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Construcþiile se proiecteazã ºi se realizeazã, în general, astfel încât sã nu
favorizeze apariþia ºi propagarea incendiilor. Se menþiona într-un articol anterior
faptul cã limitarea iniþierii ºi propagãrii incendiilor ºi a fumului în camera focarului
prin limitarea contribuþiei la foc a produselor pentru construcþii este una dintre
principalele mãsuri pentru a se îndeplini cerinþa esenþialã securitate la incendiu. Din
punct de vedere al evoluþiei incendiilor, limitarea iniþierii ºi propagãrii incendiilor ºi
fumului se poate analiza în cadrul unui compartiment de incendiu sau, mai simplu,
la o singurã încãpere. Când vorbim strict de propagarea incendiilor abordãm din
punct de vedere tehnic criteriile de performanþã necesare realizãrii separãrilor între
compartimentele de incendiu. Prin limitarea propagãrii incendiilor înþelegem
ansamblul mãsurilor constructive ºi de instalaþii pentru construcþii, care împiedicã
pentru durate normate de timp, extinderea incendiului în inter iorul
compartimentului de incendiu sau în afara acestuia. Printre mãsurile care pot fi
adoptate se pot enumera: real izarea unor elemente de del imitare a
compartimentelor de incendiu, termoprotecþia produselor pentru construcþii,
evacuarea fumului ºi a gazelor fierbinþi, instalaþii pentru stingerea incendiilor etc.

Încercarea ºi clasificarea produselor pentru construcþii din punct de vedere al
rezistenþei la foc se bazeazã pe determinarea comportãrii la foc în urma unor
încercãri standardizate ori pe baza unor metode sau algoritmi standardizate.

Astfel, prin rezistenþã la foc se înþelege „aptitudine a unui produs de a pãstra, pe o
duratã de timp determinatã, stabilitatea la foc, etanºeitatea la foc, izolarea termicã
impuse ºi/sau orice altã funcþie impusã, specificate într-o încercare standardizatã de
rezistenþã la foc”. Aºadar modul în care un produs pentru construcþii se comportã într-o

încercare de comportare la
foc realizatã într-un laborator
acreditat pentru a efectua
aceste încercãri este carac-
terizat prin notaþii consacrate
alcãtuite din litere ºi cifre
potrivit standardelor euro-
pene de referinþã.

Sistemul de clase de rezistenþã la foc privind cerinþa esenþialã securitate la
incendiu ºi condiþiile de clasificare a produselor pentru construcþii din punct de
vedere al acestei cerinþe este stabilit prin decizii ale Comisiei Europene în aplicarea
Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European ºi al Consiliului din 9
martie 2011 de stabilire a unor condiþii armonizate pentru comercializarea
produselor pentru construcþii ºi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
Clasele de rezistenþã la foc sunt reglementate de Decizia Comisiei nr. 2000/367/EC
din 3 mai 2000 de punere în aplicare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului referitor la
clasificarea performanþelor de rezistenþã la foc a produselor pentru construcþii,
lucrãrilor de construcþie sau pãrþilor acestora [notificatã cu numãrul C(2000) 1001].
Decizia menþionatã a fost adoptatã ºi în legislaþia naþionalã prin Regulamentul
privind clasificarea produselor pentru construcþii pe baza performanþelor de
comportare la foc aprobat prin ordin comun M.T.C.T./M.A.I. nr. 1822/394/2004 cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare.

Sistemul european de clasificare în euroclase de rezistenþã la foc, în vigoare ºi în
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România, conform Regulamentului menþionat mai sus, cuprinde urmãtoarele
elemente definitorii:
Ø cerinþe unitare pentru încercãri (aceeaºi aparaturã (cuptor) de încercare

definitã de familia de standarde SR EN 1363/1,2,3, care prezintã cerinþele construc-
tive ºi funcþionale);
Ø criterii de apreciere a performanþei, principale (de încercare – domeniu de

aplicare directã) ºi secundare (de extindere a rezultatelor încercãrilor – domeniu de
extindere);
Ø exprimare diversificatã a claselor de rezistenþã la foc (unul sau mai multe criterii

de performanþã îndeplinite simultan);
Ø standarde, criterii ºi clase de rezistenþã la foc specifice fiecãrei familii de

produse, care permit caracterizarea specificã ºi deplinã a produselor respective (de
exemplu, pentru uºi rezistente la foc este seria de standarde SR EN 1634 (Partea 1 -
uºi rezistente la foc, Partea 2- feronerie, Partea 3 uºi – etanºe la fum), SR EN 14600
pentru sisteme de închidere automatã dar ºi SR EN 179 ºi SR EN 1125 - dispozitive
pentru ieºiri de urgenþã º.a.).

Prin acest nou sistem, produsele pentru construcþii sunt încercate, evaluate ºi
clasificate specific utilizãrii preconizate, iar utilizatorul primeºte, prin clasele
declarate de producãtor, informaþii complete asupra performanþelor produsului
clasificat, în condiþiile de utilizare finalã.

Criteriile principale de apreciere a performanþei sunt definite astfel :
Capacitate portantã (Stabilitate la foc) - R este aptitudinea unui element de

construcþie de a rezista expunerii la incendiu, pe una sau mai multe feþe, pentru o
anumitã perioadã de timp, fãrã a-ºi pierde stabilitatea structuralã.

Etanºeitatea la foc - E este aptitudinea unui element de compartimentare, atunci când
este expus la foc pe o faþã, de a împiedica trecerea flãcãrilor ºi a gazelor pe faþa neexpusã,
pe o duratã determinatã, în timpul unei încercãri standardizate de rezistenþã la foc.

Izolarea termicã - I este aptitudinea unui element de construcþie de a rezista
expunerii la foc, pe o singurã parte, fãrã propagarea incendiului, ca rezultat al unui
transfer semnificativ de cãldurã de la partea expusã la partea neexpusã Aceasta
propagare trebuie limitatã astfel încât suprafaþa neexpusã sau un material din
imediata vecinãtate a acestei suprafeþe sã nu fie aprinse.

Criterii principale

Simbol Criterii de apreciere a performanþei

R Capacitate portantã

E Etanºeitate la foc

I Izolare termicã la foc

W Radiaþie termicã

Criterii complementare

Simbol Criterii de apreciere a performanþei

M Acþiune mecanicã

C închidere automatã

S Etanºeitate la fum

P sau PH
Continuitate în alimentare cu curent electric ºi/sau transmisie de semnal pe
durata incendiului

Simbol Criterii de apreciere a performanþei

G Rezistenþã la ardere a funinginei

K Capacitatea de protecþie la foc a acoperirilor

D Durata de stabilitate la temperaturã constantã

DH Durata de stabilitate la curba standard temperaturã-timp

F Funcþionalitatea ventilatoarelor electrice de fum ºi gaze fierbinþi

B Funcþionalitatea mijloacelor de evacuare naturalã a fumului ºi gazelor fierbinþi

Radiaþia termicã - W - constituie criteriu principal opþional. Radiaþia termicã este
aptitudinea unui element de construcþie de a rezista expunerii la foc pe o singurã
parte, astfel încât sã reducã probabilitatea propagãrii incendiului ca rezultat al unei
radiaþii semnificative de cãldurã, fie prin element, fie de la suprafaþa neexpusã a
elementului la materialele învecinate. Criteriul de radiaþie termicã este îndeplinit
când a fost mãsuratã radiaþia ºi pentru durata respectivã a fost îndeplinit criteriul de
a fi mai mic de 15 kW/m2 mãsurat în condiþii standardizate. Criteriul W intervine în
aceeaºi mãsurã ca ºi criteriile R, E ºi I, de exemplu REW 30, EW 30

Exprimarea clasei de performanþã pentru rezistenþa la foc

Clasele de rezistenþã la foc sunt exprimate prin simboluri literale, perioade de
timp (în care se asigurã performanþa) ºi simboluri literale complementare.

Simbolurile literale reprezintã fiecare un criteriu de apreciere a performanþei (R, E,
I ºi opþional W). De regulã ºi dupã caz, pentru exprimarea claselor de rezistenþã la
foc a produselor pentru construcþii se utilizeazã combinaþii de simboluri.

Perioadele în care se asigurã performanþele reprezintã duratele de timp în care
este îndeplinit criteriul respectiv. Se exprimã în minute ºi includ urmãtoarele trepte
(module) standardizate: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

Perioadele de performanþã ale unui produs de construcþii nu sunt general valabile
pentru orice aplicare a produsului, acestea fiind diferenþiate în funcþie de utilizarea
finalã a produsului. Ele sunt stabilite prin încercãri în laboratoare acreditate. Sunt
elaborate reglementãri care precizeazã limitele de extindere a rezultatelor obþinute în
laborator. De exemplu, dacã un anumit tip de uºã rezistentã la foc a obþinut
performanþa de 90 minute pentru anumite dimensiuni, extinderea performanþelor
este valabilã numai pentru acel tip de uºã ºi pentru o variaþie a dimensiunilor de 20%.

NOTÃ: Utilizatorii trebuie sã verifice corelarea dintre produsul livrat ºi

documentaþia tehnicã ataºatã.

Dupã caz, clasele de rezistenþã la foc ale produselor pentru construcþii se
completeazã ºi cu simboluri ale criteriilor complementare de apreciere a
performanþelor. Aceste simboluri sunt foarte numeroase, unele specifice doar
pentru o categorie de produse ºi definite în standardul specific. Pot fi menþionate:

M - atunci când sunt luate în considerare acþiuni mecanice specifice ºi elementul
îndeplineºte acest criteriu (de exemplu REI 60-M). Acþiunea mecanicã M reprezintã
capacitatea elementului de a rezista la impact, care reprezintã cazul în care
afectarea structuralã a unui alt component expus la foc produce un impact asupra
elementului respectiv. Elementul este supus la impactul unei forþe predefinite în
scurt timp dupã ce a atins durata corespunzãtoare pentru clasificare a R, E ºi/sau I.
Pentru a avea clasificarea suplimentatã cu M elementul va rezista impactului fãrã ca
performanþele R, E ºi/sau I sã fie compromise.

Sa sau S200 - în cazul elementelor cu limitãri specifice pentru debitul de trecere a
fumului (etanºeitate la fum). Sa ia în considerare etanºeitatea la fum numai la
temperatura ambiantã, Sm ia în considerare etanºeitatea la fum atât la temperatura
ambiantã cât ºi la 200oC.

S - indicã un debit de trecere mai mic de 5 m3/h/m2 , pentru conducte de
evacuare a fumului, respectiv un debit de trecere mai mic de 200 m3/h/m2, pentru
clapete.

C - autoînchidere în eventualitatea unui incendiu, pentru uºi, clapete ºi protecþiile
golurilor de trecere a benzilor rulante ºi a sistemelor de transport pe ºinã , cu precizarea
clasei respective. Clasificãrile C0 - C5 sunt definite în EN 14600, în funcþie de tipul de
utilizare a uºii ºi sunt independente de clasificarea conform criteriilor de mai sus.

G - în cazul coºurilor de fum, proiectate sã fie rezistente la incendii de „funingine".
Clasificarea rezistenþei la foc de funingine pentru coºuri ºi produse pentru coºuri
reprezintã capacitatea elementului(lor) de a fi rezistent la incendii focuri de
funingine. Aceasta include aspecte de etanºeitate la fum ºi de izolare termicã. Este
efectuatã o încercare la un atac la temperaturã constantã de 1000oC, aplicat în
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condiþii de încercare corespunzãtoare, epruveta fiind menþinutã timp de 30 min
dupã ce s-a atins nivelul de 1000oC în 10 min.

K - simbol utilizat pentru performanþa acoperirilor care asigurã protecþia la foc a
produselor pentru o perioadã specificatã. Capacitatea de protecþie la foc K este
capacitatea unei acoperiri de perete sau plafon de a asigura pentru materialul de
sub acoperire, protecþie la aprindere, carbonizare ºi altã deteriorare pentru o duratã
de timp specificatã. Acoperirile sunt pãrþile extreme ale elementelor de construcþii
precum pereþi, pardoseli ºi acoperiºuri.

IncSlow – (încãlzire lentã) atunci când a fost evaluat suplimentar rãspunsul unui
produs la curba de încãlzire lentã, iar aceasta trebuie indicatã prin simbolul
suplimentar IncSlow, de exemplu EI 30-IncSlow;

sn – atunci când performanþa la curba de foc seminatural este o cerinþã de
reglementare suplimentarã la expunere standardizatã temperaturã/timp (relevantã
numai pentru membrane de protecþie orizontale uºoare care au inerþie termicã
scãzutã, dar nu este obligatorie pentru toate membranele orizontale de protecþie),
clasificarea elementului protejat prin acea membranã de protecþie trebuie astfel
identificatã, de exemplu R 60-sn;

ef – unde este determinatã performanþa faþã de (la) curba de expunere la un foc
din exterior în locul expunerii standardizate temperaturã/timp, clasificarea trebuie
sã fie astfel identificatã, de exemplu RE 30-ef.

r – când este determinatã performanþa faþã de curba de expunere la un atac
termic de 500oC (expunere la temperaturã redusã) în locul expunerii standardizate
temperaturã/timp, clasificarea elementului trebuie sã fie astfel identificatã, de
exemplu RE 30-r.

ve ºi/sau ho – indicã faptul cã produsul este adecvat pentru o utilizare verticalã
ºi/sau orizontalã

(i ® o), (o ® i ), i « o) - indicã faptul cã produsul îndeplineºte criteriul de
expunere la foc dinspre interior, dinspre exterior sau dinspre ambele pãrþi.

(a ® b); (a ¬ b); (a « b) - indicã modalitatea de expunere la foc (de deasupra, de
dedesubt, din ambele pãrþi) pentru plafoane.

„HOT 400/30” (temperaturã înaltã de lucru) indicã faptul cã o clapetã are
capacitatea de a fi deschisã sau închisã pe o perioadã de 30 min în condiþii de
temperaturã sub 400 EC.

„ved”, „vew”N1) sau „vedw” ºi/sau „hod”, „how” sau „hodw” indicã adecvarea pentru
utilizare verticalã ºi/sau orizontalã, ca ºi posibilitatea de montare într-o conductã
sau în perete ori, respectiv, amândouã.

„AA” sau „MA” indicã acþionarea automatã sau acþionarea manualã.
F - simbol utilizat pentru performanþa ventilatoarelor electrice (F400120 – ventila-

tor pentru evacuarea fumului ºi gazelor fierbinþi care funcþioneazã la temperaturi
de maximum 4000C timp de 120 de minute).

Pentru clasificarea produselor de construcþii (materiale ºi elemente), pot fi
utilizate numai acele combinaþii de simboluri literale ºi perioade de performanþã
definite în Regulamentul privind clasificarea ºi încadrarea produselor pentru
construcþii pe baza performanþelor de comportare la foc, pentru fiecare produs în
parte, dacã performanþele sunt confirmate de rezultatele încercãrilor efectuate
dupã standardele de metodã prevãzute, în laboratoare acreditate.

Modelul de exprimare a clasei de rezistenþã la foc este urmãtorul:

R E I W t t - M S C IncSlow sn ef r dupã caz :ve, ho, (i—>o) º.a

În principal, noul sistem de clasificare se aplicã urmãtoarelor grupe de produse de
construcþii (materiale ºi elemente), fiecare având standarde specifice:

- elemente portante fãrã rol de separare la incendiu (pereþi, planºee, acoperiºuri,
grinzi, stâlpi, balcoane, scãri, pasarele);

elemente portante cu rol de separare la incendiu, cu sau fãrã suprafeþe vitrate,
accesorii, furnituri (pereþi, planºee, plafoane);

- produse ºi sisteme utilizate pentru protejarea elementelor portante sau a unor
pãrþi de construcþie (plafoane fãrã rezistenþã proprie la foc, acoperiri, tencuieli de
protecþie, ecrane);

- elemente neportante, cu sau fãrã suprafeþe vitrate, accesorii, furnituri (pereþi
despãrþitori, plafoane rezistente la foc, faþade, pereþi cortinã, pereþi exteriori,
pardoseli supraînãlþate, elemente pentru etanºarea trecerilor ºi a rosturilor, uºi
rezistente la foc, uºi antifum, obloane, protecþia golurilor de trecere a benzilor
rulante ºi a sistemelor de transport pe ºinã, conducte ºi canale tehnice, etanºãri
lineare, etanºãri pentru strãpungeri, coºuri);

- acoperiri pentru pereþi ºi plafoane cu rol în protecþia la foc;
Exemple de notaþii pentru elementele de construcþii:
- un perete portant cu rol de separare a focului, cu rezistenþã la foc o orã va fi notat:
REI - 60 (sau REI -90 pentru 1 orã ºi jumãtate º.a.)
- un perete despãrþitor neportant cu rezistenþã la foc 30 de minute va fi notat:
EI - 30 (sau EI 120 pentru douã ore º.a.) sau numai E - 60 (când nu are ºi funcþia de

izolare termicã la foc)
- o uºã rezistentã la foc o orã fãrã sistem de închidere va trebui sã aibã o marcare

de tipul EI- 60
Notaþia EI -60 - C indicã cã uºa are un dispozitiv de închidere automatã
- o clapetã va avea notaþia :

EI - 20 (i ® o) dacã elementul a fost încercat ºi îndeplineºte criteriile de expunere

la foc dinspre interior ºi EI - 20 (i ® o) ve dacã elementul a fost încercat ºi
îndeplineºte criteriile de expunere la foc dinspre interior ºi este adecvat pentru o
utilizare verticalã.

Principiile care stau la baza clasificãrilor în clase de rezistenþã la foc pe baza
rezultatelor la încercãrile relevante, prezentate în articolul anterior, rãmân
aplicabile.

În documentaþiile tehnice proiectantul are posibilitatea de a alege, potrivit
reglementãrilor în vigoare, soluþia optimã privind produsele pentru construcþii care
asigurã clasele de rezistenþã la foc cerute. De asemenea, la execuþia lucrãrilor de
construcþii trebuie sã se þinã seamã de recomandãrile producãtorilor sau
furnizorilor privind modul în care un anumit produs pentru construcþii asigurã
performanþa de comportare la foc declaratã. Nu în ultimul rând ar trebui sã se
urmãreascã ca performanþa declaratã sã fie însoþitã de documente din care sã
rezulte configuraþiile puse în operã. Aceste configuraþii ºi performanþe trebuie
urmãrite ºi în exploatarea construcþiilor astfel încât prin posibilele intervenþii sã fie
pãstrate ori îmbunãtãþite caracteristicile specifice de rezistenþã la foc.
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