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Резиме: У раду је анализиран утицај пожара који се одиграва у објекту након његовог ширења 

кроз отворе на термички изоловану фасаду објекта. За моделовање пожара коришћена је 

техника нумеричке динамике флуида (CFD).CFD софтверски пакет 

FireDynamicsSimulator(FDS) коришћен је за анализу расподеле топлотног флукса и 

температуре на површини фасаде. Симулирани сценарији подразумевају ширење пожара из 

просторије кроз прозорске отворе различитихдимензија (1.2 x 1.2m, 1.4 x 1.6m и 1.0x2.0m). 

Фасада објекта је изолована екпандираним полистиреном дебљине 10cm и гипсаним панелом 

дебљине 3mm. Резултати нумеричких симулација указују на велику зависност просторно-

временске расподеле топлотног флукса и температуре на површини термички изоловане 

фасадеу зависности од величине прозорског отвора. Добијени резултати се могу користити у 

пракси за одређивање оптималне дебљине термичке изолације фасада грађевинских објеката. 

Кључне речи: пожар, симулација, нумеричка динамика флуида, фасада, експандирани 

полистирен 

 

NUMERICAL ANALYSIS OF INSULATED FAÇADE 

HEATING DUE TO FIRE PROPAGATION THROUGH 

WINDOWS 

Abstract:This paper analyzes the influence of an indoor fire after it spreads to the thermally insulated 

façade through window openings. The fire is modelled using computational fluid dynamics (CFD). 

Fire Dynamics Simulator (FDS), a CFD software package, is used to analyze heat flux and 

temperature distribution on the façade surface. Simulated scenarios involve fire propagation from 

indoor spaces through window openings of different dimensions (1.2 m x 1.2m, 1.4 m x 1.6m,and 1.0 

m x 2.0m). The façade is insulated by means of 10-cm thick expanded polystyrene and 3-mm thick 

plasterboard. The results of numerical simulations indicate that the spatial and temporal distribution of 

heat flux and temperature over the thermally insulated façade surface greatly depend on window 

opening dimensions. The obtained results are practically applicable to the determination of optimal 

thermal insulation thickness for building façades. 
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1. УВОД 

Један од најбржих путева ширења пожара у објектима је преко фасада. Годишње у 

свету ширењем пожара преко фасаде објекта буде оштећено или уништено 2-5% 

стамбених зграда уз велики број људских жртава услед директног додира са пламеном,  

удисањем врелих продуката сагоревања или услед рушења конструкција које нису 

биле отпорне на дејство пожара. Један од последњих примера је пожар који се десио  

14. јуна 2017 године у вишеспратници GrenfellTower у Лондону, при чему је погинуло 

79 особа. Иницијално је пожар настао у објекту као последица паљења фрижидера на 

четвртом спрату,  али се убрзо проширио кроз прозор и на облогу фасаде која је 

приликом обнове више спратнице због естетских разлога била израђена као ватрена 

фасада од алуминијум композитних панела са полиетиленским језгром што је 
потпомогло бржем горењу и ширењу пожара ка врху зграде,  јер је деловао као 

димњак. Много сличних примера се у скорашње време десило,  што указује на потребу 

да се овај проблем детаљније истражи и спроведе анализа већ постојећих фасада на 

објектима са аспекта заштите од пожара. 

1.1. Ширење пожара преко прозорских отвора 

Ширење пожара преко прозора,  а последично и преко фасада се може одиграти и 

хоризонтално и вертикално, али је у реалним ситуацијама много већа вероватноћа 

вертикалног ширења пожара, јер се загрејани продукт и сагоревања крећу у виси могу 

захватити гориве облоге које се налазе на фасади објекта, [1].  У овом раду је 

анализирана расподела топлотног флукса и температуре на површини фасаде,  како 

вертикално тако и хоризонтално у зависности од величине прозорског отвора преко 
којег се пожар из унутрашњости објекта преко фасаде преноси на више спратове, 

(Слика 1), [2]. 

 

Слика 1 – Вертикално ширење пожара преко прозора 

До пуцања прозора приликом пожара долази због високе температуре и притиска 

унутар просторије услед акумулације велике количине продуката сагоревања. 

Вертикално ширење пожара преко фасаде објекта могуће је и код  „вентилисане 

фасаде“, када се испод налази топлотна изолација направљена од горивог материјала.  

При  овоме је  могуће ширење пожара и на ниже спратове услед отапања и капања 
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ужареног материјала на спратове који се налазе испод места настанка иницијалног 

пожара,  [4]. Значајну улогу на дешавања испред фасаде има и струјање ветра при 
продору кроз врата просторије која је захваћена пожаром,  при чему долази до 

повећаног ослобађања загрејаних продуката сагоревања,  повећања дужине пламена и 

појаве високих температура на горњим ивицама прозорских отвора,  што последично 

може да доведе до попуштања греде изнад прозорског отвора, (Слика 2), [3]. 

  

Слика 2 – Угроженост гред еизнад 
прозорског отвора при пожару 

Слика3 – Спољашњи фасадни 
термоизолациони систем 

Република Србија спада у групу земаља која треба убрзано да се усмери ка 

обнављању постојећих објеката, па се често врше обнове  објеката где се посебна 

пажња усмерава на захтеве енергетске ефикасности и стандарде термичке или звучне 

изолације спољних зидова. Управо у овом делу не треба заборавити и аспект 

безбедности од пожара и направити комбинацију најпогоднијих материјала који ће 

допринети и енергетским перформансама објекта,  као и испуњавању услова 

безбедности фасада од пожара.  Основни циљ спровођења мера безбедности пожара 

код фасадних елемената је очување највеће вредности, људских живота, спречавање 

повреда људи и очување природног окружења и материјалних добара. Особине 

фасадних материјала у саставу спољних зидова објеката могу значајно да утичу на 
могућност ширења пожара по фасади објекта, који се преноси на суседне просторије у 

самом објекту,  као и на суседне објекте. У Србији је најзаступљенија примена спољне 

термоизолације са заштитним слојем малтера са рабиц мрежом, (Слика 3),  [6], која 

задовољава термоизолациону карактеристику и једноставна за уградњу.  Развој пожара 

фасадних елемената зависи од многих фактора, као што су временски услови,  утицај 

ветра,  пожарно оптерећење и сл. Најзаступљенији материјали који се користи у ове 

сврхе су експандирани полистирен и камена вуна. 

1.2. Пожарне карактеристике експандираног полистирена и камене 

вуне  

Експандирани полистирен – ЕПС је материјал кога чине ћелије полистирена које су 

спојене у међусобно хомогену структуру танких, ваздухом испуњених шупљина.  

Температура паљења овог топлотног изолационог материјала је од 360-380°C  (спада у 



7. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА БЕЗБЕДНОСНИ 

ИНЖЕЊЕРИНГ 
ПОЖАР,ЖИВОТНАСРЕДИНА,РАДНАОКОЛИНА,ИНТЕГРИСАНИРИЗИЦИ И 

17. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗАШТИТА ОДПОЖАРА И 

ЕКСПЛОЗИЈА 
 

65 
 

тешко запаљиве али гориве материјале),  док се температуре самопаљења крећу у 

границама од  460-480°C.  У случају пожара објеката са овим видом изолације где 
температура на фасади достиже преко 900°C, долази до паљења и горења материјала,  

и то се одвија кроз неколико фаза:   
• при температури 85–90°C почиње процес скупљања полистирена,  

• при температури 240–250°C полистирен почиње да се топи,  

• при температури 280–290°C почиње процес термодеструкције полистирeна са 
издвајањем гасовитих продуката,  

• при температури у распону од 360-380°C долази до паљења полистирена,  

• при температури од 460-480°C полистирен се сâм пали, и без присуства 

отвореног пламена. 

Главна карактеристика камене вуне је њена негоривост и отпорност на старење. 

Битно својство је ниска вредност коефицијента топлотне проводљивости, 
k=0,038W/m·K. Због своје структуре и веома високе тачке топљења (преко 1000°C), 

камена минерална вуна је идеална као пожарна баријера у функцији заштите од 

пожара. Камена минерална вуна не развија пламен (највиша класа негоривости – A1), 

тако да спречава ширење пожара и не емитује штетне гасове, који су узрочници смрти 

у пожарима у чак 89% случајева. 

2. НУМЕРИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ ШИРЕЊА ПОЖАРА ПРЕКО ФАСАДА 

Применом софтверског пакета Fire Dynamics Simulator – FDS, [6], заснованог на 

нумеричкој динамици флуида снимана је расподела топлотног флукса и температуре 

површине фасаде. Сценарио при мењену раду подразумева ширење пожара из 
унутрашњости просторије кроз отворе на фасади различитих димензија (1.2 x 1.2m, 1.4 x 

1.6m и 1.0 x 2.0m). Фасада објекта је изолована са спољне стране са ЕПС-ом дебљине  

10cm и гипсаним панелом дебљине 3mm, (Слика 4 и 5). 

  

Слика4 – Изглед бочног дела симулационог 
тест објекта са распоредом намештаја 

 

Слика5 –Изглед предњег дела симулационог 
тест објекта са распоредом сензора 
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У симулацији настанка пожара је разматран једноспратни објекат димензија  5.4 x 

4.4x6.4m. Просторија у којој се врши симулација настанка пожара је са затвореним 
вратима, једним отвором на фасади и без постојања принудне вентилације. Изнад 

отвора просторије захваћене пожаром не постоји тераса вишег спрата.  Просторија у 

којој је иницијални пожар је димензија 5x4x3m.  Продирање пламена из унутрашњости 

просторије на фасаду симулирано је кроз отворе различитих димензија: 1.2x1.2m, 

1.4x1.6mи 1.0x2.0m. Симулација је изведена без постојања ветра, при нормалном 

амбијенталном притиску и температури од 20°C. За иницијализацију пожара коришћен 

је горионик величине 0.4x0.4m са количином ослобађене топлоте од 880kW, 

постављен на каучу. За симулацију је коришћена адекватна резолуција нумеричке 

мреже за прорачунавање од 0.1x0.1x0.1m, што је у складу са препорукама овалидности 

прорачунавања програмом FDS. За снимање температуре и топлотног флукса 

постављени су сензори изнад и бочно од отвора на фасади на сваких 0.2m почевши од 
ивице отвора. По висини изнад отвора снимане су вредности температуре и топлотног 

флукса до 1.8m изнад отвора, док су бочно снимане вредности до 1.0m од ивице 

отвора.  Трајање симулације је 20 минута, што одговара времену потребном да се 

пожар у потпуности развије, тј. Када вредност ослобођене количине топлоте достигне 

максимум и почне да опада. 

3. РЕЗУЛТАТИ СИМУЛАЦИЈЕ И ДИСКУСИЈА 

Резултати нумеричке симулације ширења и развоја пожара преко фасаде са 

експандираним полистиреном за вредности температуре и топлотног флукса, изнад и 

бочно од отвора различитих димензија, приказани су утабели 1. 

Табела1- Резултати нумеричке симулације ширења пожара преко фасаде са експандираним 
полистиреном 

Отвор 1.2x1.2m Отвор 1.4x1.6m Отвор1.0x2.0m 

Развојпожара 

   
15 сек. 500 сек. 1200 сек. 

 

   
15 сек. 500 сек. 1200 сек. 

 

   
15 сек. 500 сек. 1200 сек. 

 

Температуранаповршинизиднеоблоге 

    
15 сек.500 сек.1200 сек. 

 

    
15 сек.500 сек.1200 сек. 

 

    
15 сек. 500 сек. 1200 сек.  

 

Температура у вертикалној равни 
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15 сек.500 сек.1200 сек. 

 

    
15 сек.500 сек.1200 сек. 

 

    
15 сек.500 сек.1200 сек. 

 

Топлотнифлукснаповршинифасаднеоблоге 

    
15 сек.500 сек.1200 сек. 
 

    
15 сек.500 сек.1200 сек. 
 

    
15 сек.500 сек.1200 сек. 
 

 
Отвор 1.2x1.2m Отвор 1.6x1.4m Отвор 1.0x2.0m 

 

Ослобођенаколичинатоплоте 

   
Температура измерена сензорима постављеним изнад отвора 

   
Температура измерена сензорима постављеним бочно од отвора 

   
Топлотни флукс измерен сензорима постављеним изнад отвора 

   
Топлотни флукс измерен сензорима постављеним бочно од отвора 
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3.1.Дискусија резултата 

Развоји ширење пожара. Резултати симулације програмским пакетом FDS указују 

на значај и утицај димензија отвора на ширење пожара. Већ након 15 секунди на 

отвору највећих димензија (1x2m) јасно се види разлика у развоју пожара која се 

испољава у емитовању гушћег дима у односу на остала два отвора. Након 500 секунди 

највећу експанзију пожара има највећи отвор,  како по вертикалном тако и по 
хоризонталном ширењу пожара. Карактеристика развоја и ширења пожара код отвора 

димензија 1x2m и након 1200 секунди је непромењена и предњачи у односу на друга 

два отвора мањих димензија. Следи отвор средње величине, док се пламен најмањег 

интензитета уочава на отвору са димензијама 1.2x1.2m. 

Температура на површини зидне облоге. Процена вредности количине топлоте 

која у јединици времена прође кроз отворе ка спољном зиду указује на значај фактора 

(димензиј еотвора, утицај ветра и сâма геометрија отвора) који утичу на ширење 

пожара. Код сва три симулирана типа отвора, највише температуре су евидентиране на 

ивици отвора, међутим димензије имају пресудну улогу, јер отвор са најмањом 

димензијом 1.2x1.2m поседује израженије вертикално ширење пожара. Повећавањем 

растојања од отвора, температуре се смањују што је приказано на сликама. 

Температура у вертикалној равни. До 15. Секунде од почетка трајања пожара 
температура се подједнако развија у свим просторијама. Временом, са развојем пожара 

и пламен се усмерава ка спољашњем зиду кроз отвор. Након 500. Секунде у 

просторијама са отворима димензија 1.4x1.6m и 1x2m температура достиже око 800°C,  

а након 1200 секунди, већ око 1000°C,  али са мањом тенденцијом ширења у 

вертикалној равни. Другачији случај је са просторијом са отвором најмањих димензија 

у којој је температура након 500 секундиоко 600°C, а достиже око 720°C након1200 

секунди. Температуре дуж зида изнад најмањег отвора, (1.2x1.2m), до висине од  0.2m, 

након 100 секунди трајања пожара су више од 380°C, што је температура паљења 

ЕПС-а. Ова температура се евидентира и на ивици свих отвора на фасади. Код највећег 

отвора 1x2m, температуре изнад 380°C се евидентирају на 0.4m изнад отвора након 

100 секунди трајања пожара у унутрашњости просторије. Запажа се да је температура 
на фасади 0.6m изнад отвора свих разматраних димензија, након 500 секунди од 

почетка трајања пожара достигла вредност од 500 до 780°C у зависности од величине 

отвора,  што је више него довољно за само паљење ЕПС-а, ако знамо да су његове 

температуре паљења и без присуства отвореног пламена од 460 до 480°C.  

Топлотни флукс бочно од отвора и изнад отвора. Различите димензија отвора 

другачије утичу на вредности топлотног флукса. Евидентно је да су вредности 

топлотног флукса (kW/m2) знатно веће изнад отвора у поређењу са вредностима бочно 

од отвора на фасади.  Добијени прорачуни указују да би фасада објекта изнад прозора 
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у трајању од 20 минута требало да поднесе различит топлотни флукс, зависно од 

величине отвора и удаљености од ивице отвора на фасади. Уколико је отвор на фасади 
већи, очекују се и већи топлотни флуксеви.  Највећи топлотни флукс је на горњој 

ивици отвора величине 1x2m (94kW/m2) у времену трајања пожара од 1000 секунди. 

Вредност топлотног флукса расте у функцији периода времена трајања пожара у 

унутрашњости просторије.  За већину отвора на фасади,  највеће вредности топлотног 

флукса су у периоду времена трајања пожара од 1000 секунди. Промена вредности 

топлотног флукса на фасади од ивице отвора се евидентира и ка бочним странама. 

Запажа се да су највеће вредности топлотног флукса на ивици отвора, и тотоплотни 

флукс на бочној ивици отвора величине 1.4x1.6m (80.00kW/m2) у периоду око 800. 

секунде од почетка трајања пожара. 

Утицај топлотног флукса на ризик од паљења термоизолационих материјала на 

фасаде је у функцији времена изложености овом утицају. Уколико је време 
изложености топлотном флуксу дуже,  већа је могућност појаве и ширења пожара на 

фасади. ЕПС се може запалити при изложености нивоу топлотног флукса од 30kW/m2 

за око 15 минута, или ако је изложен нивоу топлотног флукса од 40kW/m2 за око 4 

минута. Ризик од паљења ЕПС више је изражен изнад отвора на фасади, а мање бочно 

од отвора. Под утицајем топлотног флукса ЕПС се пали на највећем растојању изнад 

отвора величине 1.4x1.6m, а на најмањем растојању изнад отвора 1.2x1.2m.  

Количина ослобађања топлоте. Максимална вредност количине ослобађања 

топлоте од 7500kW забележена је за отвор 1.4x1.6m и то у 620 секунди. Потребно је 

само шездесетак секунди да се достигну високе вредности ослобођене количине 

топлоте од око 6750kW. Исте карактеристике важе и за отвор 1x2m, стим штo су 

вредности нешто мање, за 1 минут количина ослобођене топлоте износи 4700kW, док 

је највећа вредност у 700 секунди трајања пожара и износи 5700kW. Са смањењем 
димензија отвораи количина ослобођене топлоте се смањује, па су њене максималне 

вредности 4500kW након 1100 секунди. 

4. ЗАКЉУЧАК 

Резултати симулације програмским пакетом FDS су показали да се температура 

дуж фасаде смањује у хоризонталној и вертикалној пројекцији од отвора на фасади. 

Топлотни флукс је мањи у хоризонталној пројекцији у поређењу на вертикалну 

пројекцију. Код мањих прозора се емитује мањи топлотни флукс у односу на велике 

прозоре, чиме се смањује ризик од неконтролисаног ширења пожара. Вредност 

топлотног флукса расте у функцији периода времена трајања пожара у просторији, па 

је потребно гашењем пожара смањити утицај температуре и топлотног флукса на 

фасадне облоге за термоизолацију. Наведени резултати симулације могу се 

искористити у процени опасности од пожара у фази пројектовања енергетске обнове 

фасаде јер указују на просторно временску расподелу температуре и топлотног флукса 

на површини фасаде објекта и могу помоћи у избору материјала за изолацију који 
морају да задовоље потребну отпорност на дејство пожара. 
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