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1 INLEDNING  

1.1 Utförandeguidens innehåll 
Denna utförandeguide beskriver en metod för att ta fram temperaturen i en bärande 
pelare då den utsätts för lokal brandlast. Tillvägagångssättet följer Eurokoderna. 
Guiden innehåller också vägledning för hur man bestämmer bärförmågan hos en 
stålpelare då den utsätts för höga temperaturer. Användandet av analytisk 
dimensionering för bestämning av bärförmåga leder vanligtvis till en minskad 
kostnad jämfört med vad som krävs enligt ett föreskrivande tillvägagångssätt. 

Guiden innehåller följande: 

 En generell introduktion till brandteknik (eng:fire safety engineering), som även 
inkluderar val av brandscenarier och beräkningsmetoder. 

 Specifik vägledning vad gäller val av dimensionerande lokal brand, där även 
forskningsprojektet LOCAFI sammanfattas.  

 En ny dimensioneringsmodell för lokal brand. 

 Beskrivning av tillgängliga verktyg för modellering av lokal brand, från 
förenklad analys med konturkurvor, till komplexa finita elementmetoder. 

 En sammanfattning av modellen för stålpelares bärförmåga i Eurokod 3, vilken 
kan användas tillsammans med modellen för temperaturanalys för att avgöra en 
stålpelares bärförmåga.  

 Ett utförandeexempel, vilket ger insikt i hur modellen kan användas i praktiken. 

1.2 Eurokoderna 
Eurokoderna består av 10 europeiska standarder, EN 1990 – EN 1999, som erbjuder 
ett enhetligt tillvägagångssätt för att dimensionera byggnader eller andra 
konstruktioner. Då bärförmågan av en stålbalk, betongbalk eller 
samverkanskonstruktioner ska bestämmas, är följande eurokoder relevanta:  

 EN 1990 Eurokod 0. Grundläggande dimensioneringsregler[1] 

 EN 1991-1-2 Eurokod 1. Allmänna laster – Termisk och mekanisk verkan av 
brand[2] 

 EN 1993-1-2 Eurokod 3. Dimensionering av stålkonstruktioner. Brandteknisk 
dimensionering[3] 

 EN 1994-1-2 Eurokod 4. Dimensionering av samverkanskonstruktioner i stål 
och betong. Brandteknisk dimensionering [4] 

Varje eurokod innehåller en nationell bilaga som, där det behövs, specificerar: 

 Beräkningsfaktorer (dessa kallas Nationally Determined Parameter),  

 Dimensioneringsmetod, 

 Vilka bilagor som får användas. 

I tillägg refererar de nationella bilagorna till de nationella styrdokument som 
innehåller mer specifik dimensioneringsvägledning. De nationella bilagorna ger 
information som är applicerbara i de enskilda EU-länderna. Nationella bilagor skiljer 
sig alltså mellan olika EU-länder.  
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1.3 Nationella regler för analytisk dimensionering 
Kunskapen om fördelarna och begränsningarna med analytisk dimensionering har 
ökat de senaste åren. De nationella byggreglerna med avseende på brand skiljer sig 
emellertid åt mellan de olika länderna i Europa. Därför är det viktigt att 
konstruktören är medveten om och följer de nationella kraven i alla steg i 
projekteringsprocessen. 

Som hjälpmedel finns vägledning om de steg som krävs för användning av analytisk 
metod i olika europeiska länder tillgänglig här: http://research.bauforumstahl.com/.  

I Sverige finns Kap. 1.1.2 i EKS 10 (BFS 2015:6) med uppdateringar, som avgör hur 
SS-EN 1991-1-2 ska tillämpas i Sverige. Vad gäller bestämning av brandbelastning 
får inte bilaga E i SS-EN 1991-1-2 användas.  
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2 INTRODUKTION TILL BRANDTEKNIK 

Brand utgör ett allvarligt hot mot människors liv. Det är viktigt att byggnader är 
konstruerade så att stabiliteten bibehålls tillräckligt lång tid då en brand inträffar, så 
att både utrymning och inledande brandbekämpningsåtgärder kan ske. Brandteknik 
är ett teknikområde inom vilket tillämpningen av vetenskapliga principer på en 
konstruktionen kan utföras för att säkerställa utrymning vid troliga brandscenarier. 

Brandteknik omfattar ett brett spektrum av probemlösning, bland annat: 

 Minimerande av risk för uppkomst av brand,  

 Förhindrande av brandspridning till andra delar av byggnaden eller till andra 
konstruktioner, 

 Tillhandahållande av brandbekämpningsåtgärder, t.ex. sprinkler, 

 Förhindrande av brandrelaterad byggnadskollaps, 

 Kunskap om människors beteende vid brand, t.ex. beteende vid brandlarm, 
förmåga att hitta säkra utrymningsvägar o.s.v.  

Åtgärder för att minimera inverkan av en brand kan utgöra en betydande del av 
kostnaden för en byggnad, där överdimensionerade brandskyddsåtgärder kan leda 
till oekonomiska byggen. En balanserad lösning krävs, som ger ett adekvat skydd 
mot dimensionerande brandscenarier till minsta kostnad för kunden. 

För mer information om brandteknik rekommenderas följande publikationer [5,6,7,8]. 

Denna utförandeguide ger en metod för att uppskatta temperaturhöjningen i en pelare 
som utsätts för lokal brand. När temperaturen är känd kan pelaren dimensioneras. 
Såsom förklaras i avsnitt 2.2 kan ett analytiskt dimensioneringssätt leda till en 
betydande minskning av brandskyddet och därmed också en reducerad kostnad, 
jämfört med vad som krävs vid ett föreskrivet tillvägagångssätt. 

2.1 Dimensionering för att förebygga 
byggnadskollaps  

Att förebygga kollaps är ett av de viktigaste målen i brandteknikprocessen. Kollaps 
representerar en plötslig förlust av stabiliteten i byggnadens bärverk och kommer 
vanligen att resultera i dödsfall för alla som befinner sig i byggnaden vid tidspunkten, 
vare sig det är civilpersoner eller räddningstjänstspersonal. 

Kollaps av en byggnad med avseende på brand hindras generellt sett genom att 
skydda bärverket. Detta passiva brandskydd är vanligtvis antingen icke-reaktivt 
(t.e.x. brandskyddande material) eller reaktivt (intumescerande beläggningar).  

Intumescerande beläggningar är till synes målarfärgsliknande material, som är inerta 
vid låga temperaturer, men som isolerar vid högre temperaturer till följd av en 
kemisk reaktion som gör att beläggningen sväller och ger ett expanderat kollager 
med låg värmeledningsförmåga. Detta sker vanligen  vid ca 200-250 ° C, stålets 
egenskaper påverkas inte vid dessa temperaturer 

Den isolerande effekten av ett passivt brandskydd tenderar att vara proportionell mot 
tjockleken av materialet som tillhandahålls. Det är därför konservativt att påföra ett 
högre brandskydd än vad som krävs. Detta ökar dock kostnaden. Det kan vara 
billigare att dimensionera med en oskyddad större balk, än med en mindre balk 
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tillsammans med ett skyddande material. I flera fall kan det påvisas att bärverket 
behåller sin bärförmåga även utan ett passivt brandskydd.  

Val av tjocklek på det passiva brandskyddet kräver att hänsyn tas till följande 
faktorer: 

(a) Brandens storlek och den förväntade temperaturhöjningen i konstruktionsdelen, 

(b) Det skyddande materialets brandegenskaper,  

(c) Temperaturen som den skyddade konstruktionsdelen får uppnå, innan kollaps 
inträffar, även kallad ‘kritisk temperatur’. 

Regler för bestämmandet av en konstruktionsdels bärförmåga vid brand är angivna i 
Eurokoderna (Sektion Error! Reference source not found.). 

2.2 Dimensionering enligt Eurokoderna 
En komplett brandteknisk dimensionering kräver att flera Eurokoder kombineras. 
EN 1991-1-2, avsnitt 2.1 presenterar fyra övergripande steg vid 
branddimensioneringen av ett bärverk som bör beaktas i den mån de är tillämpliga: 

 Val av dimensionerande brandscenario, 

 Fastställande av motsvarande brandbelastning, 

 Beräkning av temperaturutveckling i bärverksdelarna, 

 Beräkning av bärverkets mekaniska beteende då det utsätts för brand, för vilket 
EN 1993-1-2 gäller för stålkonstruktioner. 

2.2.1 Dimensionerande brandscenario 
EN 1991-1-2, avsnitt 2.2 beskriver valet av dimensionerande brandscenario. 

Ett föreskrivande tillvägagångssätt för branddimensionering innebär ofta att den 
nominella temperatur-tidskurvan används. Detta är en av de tre nominella 
temperatur-tidskurvorna som ges av Eurokoderna och är avsedd för modellering av 
temperaturhöjningen vid fullt utvecklad rumsbrand (avsnitt Error! Reference 
source not found. i detta dokument).  

De flesta kontor t.ex. har liknande storlek och form och ett föreskrivande 
tillvägagångssätt för branddimensionering anses vara tillräckligt. Tjockleken på 
passivt brandskydd bestäms utifrån brandpåverkan enligt temperatur-tidskurvan, och 
beror på brandcellens dimensioner och kravet på bärförmåga. 

För vissa typer av byggnader såsom industrihallar och andra stora öppna byggnader 
är tillämpningen av den nominella temperatur-tidskurvan emellertid inte alltid 
lämplig; dimensionering baserad på egenskaperna hos den faktiska branden kommer 
att producera mer exakta och vanligtvis mer ekonomiska resultat. Detta kallas i 
Eurokoderna för ett avancerat tillvägagångssätt och kräver en förståelse för både det 
material som kan sprida branden och storleken på, samt ventilationen till, det 
utrymme där branden är placerad. Val av lämpligt dimensionerande brandscenario 
och modelleringsteknik är viktigt för att uppnå tillräcklig säkerhet i byggnaden. 

2.2.2 Övertändning 

Övertändning i ett rum uppstår då allt brännbart material i utrymmet antänds. Det är 
rimligt att anta att temperaturen i hela rummet är konstant. I Figur 2.1 visas ett 
exempel på övertändning. 
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Foto av: Czech Technical University in Prague 

Figur 2.1  Övertändning  

2.2.2.1 Nominella temperatur-tidsförlopp 

Temperaturförändringen i ett rum sett till tid kan beskrivas med den nominella 
temperatur-tidskurva som anges i EN 1991-1-2. Kurvan är enbart en referenskurva 
och är inte avsedd att representera något specifikt brandscenario. För de flesta 
situationer visar sig den vara mycket konservativ jämfört med uppmätt data. Inga 
temperaturförluster är medräknade, utan allt brännbart material bidrar till 
brandförloppet. 

Det nominella temperatur-tidsförloppet beskrivs av: 

20 345 log 8 1  (2.1) 

där: 

 Är gastemperaturen i brandcellen 

 Är tiden i minuter 

I Figur 2.2 återges en grafisk representation av standardbrandkurvan. 
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Figur 2.2 Standardbrandkurvan 

2.2.2.2 Andra tillvägagångssätt 

Tillämpningen av det nominella temperatur-tidsförloppet tenderar att leda till 
ekonomiskt acceptabla resultat vid dimensionering av merparten av alla byggnader. 
Vissa utföranden kan dock kräva en mer detaljerad och realistisk analys som kan 
leda till lägre predikterade temperaturer.  

Storleken på en rumsbrand beror av flera faktorer, däribland:  

 Typ av brännbart material, dess densitet och fördelning,  

 Rummets storlek och geometri,  

 Ventilationstyp och luftflöde.  

Temperatur-tidsförloppet för rumsbranden kan alternativt bestämmas med hjälp av 
ett naturligt brandförlopp, som t. ex. det parameterberoende temperatur-tidförloppet 
(beskrivet i EN 1991-1-2 Bilaga A), en zonmodell (beskriven i EN 1991-1-2 
Bilaga D) eller en CFD-modell (computational fluid dynamics) (läs avsnitt 2.2.4 för 
mer information). Dessa modeller beräknar brandgasernas temperaturer i rummet 
som en funktion av rumsgeometrin, ventilationsförhållanden, termiska egenskaper 
av rumsavdelare, brandens tillväxthastighet och mängden brännbart material i 
rummet.  

2.2.3 Lokal brand 

I rumsbrandsscenariot antas att temperaturen i brandcellen ökar uniformt. För relativt 
små utrymmen och där brandbelastningen är jämnt fördelad över rummet, är detta 
antagande rimligt. Men då rummen ökar i storlek, eller då allt brännbart är samlat i 
en liten del av brandcellen, blir antagandet allt mer konservativt. I dessa fall kan en 
modell som tar hänsyn till temperaturfördelning i rummet ge mindre konservativa 
resultat, men analysen för att åstadkomma denna temperaturfördelning är mer 
komplex. 

Analys med modeller för lokal brand beskrivs i avsnitt Error! Reference source 
not found.. 
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2.2.4 Numerisk strömningsdynamik (CFD) 

En brand är en komplex kombination av fysiska och kemiska fenomen, vilket innebär 
att enkla modeller inte alltid kan användas för att återge ett korrekt temperaturförlopp 
för det valda brandscenariot. I dessa fall kan numeriska modeller baserade på CFD 
erbjuda en mer realistisk representation av brandförloppet. CFD kan användas för de 
flesta tänkbara brandscenarier, bland annat fullt utvecklad rumsbrand, lokal brand 
och brand utanför byggnaden m.m. 

Att på ett korrekt sätt reproducera de fysikaliska fenomen som sker vid en brand är 
ytterst svårt. Speciellt turbulens kan inte beräknas med exakthet i någon skala; istället 
används i allmänhet ett antal semi-empiriska modeller för att uppskatta de totala 
effekterna. Utbudet av potentiella modeller är stort och man behöver välja den 
modell som bäst passar för den givna situationen. På grund av detta utförs CFD-
modellering oftast av experter inom området. 

En användbar introduction till CFD-modellering av brand finns i Guide to the 
advanced fire safety engineering of structures[9]. 
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3 LOKAL BRAND 

Föreskrivande dimensioneringsmetoder antar att övertändning sker, med en jämn 
temperaturfördelning i rummet, såsom beskrevs i avsnitt 2. I stora utrymmen är detta 
antagande inte helt rimligt. Avancerad dimensionering gör det möjligt för 
användaren att ta hänsyn till ett mer verklighetsbaserat brandbeteende, vilket ibland 
innebär lokala bränder. I dessa fall är det viktigt med kunskap om brandbeteende och 
brandens påverkan på omgivningen vid lokal brand. 

I Sverige får bärverk i brandteknisk byggnadsklass Br2 och Br3 dimensioneras med 
lokal brand, förutsatt att det går att visa att risken för övertändning understiger 0.5%. 

Konsultsverige är inte enade i hur och när lokal brand kan användas, och det verkar 
vara få som har dimensionerat bärverk med lokal brand. På konferensen Brandskydd 
2018 utfördes en kort mentometerundersökning, i vilken det befann sig cirka 200 
personer i rummet. 15 av 64 svarande personer angav att de har dimensionerat med 
lokal brand. Av 54 svarande tyckte enbart tre personer att det fanns en likartad syn 
kring hur dimensionering ska utföras. Deltagarna svarade också på frågan om vilka 
typer av byggnader de skulle överväga att dimensionera med lokal brand, med 
följande svarsfrekvens: 
-Hangar: 14 personer 
-Sportarena: 21 personer 
-Ishall: 19 personer 
-Lobby: 19 personer 
-Utställningshall: 16 personer 
-Pelare på utsidan av huset: 21 personer 
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Figur 3.1  Labbförsök på pelare utsatt för lokal brand 

3.1 Pågående arbete och implementering av 
Eurokoder 

Utförande av analytisk dimensionering vid lokal brand är beskrivet i bilaga C i 
EN 1991-1-2[2]. I bilagan presenteras en metod för att beräkna flamlängd och 
temperatur i plymen från en lokal brand. Beräkningarna baseras på studier gjorda av 
Heskestad[10] och Hasemi[11], där brandens storlek (definierad av effektutveckling 
och diameter) korreleras med andra parametrar, bland andra flamhöjd och -
temperatur.  

Bränder som når taket tenderar att spridas radiellt utåt. Modellen tar hänsyn till detta 
då temperaturfördelningen i rummet beräknas. Figur 3.2 visar både scenarierna. 

  

Figur 3.2  Nyckelparametrar för lokal brand. Vänster: flamman slår inte i 
taket, höger: flamman slår mot taket)  

EU-projektet LOCAFI har undersökt metoden för dimensionering med lokal brand 
såsom anges i bilaga C i EN 1991-1-2. Efter en experimentell testserie, med 
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påföljande numerisk modellering, kunde förbättringar och begränsningar med 
metoden belysas. 

Den förbättrade modellen beskrivs kort i kapitel 4 och detaljerat i Annex A. 
Avsnitt Error! Reference source not found. innehåller en beskrivning av de 
experiment som gjorts för att kalibrera och verifiera modellen. 

3.2 Experiment och kalibrering 
I detta avsnitt beskrivs de experiment som utfördes för att kunna utforma den 
förbättrade modellen för lokala bränder. För att läsa mer om LOCAFI-projektet finns 
referenser löpande i texten. 

3.2.1 Experiment på universitetet I Liège 
De första experimenten i LOCAFI-projektet utfördes på Lièges universitet. Totalt 
utfördes 24 experiment med brännbar vätska i fat. Mer information om testerna hittas 
i LOCAFI-projektets Deliverable 6[12]. 

Två typer av brännbara vätskor användes – N-Heptan och diesel – där testerna 
utfördes så att en likadan effektutveckling uppnåddes mellan experimenten.  

Experiment utfördes både med och utan en pelare i mitten av pölbranden. Pelarens 
närvaro verkade inte ha någon signifikant inverkan på effektutvecklingen. 

 

 

Figur 3.3  2 m testfat, där bränslepåföringsmekanism visas (ur LOCAFI-
rapport 15[13]) 
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Den brännbara vätskan hälldes i fem fat med olika diametrar, från 600 mm till 2200 
mm. I varje fat brändes både N-heptan och diesel, i identiska konfigurationer. Till 
skillnad från testerna som beskrivs i 3.2.2, fylldes bränsle på i varje fat med ett 
konstant volymflöde, istället för att starta varje test med ett fullt fat. Denna 
kontrollmekanism gjorde att effektutvecklingen kunde hållas konstant på 
500 kW/m². 

Effektutvecklingen i Liège-testerna beräknades med  Ekv. (3.1), där bränslets 
densitet var 675 kg/m3 och förbränningsentalpin 44000 kJ/kg. Formeln presenteras I 
LOCAFI deliverable D8[16]. 

60
	
675
1000

	 	44000 (3.1) 

Tabell 3.1 visar en sammanfattning över de utförda experimenten. 

Tabell 3.1 Sammanställning av de experiment som utfördes på 
Universitetet i Liège 

Test Diameter (m) Bränsle Uppmätt HRR (kW) 

1 0.6 Diesel 185 

2 0.6 Heptan 173 

3 0.6 Diesel 154 

4 0.6 Heptan 149 

5 1.0 Diesel 505 

6 1.0 Heptan 485 

7 1.0 Diesel 474 

8 1.0 Heptan 455 

9 1.4 Diesel 979 

10 1.4 Heptan 950 

11 1.4 Diesel 955 

12 1.4 Heptan 921 

13 1.4 Diesel 979 

14 1.4 Heptan 950 

15 1.8 Diesel 1620 

16 1.8 Heptan 1569 

17 1.8 Diesel 1565 

18 1.8 Heptan 1515 

19 2.2 Diesel 2421 

20 2.2 Heptan 2341 

21 2.2 Diesel 2365 

22 2.2 Heptan 2292 

23  Trä  

24  Trä  

 

3.2.2 Experiment på FireSERT (Universitetet i Ulster) 

Totalt utfördes 52 experiment på FireSERT (University of Ulster), där både brandens 
storlek och placering varierades. Experimenten utfördes i två delserier; utan tak 
(Tabell 3.2) och med tak (Tabell 3.3). 

En fullständig experimentbeskrivning finns i Deliverable 7 i LOCAFI-projektet[14]. 
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3.2.2.1 Experiment utan tak  
I första delserien utfördes 31 tester (Tabell 3.2). Avståndet mellan pelaren och 
branden varierades för att studera effekten av brandens placering. Brandbelastningen 
varierades i termer av bränsletyp (diesel, fotogen och trä), bränslediameter och 
position. Flera olika typer av stålpelare användes också, för att variera effekten av 
stålets form och storlek på de uppmätta temperaturerna. Effektutvecklingen för de 
olika bränslena mättes också för att förbättra och utöka EN 1992-1-2 bilaga C. 

En skillnad observerades mellan uppmätt och beräknad effektutveckling för de olika 
bränderna. En korrektionsfaktor togs därför fram för numerisk modellering, som 
presenteras i LOCAFI Deliverable 8-9[16]. Tabell 3.2 and Tabell 3.3 presenterar både 
de uppmätta värdena och värden som beräknats med korrektionsfaktor.  
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Tabell 3.2 Sammanställning av de experiment som utfördes av FireSERT, 
utan tak 

Test Bränsle Diameter 
och antal 
fat 

HRR (kW) 

Uppmätt Beräknad 

Pelare O2 - O1  Fotogen 0.7 m 783 503 

Pelare O2 - O2 Fotogen 0.7 m 728 515 

Pelare O2 - O3 Diesel 0.7 m 640 468 

Pelare O2 - O4  Diesel 0.7 m 543 442 

Pelare O2 - O5 Diesel 0.7 m 485 388 

Pelare O2 - O6 Diesel 0.7 m 640 441 

Pelare O2 - O7 Fotogen 0.7 m 658 493 

Pelare O2 - O8  Fotogen 1.6 m 4378 3492 

Pelare O2 - O9 Fotogen 0.7 m  4 3388 2665 

Pelare O2 - O10 Diesel 1.6 m 3617 2725 

Pelare O2 - O11  Diesel 0.7 m  4 2601 2015 

Pelare O2 - O12 Fotogen 1.6 m 3713 2648 

Pelare O2 - O13 Diesel & Fotogen 0.7 m  2 2899 2428 

Pelare O2 - O14  Trä 0.5 m 
fyrkantigt 

1944 1433 

Pelare I2 - I1  Fotogen 0.7 m 737 529 

Pelare I2 - I2 Fotogen 0.7 m 663 484 

Pelare I2 - I3 Fotogen 0.7 m 692 559 

Pelare I2 - I4 Fotogen 0.7 m 806 637 

Pelare I2 - I5 Diesel 0.7 m 688 578 

Pelare I2 - I6 Diesel 0.7 m 658 513 

Pelare I2 - I7  Diesel 0.7 m 547 466 

Pelare I2 - I8 Diesel 0.7 m 676 484 

Pelare I2 - I9 Fotogen 1.6 m 4762 3750 

Pelare I2 - I10 Fotogen 1.6 m 3894 3200 

Pelare I2 - I11  Fotogen 0.7 m  3 2255 1873 

Pelare I2 - I12 Fotogen 0.7 m  2 1439 1192 

Pelare I3 - I13 Fotogen 0.7 m 736 570 

Pelare I3 - I14 Fotogen 0.7 m 708 525 

Pelare I3 - I15 Fotogen 0.7 m 617 520 

Pelare I3 - I16  Fotogen 0.7 m  2 1335 1114 

Pelare H2 - H1  Fotogen 0.7 m 641 438 

Pelare H2 - H2 Fotogen 0.7 m 610 514 

Pelare H2 - H3  Fotogen 0.7 m 628 458 

Pelare H2 - H4 Fotogen 0.7 m 630 484 

Pelare H2 - H5 Fotogen 0.7 m  2 1425 1106 

Pelare H2 - H6  Fotogen 0.7 m  3 2402 1771 

Pelare H2 - H7 Fotogen 1.6 m 3828 2955 

 

Figur 3.4 visar två av experimenten. Fotot till vänster visar några av bränslefaten  
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Figur 3.4  Experimentuppställning för testerna utförda av FireSERT  
(vänster: bränslefat, höger: trästaplar)  

3.2.2.2 Experiment med tak 
I delserie två utfördes ytterligare 21 tester. Precis som för delserie 1 varierades 
brandens storlek och position i rummet. Delserie 2 är sammanfattad i Tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Sammanfattning av experimenten utförda av FireSERT, med tak 

Test Bränsle Diameter 
HRR (kW) 

Uppmätt Beräknad 

Tak - O21  Fotogen 0.7 m 739 563 

Tak - O22  Fotogen 0.7 m 759 575 

Tak - O23  Fotogen 0.7 m 814 511 

Tak - O24  Fotogen 0.7 m 763 607 

Tak - O25  Fotogen 0.7 m 476 512 

Tak - O26  Fotogen 1.6 m 3653 2885 

Tak - O27  Diesel 0.7 m 515 496 

Tak - O28  Diesel 0.7 m 397 468 

Tak - O29  Diesel 0.7 m 633 490 

Tak - O30  Diesel 0.7 m 614 472 

Tak - O31  Fotogen 0.7 m  2 1420 1074 

Tak - O32  Diesel 0.7 m  2 1185 952 

Tak - O33  Trä 0.5 m fyrkantig 440 295 

Tak - O34  Trä 0.5 m fyrkantig 400 273 

Tak - O35  Trä 0.5 m fyrkantig  2 702 666 

Tak - O36  Trä 1  1  0.5 m 1410 1870 

Tak - O37  Fotogen 0.7 m  4 3215 2506 

Tak - O38  Trä 1  1  0.5 m 1788 2253 

Tak - O39  Diesel 1.6 m - - 

Tak - O40  Fotogen 0.7 m - - 

Tak - O41  Trä 1  1  0.5 m - - 
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Figur 3.5 visar flamman i testet ‘Tak - O38’ i vilket flammans inverkan på taket ses 
tydligt.  

 

Figur 3.5   Brandpåverkan på taket 

3.2.3 Numerisk modellering 
För att underbygga resultaten av experimenten, utfördes en numerisk studie. Det 
huvudsakliga syftet med studien var att extrapolera resultaten från experimenten på 
andra situationer och scenarier, bland annat bränder med större diametrar. 

Programmet Fire Dynamics Simulator (FDS)[15] användes för modellering. 
Programmet simulerar värme- och massflöden vid en brand med hjälp av CFD. 
Figur 3.6 jämför ett foto av flamman i ett experiment med den predikterade flamman 
i FDS. 

Brand är ett svårmodellerat dynamiskt fenomen. Ett antal ingångsparametrar behövs 
för modellering i FDS – många av dessa beror på de specifika förhållandena i 
experimenten. Modellparametrar inkluderar förbrännings-effektivitet, 
sotproduktion, strålningsförlust, turbulensmodell, turbulensparametrar och antal 
strålningsvinklar. De mest signifikanta ingångsparametrarna beskrivs i följande 
avsnitt. 
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Figur 3.6  Jämförelse mellan flammor i FDS och experiment, för pelare 
I2 - I11, av FireSERT [16] 

3.2.3.1 Turbulensmodell 

En korrekt återgivning av turbulens (snabba förändringar av tryck och 
strömningshastighet) är en viktig del av de flesta CFD-problem. Vad gäller bränder, 
leder turbulens till en tidsberoende förändring av flammans höjd och position. Att 
återge de fysiska processerna som skapar turbulens är inte möjligt med dagens 
modelleringsteknik. Istället använder program som FDS globala algoritmer för att 
uppskatta den totala effekten. Dessa globala algorimer kan ha olika för- och 
nackdelar beroende på situation och problemets randvillkor. FDS 5 använder den 
väletablerade men gamla ‘Smagorinsky’-modellen medan FDS 6 innehåller en rad 
andra turbulensmodeller, däribland den ‘dynamiska’ Smagorinsky-modellen, 
‘Vreman’-modellen och ‘Deardoff’-modellen[17] (som är standardinställningen).  

Ett antal parametriska studier utfördes för att undersöka hur temperaturen 
förändrades beroende på vald turbulensmodell. Studier utfördes också på hur 
resultaten förändrades då ingångsparametrarna till varje vald turbulensmodell 
varierades. Studien visade att den ‘konstanta’ Smagorinsky -modellen stämde bäst 
överens med experimenten när Smagorinskys konstant sattes till 0.1. 

Den som utför CFD-simulering för att dimensionera bärverk, bör vara medveten om 
att valet av turbulensmodell har stor påverkan på det slutgiltiga resultatet.  

3.2.3.2 Strålningsandel 

Strålningsandelen representerar den andel av energin från flamman som överförs till 
omgivningen via stålning, till skillnad från den andel som överförs via konvektion. 
Den korrekta strålningsandelen är en funktion av flamtemperatur och bränslets 
kemiska komposition; ingen av dessa två parametrar kan beräknas numeriskt med 
tillräcklig noggrannhet, vilket beskrivs i avsnitt 13.1.1 i FDS User Guide[15].  Istället 
använder programmet ett globalt värde.  

Som standard använder FDS en strålningsandel på 0.35, dvs. 35% av värmen är 
strålning och 65% är konvektion. Andra procentsatser testades också i den numeriska 
modelleringen, men standardinställningarna stämde bäst överens med 
experimentresultaten. 

3.2.3.3 Vind 

Numeriska simuleringar baseras oftast på ett vindstilla utrymme, där uppvärmd luft 
transporteras vertikalt uppåt och flammorna är helt vertikala. Under verkliga 
förhållanden är detta antagande sällan överensstämmande, eftersom minsta lilla 
luftström påverkar flammans lutning. Flammorna i flertalet experiment som beskrivs 
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i avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 uppvisade en signifikant lutning; ett exempel syns i 
Figur 3.7. 

  

Figur 3.7  Test O36, med lutande flamma 

Även om flammans lutning inte mättes systematiskt under experimenten, var 
lutningen märkbar. Därför inkluderades effekten av vinddrag i modellen för att 
förbättra modellen. 

3.2.4 Övergripande slutsatser 

LOCAFI-experimenten uppvisar en stor datamängd för ett antal olika 
konfigurationer som inte har behandlats tidigare i  EN 1991-1-2 bilaga C. 

Experimenten på Universitetet i Liège fokuserade på testuppställningar där pelaren 
befann sig i flamman. Pelarens påverkan på flamlängd och på vilken temperatur som 
uppnåddes på olika höjder undersöktes, där det framkom att en pelare i branden ökar 
flamlängden. Däremot visade det sig också att både beräknad flamlängd och 
temperaturer uppmätta i höjdled var konservativa, om beräkningar skedde enligt 
EN 1991-1-2.  

Experimenten på Universitetet i Ulster var konfigurerade så att pelaren var placerad 
utanför branden. Experimenten visade även här att beräkningar av flamlängd och 
temperatur enligt EN 1991-1-2 var konservativa. Dessutom utgör dessa experiment 
en stor datamängd för att kalibrera en metod som beräknar infallande strålningstäthet 
till en pelare utanför själva flamman. Testerna, som genomfördes med och utan tak, 
visar att vindens effekten på pelarens värmepåverkan är stor vid mätningar nära 
brandkällan medan infallande strålning mot pelare längre från brandkällan var i stort 
sätt oberoende av vind.  
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4 NY MODELL FÖR BRANDBELASTNING 
AV PELARE VID LOKAL BRAND  

4.1 Modell och användningsområde 
En ny modell för lokal brand har utvecklats, baserad på de resultat som erhölls från 
experimenten i kapitel Error! Reference source not found.. Den nya modellen har 
verifierats mot de experiemntella resultaten från testprogrammen och har visat sig 
accepterbart konservativ i varje fall som studerats.  

Huvudkonceptet består av att flamman modelleras som en solid kropp, vilken är 
uppbyggd av cylindrar, eller av mer jämna former vid mer avancerad modellering 
(Figur 4.1).  

 

Figur 4.1  Modellering av lokal brand med cylindrar eller kon  

Strålningen från flamman mot valfri punkt kan beräknas med hjälp av vanliga 
beräkningsmetoder för strålning. När strålningsnivån har bestämts, kan temperaturen 
i en stålpelare på valfri plats i rummet beräknas.  

Om pelaren befinner sig inne i flamman, avgörs temperaturen framför allt av den 
konvektiva värmeöverföringen, medan strålning är den huvudsakliga faktorn för 
temperaturberäkningar om pelaren är placerad utanför branden (Figur 4.2). 

 

Figur 4.2  Brandens och pelarens relativa placeringar   

I modellen antas att branden är cirkulär och att branden är lokal, samt inte överskrider 
en diamater av 10 m eller en effektutveckling av 50 MW. Den värmepåverkan en 
pelare utsätts för beror på i vilken av dessa fyra zoner den befinner sig i: 

1) Utanför branden, 

2) I branden, 
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3) I branden, i brandgaslagret, 

4) Utanför branden, i brandgaslagret, 

De fyra zonerna illustreras i Figur 4.3. 
 

Figur 4.3  Zoner för modellering av den lokala brandens påverkan 

Innan LOCAFI-projektet fanns flertalet modeller tillgängliga för zon 2, 3 and 4 men 
ingen för zon 1. 

Den nya modellen täcker alla situationer, även zon 1, och beskrivs i Annex A. I 
avsnitt Error! Reference source not found. beskrivs modellen för pelare utanför 
branden, d.v.s. zon 1 och 4. I avsnitt Error! Reference source not found. beskrivs 
modellen för pelare i branden, zon 2 och 3. 

De flesta bränder är konformade, men konens centrumlinje kan luta i förhållande till 
vinden. Därför är zon 2 och 3 approximerade av cylindrar, där cylindrarnas sidor är 
belägna vid brandens yttre kant.  

Det rekommenderade värdet för avståndet från taket för zon 3 och 4 är /10 men 
detta kan ändras enligt Annex A. 

Metoden består av två steg; beräkning av värmeflödet som absorberas i varje 
segment av pelaren och därefter beräkning av segmentens temperaturer.  

4.2 Verktyg för att beräkna lokal värmepåverkan 
Den analytiska modellen som beskriver stålpelares termiska beteende vid lokal brand 
är komplex. Detta avsnitt beskriver fyra olika typer av modelleringsverktyg som kan 
underlätta dimensioneringen. 

4.2.1 Konturkurvor 

4.2.1.1 Inledning 

Denna sektion beskriver ett sätt att snabbt beräkna värmepåverkan baserat på 
konturkurvor. Graferna har producerats enligt modellen beskriven i Annex A, och 
ger användaren möjlighet att beräkna värmepåverkan vid en specifik plats utan att 
behöva göra detaljerade beräkningar.  

Konturkurvorna ger värmemiljön på olika avstånd från branden (som beskrivs av 
diameter och HRR) i vertikal och horisontell led. Värmemiljön för zon 2, beräknad 
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enligt Heskestad presenteras också i plotten (som beskrivs i avsnitt Error! 
Reference source not found.). 

Konturkurvor för ett antal andra fall återfinns i Error! Reference source not found.. 

4.2.1.2 Användning av konturkurvor vid dimensionering 

För att kunna använda sig av konturkurvor, måste modelleraren förenkla det 
dimensionerande brandscenariot enligt följande: 

Steg a) Brandens form representeras av en ekvivalent cirkulär area, 

Steg b) Pelaren modelleras med en ekvivalent rektangulär profil (bilaga G i 
EN 1991-1-2[2]), 

Steg c) Pelaren roteras så att dess bredaste sida riktas mot branden. 

Om det huvudsakliga brännbara materialet i den lokala branden inte är cirkulärt, ska 
denna ändå modelleras som en cirkel med en area som upptar en ekvivalent golvarea, 
enligt Equation (4.1): 

4
				m (4.1) 

där: 

 ekvivalent diameter (m) 

 den lokala brandens area (m²) 

Om formen är komplex, eller om längd/bredd-förhållandet är över 2, rekommenderas 
att den totala brandarean delas upp i flera mindre cirkulära bränder. Värmeflödet från 
flera bränder kan summeras, vilket beskrivs närmare i avsnitt Error! Reference 
source not found.. 

Oavsett pelarens ursprungliga form ska pelaren ringas in av ett rektangulärt tvärsnitt 
(Figur 4.4). Detta tillvägagångssätt stämmer överens med de antaganden som görs i 
bilaga G i EN 1991-1-2. Förenkling av pelarens geometri gör att komplexa fenomen 
såsom skuggeffekter (när en del av tvärsnittet “skuggar” en annan del från infallande 
stålning) förenklas bort.  
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Figur 4.4  Modellering av H-balk och detaljerad modellering av ett 
pelarsegment 

Tvärsnittets rotation är definierat med avseende på den linje som går från brandens 
centrumlinje till pelaren (Figur 4.5). 

 

Figur 4.5  Exempel på pelarvinklar, där “Case A” används vid 
dimensionering  

Pelaren ska vara roterad så att den bredaste rektangelsidan riktas rakt mot cirkelns 
mittpunkt, vilket representerar det mest konservativa fallet (Case A i Figur 4.5). 
Beräkningspunkten för stålprofilen (rektangeln) är centralt på rektangelns yta; vilket 
beskrivs mer i avsnitt Error! Reference source not found.. Avståndet mellan brand 
och pelare är således längden mellan brandens centrum och mittenpunkten på den 
rektangulära pelarens yta  

Tabellerade konturkurvor återger sällan de exakta proportionerna av en ekvivalent 
brand. I de fall där diameter och effektutveckling inte stämmer med tabellerade 
värden, ska effektutveckling och diameter avrundas uppåt för att konturkurvan ska 
ge ett konservativt värde.  

När man läst av värmemijön i konturkurvorna så kan man beräkna den den 
värmepåverkan som objektet utsätts för enligt ekvation (4.2). Värdena är viktade 
med avseende på ytornas bredd. 

, 	 , 2 ,

2 2
 (4.2) 

där: 
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,  Medelvärdet av infallande strålningstäthet (irradians)   

,  Infallande strålningstäthet (irradians)   för yta 1, avläst ur konturplotten 

,  Infallande strålningstäthet (irradians)   för yta 2, avläst ur konturplotten 

Som ett konservativt värde kan man anta att värmepåverkan på ytor 90° mot får 50% 
av värmepåverkan av 0° ytorna. 

För profiler där den bredaste ytan inte är riktad rakt mot brandens centrumpunkt 
(t.ex. Case C i Figur 4.5) måste ytornas bredd justeras på det sätt som visas i 
Figur 4.6. 

 

Figur 4.6  Justering av pelare som inte är roterade normalt mot 
branden  

De ursprungliga sidorna har längden ,  och , . De justerade sidornas längd 
ges av  

	 , sin 	 	 , cos  (4.3) 

	 , ,  (4.4) 

Infallande strålningstäthet (irradians) beräknas sedan enligt ekvation (4.2). 

Vid användning av konturkurvor antas att flamman inte slår i taket. Om flamman 
faktiskt slår i taket (vilket beräknas i ekvation (A.2)) måste modelleraren också ta 
med den ’varma zonen’ i beräkningarna (zon 4 i Figur 4.3). I detta fall ska ett 
värmeflöde mot en fiktiv kall yta beräknas enligt ekvation (A.21). Utifrån detta flöde 
ska sedan temepraturen i segmentet beräknas. I de flesta fall kommer temperaturen i 
zon 4 vara högre än i zon 1 (som avläses ur konturkurvorna). Således är pelarens 
högsta temperatur i zon 4. 

4.2.2 Kalkylarks-verktyg 
Högre modelleringsprecision kan uppnås vid beräkningar i kalkylark. Exempel 
presenteras i Annex A och B. I ett kalkylark kan faktiska synfaktorer mellan brand 
och pelarytor inbegripas. Exempel på kalkylarksberäkningar visas i Figur B.9 och 
Figur B.11 
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4.2.3 OZone  
Som ett alternativ till både handberäkningar med konturkurvor och kalkylark har ett 
antal mjukvaror utvecklats, som implementerar LOCAFI:s termiska modell. Ett 
verktyg för detta är programmet OZone. 

OZone är ett användarvänligt program som beräknar brandens termiska påverkan på 
och temperaturutvecklingen i en bärande stålkonstruktion. OZone inkluderar både 
nominella och naturliga brandförlopp. OZone (tillsammans med andra program som 
utvecklats av ArcelorMittal) hittas här: 

http://sections.arcelormittal.com/download-center/design-software/fire-
calculations.html 

Vad gäller naturliga brandförlopp, kan både en- och tvåzonsmodeller specificeras i 
Ozone, enligt bilaga D i EN 1991-1-2. Det huvudsakliga antagandet i zonmodeller 
är att utrymmet är indelat i olika lager där temperaturen är konstant i hela lagret vid 
en given tidpunkt. I en enzonsmodell antas alltså temperaturen vara densamma i hela 
rummet. Denna typ av modell är giltig för fullt utvecklade bränder. Tvåzonsmodeller 
är lämpligare när branden förblir begränsad. Tvåzonsmodellen representerar 
fördelningen av temperaturen i den tidiga delen av brandförloppet bättre, med ett 
brandgaslager nära taket och ett kallt lager med luft nedanför. 

I öppna eller stora utrymmen, där övertändning inte sker, kan bärverket ibland 
analyseras med avseende på lokala brandförhållanden. Proceduren med lokal brand 
i OZone bygger på LOCAFI-modellen. 

Såsom diskuteras i avsnitt Error! Reference source not found., modelleras den 
huvudsakliga strålningsöverföringen genom att låta flamman representeras av en 
solid kropp som strålar i alla riktningar. Det första steget i beräkningarna är att 
definiera flammans geometri, som representerar den lokala branden och 
temperaturfördelningen. Flammans form är antingen cylindrisk eller konisk. Den 
cylindriskt formade flamman utgör en enklare modell som dock i regel överskattar 
värmestrålningen. Ozone använder en konisk flamma, vilket har visat sig ge en bättre 
uppskattning av värmestrålningen.  

I de fall då flamman slår i taket, anges konens eller cylinderns höjd vara samma som 
takets höjd. Därtill anges en strålande ring som får representera flamman under taket.  

Strålningsberäkningarna i Ozone använder sig inte av ytintegraler (som i SAFIR, se 
avsnitt 4.2.4). Istället baseras modellen på synfaktorer som i ekvation (A.9). 

Värmepåverkan beräknas separat för de 4 ytorna av rektangeln som omsluter profilen 
och ett medelvärde av denna värmepåverkan appliceras över hela rektangelns 
omkrets. Med andra ord tas inte skuggeffekter med i beräkningarna. Genom att 
kombinera en lokal brand med en klassisk rumsbrand kan de parametrar som 
påverkar infallande strålning uppskattas. 

Ingångsparametrarna för att modellera en lokal brand är brandens position, diameter 
och tillväxthastighet, för ett maximalt antal av 5 bränder.  

Flera scenarier kan användas för naturliga bränder. Både rummets och brandens 
karaktäristika måste specificeras. 

Om ingen geometri specificeras, antar OZone att branden är belägen i ett öppet 
utrymme. Om både en lokal brand och rumsgeometri specificeras beräknar OZone 
temperaturer i kalla lagret och brandgaslagret i rummet. I programmet är den 
maximala bränsleytan summan av alla lokala bränders area. För att beräkna 
temperatur finns tre möjligheter i OZone: temperatur i brandgaslagret, lokal 
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flamtemperatur, eller maxtemperatur av någon av dem (heter ‘Maximum Between 
Both’ i programmet). 

4.2.4 Finita elementmetoder 

Om en ännu mer precis metod önskas, kan finita elementmodeller (FE) såsom 
SAFIR® eller ANSYS® användas. Vid användande av FE minskas mängden 
antaganden som behövs och har följande fördelar: 

 Istället för cylindrar staplade ovanpå varandra, kan flamman utgöras av en bättre 
konform.  

 Pelarens verkliga form kan modelleras, där skuggeffekter vid strålning kan tas i 
beaktning. 

 Synfaktorerna mellan varje yta och den strålande flamman kan beräknas 
oberoende av varandra. 

 En transient temperaturprofil kan fås över pelarens tvärsnitt.  

 Termo-mekaniska beteenden kan tas i beaktning. Ett exempel på detta är termisk 
böjning av en asymmetriskt upphettad pelare. 

Olika program innebär något olika modelleringsantaganden, speciellt när det 
kommer till diskretiserings-metod och -nivå. En kort beskrivning av SAFIR görs 
därför här.  

I SAFIR finns två typer av form på flamman: konformad och cylindrisk. Ett exempel 
på konformad flamma visas i Figur 4.7. 

 

Figur 4.7  Flamgeometri (vänster) och yttemperatur (höger) från SAFIR 

SAFIR beräknar temperaturen genom en serie av tvådimensionella termiska analyser 
tillämpade på varje höjd av av den mekaniska finita element modellen som definerats 
av användaren. Dessa element kan anta valfri orientering gentemot branden.  

Värmepåverkan beräknas separat för varje yta i finita elementmodellen. Detta 
innebär att infallande strålningstäthet från en lokal brand till elementen är 
anisotropisk; ytorna som är orienterade mot branden exponeras för hög 
strålningstäthet medan ytorna som är orienterade bort från branden inte exponeras 
för någon infallande strålning alls.  

Emitterad strålningsvärme och konvektiva värmeförluster från ytan till omgivande 
gas adderas automatiskt. 

Branden är uppdelad i horisontella skivor på 0.1 m vardera. Detta är mindre än den 
rekommenderade tjockleken 0.5 m för handberäkningar (se avsnitt Error! 
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Reference source not found.). Varje skiva är uppdelad i 36 sektorer på 10 grader 
var. Denna uppdelning definierar de småytor som utgör flammans yttre del. 
Strålningen från varje liten yta beräknas mot varje del av sektionen.  

Bärverket kan vara utsatt för en eller flera lokala bränder. Om flera bränder finns, 
summeras det totala värmeflödet.  

4.3 Temperaturen av ett stålpelarsegment  
Detta avsnitt beskriver hur temperaturen i ett pelarsegment beräknas, baserat på 
värmeomgivning. Konstruktionsdelars design bedöms efter temperaturer snarare än 
värmeomgivning, såsom beskrivs i kapitel Error! Reference source not found..  

Enligt EKS får inte bilaga E i SS-EN 1991-1-2 användas. Bilaga C hänvisar dock till 
denna för beräkning av just effektutvecklingen, där effektutvecklingskurvan är 
indelad i tre delar (se Figur 4.8): en tillväxtfas, en fas med konstant effektutveckling 
(om denna finns) där branden är antingen bränsle- eller ventilationskontrollerad, och 
en avsvalningsfas.  

Figur 4.8  Effektutvecklingskurva beräknad enligt BBRAD  

Värmeutvecklingen från en brand varierar i tiden, vilket föranleder att 
värmepåverkan ska beräknas i flera tidssteg. Tar en i beakting att värmepåverkan 
dessutom varier längs höjden på pelaren ökar antalet beräkningar markant. 

När segmentet exponeras för brandpåverkan ökar dess temperatur. Men, givet 
antagandet att infallande strålning och HRR är konstant (ett vanligt antagande för 
bränslekontrollerade situationer) kommer till slut punkten nås då absorberad 
strålning balanseras av av emitterad strålning från omgivningnen och konvektivt 
utbyte med omkringliggande gas. Segmentets temperatur vid dessa omständigheter 
kalla sstationär tempeeratur. 

Om pelarsegmentet har stor volym tar det oftast lång tid att uppnå stationära 
förhållanden. I många fall är denna tid längre än den tid det tar för branden att 
genomgå hela sitt förlopp, vilket innebär att stationära förhållanden aldrig uppnås.  

Modelleraren kan göra ett konservativt antagande som är att stationära förhållanden 
alltid uppnås. Detta förenklar beräkningarna avsevärt, eftersom beräkningarnas 
tidsberoenden då förenklas bort. Dock kan den beräknade stationära temperaturen 
vara betydligt högre än de faktiska temperaturerna vid en brand. Modellerare som är 
beredda att göra en mer avancerad analys kommer troligtvis kunna uppnå en mer 
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kostnadseffektiv design. Den avancerade metoden refereras till som “inkrementell 
metod” i avsnitt Error! Reference source not found..  

Olika segment längs pelarens höjd kommer att exponeras för olika värmepåverkan 
vilket kommer att leda till en fördeling av temperaturen längs pelaren. Dessa 
skillnader i temperatur kommer att leda till en longitudinell värmeledning mellan 
segmenten. Om denna effekt skulle tas med i beräkningen skulle en 3D-modell av 
pelaren behövas. Flera numeriska analyser har dock bekräftat att denna effekt är 
begränsad och att den faktiska temperaturfördelningen är tillräckligt väl beskriven 
av segment där 2D-analys utförs för varje segmentdel, där varje del har sina egna 
gränsvärden.  

4.3.1 Stationär metod 

För en pelare som befinner sig utanför flamman och inte i varmt rökgaslager 
beräknas infallande strålningsintensitet. När denna är beräknad för varje element kan 
den temperaturen vid stationära förhållanden beräknas enkelt genom ekvationer från 
Eurokod.  

När pelarsegmentet befinner sig på ett specifikt avstånd från branden, sker det ett 
konvektivt värmeutbyte med rumstempererad luft (20 °C), om pelaren inte befinner 
sig i ett varmt rökgaslager. Sektionen kommer då att absorbera delar av den 
infallande strålningsintensiteten, ε ,  och även stråla mot omgivningen. 

Värmebalansen blir därför: 

0 α θ 20 σε θ 273 20 273 ε ,  (4.5) 

där: 

α  Är värmeöverföringskoefficienten vid konvektion = 35 W/(m²K) 
enligt EN 1991-1-2 

σ är Stefan-Boltzmann’s konstant, dvs 5.6710-8 W/(m²K4) 

ε Är stålets emissivitet (EN 1993-1-2 ger 0.7) 

θ Är stålets temperatur, i C  

Temperaturen vid stationära förhållanden är oberoende av pelarens tvärsnittsstorlek.  

Ekvationen har en iterativ lösning, där relationen mellan 	
θ	och ,  kan ses. Om rekommenderade värden för α  och ε antas, kan ekvation 
(4.5) ritas upp som i Figur 4.9. 
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Figur 4.9  Förhållandet mellan pelarsegmentets temperatur vid 
stationära förhållanden och infallande strålningstäthet (kallat 
impinging flux i figuren). Relationen gäller för =35 W/m2K 
och ε=0.7.   

4.3.2 Inkrementell metod 

När den infallande strålningstätheten (eller värmeflödet till en fiktiv kall yta) har 
beräknats kan den inkrementella metoden, beskriven i EN 1993-1-2 användas för att 
beräkna temperaturförhållanden med avseende på tiden. Temperaturen i ett 
pelarsegment beror på nettovärmeflödet vid segmentets ytor. Nettoflödet beskrivs av 
värmebalansekvationen vid ytan av vilken ekvation (4.6) är ett specialfall: 

ρ α 20 σε 273 293  (4.6) 

där: 

 (beskrivet i bilaga A) är nettoflödet till en fiktiv kall yta  

ρ Är stålets densitet, in kg/m3 

 Är stålets specifika värmekapacitet, in J/(kgK) 

/  Är sektionsfaktorn för ett oskyddat ståltvärsnitt, i m-1 

Utifrån denna ekvation kan temperaturen beräknas inkrementellt med ett tidssteg Δt 
(tex 60 s) med: 

∆ 	 ∆
1

ρ
α 20 σε θ 273 293  (4.7) 

där: 

∆  Är segmentet :s temperatur vid tiden t+Δt. 

Alla tidsberoende parametrar på ekvationens högra sida måste beräknas vid tiden t 
eftersom effektutvecklingen är tidsberoende. Denna ekvation kan föras in i ett 
excelark. OZones temperaturberäkningar är baserade på denna metod.  
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5 DIMENSIONERING AV PELARE 

EN 1993-1-2 och EN 1994-1-2 presenterar modeller för att beräkna bärförmåga av 
en konstruktionsdel och integritetskrav som måste uppfyllas då bärverket utsätts för 
en nominell eller naturlig brandkurva. I koderna definieras dimensioneringsvärden 
för mekaniska och termiska materialegenskaper i relation till karakteristiska värden. 
Dimensioneringsvärden fås genom att dividera de karaktäristiska värdena med en 
partialkoefficient γ , . Eftersom det rekommenderade värdet på γ ,  = 1.0 är 
accepterat i de flesta nationella bilagor, refererar termiska egenskaper ofta till detta 
utan hänsyn till huruvida de är dimensioneringsvärden eller karakteristiska värden. 

5.1 Verifiering  
Under aktuell brandvaraktighet t ska dimensioneringslasten i brandlastfallet, , , , 
vara mindre eller lika stor som den dimensionerande bärförmågan vid samma 
brandlastfall, , , : 

, , , ,  (5.1) 

Indirekta effekter (inre krafter och moment som sker till följd av deformationer eller 
inspänd termisk expansion) tas ej med i beräkningen när branden baseras på 
temperatur-tidsförloppet. I andra brandmodeller tas indirekta effekter inte i 
beaktning om de kan visas vara försumbara eller om gränsvärden eller modellvärden 
är konservativt antagna.  

5.2 Last 
Förenklat kan värdet på ,  i bärverksanalysen sättas till: 

,  (5.2) 

där: 

 Är dimensioneringsvärdet av de huvudsakliga kombinerade effekterna 
(brottsgränstillståndet) som specificeras i EN 1990 

 Är reduktionsfaktorn för dimensionerande lastnivå i brandlastfallet 

Värdet på reduktionsfaktorn	 	beror på vilken ekvation som används (6.10, 6.10a 
eller 6.10b i EN 1990). 

Om ekvation 6.10 i EN 1990 används för de huvudsakliga lastkombinationerna ges 
reduktionsfaktorn  av: 

Ψ , ,

, ,
 (5.3) 

Om ekvation 6.10a och 6.10b används för de huvudsakliga lastkombinationerna ges 
reduktionsfaktorn  av det mindre värdet som fås ut av följande två uttryck: 

Ψ , ,

, Ψ , ,
 (5.4) 
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Ψ , ,

, ,
 (5.5) 

där: 

 Är det karaktäristiska värdet för en permanent last 

,  Är det karakteristiska värdet för en variabel huvudlast 1 

 Är reduktionsfaktorn, som angiven i EN 1990 

Ψ ,  Är en faktor för kombinationsvärde för variabel last 

Ψ ,  Är faktorn för det frekventa värdet för variabel last 

Det bör nämnas att reduktions-, frekvens- och kombinationsfaktorerna är nationellt 
bestämda parametrar, och därför kan de variera mellan EU-länder. Modellerare bör 
försäkra sig om att de använder korrekta värden.  

5.3 Bärförmåga 
För en konstruktionsdel med icke-uniform temperaturfördelning, kan bärförmågan 
approximeras med en jämn temperaturfördelning, om temperaturen sätts till den 
maximala beräknade temperaturen i konstruktionsdelen.  

Temperaturen θ i bärverksdelen bestäms med hjälp av en av de metoder som 
beskrevs i kapitel 4. Temperaturen i pelartvärsnittet ska bestämmas för ett antal olika 
höjder, där den maximala uppnådda temperaturen står till grund för bedömning av 
pelarens bärförmåga. 

Modellering har visat att den maximala temperaturen brukar uppnås på ungefär 1/3 
av pelarens höjd, förutsatt att flamhöjden är lägre än takhöjden. När flamman slår i 
taket, finns den maximala temperaturen troligtvis i det varma brandgaslagret (zon 4 
i Figur 4.3). 

5.3.1 Tvärsnittsklasser 

Precis som vid dimensionering i rumstemperatur, är alla helt eller delvis 
tryckbelastade tvärsnitt klassificerade för att kunna fastställa den korrekta 
bärförmågan av tvärsnittet.  

På samma sätt som stålprofilens hållfasthet och elasticitetsmodul minskar vid ökad 
effektutveckling, kan tvärsnittsklasser vid höga temperaturer skilja sig från de som 
uppnås vid dimensionering för normala temperaturförhållanden. 

Istället för att klassificera för varje temperatursteg kan en klassifikation göras 
baserad på beteende vid vanlig rumstemperatur. Klassificeringen utförs enligt EN 
1993-1-1, förutom värdet på ε för brandförhållanden, som ges av EN 1993-1-2, 4.2.2: 

ε 0.85
235

 (5.6) 

där  är sträckgränsen vid 20°C. 

Koefficienten 0.85 tar med materialegenskapernas temperaturberoende i 

beräkningen och är en approximation av , ,⁄ . Det är möjligt att en pelare 

tillhör en högre tvärsnittsklass vid branddimensionering än vid dimensionering i 
rumstemperatur, tex klass 3 vid rumstemperatur och klass 4 vid brand.  
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Regler för att beräkna bärförmåga vid brand för tvärsnitt i klass 4 finns i EN 1993-
1-2[3]. Vidare diskussion av detta ämne ligger utanför syftet med denna guide.  

5.3.2 Bärförmåga vid böjknäckning 

Dimensionerande bärförmåga för knäckning vid tiden t, för tryckta bärverksdelar i 
klass 1, 2 och 3 med jämn temperaturfördelning   över tvärsnittet,  bestäms på ett 
liknande sätt i brandlastfallet som vid normal rumstemperatur. Skillnaden är att 
hänsyn tas till ändrade materialegenskaper vid höga temperaturer. Dimensionerande 
bärförmåga ges av EN 1993-1-2, avsnitt 4.2.3.2: 

, , , , γ ,
 (5.7) 

Reduktionsfaktorn för böjknäckning χ  ges av det lägsta värdet runt y-y och z-z 
axeln, och bestäms med: 

χ
1

φ φ

 
(5.8) 

där: 

φ
1
2
1 α  (5.9) 

med: 

α 0.65
235

 (5.10) 

Den dimensionslösa slankhetsparametern vid temperaturen   ges av: 

,

,
 (5.11) 

där: 

 Är stålpelarens tvärsnittsarea 

,  Är den temperaturberoende reduktionsfaktorn för stålets sträckgräns 

,  Är den temperaturberoende reduktionsfaktorn för lutningen inom det 
linjära elastiska området för stål 

 Är sträckgränsen för stål 

 Är den dimensionslösa slankheten vid rumstemperatur 

Reduktionsfaktorerna ,  och ,  är temperaturberoende. Numeriska värden 
presenteras i EN 1993-1-2[3] och visas i Figur 5.1. 
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Figur 5.1  Reduktionsfaktorer för kolståls sträckgräns vid höga 
temperaturer  

5.3.3 Knäckningslängd 

EN 1993-1-2, 4.2.3.2(3) rekommenderar att den dimensionslösa slankheten  
beräknas på samma sätt som vid normal rumstemperatur.  För en stadgad ram får 
knäckningslängden  för en pelare bestämmas genom att betrakta den som fast 
inspänd i kontinuerliga eller delvis kontinuerliga knutpunkter i vertikalt närliggande 
brandceller, se Figur 5.2, förutsatt att brandmotståndet för brandcellernas 
avskiljande delar inte är lägre än pelarens brandmotstånd. Eftersom de kontinuerliga 
pelarna är styvare än pelare i brandcellen, antas att ändpunkterna av den upphettade 
pelaren är fast inspänd. 

Bracing  
system 

l fi =0,7L 

l fi =0,5L 

 
Figur 5.2 Knäckningslängd för pelare vid brandbelastning. 
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5.4 Beräkning av bärförmåga med FE-analys 
Som ett alternativ till den mekaniska modellen i avsnitt Error! Reference source 
not found., kan en pelares bärförmåga också beräknas med finit elementanalys. Det 
valda FE-programmet måste kunna utföra en analys där både termiska och 
mekaniska effekter beräknas simultant.  

Den termiska analysen ska utföras av en mjukvara som kan beräkna infallande 
strålningstäthet från en solid flamma. Flammans form definieras enligt ekvationerna 
i avsnitt Error! Reference source not found.. CFD krävs inte. Detta beskrivs 
ytterligare i Error! Reference source not found.. 

Vad gäller analysens “mekaniska” del, rekommenderas en icke-linjär 
materialmodell. Användaren kan fritt välja att använda solida element likaväl som 
balk- eller skalelement. I vilket fall bör hänsyn tas till modellens begränsningar. Mer 
guidning i FE-modellering återfinns i EN 1993-1-5, bilaga C[18].  
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I projektet LOCAFI har ett stort antal experiment utförts, vilka i sig kan ge underlag 
för beräkningar vid dimensionering av bärverk. Experimenten har även verifierat en 
analytisk modell för beräkning av värmetransport och temperaturer vid lokal brand. 
Modellen beskrivs i denna bilaga. 

Eftersom modellen innehåller värmetransport via både strålning och konvektion är 
modellen komplex, och även om beräkning i kalkylark är möjligt, rekommenderas 
inte handberäkningar. Istället har ett antal förenklade metoder utvecklats som 
implementerar modellens grundprinciper från kapitel 4.  

 
I metoden beräknas temperaturen i ett pelarsegment på angiven höjd från golvet och 
beräkningen kan utföras flera gånger för olika höjder för att ta fram en 
temperaturprofil. 

Metoden är indelad i två steg; calculation of the incident heat flux received by the 
segment, därefter beräknas segmentets temperatur. 

Branden antas vara cirkulär och lokal, med en diameter som understiger 10 m och 
en effektutveckling på max 50 MW.  

Om det brännbara materialet i den lokala branden inte är cirkulärt, beräknas bränslets 
ekvivalenta diameter utifrån ekvation (A.1): 

4
				m (A.1) 

där: 

 ekvivalent diameter (m) 

 Den lokala brandens area (m²) 

De olika giltighetsdomänerna visas i Figur 4.3. Avsnitt Error! Reference source 
not found. beskriver fallet då en pelare befinner sig utanför brandens area (zon 1 
och 4) och avsnitt Error! Reference source not found. beskriver fallet för pelare 
som befinner sig i direkt anslutning till branden (zon 2 och 3). 

 
Då pelaren inte är i direkt kontakt med flammor eller varma gaser från en lokal brand 
påverkas den främst av strålning. Flammans form och positionering relativt pelaren 
påverkar den infallande strålningstätheten mot pelarens ytor.  

Oftast kan konvektiv uppvärmning försummas i större delen av utrymmet. Detta 
amtagande gäller dock inte i brandgaslagret som bildas vid taket. För en lokal brand 
är brandgaslagrets höjd generellt sett liten jämfört med rumshöjden.  
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Om det finns några hinder för röken att spridas när den nått takhöjd, kan 
brandgaslagrets höjd 	  definieras av dessa hinder (vanligtvis balkars 
djup). I praktiken rekommenderas 10 % av takhöjden. 

Beroende på om pelarsegmentet befinner sig i eller utanför brandgaslagret (se avsnitt 
Error! Reference source not found. och 0). 

 

Beräkningsgången är indelad i tre steg: 

(a) Modellera flammans ytgeometri, 

(b) Beräkna flammans temperatur, 

(c) Uppskatta strålningstätheten (irradiansen) från flamman till pelarsegmentet.  

Konvektiv uppvärmning försummas och strålningstätheten beräknas med en solid 
flamma, alltså flamman ses som en solid yta som strålar mot pelaren. 

 

Det första steget är att konstruera flammans yta. En konisk form antas, och byggs 
upp av ett antal cylindrar, där basplattorna på cylindrarna har minskande diameter 
med ökande höjd i flamman (Figur A.1). 

Figur A.1  Modell av flamma (vänster) och geometriska detaljer (höger) 

Flamlängden beräknas med korrelationen i bilaga C i EN 1991-1-2[2]: 

1.02 0.0148 .  (A.2) 

där: 

 Är brandkällans diameter (m)  

 Är brandens effektutveckling (W) 

Cylinderns radie  på höjd  är: 

0.5 1  (A.3) 

För att förenkla beräkningarna bör antalet cylindrar vara begränsat. Ett cylinderdjup 
på 0.5 m utgör en balans mellan precision och användbarhet, och rekommenderas 
därför. En mycket konservativ förenkling kan göras genom att sätta cylinderhöjden 
till flammans höjd . I detta fall reduceras flammans form till två komponenter: 
cylinderns sidoytor och dess ”skiva” längst upp (med diameter = ). 
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Det andra beräkningssteget består i att beräkna flammans temperatur. Temperaturen 
på en specifik cylindersida och dess övre skiva på höjden  längs flammans 
vertikalaxel (Figur A.2) antas vara konstant och beräknas med: 

min 900; 												20 0.25 0.8
⁄ ⁄  (A.4) 

där  är centrumlinjens fingerade startpunkt, vilken ges av uttrycket: 

1.02 0.00524 .  (A.5) 

Dessa formler är ekvation C.2 och C.3 i EN 1991-1-2. Höjden  definieras som den 
punkt då gastemperaturen längs den vertikala axeln uppnår 520 °C, enligt ekvation 
(A.4). 

Effektutvecklingen varierar med avseende på tiden, vilket innebär att flammans 
egenskaper och värmestrålning också är tidsberoende. 

Det är möjligt att modellera de fall då brandkällan inte är belägen på golvet, utan på 
höjden . Detta görs genom att justera takhöjden (  ersätts med 	 ). 

Figur A.2  Förenklad modell av en flamma 

 

Pelarens tvärsnitt förenklas till ett rektangulärt tvärsnitt, oberoende av dess 
ursprungliga form (Figur A.3). Detta tillvägagångssätt är i enlighet med de 
antaganden som görs i bilaga G i EN 1991-1-2. Att förenkla bort mer komplexa 
sektionsgeometrier gör att komplexa fenomen som t.ex. skuggeffekter också kan 
bortses från (d.v.s. när en del av tvärsnittet ”skuggar” andra delar från infallande 
strålning).  

Pelaren delas in i segment (med höjden ) och the infallande strålningstäthet 
beräknas först för alla fyra ytor av det valda segmentet, varpå ett medelvärde kan 
beräknas. 
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Figur A.3  H-balksmodellering och modellering av ett specifikt segment 

Temperatur och ytemissivitet antas vara konstanta för varje segment. 
Strålningstätheten beräknas med en synfaktor, som beskriver andelen av den totala 
strålningsvärmen från en given strålande yta som når en annan mottagande yta. Dess 
värde beror på storleken på den strålande ytan, avståndet mellan strålande och 
mottagande yta samt deras relativa orientering. Analytiska formler för synfaktorer 
finns för en uppsjö av scenarier, inkluderat formerna som används här för den ”solida 
flamman”. 

Synfaktorn, ∅, mellan ett mycket litet plan och en cylinder ges av ekvation (A.6). De 
geometriska parametrarna visas i Figur A.4. 

 

∅ → 2
		 

där 

(A.6) 

1
1

 

1
1

 

1

1 4

1

√ 1
 

√
1

1 4

1

√ 1
 

1

√
 

 

där: 

	    

   

   

²   
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Figur A.4  Geometriska termer som används för att beräkna synfaktorn 
mellan ett litet plan och en cylinder 

Den absorberade strålningstätheten från cylinder z  till en lilla ytan  är då: 

	 → σε θ 273 . ∅ 	 →  (A.7) 

där: 

ε är stålets emissivitet (EN 1993-1-2 ger värdet 0.7) 

 = 5.67  10-8 W/(m2K4) 

θ  Är cylinderns temperatur , från ekvation (A.4)  

∅ 	 →  Är synfaktorn av cylindern  och  från ekvation (A.6) 

En modell av branden visas i Figur A.5. 
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Figur A.5  Strålningsutbyte mellan cylinder  och   

3d (överst), sidovy (nederst) 

Synfaktorer går att summera[2]. Till exempel kan synfaktorn ∅ för fallet i Figur A.6 
beräknas med synfaktorerna ∅1 och ∅2: 

∅ ∅ ∅ ⇒ ∅ ∅ ∅  (A.8) 

 

Figur A.6  Summeringsregel för synfaktorer 

Ytterligare regler måste användas för att beräkna synfaktorn och därmed infallande 
strålningstäthet för alla möjliga orienteringar. I Figur A.7 ser yta 1 (yta 1) cylindern 
medan yta 2 och 4 bara delvis ser cylindern. Ingen strålningsvärme från flamman 
infaller däremot mot yta 3 I detta fall representerar alltså yta 1 situationen beskriven 
i ekvation (A.6) och för yta 3 är synfaktorn lika med noll. Beräkningen för yta 2 och 
4 är mer komplex och ekvation (A.6) kan inte användas som den är, eftersom ytans 
utvidgade plan skär cylindern.  
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Figur A.7  Exempel på synfaktor: cylinder – pelare 

Eftersom vinkel med vilken ytan är exponerad mot en strålningskälla styr infallande 
strålningstäthet kan en annan strålningskälla med motsvarande synfaktor användas. 
En cylinder kan fortfarande användas, men med modifierad geometri såsom visas i 
Figur A.8 och Figur A.9. Cylinderns diameter reduceras så att den modifierade 
cylindern är fullt synlig för ytan, varpå ekvation (A.6) kan användas. Ett mer 
komplext fall med flera cylindrar visas i Figur A.10. Detta fall kan behandlas på 
liknande sätt. 

Figur A.8  Modiferad cylinder för motsvarande synfaktor 
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Figur A.9  Exempel på synfaktor: cylinder – pelare i 3D 

Figur A.10  Komplext fall av synfaktor med flear cylindrar 

Synfaktorn mellan ett mycket litet plan och en skiva i ett vinkelrätt plan ges av 
ekvation (A.9). De geometriska parametrarna visas i Figur A.11. 

∅ → 2
² 1

² 1 ² 4

² 1

² 1 ² 4
 (A.9) 

Detta uttryck gäller bara om  >  

där: 

/    

/    

/    

       är avståndet mellan ytan och skivans centrum 

Figur A.11  Konfiguration mellan ring och litet plan 
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Den ringformiga delen (ring ) mellan två cylindrar ses också som en strålande yta 
(se Figur A.12) och synfaktorn beräknas med ekvation (A.9). Det läggs bara till om 

 >  (alltså om ytan “ser” ringen). 

Teoretiskt är ekvation (A.9) bara giltig då ringen är helt vinkelrät mot objektet, vilket 
ju inte alltid är fallet i praktiken (se Figur A.12). 

 

Figur A.12  Synfaktor: ringmodellering 

Den exponerade ytans orientering relativt strålkällan har storrt inflytande på 
infallande strålningstäthet (Figur A.13). Ekvation (A.9) gäller då ytan är vinkelrät 
mot branden och ger den högsta (mest konservativa) synfaktorn.  

 

Figur A.13  Påverkan av ytans orientering mot flamman 

Det är också nödvändigt att ta de fall med i beräkningen då ringen enbart är delvis 
synlig (se Figur A.14). I detta fall reduceras radien på den yttre och inre ringen för 
att resultera I en synlig ring som kan beräknas med samma metod som innan. I 
exemplen nedan ses två fall: i a) behöver bara den inre radien  justeras medan både 
inre och yttre radien, , justeras. 
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Figur A.14  Modellering av synfaktorn mellan plan ring ochliten plan yta 

Infallande strålningstäthet består av summan av bidraget från alla strålande cylindrar 
och ringar: 

	 → σ. ε. θ 273 .∅ 	 →

σ. ε. θ 273 .∅ 	 →  
(A.10) 

Slutligen beräknas medelvärdet av infallande strålningstäthet vid höjd  genom 
medelvärdet av strålningstätheten på alla fyra sidorna viktat med sidans längd : 

, 	
∑ . 	 →

∑
 (A.11) 

 

När pelaren befinner sig utanför flamman och ett specifikt pelarsegment inte befinner 
sig i det varma rökgaslagret kommer pelaren enbart värmas upp av den infallande 
strålningstätheten: 

, 	 , 	  (A.12) 

Därtill kommer segmentet kylas av emitterad strålning samt konvektivt utbyte med 
den (kallare) omgivande gasen. 

 

I rökgaslagret kan inte den konvektiva uppvärmningen försummas. Röken har 
dessutom en kraftig inverkan på infallande strålning från flamman då absoption av 
strålningsvärme sker via röken sotpartiklar. Det totala flödet till en fiktiv kall yta 
beräknas då genom följande ekvationer:  
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Först introduceras en variabel : 

′
′
 (A.13) 

där: 

 Är avståndet mellan pelaren och brandens vertikala symmetrilinje 
(Figur 4.2) 

 Är avståndet mellan branden (lägsta punkt) och taket 

Om brandens lägsta punkt är placerad på höjden  så är: 

 (A.14) 

 ges av: 

2.9 . 1  (A.15) 

, en dimensionslös effektutveckling, fås av: 

1.11 10 .  (A.16) 

 fås ur uttrycken: 

2.4 ∗ ⁄ ∗ ⁄ 								 ∗ 1 (A.17) 

2.4 1 ∗ ⁄ 																 ∗ 1 (A.18) 

 Q* är en dimensionlös effektutveckling som ges av ett uttryck liknande det för : 

∗

1.11 10 .  (A.19) 

Totala värmeflödestätheten  beräknas med avseende på värdet för : 

100000		W/m 																			 0.3
136300 121000. 		W/m 							0.3 1.0

15000. . 		W/m 										1.0 y
 (A.20) 

Slutligen bestäms värmeflödet som används i ekvation (4.6) för att uppskatta 
uppvärmningen hos segment  av: 

	  (A.21) 

 

För en pelare belägen i flamman är den konvektiva uppvärmningen en stor del av det 
totala värmeflödet vid ytan. Dessutom är konceptet med flamman som en solid kropp 
vars mantelyta strålar mot pelaren inte längre korrekt.  
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I EN 1991-1-2[2] finns en modell för värmeöverföringen till en punkt inne i flamman. 
Modellen som presenteras nedan är en något modifierad variant av eurokodernas 
ekvationer.  

Återigen finns en skillnad mellan de pelarsegment som finns i brandgaslagret och de 
som inte gör det.  

 

Pelarsegment på höjd  placerade mellan golvet och rökgaslagrets undre gräns 

	  omges av varma gaser med flammans temperatur, θ , 
som beräknas med ekvation (A.4). Värmeflödet till en fiktiv kall yta beräknas då 
som: 

	 σ. ε. θ 273 293 α θ 20  (A.22) 

där: 

α  Är konvektiva värmeöverföringskoefficienten = 35 W/(m²K) i enlighet 
med EN 1991-1-2 

Värmeflödet som används för att beräkna pelarens uppvärmning i ekvation (4.6) för 
segmentet  är då: 

, 	 	  (A.23) 

 

För de pelarsegment som är placerade i brandgaslagret (mellan 
	  och ), beräknas ett värmeflöde till en fiktiv kall yta som det högsta 

av  (beräknat med ekvationerna (A.13) till (A.20)) och 	  (beräknat 
med ekvation (A.22)). 

 
Modellen som presenterades i avsnitt Error! Reference source not found. och 
Error! Reference source not found. antog att det fanns en enda brandkälla. Det är 
dock vanligt att flera föremål brinner lokalt. I dessa fall kan enkla summationsregler 
appliceras.  

Om pelaren befinner sig utanför flammor och under rökgaslagret så är den 
sammanlagda infallande strålningstätheten vid vilken som helst av pelarens sidor 
summan av strålningstätheten från alla källorna, med en övre gräns på 100 kW/m2. 

Om vi antar  antal bränder: 

	 	 → min 100000, 	 →  (A.24) 

∑ . 	 	 →

∑
 (A.25) 

Totala värmeflödet i hela segmentet, baserat på alla pelarens fyra sidor, görs precis 
som beskrivet i avsnitt 4. 
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För alla andra fall uppskattas totala värmeflödet genom att addera bidraget från alla 
värmekällor med samma antagande om en övre gräns på 100 kW/m². 
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Denna bilaga presenterar ett exempel som visar modellens tillämpning i praktiken. 
Det bör nämnas att teknikerna som beskrivs i avsnitt 0 kan användas istället för den 
numeriska modelleringen som beskrivs här.  

 

Detta exempel beskriver fallet då en pelare befinner sig på avstånd från det brinnande 
föremålet och inget brandgaslager påverkar pelaren direkt (detta är det svåraste 
fallet). Pelarsegment i direkt anslutning till branden, eller i brandgaslagret utgör inga 
speciella beräkningssvårigheter, eftersom EN 1991-1-2 presenterar klassiska och 
enkla metoder för dessa fall. 

Figur B.1 visar den antagna konfigurationen. Pelaren utgörs av en HEB 300. Den är 
placerad framför ett fat med en diameter på 4 m. Avståndet mellan fatets kant och 
stålpelarens närmaste yta är 0.5 m. Fatet har fyllts med ett bränsle som antas brinna 
med den konstanta effektutvecklingen 1000 kW/m2.  

Figur B.1  Relativ positionering av brand och pelare 

 

Beräkningen kan förenklas på vissa sätt. Antalet beräkningar är proportionellt mot 
antalet pelarsegment. Ekvation (A.6) förenklas avsevärt om pelarsegmens hhöjd är 
samma som för flammans indelning (0.5 m). I detta fall är variabeln  lika med 0 (se 
Figur B.2) och ekvation (A.6) förenklas således till: 

∅ → , , ,
2

	 π 	 (B.1) 
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1
1

 

1

1 4
		

1

√ 1
 

1

√
 

 

där: 

    (B.2) 

Följaktligen utförs beräkningar för segment på 0 m, 0.5, 1.0 m höjd osv. I följande 
textstycken beräknas värmeflödet för ett segment på 1.0 m höjd. 

 

Figur B.2  Konfiguration av av cylinder och plant element (vänster) – 
Höjdindelning av segment för beräknng (höger) 

Det antas att ingen värmestrålning infaller mot den tredje ytan (yta 3). Yta 2 och 4 
är symmetriska och den infallande strålningstätheten är lika stor för dessa. 

Den sista förenklingen gäller positionen för att beräkna infallande strålningstäthet 
till varje yta. Även om denna bör beräknas utifrån en centrumpunkt för varje yta 
(som till vänster i Figur B.3) utförs alla beräkningar för centrumpunkten på yta 1. 
Eftersom denna punkt är mest exponerad för flammans strålning är antagandet 
dessutom konservativt. 
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Figur B.3  Förenklingar av positionen för varje yta för beräknaing av 
infallande strålningstäthet 

 

Från ekvation (A.2) till (A.5) kan egenskaperna för varje cylinder och ring beräknas. 
I detta fall är flamhöjden 6.15 m (se Figur B.9). Infallande strålningstäthet beräknas 
separat för varje yta. 

För yta 1 kan ekvation (B.1) användas direkt för att beräkna synfaktorn mellan yta 1 
och cylindrarna. Additionsregeln används beroende på cylindrarnas höjd i relation 
till ytan. 

Om positioneringen är som den i Figur B.4 för yta 1 och en cylinder  (belägen 
mellan  och ), kan segmentets position i koordinationssystemet , ,  
beskrivas med , ,  som i detta fallet är (2.5, 0.0, 1.0). De fyra fallen som visas 
i Figur B.5-8 exemplifierar hur flammans cylindrar och pelarsegmentets ena yta kan 
förhålla sig till varandra.. 

Beräkning av ∅i (respektive ∅i+1), med synfaktor mellan yta 1 och en cylinder med 
höjd  (respektive ) och radie  ges av: 

∅ ∅ → , , ,  

∅ ∅ → , , ,  
(B.3) 

Då bestäms synfaktorn ∅ mellan yta 1 och cylinder Ci av:  

∅ |∅ ∅ | (B.4) 

Den sista delen behandlar strålning från ringarna. När segmentet är på 1.0 m höjd 
finns bara en ring (vid 0.5 m) under segmentet. Används ekvation (A.3), kan ringens 
radier (inre och yttre) beräknas enligt följande: 

0.0 2.00	m 

0.5 1.84	m 
(B.5) 

Infallande strålningstäthet från ringarna beräknas sedan genom att summera bidraget 
från alla synliga (ekvation (A.9)). I exemplet leder det till ett infallande flöde av 
76.36 kW/m² mot yta 1, och om en emissivitet på 0.7 antas kommer ytan absorbera 
53.45 kW/m². 
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Figur B.9 visar hur ett excelark kan användas vid beräkning av detta exempel.  

 

Figur B.4  Koordinater för Yta 1 

 

Figur B.5  Relativ position yta 1: exempel a 

 

 

Figur B.6  Relativ position yta 1: exempel b 
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Figur B.7  Relativ position yta 1: exempel c 

 

 

Figur B.8  Relativ position yta 1: exempel d 
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Figur B.9  Exempel på ett Excelark för att beräkna infallande strålningstäthet för yta 1 på 1 meters höjd.  

 

HRR Dfire Q Q hf sf xf zf

kW/m² m W MW m σ Tabs m m m zvirt l

1000 4 12566370.6 12.57 6.15 5.67E‐08 273.15 2.5 0 1 ‐0.46 2.5

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface1 Fi Fi+1 S X A Hi Hi+1 |zi‐zf| |zi+1‐zf| H Ri

m °C m ‐ ‐ kW/m² ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ m m ‐ ‐

0 900 2.00 0.0726 0 7.79 0.3705 0.2979 1.25 0 1.56 0.50 0.25 1.00 0.50 0 0.00

0.5 900 1.84 0.2374 0.0555 31.45 0.2374 0.0000 1.36 0 1.85 0.27 0.00 0.50 0.00 0.20 0.80

1 900 1.67 0.1893 0 20.33 0.0000 0.1893 1.49 0 2.23 0.00 0.30 0.00 0.50 0 0.73

1.5 900 1.51 0.0823 0 8.84 0.1514 0.2337 1.65 0 2.73 0.33 0.66 0.50 1.00 0 0.67

2 900 1.35 0.0361 0 3.88 0.1953 0.2315 1.85 0 3.43 0.74 1.11 1.00 1.50 0 0.60

2.5 900 1.19 0.0177 0 1.91 0.1958 0.2136 2.11 0 4.43 1.26 1.68 1.50 2.00 0 0.54

3 900 1.02 0.0095 0 1.02 0.1797 0.1893 2.44 0 5.95 1.95 2.44 2.00 2.50 0 0.47

3.5 900 0.86 0.0054 0 0.58 0.1564 0.1618 2.90 0 8.41 2.90 3.48 2.50 3.00 0 0.41

4 900 0.70 0.0031 0 0.34 0.1296 0.1328 3.57 0 12.77 4.29 5.00 3.00 3.50 0 0.34

4.5 828 0.54 0.0018 0 0.15 0.1009 0.1027 4.66 0 21.68 6.52 7.45 3.50 4.00 0 0.28

5 708 0.37 0.0010 0 0.05 0.0711 0.0720 6.68 0 44.58 10.68 12.02 4.00 4.50 0 0.21

5.5 615 0.21 0.0004 0 0.02 0.0405 0.0409 11.80 0 139.24 21.24 23.60 4.50 5.00 0 0.15

6 540 0.05 0.0001 0 0.00 0.0095 0.0096 50.71 0 2571.11 101.41 111.55 5.00 5.50 0 0.08

6.5 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00 0 0.02

7 429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50 0 0

7.5 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00 0 0

Incident heat flux on face 1 76.36 kW/m²

Absorbed heat flux on face 1 53.45 kW/m²

Input data

Cylinder Ring

Constant Intermediate variables

Section coordinate
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Vad gäller yta 2 (och yta 4), kan inte ekvation (A.9) användas direkt eftersom vissa 
delar av flamman inte kan ”ses” av segmentytan. För yta 2 och en cylinder  
(belägen mellan  and ), kan positionen för yta 2 ges i korrdinatsystemet , ,  
av , ,  (Figur B.10). Som nämnts i tidigare avsnitt är cylinder Ci modifierad 
och ytterligare tre punkter; A, B and C introduceras.  

Figur B.10  Koordinater för yta 2 

Punkt A motsvarar den y-koordinat  på den modifierade cylindern som har lägst 
värde: 

	 , 	  (B.6) 

Punkt C motsvarar den y-koordinat  på den modifierade cylindern som har högst 
värde: 

	  (B.7) 

Punkt B är den modifierade cylinderns centrumpunkt: 

	
2

 (B.8) 

Den modifierade cylindern har radien: 

	
2

 (B.9) 

Detta möjliggör att parametrarna i ekvation (B.) kan beräknas för den modifierade 
cylindern.  

För cylinder  belägen mellan 0 m och 0.5 m i höjdled, är den ursprungliga radien 
2 m, vilket innebär: 
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2.0 0	m 

2	m 

0 2
2

1	m 

2 0
2

1	m 

(B.10) 

Additionsregeln måste användas med avseende på yta 2:s förhållande i höjdled till 
den modifierade cylindern, på samma sätt som för yta 1: 

∅ ∅ →  

∅ ∅ →

1

 

(B.11) 

Synfaktorn ∅ mellan yta 2 och den modifierade cylindern blir då: 

∅ |∅ ∅ |	
 

(B.12) 

Strålningen från de vertikala ringarna är återigen begränsad till ringen vid 0.5 m och 
dessutom justerad till inre och yttre radier motsvarande radierna för de tidigare 
framräknade cylindrarna, vilket är 1 m för den yttre radien. Den inre radien har en 
ursprungsdiameter på 1.84 m (se värdet för 	vid   = 0.5 m i Figur B.11) och 
modifieras till 0.92 m. 

Infallande strålningstäthet över yta 2 är sedan summan av alla bidragen av den 
justerade solida flamman som uppgår till 7.41 kW/m². Med en emissivitet på 0.7 så 
är den absorberade strålningstätheten 5.19 kW/m². Figur B.11 visar hur detta fall 
implementeras i ett excelark.  

Alltså, den absorberade strålningstätheten för varje yta är: 

	 → 53.45	kW/m  

	 → 6.00	kW/m  

	 → 0	kW/m  

	 → 6.00	kW/m  

(B.13) 

Eftersom alla sidor i tvärsnittet av HEB 300 är lika långa, 0.3 m, är den totala 
absorberade strålningstätheten mot segmentet på 1 m höjd: 

, 	
53.45 6.00 0 6.00

4	
16.36	kW/m  (B.14) 
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Figur B.11  Exempel på ett Excelark för att beräkna infallande strålningstäthet mot yta 2 på en meters höjd 

zi Tf ri Fcylinder_zi Fring_zi Fluxface2 H Ri Ri+1

m °C m ‐ ‐ kW/m² ‐ ‐ ‐ HRR Dfire Q Q hf

0 900 2.00 0.0175 0 1.88 0 0.00 0.00 kW/m² m W MW m

0.5 900 1.84 0.0193 0.0060 2.71 0.20 0.40 0.37 1000 4 12566370.6 12.57 6.15

1 900 1.67 0.0160 0 1.72 0 0.37 0.33

1.5 900 1.51 0.0103 0 1.10 0 0.33 0.30

2 900 1.35 0.0056 0 0.60 0 0.30 0.27

2.5 900 1.19 0.0028 0 0.30 0 0.27 0.24 sf xf zf

3 900 1.02 0.0014 0 0.15 0 0.24 0.20 m m m

3.5 900 0.86 0.0006 0 0.07 0 0.20 0.17 2.5 0 1

4 900 0.70 0.0003 0 0.03 0 0.17 0.14

4.5 828 0.54 0.0001 0 0.01 0 0.14 0.11

5 708 0.37 0.0000 0 0.00 0 0.11 0.07

5.5 615 0.21 0.0000 0 0.00 0 0.07 0.04

6 540 0.05 0.0000 0 0.00 0 0.04 0.01 σ Tabs zvirt l

6.5 479 0 0 0 0 0 0.01 0.00 5.67E‐08 273.15 ‐0.46 2.5

7 429 0 0 0 0 0 0 0

7.5 387 0 0 0 0 0 0 0

Incident heat flux on face 2 8.57 kW/m²

Absorbed heat flux by face 2 6.00 kW/m²

rmin rmax ri_adjusted ycenter Fi Fi+1 s S X A Hi Hi+1 |zi‐zf| |zi+1‐zf|

m m m m ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ m m

0 2.00 1.00 1.00 0.0403 0.0229 1.00 1.00 2.50 7.25 1.00 0.50 1.00 0.50

0 1.84 0.92 0.92 0.0193 0.0000 0.92 1.00 2.72 8.40 0.54 0.00 0.50 0.00

0 1.67 0.84 0.84 0.0000 0.0160 0.84 1.00 2.99 9.91 0.00 0.60 0.00 0.50

0 1.51 0.76 0.76 0.0130 0.0233 0.76 1.00 3.31 11.93 0.66 1.32 0.50 1.00

0 1.35 0.67 0.67 0.0185 0.0241 0.67 1.00 3.70 14.72 1.48 2.22 1.00 1.50

0 1.19 0.59 0.59 0.0187 0.0215 0.59 1.00 4.21 18.74 2.53 3.37 1.50 2.00

0 1.02 0.51 0.51 0.0161 0.0174 0.51 1.00 4.88 24.81 3.90 4.88 2.00 2.50

0 0.86 0.43 0.43 0.0124 0.0130 0.43 1.00 5.80 34.64 5.80 6.96 2.50 3.00

0 0.70 0.35 0.35 0.0086 0.0089 0.35 1.00 7.15 52.09 8.58 10.01 3.00 3.50

0 0.54 0.27 0.27 0.0053 0.0054 0.27 1.00 9.31 87.70 13.04 14.90 3.50 4.00

0 0.37 0.19 0.19 0.0026 0.0027 0.19 1.00 13.35 179.33 21.37 24.04 4.00 4.50

0 0.21 0.11 0.11 0.0009 0.0009 0.11 1.00 23.60 557.97 42.48 47.20 4.50 5.00

0 0.05 0.02 0.02 0.0000 0.0000 0.02 1.00 101.41 10285.43 202.82 223.11 5.00 5.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.50 6.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.00 6.50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.50 1.00

Modified cylinder / ring Cylinder

Ring

Input data

Section coordinate

Constant Intermediate variables
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Error! Reference source not found. ger en sammanställning av de konturkurvor 
som presenteras i denna bilaga. 

Table C.1 Sammanställning av konturkurvor 

Figur D (m) HRR (kW/m²) Sida 

(kW/m²) (MW) 

C.1 2 250 0.8 57 

C.2 2 500 1.6 58 

C.3 2 1000 3.1 59 

C.4 2 1500 4.7 60 

C.5 3 250 1.8 61 

C.6 3 500 3.5 62 

C.7 3 1000 7.1 63 

C.8 3 1500 10.6 64 

C.9 4 250 3.1 65 

C.10 4 500 6.3 66 

C.11 4 1000 12.6 67 

C.12 4 1500 18.8 68 

C.13 6 250 7.1 69 

C.14 6 500 14.1 70 

C.15 6 1000 28.3 71 

C.16 6 1500 42.4 72 

C.17 8 250 12.6 73 

C.18 8 500 25.1 74 

C.19 8 1000 50.3 75 

C.20 9 250 15.9 76 

C.21 9 500 31.8 77 

C.22 9 750 47.7 78 

C.23 10 250 19.6 79 

C.24 10 500 39.3 80 
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Figur C.1  Konturkurva för D = 2 m och HRR = 250 kW/m2 
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Figur C.2  Konturkurva för D = 2 m och HRR = 500 kW/m2 
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Figur C.3  Konturkurva för D = 2 m och HRR = 1000 kW/m2 
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Figur C.4  Konturkurva för D = 2 m och HRR = 1500 kW/m2 
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Figur C.5  Konturkurva för D = 3 m och HRR = 250 kW/m2 
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Figur C.6  Konturkurva för D = 3 m och HRR = 500 kW/m2 
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Figur C.7  Konturkurva för D = 3 m och HRR = 1000 kW/m2 
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Figur C.8  Konturkurva för D = 3 m och HRR = 1500 kW/m2 
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Figur C.9  Konturkurva för D = 4 m och HRR = 250 kW/m2 
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Figur C.10  Konturkurva för D = 4 m och HRR = 500 kW/m2 

 



67 

 

 

 

Figur C.11  Konturkurva för D = 4 m och HRR = 1000 kW/m2 
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Figur C.12  Konturkurva för D = 4 m och HRR = 1500 kW/m2 
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Figur C.13  Konturkurva för D = 6 m och HRR = 250 kW/m2 
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Figur C.14  Konturkurva för D = 6 m och HRR = 500 kW/m2 
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Figur C.15  Konturkurva för D = 6 m och HRR = 1000 kW/m2 
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Figur C.16  Konturkurva för D = 6 m och HRR = 1500 kW/m2 
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Figur C.17  Konturkurva för D = 8 m och HRR = 250 kW/m2 
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Figur C.18  Konturkurva för D = 8 m och HRR = 500 kW/m2 
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Figur C.19  Konturkurva för D = 8 m och HRR = 1000 kW/m2 
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Figur C.20  Konturkurva för D = 9 m och HRR = 250 kW/m2 
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Figur C.21  Konturkurva för D = 9 m och HRR = 500 kW/m2 
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Figur C.22  Konturkurva för D = 9 m och HRR = 750 kW/m2 
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Figur C.23  Konturkurva för D = 10 m och HRR = 250 kW/m2 
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Figur C.24  Konturkurva för D = 10 m och HRR = 500 kW/m2 

 


