatura creste continuu în 
timp. În realitate, evoluţia temperaturii într-un com-
partiment este direct legată de o serie de parametrii cum 
sunt deschiderile, sarcina termică şi viteza de propagare 
a focului. Cu toate acestea, curba standard ISO este 
foarte des utilizată în calcule.  
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Curba standard temperatură-timp se determină cu 
relaţia: 

 )1 + 8(log 345 + 20 = 10, ttg    [oC] 

unde: tg ,  este temperatura gazelor fierbinţi în cuptorul 

de încercări la foc, în vecinătatea elementului expus la 
foc, la timpul t, în oC; t – timpul expunerii la foc, în 
minute. 

Incendiul este considerat o acţiune excepţionala si, 
la fel ca în cazul încărcării seismice, se considera 
coeficienţi de calcul reduşi ai acţiunilor, fata de calculul 
la starea limita în combinaţia fundamentală. Pentru a 
obţine încărcarea de calcul, relevantă în cazul acţiunii 
focului, cu care se determină efortul de calcul la starea 
limită de incendiu Efi,d, se utilizează următoarea 
combinaţie accidentală: 

  ikikkGA QQG ,,21,1,1   

unde: kG  este valoarea caracteristică a încărcării per-

manente; 1,kQ  – valoarea caracteristică a încărcării 

variabile dominante; ikQ ,  – valorile caracteristice ale 

celorlalte încărcări variabile; GA  – coeficientul parţial 

de siguranţă pentru încărcările permanente la starea 

limită de incendiu, GA =1,0; 1,1  – este coeficientul de 

combinare pentru încărcarea variabilă dominantă; i,2  

– coeficientul de combinare pentru restul încărcărilor 
variabile. 

In principiu, exista trei posibilităţi de verificare a 
capacităţii portante a unui element structural sub 
acţiunea focului: 

Verificarea în domeniul timpului – se face 
verificarea ca timpul corespunzător ruinei elementului tf 
este superior timpului cerut de rezistenta la foc treq: 

tf>treq 

Timpul corespunzător ruinei elementului este timpul 
pentru care rezistenta elementului supus acţiunii tem-
peraturilor înalte atinge efortul de calcul corespunzător 
produs de încărcări în situaţia de incendiu. 

Verificarea în domeniul încărcării – se face 
verificarea că la timpul cerut de rezistenta la foc treq 
rezistenţa elementului Rd,fi este superioară efortului de 
calcul produs de încărcări în situaţia de incendiu: 

Rd,fi > Ed,fi  pentru t = treq 

Verificarea în domeniul temperaturii – se face 
verificarea ca la timpul cerut de rezistenta la foc treq 
temperatura pe secţiunea elementului θ este mai mică 
decât temperatura critică: 

θ < θcr  pentru t=treq 

Ultimul tip de verificare este destinat exclusiv 
elementelor din otel. Temperatura critică pentru un 
element structural din otel este temperatura atinsa în 
secţiunea transversală pentru care rezistenta diminuata 
corespunzător acestei temperaturi egalează efortul 
unitar de solicitare, rezultat din combinaţia excepţională 
de incendiu. Aceasta verificare este valabila pentru 
elemente pentru care nu trebuie luate în considerare 
criterii de deformaţie sau fenomene de pierdere a 
stabilităţii. Este de subliniat ca protecţia termică a unui 
element structural din oţel, care trebuie aleasa astfel 
încât pe durata impusa de rezistenta la acţiunea focului 
temperatura în secţiune sa nu atingă temperatura 
corespunzătoare cedării elementului, se determina în 
consecinţa nu doar funcţie de masivitatea secţiunii 
transversale, dar şi de gradul de solicitare al elementului 
respectiv.  

O alternativă la utilizarea protecţiei termice pentru 
elementele metalice este şi utilizarea soluţiilor 
constructive cu elemente cu secţiune compusa otel-
beton. Aceasta soluţie are dublul avantaj că betonul 
armat sporeşte capacitatea portantă a elementului, atât 
la temperatura normală cât şi în situaţia de incendiu şi 
ca prin prezenta betonului secţiunea se încălzeşte mai 
lent, cu avantaje directe în situaţia de incendiu. 

Normele europene oferă, în general, trei metode de 
calcul al rezistentei la acţiunea focului: 

Metoda tabelara – are la baza observaţiile făcute în 
timpul experimentelor. Este foarte simplă de utilizat, 
domeniul de aplicabilitate fiind însă limitat, datorită 
unui ansamblu de condiţii geometrice impuse secţi-
unilor. Această metodă se aplica în mod uzual în cazul 
elementelor din beton sau mixte otel – beton, dar nu 
este prezentă în normativul EN1993-1-2 pentru calculul 
elementelor din otel la acţiunea focului.  

Metode simplificate de calcul – permit calculul 
capacităţii portante ultime pe baza unor formule (in 
principal pentru elementele din otel) sau nomograme de 
calcul (pentru elementele din beton sau compozite otel-
beton), calibrate pe baza a numeroase încercări experi-
mentale.  

Metoda generală de calcul presupune analiza 
numerică cu ajutorul unor modele avansate de calcul - 
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programe de calcul specializate, dedicate analizei 
termice şi mecanice a structurilor supuse la acţiunea 
temperaturilor înalte. Modelele de calcul avansate sunt 
aplicabile pentru orice tip de curba de evoluţie a 
temperaturii în compartimentul de incendiu, inclusiv 
pentru modele de foc natural şi pot fi utilizate pentru 
analiza întregii structuri. Modelele de calcul avansat 
trebuie să furnizeze o analiză cât mai aproape de 
realitate a structurii expuse la foc. Acestea trebuie să se 
bazeze pe comportarea fizică fundamentală de aşa 
manieră încât să conducă la o aproximare convingătoare 
a comportării aşteptate a elementului structural relevant 
în situaţia de incendiu. În comparaţie cu valorile 
tabelare sau modelele de calcul simple, modelele de 
calcul avansat furnizează o aproximare îmbunătăţită a 
comportării structurale reale în situaţia de incendiu. 

Modelele de calcul avansat (programele de calcul) 
trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii: 

1) Să conţină modele de calcul separate pentru 
determinarea:  

– evoluţiei şi distribuitei temperaturii în elementele 
structurii (model de răspuns termic); 

– comportamentului mecanic al structurii sau a unei 
parţi oarecare a structurii (model de răspuns mecanic); 

– sa poată fi utilizat în asociere cu orice curbă de 
evoluţie temperatură - timp, cu condiţia ca proprietatile 
materialului sa fie cunoscute pentru domeniul de 
temperatura vizat; 

– sa se bazeze pe principiile recunoscute şi ipotezele 
teoriei transferului termic. 

2) Modelul de răspuns termic trebuie sa ia în con-
siderare: 

– acţiunile termice corespunzătoare specificate în 
SR EN 1991-1-2; 

– variaţia proprietăţilor de material cu temperatura; 
– sa se bazeze pe principiile recunoscute şi ipotezele 

teoriei mecanicii structurilor, ţinând cont de schimbările 
proprietăţilor mecanice cu evoluţia temperaturii. 

3) Modelul răspunsului mecanic trebuie să ia în 
considerare 

– efectul combinat al acţiunilor mecanice, imper-
fecţiunilor geometrice şi acţiunilor termice; 

– proprietăţile mecanice ale materialelor dependente 
de temperatură; 

– efecte neliniare geometrice şi efectele neliniare ale 
proprietăţilor materialelor, inclusiv efectul descărcării 
asupra rigidităţii structurale. 

Modelele de calcul avansat de calcul avansat se pot 
utiliza pentru orice forma de secţiune transversala. 
Programul SAFIR utilizat în verificarea prin calcul 
numeric al stâlpilor structurii Bucharest Tower Center 
îndeplineşte toate aceste condiţii. Programul SAFIR 

permite o analiză structurala neliniară, în paşi de timp 
corespunzători creşterii temperaturii pe secţiune 
transversală, sub acţiunea încărcărilor statice constante 
sau variabile în timp.  

Calculul timpului de rezistenţă la acţiunea focului a 
unui element structural se face în două etape:  

− în prima etapă se determina evoluţia temperaturii 
pe secţiunea transversală a elementelor, ţinând astfel 
cont de degradarea caracteristicilor mecanice ale mate-
rialelor ce compun secţiunea; 

− în etapa a doua se stabileşte răspunsul elementului 
structural sub acţiunea încărcărilor termice şi a 
încărcărilor statice maxime obţinute din combinaţiile 
corespunzătoare grupării speciale de incendiu. 

3. TEST RELEVANT PENTRU VALIDAREA 
MODELULUI DE CALCUL 

Încercarea experimentalǎ relevantǎ pentru validarea 
modelului de calcul avansat SAFIR, în cazul verificării 
prin calcul numeric a stâlpilor structurii Bucharest 
Tower Center a fost preluatǎ din raportul de cercetare 
experimentalǎ REFAO-EUR10828EN [6] al Comisiei 
Europene din anul 1987, în care se prezintă încercările 
la foc efectuate de către ARBED RECHERCHES pe 
stâlpi şi grinzi cu secţiune compozitǎ oţel-beton, alcă-
tuite din profile din oţel cu beton între tălpile aparente.  

Încercarea la foc pentru stâlpul octogonal cu profile 
din oţel dispuse în cruce, cu beton între tălpile aparente 
ale profilelor din oţel, încercare utilizatǎ în prezentul 
raport pentru validarea suplimentarǎ a modelului de 
calcul avansat SAFIR, a fost efectuata la laboratorul de 
încercări la foc a Universitatii din Gent, Belgia. 
Secţiunea transversalǎ a acestui stâlp, cu alcătuire 
similarǎ cu cea a stâlpilor structurii Bucharest Tower 
Center, se prezintă în figura 1, împreuna cu dispunerea 
stâlpului în montajul experimental. Prin detaliile de 
prindere ale acestuia s-a dorit realizarea de reazeme 
articulate la ambele capete, după axa minimǎ de inerţie 
a stâlpului, după care se produce cedarea. Stâlpul a fost 
comprimat centric cu o încărcare de 1600 kN. În figura 1 
se aratǎ de asemenea şi  dispunerea termocuplelor 
pentru determinarea experimentalǎ a temperaturilor pe 
secţiunea transversalǎ. 

Încercarea s-a efectuat sub acţiunea curbei standar-
dizate temperaturǎ - timp ISO-834, cu o evoluţie a 
temperaturii în conformitate cu articolul 3.2.1 (1) din 
SR EN1991-1-2 (utilizata şi pentru verificarea prin 
calcul numeric a rezistenţei la foc a elementelor 
structurii Bucharest Tower Center). 
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Caracteristicile de material pentru beton au fost 
determinate pe cuburi de 200 mm testate la date 
apropiate de data încercării la foc. Rezistenţele obţinute 
astfel s-au utilizat pentru calculul rezistenţei bazate pe 
specimene cilindrice de 150 mm diametru şi 300 mm 
înălţime, în conformitate cu specificaţiile C.E.B. (1964) 
în vigoare la vremea respectivǎ. Rezistenţa la com-

presiune astfel obţinutǎ cy = 51,90 N/mm2, a fost 

rezistenţa de referinţǎ a betonului, consideratǎ în test şi 
pentru calculul numeric cu programul SAFIR. Limita 
de curgere caracteristicǎ a oţelului, determinatǎ pe 
probe prelevate din profilele din oţel utilizate în test şi 
considerata în calculul numeric cu programul SAFIR a 
fost fy = 299,90 N/mm2. Pentru specimenul experimen-
tal al stâlpului octogonal, conţinutul de apǎ al betonului, 
a fost de 80 l/m3. Stâlpul cu secţiune octogonalǎ testat 
nu a prezentat, în urma măsurătorilor, nici o imper-
fecţiune iniţialǎ pe lungimea specimenului experimental 
(nici o abatere de la rectilinitate).  

Pe suprafeţele expuse la foc, fluxul net de căldurǎ se 
determinǎ ţinând seama de transferul de căldurǎ prin 
convecţie şi radiaţie în conformitate cu paragraful 3.1 
din SR EN1991-1-2 „Eurocod 1: Acţiuni asupra 
structurilor. Partea 1-2: Acţiuni generale – Acţiuni 
asupra structurilor expuse la foc” [8]. Acesta depinde de 
emisivitatea rezultantǎ ca produs între emisivitatea 
incendiului şi emisivitatea suprafeţei elementului.  

Emisivitatea rezultantǎ, în cazul unei încercări la 
foc, depinde de poziţia arzătoarelor în raport cu 
specimenul experimental, dimensiunile cuptorului, 
combustibilul utilizat şi caracteristicile pereţilor 
cuptorului. În Figura 2 sunt date valorile emisivităţilor 
rezultante considerate pentru suprafeţele din oţel 
aparente (0,3 şi 0,5), respectiv suprafeţele din beton 
(0,45) pentru stâlpul octogonal, încercat în condiţiile 
specifice ale cuptorului de încercări la foc de la 
Universitatea din Gent, aşa cum au fost date în raportul 
ARBED (fig. 32 din raport). Aceste valori au fost 
considerate şi în calculul numeric cu programul SAFIR. 

 

 
 

Fig. 2. Emisivitǎţile rezultante pentru tălpile din oţel şi suprafeţele 
din beton ale stâlpului încercat în cuptorul Universităţii din Gent [6]. 

 

        
 

Fig. 1. Specimen experimental [6]. 
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SR EN1991-1-2 precizează cǎ pentru emisivitatea 
incendiului se poate considera în general valoarea 1,00. 
Emisivitatea suprafeţei din oţel obişnuit (cazul profile-
lor utilizate pentru stâlpul octogonal încercat la foc), 
respectiv emisivitatea suprafeţei de beton au valoarea 
0,7. În consecinţa, emisivitatea rezultantǎ pentru oţel şi 
beton, în conformitate cu SR EN1991-1-2, ar fi de 0,7, 
pe tot perimetrul stâlpului încercat, valoare superioarǎ 
(acoperitoare) faţǎ de emisivitǎţile determinate pentru 
stâlpul octogonal încercat în cuptorul laboratorului 
Universităţii din Gent.  

Stâlpul cu secţiune octogonalǎ considerat pentru 
validarea modelului de calcul avansat SAFIR s-a 
comportat foarte bine la încercarea la foc, prezentând o 
rezistenţǎ la foc de 172 minute, în condiţiile expunerii 
neprotejate a tălpilor profilelor din oţel. Concluziile 
raportului au fost ca acest tip de stâlpi, realizaţi din 
profile din oţel dispuse în cruce, cu beton între tălpile 
aparente ale profilelor, neprotejate, fǎrǎ armǎturi supli-
mentare, reprezintă o soluţie structuralǎ eficientǎ din 
punct de vedere al rezistenţei la foc, capabilǎ sǎ suporte 
acţiunea combinatǎ a compresiunii axiale cu încovoiere 
după ambele direcţii principale, şi nu doar atractivǎ din 
punct de vedere arhitectural. Mai mult decât atât, faptul 
cǎ tălpile profilelor din oţel sunt vizibile pe cele patru 
laturi ale stâlpului, permit realizarea fǎrǎ complicaţii 
deosebite a îmbinărilor utilizate în mod clasic în cazul 
structurilor din oţel. Stâlpul nu a fost armat suplimentar 
cu armǎturi longitudinale de rezistenţǎ, aşa cum a fost 
cazul stâlpilor structurii Bucharest Tower Center. S-au 
prevăzut, la fel ca în cazul structurii Bucharest Tower 
Center, etrieri din oţel sudaţi pe tălpile profilelor 
metalice, împreunǎ cu o armaturǎ longitudinalǎ con-
structivǎ, aşa cum se aratǎ în figura 1.  

4. VALIDAREA MODELULUI DE CALCUL  

Figura 3 aratǎ comparaţia între temperaturile măsurate 
experimental în dreptul termocuplelor [6] şi tem-
peraturile determinate numeric la timpul de cedare al 
specimenului experimental de 172 minute (10 320 se-
cunde), în dreptul aceloraşi termocuple. Aşa cum se 
poate constata, programul SAFIR oferă rezultate bune, 
cu valori apropiate, acoperitoare (temperaturi mai mari), 
pentru temperaturile calculate în dreptul termocuplelor 
utilizate în încercarea la foc. În calculul numeric, s-au 
utilizat pentru oţel şi beton valorile emisivitǎţilor deter-
minate pentru stâlpul octogonal amplasat în cuptorul de 
încercări la foc a Universităţii din Gent, prezentate mai 
sus. 

Considerând o lungime de flambaj egala cu lungi-
mea stâlpului (în ipoteza realizării unei articulaţii 

perfecte pentru specimenul experimental, la ambele 
capete) adică ipoteza stâlpului biarticulat, timpul de 
cedare obţinut prin calcul numeric este de 132 minute, 
rezultat conservativ, având în vedere ca acest timp este 
inferior timpului de cedare obţinut experimental.  
 

 

 
 

Fig. 3. Distribuţia temperaturilor pe secţiunea transversalǎ şi în 
dreptul termocuplelor, prin calcul numeric cu programul SAFIR, la 
timpul de 172 minute (10 320 secunde), comparativ cu rezultatele 

experimentale [6]. 
 

În cazul considerării unei lungimi de flambaj de 
70% din lungimea stâlpului (situaţia intermediarǎ, a 
rezemării articulat-încastrate a stâlpului, între situaţia 
stâlpului cu rezemare perfect articulatǎ, respectiv 
perfect încastratǎ la ambele capete) timpul de cedare 
obţinut prin calcul numeric este de 164 minute, rezultat 
în continuare conservativ, dar mai apropiat de timpul de 
cedare determinat experimental. Aceasta ar putea sugera 
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ca, în mod real, pentru specimenul experimental nu s-au 
putut realiza pentru rezemări articulaţii perfecte şi cǎ a 
existat un anumit grad de încastrare la capetele 
specimenului experimental. Este de menţionat faptul cǎ 
stâlpul este zvelt (având în vedere lungimea acestuia şi 
caracteristicile secţiunii transversale) şi prin urmare 
comportamentul acestuia poate fi afectat în condiţiile în 
care rezemările asigura un oarecare grad de încastrare la 
capete. Este evident ca este imposibil de ştiut cu 
exactitate nivelul de încastrare la capete realizat de 
prinderile specimenului experimental. În continuare, în 
analiza de sensibilitate a modelului de calcul la nivelul 
altor parametrii critici, se va considera drept referinţa 
situaţia intermediarǎ a barei articulat – încastrate, care 
poate fi considerata mai aproape de situaţia realǎ a 
condiţiilor încercării experimentale. 

În cazul considerării unei lungimi de flambaj cores-
punzătoare situaţiei barei dublu încastrate (50% din 
lungimea stâlpului) timpul de cedare obţinut prin calcul 
numeric este de 188 minute.  Se observǎ cǎ timpul de 
cedare este superior timpului obţinut experimental, ceea 
ce este evident, deoarece, în montajul experimental nu 
s-a putut (şi nici nu s-a dorit) obţinerea unei încastrări 
perfecte, oricât de mare ar fi fost gradul de încastrare 
real de la capetele specimenului, având în vedere 
detaliile de prindere realizate (fig. 1). 

În concluzie, în urma analizei de sensibilitate 
efectuatǎ la nivelul lungimilor de flambaj (parametru 
critic pentru determinarea rezistenţei la foc a unui 
element structural), s-a demonstrat faptul cǎ modelul de 
calcul avansat SAFIR oferă rezultate conforme cu 
principiile inginereşti: timpul de cedare rezultat prin 
calcul numeric creşte odată cu scăderea lungimii de 
flambaj a stâlpului.  

Privitor la amplitudinea imperfecţiunilor iniţiale, 
deşi stâlpul cu secţiune octogonalǎ testat nu a prezentat, 
în urma măsurătorilor, nici o imperfecţiune iniţialǎ pe 
lungimea specimenului experimental (nici o abatere de 
la rectilinitate), în calculele numerice s-a considerat o 
imperfecţiune globalǎ generalǎ cu amplitudinea de 
1 mm. În ipoteza utilitarii unei imperfecţiuni iniţiale cu 
amplitudine de 1/1000 din lungimea elementului (în 
conformitate cu prevederile articolului 4.3.3(7) din 
SR EN1993-1-2, referitor la analiza cu ajutorul modelelor 
de calcul avansat a elementelor izolate verticale), 
superioare valorii de 1 mm consideratǎ iniţial în calcul, 
se obţine un timp de cedare inferior, pentru ipoteza 
stâlpului articulat-încastrat, de 156 minute.  

În verificarea prin calcul numeric a stâlpilor 
structurii Bucharest Tower Center s-au considerat 
imperfecţiuni globale ale elementului, corespunzătoare 
imperfecţiunilor echivalente date de SR EN 1993-1-1, 
Eurocode 3: "Design of steel structures" pentru secţiuni I, 

în conformitate cu paragrafele 5.3.2 (3) şi 6.3.1.2 (2), 
respectiv date de SR EN1994-1-1 [9], Tabelul 6.5 
pentru secţiuni parţial înglobate în beton cu secţiuni I în 
cruce (cazul stâlpilor structurii Bucharest Tower Center). 
Valoarea amplitudinii imperfecţiunilor globale introduse 
pe elemente a fost, în conformitate cu referinţele de mai 
sus, de 1/200 din lungimea elementului. În ipoteza 
utilizării unei imperfecţiuni iniţiale cu amplitudine de 
1/200 din lungimea elementului, superioare valorii de 
1mm consideratǎ iniţial în calcul, respectiv valorii 
1/1000 din lungimea stâlpului, pentru stâlpul de referin-
ţǎ articulat-încastrat, se obţine un timp de cedare inferior, 
de 140 minute.  

În concluzie, urma analizei de sensibilitate efectuatǎ 
la nivelul amplitudinii imperfecţiunilor iniţiale (parametru 
critic pentru determinarea rezistenţei la foc a unui 
element structural), s-a demonstrat faptul ca modelul de 
calcul avansat SAFIR oferă rezultate conforme cu 
principiile inginereşti: timpul de cedare rezultat prin 
calcul numeric scade odată cu creşterea amplitudinii 
imperfecţiunilor iniţiale a stâlpului. Timpul de cedare 
scade de la 164 minute pentru o imperfecţiune cu o 
amplitudine de 1 mm (în condiţiile în care imperfecţi-
unile măsurate experimental au fost 0), la 156 minute 
pentru o imperfecţiune cu o amplitudine mai mare, de 
1/1000 din lungimea stâlpului, respectiv la 140 minute 
pentru o imperfecţiune cu valoarea maxima consideratǎ, 
de 1/200 din lungimea stâlpului. Se subliniază faptul cǎ, 
aşa cum demonstrează şi analiza de sensibilitate, 
imperfecţiunile iniţiale cu amplitudinea de 1/200 din 
lungimea stâlpilor, considerate în verificarea prin calcul 
numeric a rezistenţei la foc a stâlpilor structurii 
Bucharest Tower Center, au fost acoperitoare pentru 
rezultatele calculului. 

Aşa cum s-a arătat, emisivitǎţile rezultante ale oţelului 
şi betonului, în conformitate cu SR EN1991-1-2 au 
valoarea 0,7 (considerând cǎ pentru emisivitatea 
incendiului se poate considera în general valoarea 1,00), 
valoare superioarǎ (acoperitoare) faţǎ de emisivitǎţile 
determinate pentru stâlpul octogonal încercat în 
cuptorul laboratorului Universităţii din Gent. În figura 4 
se prezintă distribuţia temperaturilor pe secţiunea 
transversala, pentru timpul de cedare al specimenului 
experimental de 172 minute (10 320 secunde) în cazul 
considerării unei emisivitǎţi rezultante pe tot perimetrul 
stâlpului cu valoarea 0,7. Se observǎ cǎ valorile 
temperaturilor sunt mai mari, deci acoperitoare, în com-
paraţie cu valorile temperaturilor rezultate prin calcul 
numeric pentru valori ale emisivitaţilor determinate în 
laboratorul din Gent, de 0,45 pentru suprafaţa de beton, 
respectiv de 0,3 şi 0,5 pentru suprafeţele tălpilor de oţel 
(fig. 3). 
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Fig. 4. Distribuţia temperaturilor pe secţiunea transversalǎ, 
corespunzătoare timpului de cedare al specimenului experimental de 
172 minute (10320 secunde) considerând emisivitǎţile rezultante de 

0.70 pentru suprafeţele expuse de beton şi oţel. 
 

Timpul de cedare rezultat din calcul numeric, pentru 
stâlpul de referinţǎ (lungimea de flambaj  corespunză-
toare situaţiei barei articulat-încastrate, cu amplitudinea 
imperfecţiunii globale de 1mm), considerând valorile 
emisivitǎţilor rezultante de 0,70 pentru suprafeţele 
expuse de beton şi de oţel este de 152 minute.  

În concluzie, în urma analizei de sensibilitate 
efectuatǎ la nivelul emisivitǎţilor rezultante ale supra-
feţelor de beton şi oţel, s-a demonstrat faptul ca 
modelul de calcul avansat SAFIR oferă rezultate 
conforme cu principiile inginereşti: timpul de cedare 
rezultat prin calcul numeric scade odată cu creşterea 
valorilor emisivitǎţilor rezultante. Timpul de cedare 
scade de la 164 minute pentru emisivitǎţile rezultante 
de 0,45 pentru beton, respectiv 0,3 şi 0,5 pentru oţel 
(determinate pentru cuptorul de încercări la foc a 
Universităţii din Gent), la 152 minute pentru emisi-
vitǎţile rezultante de 0.70 pentru oţel şi beton, aşa cum 
sunt prevăzute în SR EN1991-1-2. Valorile mai mari 
ale emisivitǎţilor, presupun o componentǎ majoratǎ din 
radiaţie a fluxului termic net de căldurǎ pe unitatea de 
suprafaţǎ, ceea ce, aşa cum s-a demonstrat şi prin 
calculul numeric, conduce la apariţia de temperaturi mai 
mari pe secţiunea transversalǎ şi deci la un timp de 
cedare inferior al elementului. Se subliniază faptul cǎ, 
aşa cum demonstrează şi analiza de sensibilitate, valo-
rile emisivitǎţilor rezultante considerate în conformitate 
cu prevederile SR EN1991-1-2 pentru verificarea prin 
calcul numeric a rezistenţei la foc a stâlpilor structurii 

Bucharest Tower Center, au fost acoperitoare pentru 
rezultatele calculului. 

5. CONCLUZII 

Programul pentru analiza numericǎ a structurilor 
solicitate la acţiunea focului SAFIR este un program 
recunoscut şi utilizat la nivel internaţional, care respectǎ 
principiile enunţate de Eurocoduri pentru a fi considerat 
un model de calcul avansat pentru acest tip de analizǎ. 
În conformitate cu condiţiile enunţate de Eurocoduri 
pentru validarea modelelor de calcul avansat, programul 
SAFIR a fost validat prin numeroase comparaţii atât cu 
încercări la foc cât şi cu alte programe recunoscute.  

Pentru cazul verificării prin calcul numeric a 
stâlpilor structurii Bucharest Tower Center, s-a con-
siderat o validare suplimentarǎ a modelului de calcul 
avansat, prin comparaţia rezultatelor oferite de progra-
mul SAFIR cu o încercare relevantǎ, pentru un stâlp 
testat experimental la foc la Universitatea din Gent, 
Belgia, stâlp cu o tipologie similarǎ stâlpilor structurii 
Bucharest Tower Center (profile din oţel I dispuse în 
cruce, cu beton între tălpile aparente, neprotejate, ale 
profilelor din oţel). 

Aşa cum era de aşteptat, programul SAFIR a oferit, 
prin comparaţie cu încercarea experimentalǎ, rezultate 
bune, cu valori acoperitoare, atât pentru temperaturile 
calculate în dreptul termocuplelor utilizate la deter-
minarea experimentalǎ a temperaturii pe secţiunea 
transversalǎ, cat şi pentru timpul de rezistenţǎ la foc. În 
urma analizei de sensibilitate, necesare pentru validarea 
unui model de calcul avansat, dar care se poate face şi 
pentru o situaţie particularǎ, s-a evidenţiat ca programul 
SAFIR oferă rezultate conforme cu principiile ingine-
reşti. Analiza de sensibilitate s-a efectuat considerând 
diverşi parametrii critici pentru determinarea rezistenţei 
la foc a unui element structural: lungimi de flambaj, 
imperfecţiuni geometrice echivalente şi emisivitǎţi re-
zultante.  

În verificarea la foc a stâlpilor structurii Bucharest 
Tower Center s-au considerat toţi parametrii critici 
enumeraţi anterior, cu valori care sǎ conducă la 
rezultate acoperitoare în ceea ce priveşte timpul de 
rezistenţǎ la foc. Astfel, în calculul numeric, lungimile 
de flambaj ale stâlpilor s-au considerat egale cu 
lungimile elementelor (ipoteza prinderii biarticulate a 
stâlpilor), amplitudinea imperfecţiunilor geometrice echi-
valente s-a considerat 1/200 din lungimea elementelor, 
iar valorile emisivitǎţilor rezultante s-au considerat cele 
indicate de Eurocoduri. Toate aceste ipoteze s-au 
demonstrat a fi acoperitoare în urma calculului numeric 
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prezentat, atât în urma analizei de sensibilitate, cât şi 
prin comparaţie cu încercarea experimentalǎ. 

În concluzie, se poate considera ca modelul de calcul 
avansat SAFIR este validat şi pentru situaţia particularǎ 
a stâlpilor structurii Bucharest Tower Center, pentru 
verificarea cărora s-au ales toate ipotezele de calcul care 
conduc spre rezultate acoperitoare din punct de vedere 
al timpului de rezistenţǎ la foc.  
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