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When the construction industry phased
out the earlier national construction
standards a few years ago and replaced
them with the European standards, the
rules for fire safety changed. The new
design process is complex and not simple
to get a full picture of. For that
purpose this thesis is written for Sweco
Structures AB.
The main part of this thesis comprises
of descriptions and explanations of the
existing design methodologies. To better
understand the methods in Eurocode, the
first chapter contains basic theory of
how fires behave and how steel responds
to higher temperatures. The following
chapters address the simplified
calculation methods and their equations.
The report also includes a case study of
a steel framed industrial building where
a critical diagonal was analyzed.
The analysis showed that the method
called critical temperature method is
not applicable for components where
instability is taken into account. Those
components should instead be calculated
using the equations given in Eurocode.
Therefore the critical temperature
method has a very limited use. The
analysis also showed that the cost of
increasing the dimension of the diagonal
was about the same as the cost of
coating it with fire resisting paint,
but this is very dependent on the
situation. The report concludes with
discussion and comparison of results.
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SAMMANFATTNING
När byggbranschen för några år sedan fasade ut de tidigare nationella
regelverken och ersatte dem med de gemensamma europeiska konstruktionsstandarderna, Eurokoderna, ändrades processen för att
brandskydda konstruktioner. Hur dimensioneringsprocessen ser ut
med de nya reglerna är inte helt enkelt att sätta sig in i. Därmed har
detta examensarbete framställts på uppdrag av Sweco Structures AB.
Huvudmomentet i arbetet är beskrivning och förklaring av de befintliga
dimensioneringsmetoderna. För att förstå metoderna från regelverken
består de första kapitlen i detta arbete av grundläggande teori för brandens verkningssätt och stålets respons vid förhöjd temperatur. Detta
följs av en genomgång av de förenklade beräkningsmetoderna och dess
ekvationer. I rapporten ingår även en fallstudie där en stålkomponent i
en industribyggnad analyseras.
Resultat från fallstudien visar att den så kallade kritiska temperaturmetoden inte bör användas för konstruktioner där instabilitetsfenomen
måste beaktas. Den kritiska temperaturmetoden har därför ett mycket
begränsat användningsområde. Det visade sig även att kostnaderna för
att öka diagonalens dimensioner uppgick till ungefär samma kostnad
som att brandskyddsmåla. Detta är dock mycket beroende på situation
och sannolikt varierar kostnaderna kraftigt.

Nyckelord: Brand, Stål, Stålkonstruktioner, Brandskydd,
Brandskyddsdimensionering, Industri.

iv

FÖRORD
Detta examensarbete är utfört under våren 2014 vid Institutionen för
teknikvetenskaper, avdelningen Tillämpad mekanik, Uppsala Universitet. Examensarbetet är den avslutande delen av vår ingenjörsutbildning
i Byggteknik vid Uppsala Universitet. Arbetet är utfört i samarbete med
teknikkonsultföretaget Sweco Structures AB i Stockholm.
Vi vill tacka vår handledare Alexander Dobo på Sweco Structures AB
som har kommit med idén till arbetet och gett oss vägledning genom
processen. Vi vill även tacka Joakim Åberg på Sweco Systems AB som
bidragit med underlag till vår fallstudie och visat oss hur en brandingenjörs arbete går till. Slutligen går ett tack till vår ämnesgranskare
Maria Espersson vid Uppsala Universitet.
Uppsala i juni 2014.

Samir El Mourabit, Mattias Forsberg

v

vi

BETECKNINGAR
Romerska versaler
A

Tvärsnittsarea

Ad

Indirekta tvångskrafter vid brand, till exempel på grund av
förhindrad längdutvidgning av intilliggande bärverk

Am

Elementets exponerade yta

Ap

Brandskyddsisoleringens exponerade yta

E

Elasticitetsmodul

Ea

Stålets elasticitetsmodul vid normal rumstemperatur

Ea,θ

Stålets elasticitetsmodul inom det elastiska området vid
temperaturen a

Ed

Dimensionerande lasteffekt

Efi,d

Dimensionerande lasteffekt i brandlastfallet enligt SSEN 1991-1-2

F

Tvärsnittets exponerade omkrets

Gk

Karakteristiskt värde på egentyngd

I

Tröghetsmoment

L

Elementets längd

M fi,θ,Rd

Dimensionerande momentbärförmåga i brandlastfallet för
ett tvärsnitt med likformig temperaturfördelning a

M Rd

Dimensionerande momentbärförmåga vid normal
rumstemperatur enligt SS-EN 1993-1-1

vii

BRANDDIMENSIONERING AV STÅL

N b,fi,θ,Rd

Dimensionerande tryckkraftsbärförmåga med hänsyn till
knäckning i brandlastfallet med likformig temperaturfördelning a

N cr

Kritisk knäcklast vid normal rumstemperatur enligt SSEN 1993-1-1

N fi,θ,Rd

Dimensionerande dragkraftsbärförmåga i brandlastfallet
för ett tvärsnitt med likformig temperaturfördelning a

N Rd

Dimensionerande bärförmåga för tryckkraft vid normal
rumstemperatur enligt SS-EN 1993-1-1

P

Permanent last

Qk

Karakteristiskt värde på variabel last

Rd

Dimensionerande bärförmåga vid normal rumstemperatur

Rfi,d,t

Dimensionerande bärförmåga i brandlastfallet vid tiden t

Rfi,d,0

Värdet på Rfi,d,t vid tiden t  0

V

Volym

Vfi,t,Rd

Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga i brandlastfallet
vid tiden t

VRd

Dimensionerande tvärkraftsbärförmåga vid normal
rumstemperatur enligt SS-EN 1993-1-1

Romerska gemener
b

Tvärsnittsbredd

ca

Stålets specifika värmekapacitet

dp

Brandskyddsisoleringens tjocklek

viii

BETECKNINGAR

fy

Karakteristiskt värde på stålets sträckgräns

f y,θ

Effektiv sträckgräns vid temperaturen a

h

Tvärsnittshöjd

h net

Nettovärmeflödet till en ytenhet

kE,θ

Reduktionsfaktor för elasticitetsmodulen vid temperatur a

kp,θ

Reduktionsfaktor för plasticitetsgränsen vid temperatur a

ksh

Reduktionsfaktor för uppvärmning av ståltvärsnitt, på
grund av skuggeffekter

ky,θ

Reduktionsfaktor för sträckgränsen vid temperatur a

lfi

Knäckningslängden för en pelare i brandlastfallet

t

Tid

Grekiska versaler
t

Tidssteg

a,t

Temperaturökning under tidssteget t

Grekiska gemener


Imperfektionsfaktor vid instabilitet

M

Partialkoefficient för materialegenskap vid normal
rumstemperatur

 M,fi

Partialkoefficient för aktuell materialegenskap i brandlastfallet

ix

BRANDDIMENSIONERING AV STÅL



Parameter för tvärsnittsklassificering vid normal rumstemperatur

 fi

Parameter för tvärsnittsklassificering i brandlastfallet

 fi

Reduktionsfaktor för dimensionerande lastnivå i brandlastfallet

a

Ståltemperatur [°C]

 a,cr

Kritisk ståltemperatur [°C]

g

Brandgastemperatur i en brandcell [°C]

p

Brandskyddsisoleringens värmekonduktivitet



Slankhetsparameter vid normal rumstemperatur

θ

Slankhetsparameter vid temperatur a

0

Utnyttjandegrad vid tiden t  0

a

Stålets densitet

θ

Värde för att bestämma  fi vid temperatur a

 fi

Reduktionsfaktor för böjknäckning i brandlastfallet

 1,1

Kombinationsfaktor för frekventa värden

 2 ,1

Kombinationsfaktor för kvasi-permanenta värden

x

INNEHÅLL
1 INTRODUKTION
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1

Inledning ......................................................................................... 1
Bakgrund......................................................................................... 1
Syfte ................................................................................................. 2
Mål ................................................................................................... 2
Frågeställningar .............................................................................. 2
Metod .............................................................................................. 2
Avgränsningar ................................................................................ 2

2 TEORI

3

2.1 Allmänt ........................................................................................... 3
2.2 Brand ............................................................................................... 3
2.2.1 Brandförlopp ........................................................................ 4
2.3 Stålets materialegenskaper vid höga temperaturer..................... 6
2.3.1 Termiska egenskaper ........................................................... 6
2.3.2 Mekaniska egenskaper .......................................................13
2.4 Stålets bärförmåga vid brand .......................................................17
2.4.1 Dragkraftsbärförmåga ........................................................17
2.4.2 Tryckkraftsbärförmåga.......................................................18
2.4.3 Momentbärförmåga ............................................................19
2.4.4 Tvärkraftsbärförmåga.........................................................19

3 REGELVERK FÖR BRANDDIMENSIONERING

21

3.1 Allmänt ..........................................................................................21
3.2 Brandens termiska verkan ............................................................21
3.2.1 Nominella temperatur-tidförlopp .....................................21
3.2.2 Naturliga brandförlopp ......................................................23
3.3 Brandteknisk klassindelning ........................................................24
3.3.1 Indelning av byggnader .....................................................24
3.3.2 Indelning av byggnadsdelar ..............................................25
3.4 Bestämning av brandmotståndskrav ...........................................28
3.4.1 Dimensionering enligt klassificering ................................28
3.4.2 Dimensionering enligt naturliga brandförlopp................29
3.5 Dimensionering av stål vid brand ...............................................30

xi

BRANDDIMENSIONERING AV STÅL

3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5

Verifieringsmetoder ........................................................... 31
Förenklade beräkningsmodeller ....................................... 32
Avancerade beräkningsmodeller ...................................... 33
Lasteffekt vid brand ........................................................... 33
Brandskydd......................................................................... 35

4 DIMENSIONERING I INDUSTRIBYGGNADER

37

4.1 Allmänt .......................................................................................... 37
4.2 Dimensioneringsprocessen .......................................................... 37
4.3 Fallstudie ....................................................................................... 38
4.3.1 Bakgrund............................................................................. 38
4.3.2 Beräkningar......................................................................... 39
4.3.3 Resultat ................................................................................ 40

5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER
5.1
5.2
5.3
5.4

41

Kritiska temperaturmetoden ....................................................... 41
Fallstudie och brandskyddslösningar ......................................... 41
Rekommendationer ...................................................................... 42
Förslag till vidare studier ............................................................. 43

REFERENSER

45

BILAGOR

47

xii

1

INTRODUKTION

1.1

Inledning

I det här examensarbetet undersöks olika dimensioneringsmetoder för
brandutsatta stålkonstruktioner. Fokus ligger främst på industribyggnader där rumsvolymerna och mängden brännbart material kan variera
kraftigt. Därför är brandbelastningen svår att uppskatta och det medför
en rådande brist på enkla och realistiska modeller av brandens påverkan på bärverket. De förenklade metoder som ofta används idag bygger
på standardiserade brandförlopp och inte på hur en brand i det verkliga fallet skulle se ut. Detta leder många gånger till överdimensionering av brandskyddet vilket ökar kostnaderna.

1.2

Bakgrund

Fram tills 2011 reglerades bärande konstruktioner och brand genom
Boverkets byggregler samt i viss omfattning även Boverkets konstruktionsregler. Vid övergången till Eurokod förändrades processen för
branddimensionering av stålkonstruktioner och det är nu Eurokoderna
som huvudsakligen reglerar dimensioneringsprocessen.
Det har tidigare varit praxis i Sverige att anse att stål börjar försvagas
kraftigt vid 450 °C och ingen hänsyn har tagits till utnyttjandegrad eller
andra parametrar. Dock har forskning med fullskaliga brandförsök av
byggnader visat ett betydligt bättre beteende hos stålet jämfört med
standardiserade brandförsök av enskilda stålkomponenter [1]. Det
beror bland annat på kraftomlagringar till styvare delar av bärverket
och membranverkan vid stora nedböjningar, så kallade hängmatteeffekter.
Att räkna med alla effekter och parametrar för att ge en så realistisk
modell som möjligt är tidskrävande och komplicerat, vilket gör att det
ofta är fördelaktigt att använda förenklade metoder. En av de vanligaste metoderna för branddimensionering av stålkonstruktioner idag är
metoden med standardiserade brandprövningar av byggnadsdelar
enligt SS-EN 1363-1. För att beskriva metoden kortfattat så brandprövas
byggnadsdelar i en ugn som värms upp enligt ett fördefinierat temperatur-tidförlopp. Efter brandprövningen klassificeras byggnadsdelen med
olika funktionskrav, se vidare avsnitt 3.3.2.
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1.3

Syfte

Syftet med detta arbete är att noggrant undersöka olika typer av dimensioneringsprocesser som idag är tillåtna enligt regelverken.

1.4

Mål

Målet med arbetet är att lyfta fram oklarheter och eventuella felaktigheter i hur dimensioneringsprocessen går till idag. Tanken är att arbetet
ska kunna fungera som ett hjälpmedel för konstruktörer vid dimensionering av brandutsatta stålkonstruktioner.

1.5

Frågeställningar

De huvudsakliga frågeställningarna lyder enligt följande:
– Vilka olika tillvägagångssätt finns det för att branddimensionera
stål?
– Finns det pengar att spara in på att ta hjälp utav en brandingenjör för att utföra avancerade brandsimuleringar?

1.6

Metod

Arbetet har genomförts genom en grundlig litteraturstudie. Litteraturstudien beskriver kunskapsläget inom området dels vad gäller teori
bakom brand och stålets respons vid brand, men redogör främst för vad
som anges i regelverken kring detta. Även en fallstudie har genomförts
för att närmare undersöka skillnader i hur de olika dimensioneringsprocesserna går till. I fallstudien undersöks även kostnader för att dimensionera stål mot brand enligt några olika metoder.

1.7

Avgränsningar

Arbetet begränsar sig till stålkonstruktioner i industribyggnader. Det är
främst inriktat på stål som inte är brandskyddsisolerat, men enklare
beskrivningar av metoder för brandskyddsisolerat stål tas upp.
Ekvationerna som beskrivs för att beräkna bärförmåga för stålkomponenter begränsas till bärverksdelar i tvärsnittsklass 1, 2 och 3. För tvärsnittsklass 4 finns mer avancerade ekvationer att tillgå i SS-EN 1993-1-2.
I verkligheten kan ståltemperaturen variera över tvärsnittet. Teorin till
olika orsaker för detta beskrivs men vid beräkningar antas temperaturen vara jämn över tvärsnittet.

2

2

TEORI

2.1

Allmänt

Branddimensionering av stål handlar till stor del om att göra ingenjörsmässiga bedömningar. När ett bärverk ska dimensioneras mot
brand bör ingenjören ha god kännedom om hur den potentiella branden kommer att verka och hur bärverket kommer att reagera. Därför är
det viktigt att först lära sig den bakomliggande teorin.

2.2

Brand

En brand är en kemisk reaktion där kolatomer oxideras till koldioxid
eller kolmonoxid. För att något ska kunna brinna krävs det att:
– materialet är brännbart
– det är tillräckligt varmt
– det finns tillgång till syre
Tas någon utav dessa faktorer bort slutar det brinna.

Figur 2.1

Förutsättning för en brand. Alla tre faktorer ska uppfyllas samtidigt [2]

Eftersom bränder innebär livsfara är det oerhört viktigt att byggnader
där människor vistas är brandsäkra. Det är även av intresse att minimera den skada av egendom som kan orsakas av bränder.
En av flera åtgärder för att säkerställa brandsäkerhet i byggnader är att
de delas in i brandceller. En brandcell är ett utrymme i en byggnad med
kravet att en brand inte ska kunna sprida sig till andra utrymmen i
byggnaden. Kravet säkerställs genom att använda brandklassificerade
väggar och bjälklag som avgränsar utrymmet, se vidare avsnitt 3.3.2.
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En term som ofta förekommer i samband med brandskyddsprojektering är brandbelastning. I regelverket definieras brandbelastning
enligt följande:
Med brandbelastning avses brandenergi per golvarea inom ett visst utrymme.
Brandbelastning bestäms för den totala mängd energi som kan förbrännas vid
ett fullständigt brandförlopp i förhållande till golvarean för aktuellt utrymme.
Utrymmet motsvaras normalt av en brandcell. [3]

Brandbelastning är alltså ett slags mått på täthet av bränsle inom en
brandcell.

2.2.1 Brandförlopp
Brandförlopp analyseras med hjälp av så kallade temperatur-tidkurvor.
En temperatur-tidkurva är en graf som visar hur brandgastemperaturen
i brandcellen varierar med tiden efter att branden antänts, även kallat
temperatur-tidförlopp. I Figur 2.2 visas exempel på hur brandförlopp i
en brandcell illustreras med en temperatur-tidkurva. Se även Figur 3.1.
Brandförlopp kan se mycket olika ut. Olika faktorer som påverkar är:
– vad som antänts
– bränslets placering
– brandbelastningen
– brandcellens geometri
– öppningar och ventilationsförhållanden (syretillförsel)
– eventuella säkerhetssystem som till exempel sprinklers

Figur 2.2

4

Exempel på olika brandförlopp vid en rumsbrand [4]
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Brandförloppet i en brandcell brukar delas in följande faser:
– antändningsfas
– flamfas
– övertändning (om sådan sker)
– avsvalningsfas
Antändningsfasen varar från tidpunkten då ett brännbart material antänds till tidpunkten då synliga lågor bryter ut. Antändningsfasens
längd varierar kraftigt beroende på vad som antänts [5].
Flamfasen innebär att öppna lågor slår ut från det antända materialet.
Under flamfasen bildas brandgaser som stiger till taket och bildar ett
brandgasskikt. Brandgasskiktet ökar successivt i tjocklek och temperatur.
Övertändning sker om, och i så fall när, värmestrålningen från brandgasskiktet ner mot golvet blir så stark att allt brännbart material nere
vid golvnivå antänds. Branden utvecklas då från en lokalt begränsad
brand till en fullt utvecklad brand. Efter övertändningen antas en jämn
temperaturfördelning i rummet. Efter övertändning är det så varmt att
människor inte kan befinna sig där levande. [5]
Avsvalningsfasen anses börja då 80 % av brandbelastningen förbrukats
[5]. Hur lång tid avsvalningsfasen varar varierar kraftigt, det har bland
annat med de omgivande materialens termiska egenskaper att göra.
Det är inte självklart att en brand kommer nå övertändning. I industribyggnader och andra stora byggnader är det ofta mycket låg risk för
övertändning. Det beror på att rumsvolymerna är väldigt stora i förhållande till brandbelastningen, vilket gör att värmestrålningen från
brandgasskiktet aldrig blir så stark att brännbart material vid golvnivå
antänds.
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2.3

Stålets materialegenskaper vid höga temperaturer

När temperaturen i ett material stiger tillförs energi till mikrostrukturen
vilket medför att atomer och molekyler får ökad rörelseenergi. För
kristallina material, såsom stål, ökar tendensen att det ska bildas nya
kristaller och att kristallstorleken ändras. De stora kristallerna kommer
att öka i storlek genom att införliva de mindre. Det resulterar i att
materialet blir mer grovkornigt och hållfastheten minskar. När tillräckligt mycket energi tillförts når materialet sin smältpunkt. För stål, som
är en legering mellan järn och kol, ligger smältpunkten mellan 1400 °C
och 1550 °C, beroende på kolhalten bland annat. [6]

2.3.1 Termiska egenskaper
En viktig termisk egenskap är värmekapacitet. Värmekapaciteten kan
förklaras som ett materials förmåga att magasinera termisk energi. Den
definieras som energimängden i Joule som krävs för att öka temperaturen 1 grad, Kelvin eller Celsius, för massan 1 kg av materialet. I Figur
2.3 visas hur specifik värmekapacitet varierar med temperaturen för
stål.

Figur 2.3

6

Värmekapaciteten för stål förändras vid cirka 730 °C på grund av fasövergångar i materialet
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Värmekonduktiviteten, eller värmeledningsförmågan, för ett material är
en materialegenskap som anger materialets förmåga att transportera
termisk energi. Den mäts i effekt per sträcka och grad. Värmekonduktiviteten för stål beror på rådande temperatur, se Figur 2.4.

Figur 2.4

Termisk konduktivitet för stål

Temperaturutveckling i stål
I SS-EN 1993-1-2 finns ekvationer för beräkning av temperaturutvecklingen i stål, både för isolerade och oisolerade konstruktioner. Ekvationerna tar hänsyn till ett flertal variabler: omgivande värmestrålning,
brandgastemperatur, isoleringens och stålets termiska egenskaper,
densitet samt tvärsnittets sektionsfaktor. Med ekvationerna beräknas
hur mycket temperaturen stiger under en viss tid. För oisolerat stål
används formeln
 a,t 

Am /V 
 hnet  t
ca   a

(2.1)

Här kan hänsyn tas till skuggeffekter för I-profiler och liknande tvärsnitt.
Skuggeffekter innebär att livet och överflänsen skyddas mot värmestrålning av underflänsen som således får högre temperatur än resterande delar. Att ta hänsyn till skuggeffekter kan vara användbart vid
beräkningar av stora tvärsnitt, exempel stora takbalkar eller av komplexa konstruktioner där optimering är av vikt. Det bör dock tilläggas
att beräkningarna hamnar på säkra sidan om skuggeffekter bortses
från.
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Beräkning av ståltemperaturutvecklingen för I-profiler där skuggeffekter
kan tillgodoräknas görs genom att reduktionsfaktorn ksh införs:
 a,t  ksh 

Am /V 
 hnet  t
ca  a

(2.2)

Reduktionsfaktorn för skuggeffekter beräknas enligt

ksh  0, 9 

 Am /V b
 Am /V 

(2.3)

Där  Am /V  är tvärsnittets sektionsfaktor, se Figur 2.6.  Am /V b är
sektionsfaktorns lådvärde som kan beräknas enligt

 Am /V b 

2 b  h
A

(2.4)

För brandskyddsisolerade stålkonstruktioner finns en lite mer komplicerad ekvation för att beräkna temperaturutvecklingen att tillgå i SSEN 1993-1-2, den tas dock inte upp här.
Som ett förenklat alternativ till användning av ekvationerna för uppvärmning finns nomogram för att enkelt ta fram temperaturen i stål vid
en viss tidpunkt. Nomogrammen kan användas med kännedom av
endast ett fåtal variabler.
Begränsningen är dock att nomogrammen baseras på en fördefinierad
brandförloppsmodell, den så kallade Standardbrandkurvan. Standardbrandkurvan är beskriven i avsnitt 3.2.1. Användning av nomogrammen ger därför ibland en alldeles för hög temperatur i tvärsnittet och
kan leda till överdimensionering av brandskyddet.
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Figur 2.5

Nomogram för oisolerat stål. Används för att enkelt bestämma temperaturen i ett ståltvärsnitt vid brandpåverkan enligt Standardbrandkurvan.
Notera att grafen gäller rådande ståltemperatur och inte kritisk ståltemperatur (avsnitt 3.5.2)

För att använda nomogrammet i Figur 2.5 behövs ståltvärsnittets sektionsfaktor. Sektionsfaktorn definieras som förhållandet mellan stålelementets exponerade yta mot branden och stålelementets volym. Den
påverkar hur snabbt ett stålelement värms upp och beräknas enligt

Am
V

(2.5)

Vid ett jämntjockt tvärsnitt längs med stålelementet kan bråket förkortas med stålelementets längd. Sektionsfaktorn kan då beräknas enligt

Am F  L F


V
A L A

(2.6)

I Figur 2.6 och Figur 2.8 visas hur sektionsfaktorn bör beräknas för olika
tvärsnitt och förutsättningar. Figur 2.6 gäller för stålkomponenter som
inte är brandskyddsisolerade, Figur 2.8 gäller för stålkomponenter som
är brandskyddsisolerade.
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Figur 2.6
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Bestämning av sektionsfaktorn för oskyddade ståltvärsnitt [7]

2 TEORI

Figur 2.7

Nomogram för brandskyddsisolerat stål. Används för att enkelt bestämma temperaturen i ett ståltvärsnitt vid brandpåverkan enligt Standardbrandkurvan. Notera att grafen gäller rådande ståltemperatur och
inte kritisk ståltemperatur (avsnitt 3.5.2)

För brandskyddat stål används sektionsfaktorn för brandskyddsisolerade ståltvärsnitt enligt Figur 2.8. Även isoleringens tjocklek och värmekonduktivitet behövs. Faktorn för användning av nomogrammet i
Figur 2.7 beräknas enligt

Ap p

V dp

(2.7)
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Figur 2.8

Bestämning av sektionsfaktorn för brandskyddsisolerade ståltvärsnitt [7]

Det finns andra faktorer som påverkar temperaturfördelningen i ett
ståltvärsnitt. Ett exempel är då stålet angränsar till byggnadsdelar med
en lägre temperatur vilket orsakar en slags nedkylningseffekt. I Figur 2.9
visas ett exempel på hur temperaturförhållandet kan se ut i ett betongbjälklag som bärs upp av en stålbalk. För ett brandpåverkat ståltvärsnitt
i direkt kontakt med betong kommer den angränsande ståldelen att ha
lägre temperatur än övriga delar på grund av betongens nedkylningseffekt.
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Figur 2.9

Temperaturmätning för stålbalk och betongplatta brandutsatt från undersidan [8]

Värmeöverföringen är också en av förklaringarna till varför brandbelastade pelare i praktiken har bättre brandmotstånd än teoretiskt beräknat.
Pelarens topp och botten kommer hålla lägre temperatur än pelarens
mitt och kan ses som styvare infästningar. Vid vissa konstruktioner, till
exempel stadgade ramar kan detta tillgodoräknas genom att minska
pelarens knäcklängd.
Det är oftast brandingenjörens uppgift att ta fram temperatur i stålet.
För enkelhetens skull kan en jämn temperaturfördelning i tvärsnittet
antas och skuggeffekter bortses från. Här finns det tid att spara in på
projekteringen eftersom beräkningarna hamnar på säkra sidan.

2.3.2 Mekaniska egenskaper
Stålets mekaniska egenskaper vid höga temperaturer innefattar bland
annat längdutvidgning, minskad styvhet samt minskad hållfasthet. För
att säkerställa att konstruktionen klarar brandbelastningen är förståelse
för de mekaniska egenskaperna vid hög temperatur viktig.

Längdutvidgning
En reaktion av uppvärmning hos stål är längdutvidgning. Då stålkomponenter oftast är av längre karaktär i form av balkar och pelare kan
längdförändringen bli avsevärd. Om byggnadsdelen inte har möjlighet
att förlängas kommer tvångsspänningar att uppstå. Vid avancerade
globala analyser av bärverk är det viktigt att ta hänsyn till dessa längdutvidgningar. I Figur 2.10 visas hur den relativa längdutvidgningen
ökar med temperaturen.
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Figur 2.10

Längdutvidgning för stål

Längdutvidgningen kan även, i vissa fall, vara gynnsam för bärverksdelen. En fritt upplagd balk som är förhindrad att förlängas kommer
utsättas för axialkrafter. Kraften kommer att förhindra rotation vid
upplagen vilket minskar fältmomentet och flyttar momentet till upplagen istället. Effekten kan även vara ogynnsam, till exempel då infästningarna inte klarar av ett högre moment och buckling uppstår i underflänsen.

Minskad styvhet och hållfasthet
En ökad temperatur i stål ger successivt försämrad bärförmåga då
sträckgränsen och elasticitetsmodulen reduceras. Vanliga konstruktionsstål börjar också utsättas för krypfenomen som börjar uppträda vid ca
450 °C [9].
För konstruktionsstål vid höga temperaturer existerar inte den flytplatå
som finns vid normala brukstemperaturer. Istället har det bestämts att
sträckgränsen är den spänning som råder vid den totala töjningen 2 %.
Sträckgränsen är bestämd till noll vid 1200 °C, även fast den fysikaliskt
inte är noll förrän vid stålets smältpunkt. För bärverksdelar i tvärsnittsklass 4 används istället en gräns på 0,2 % maximal eller tillåten kvarvarande töjning. [9]
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Figur 2.11 Sambandet mellan temperatur och hållfasthet med 2 % maximal töjning
[10]

Med hjälp av temperaturberoende reduktionsfaktorer till sträckgräns och
elasticitetsmodul kan en stålkomponents bärförmåga beräknas för en
viss temperatur, se Tabell 2.1 och Figur 2.12.
Tabell 2.1

Reduktionsfaktorer för effektiv sträckgräns, proportionalitetsgräns och
elasticitetsmodul. Gäller för konstruktionsstål vid förhöjda temperaturer baserat på 2 % maximal töjning [7]
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För att beräkna sträckgräns och elasticitetsmodul vid en viss temperatur används ekvationerna
f y,θ  k y,θ  f y

(2.8)

Ea,θ  kE,θ  Ea

(2.9)

För mellanliggande temperaturer kan linjär interpolation användas.

Figur 2.12 Reduktionsfaktorer för effektiv sträckgräns och elasticitetsmodul enligt
Tabell 2.1
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2.4

Stålets bärförmåga vid brand

Detta avsnitt återger de ekvationer som finns tillgängliga i
SS-EN 1993-1-2 för att beräkna bärförmågan för brandutsatta ståltvärsnitt. Vid olikformig temperaturfördelning finns det beräkningsregler
men för enkelhetens skull antas en jämnt fördelad temperatur i tvärsnittet. Med det antagande hamnar beräkningarna på säkra sidan.
För att beräkna bärförmåga vid förhöjd temperatur enligt ekvationerna
i detta avsnitt gäller att tvärsnittet är i tvärsnittsklass 1, 2 eller 3. För
tvärsnittsklass 4 finns mer avancerade formler tillgängliga i
SS-EN 1993-1-2. Inverkan av temperaturökning i tvärsnittet beaktas
genom att reducera parametern för tvärsnittsklassifiering med faktorn 0,85

 fi  0, 85    0, 85 

235
fy

(2.10)

Detta innebär att tvärsnittsklassen kan öka i brandlastfallet.
Stålets bärförmåga vid höga temperaturer kan beräknas med hjälp av
att reducera effektiv sträckgräns och elasticitetsmodul enligt (2.8) och
(2.9). För att en stålkonstruktion inte ska kollapsa krävs att stålkonstruktionens bärförmåga vid en viss temperatur är större eller lika stor
som lasteffekten i brandlastfallet enligt
Efi,d  Rfi,d,t

(2.11)

Där lasteffekten i brandlastfallet beräknas enligt avsnitt 3.5.4 och bärförmågan vid brand beräknas enligt de ekvationer som återges i detta avsnitt.

2.4.1 Dragkraftsbärförmåga
Vid likformig temperaturfördelning bestäms dragkraftsbärförmågan genom att reducera bärförmågan vid normal rumstemperatur enligt
 
N fi,θ,Rd  k y,θ  N Rd   M 
  M,fi 

(2.12)

Notera att för stål sätts  M  1, 0 och enligt EKS sätts  M,fi  1, 0 .
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2.4.2 Tryckkraftsbärförmåga
Vid tryckta tvärsnitt är det oftast instabilitetsfenomen som knäckning
eller buckling som avgör bärförmågan. Bärförmågan beräknas då enligt

 fi  A  k y,θ  f y

N b,fi,θ,Rd 

 M,fi

(2.13)

Där  fi är reduktionsfaktorn för instabilitet i brandlastfallet och beräknas
enligt

 fi 

1

θ  θ2  θ2

(2.14)

Parametern för bestämning av  fi bestäms som

θ  0, 5  1    θ  θ2 

(2.15)

Imperfektionsfaktorn bestäms med

  0, 65 

235
fy

(2.16)

Slankhetstalet vid ståltemperatur a ges av

θ   

k y,θ
kE,θ

(2.17)

Slankhetstalet vid normal rumstemperatur bestäms med



A  fy
N cr

(2.18)

Den kritiska knäcklasten räknas vid normal rumstemperatur enligt
N cr 

 2 E I
lfi2

(2.19)

Där knäcklängden lfi i vissa fall får reduceras, se vidare SS-EN 1993-1-2.
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2.4.3 Momentbärförmåga
Vid en likformig temperatur i tvärsnittet och då vippning inte behöver
beaktas beräknas momentbärförmågan enligt
 
M fi,θ,Rd  k y,θ  M Rd   M 
  M,fi 

(2.20)

För balkar i tvärsnittsklass 1 eller 2 bör M Rd vara den plastiska bärförmågan för dimensionering vid normal temperatur. För balkar i tvärsnittsklass 3 bör M Rd vara den elastiska bärförmågan för dimensionering vid normal temperatur.
Ekvationer för bestämning av bärförmågan vid ojämn temperaturfördelning, vid samtidig böjning och normalkraft eller vid vippning finns
att tillgå i SS-EN 1993-1-2.

2.4.4 Tvärkraftsbärförmåga
Tvärkraftsbärförmågan vid tiden t beräknas enligt
 
Vfi,t,Rd  k y,θ  VRd   M 
  M,fi 

(2.21)

Vid beräkning av tvärkraftsbärförmåga enligt (2.21) är det temperaturen
i livet som avgör reduktionsfaktorn ky,θ .
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3

REGELVERK FÖR BRANDDIMENSIONERING

3.1

Allmänt

Det är Plan- och Bygglagen, PBL, som ställer lagmässiga krav kring
brandsäkerhet hos byggnader. Myndigheten Boverket ger föreskrifter
och allmänna råd till Plan- och Bygglagen genom skriften Boverkets
byggregler, BBR. Följs råden i BBR så uppfylls de lagmässiga krav som
finns.
Brandteknisk dimensionering av bärverk i Sverige regleras sedan 2011
genom de europeiska konstruktionsstandarderna, Eurokoderna. I
Eurokoderna tillåts på en del ställen nationella val av till exempel säkerhetsnivåer. Dessa val finns samlade i dokumentet Europeiska Konstruktions Standarder, EKS, utgivet av Boverket. Genom EKS reglerar
Boverket säkerhetsnivån gällande brandmotstånd för bärverk.
Regler för brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner finns i
följande eurokoder:
– SS-EN 1990, Eurokod 0: Grundläggande dimensioneringsregler för
bärverk
– SS-EN 1991-1-2, Eurokod 1: Laster på bärverk - Del 1-2: Allmänna
laster - Termisk och mekanisk verkan av brand
– SS-EN 1993-1-2, Eurokod 3: Dimensionering av stålkonstruktioner Del 1-2: Brandteknisk dimensionering

3.2

Brandens termiska verkan

Enligt SS-EN 1991-1-2 finns det två olika tillvägagångssätt för att bestämma brandens temperaturpåverkan på ett bärverk. Tillvägagångssätten delas in i nominella temperatur-tidförlopp och naturliga temperaturtidförlopp.

3.2.1 Nominella temperatur-tidförlopp
Nominella temperatur-tidförlopp består av:
– Standardbrandkurvan
– Utvändiga brandkurvan
– Kolvätebrandkurvan
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De nominella temperatur-tidförloppen är standardiserade brandförloppskurvor som bygger på olika typer av bränsle eller förhållanden.
Nominella temperatur-tidförlopp bygger inte på hur en verklig brand i
en brandcell kan tänkas se ut. Att använda dessa som brandpåverkan är
därför en förenklad metod som inte tar hänsyn till några andra parametrar än tiden efter antändning.
Alla tre nominella temperatur-tidförlopp representerar övertända
bränder.

Standardbrandkurvan
Standardbrandkurvan är den vanligaste brandkurvan av de nominella
temperatur-tidförloppen som används. Den representerar en övertänd
lägenhetsbrand där brandgastemperaturen i brandcellen är en funktion
av tiden efter antändning. Denna kurva baseras på förbränningshastigheten för allmänna byggmaterial och byggnaders innehåll. Standardbrandkurvan baseras på en brand med trämaterial som bränsle och
kallas därför även ”cellulosic fire curve”.
Standardbrandkurvan definieras enligt följande ekvation

 g  20  345  log 10 (8  t  1)

(3.1)

I ekvationen är den enda variabeln tiden t. Temperaturutvecklingen är
helt oberoende av andra parametrar.

Figur 3.1

22

Standardbrandkurvan enligt ISO 834

3 REGELVERK FÖR BRANDDIMENSIONERING

3.2.2 Naturliga brandförlopp
Enligt SS-EN 1991-1-2 består naturliga brandförlopp av förenklade och
avancerade brandförloppsmodeller.

Förenklade brandförloppsmodeller
Förenklade brandförloppsmodeller delas i sin tur upp i rumsbränder och
lokala bränder. De är förenklade metoder för att avgöra brandförloppet
med hänsyn till ett fåtal parametrar
Med rumsbrand menas en brand i en brandcell som når övertändning
och en jämn temperaturfördelning i brandcellen antas. Vid rumsbränder bör brandgastemperaturen bestämmas med beaktning av åtminstone brandbelastningsintensiteten och ventilationsförhållandena
[11]. I SS-EN 1991-1-2, Bilaga A, finns en parameterberoende brandförloppsmodell av en rumsbrand beskriven. Modellen bygger på fysikaliska parametrar men har ett begränsat användningsområde, brandcellen får till exempel inte överstiga 500 m2 eller ha över 4 meter högt i tak.
Lokal brand får dimensioneras för när det är liten risk att övertändning
kommer inträffa, se vidare avsnitt 2.2.1. I EKS står det att:
Om sannolikheten för övertändning i en byggnad i Br2 eller Br3 kan visas
vara mindre än 0,5 %, givet att brand har uppkommit, behöver byggnaden
enbart dimensioneras för lokal brand. Exempel på hur detta kan visas kan vara
med minst två oberoende tekniska system med säkerställd driftsäkerhet, se
även 10 §. Det kan även vara möjligt att visa att övertändningen inte kan inträffa med hänsyn till låg brandbelastning. [12]

Vid dimensionering för lokal brand kan en ojämn temperaturfördelning
i rummet antas [11]. I SS-EN 1991-1-2, Bilaga C, anges en förenklad
metod för att beräkna temperaturpåverkan av lokal brand.

Avancerade brandförloppsmodeller
Avancerade brandförloppsmodeller tar hänsyn till många parametrar
men är komplicerade att använda.
Enligt SS-EN 1991-1-2 bör avancerade brandförloppsmodeller ta hänsyn
till gasegenskaper, massutbyte samt energiutbyte. Det anges även att en
av följande modeller bör användas:
– Enzonsmodell
– Tvåzonsmodell
– CFD-modell
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En enzonsmodell innebär att en likformig och tidsberoende temperaturfördelning i brandcellen antas.
I en tvåzonsmodell antas det två skikt i rummet. Ett övre skikt med
brandgas och ett undre skikt utan. Båda skikten har likformig temperaturfördelning, det övre skiktet har högst temperatur och tjockleken av
brandgasskiktet varierar med tiden.
CFD står för Computional Fluid Dynamics. En CFD-modell är en avancerad datormodell av brandförloppet. Modellen bygger på numeriska
metoder för att få ut approximativa lösningar till hur brandförloppet
kommer att se ut baserat på en antagen brand.
För användning av avancerade brandförloppsmodeller krävs det i
regel en brandingenjör.

3.3

Brandteknisk klassindelning

Enligt BBR ska byggnader delas in i brandtekniska byggnadsklasser och
byggnadsdelar ska tilldelas brandtekniska klasser. För en mer ingående
beskrivning av den brandtekniska klassindelningen hänvisas till BBR
och EKS.
Indelningen börjar med att en bedömning görs av byggnadens byggnadsklass. Därefter bestäms brandsäkerhetsklass på enskilda byggnadsdelar utgående från byggnadsklass och bedömningen av risk för
personskada vid kollaps av byggnadsdelen. Det är i sin tur brandsäkerhetsklassen som ligger till grund för byggnadsdelens krav på bärförmåga.

3.3.1 Indelning av byggnader
Byggnader ska delas in i byggnadsklasser efter skyddsbehov:
– Br0 – Byggnader med mycket stort skyddsbehov
– Br1 – Byggnader med stort skyddsbehov
– Br2 – Byggnader med måttligt skyddsbehov
– Br3 – Byggnader med litet skyddsbehov
Som ett steg till att avgöra byggnadsklassen delas byggnader in i verksamhetsklasser:
– Verksamhetsklass 1 – Industri, kontor m.m.
– Verksamhetsklass 2 – Samlingslokaler m.m.
– Verksamhetsklass 3 – Bostäder
– Verksamhetsklass 4 – Hotell m.m.
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–
–

Verksamhetsklass 5 – Vårdmiljöer m.m.
Verksamhetsklass 6 – Förhöjd brandrisk

Verksamhetsklassen samt byggnadens höjd och volym ligger till grund
för vilken byggnadsklass som bestäms [13].

3.3.2 Indelning av byggnadsdelar
Byggnadsdelar ska delas in i brandtekniska klasser efter funktion.
Klassindelningen sker efter ett system med beteckningarna:
– R – bärförmåga. Bärförmåga innebär att byggnadsdelen ska
kunna bära lasten utan att kollapsa.
– E – integritet. Integritet innebär att byggnadsdelen ska vara tät,
det vill säga inte släppa ut flammor eller rök från det utrymme
byggnadsdelen avgränsar.
– I – isolering. Isolering innebär att byggnadsdelen ska vara temperaturisolerande, alltså inte leda ut för mycket värme till angränsande utrymmen.
En byggnadsdel klassas med en kombination av beteckningarna åtföljt
av ett tidskrav mellan 15 och 360 minuter. Tidskravet innebär att byggnadsdelens funktion ska gälla under den angivna tiden i en brand. Till
exempel ”REI 60” innebär att byggnadsdelen ska uppfylla funktionerna
R, E och I under 60 minuter av en brand.
Till grund för att bestämma tidskravet finns brandsäkerhetsklasser.
Brandsäkerhetsklasserna delas in efter risken för personskada vid kollaps
av byggnadsdelen, se Tabell 3.1. Brandsäkerhetsklasser finns mer ingående beskrivet i EKS.
Tabell 3.1

Definition av brandsäkerhetsklasser [12]

Faktorer att ta hänsyn till vid bedömningen av risk för personskada är:
– risken för att personer vistas i skadeområdet
– sekundära effekter som kan uppstå, t.ex. fortskridande ras
– brottets karaktär (segt eller sprött brott)
– påverkan på utrymnings- och insatsmöjligheter
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Till hjälp för att bestämma byggnadsdelars brandsäkerhetsklass finns
tabeller med exempel på indelning. Det finns en tabell för varje byggnadsklass (avsnitt 3.3.1) förutom Br0 som har speciella krav.
Tabell 3.2

Brandsäkerhetsklass i Br1-byggnad [12]

Tabell 3.3

Brandsäkerhetsklass i Br2-byggnad [12]

I Br2-byggnader ska en bedömning göras om kollaps av bärverk leder
till fortskridande ras. EKS anger hur bedömningen kan gå till.
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Proceduren innebär kortfattat att en brand ansätts i ett påverkansområde om 20 m 2 , området bör placeras ogynnsamt. 30 minuter av Standardbrandkurvan (avsnitt 3.2.1) kan vara dimensionerande temperaturtidkurva inom brandpåverkansområdet. En bedömning görs sedan för
samtliga byggnadsdelar inom brandpåverkansområdet. Alla byggnadsdelar inom området kan hänföras till säkerhetsklass 1 om skadan av
samtliga byggnadsdelar (som kollapsar efter 30 min standardbrand)
begränsas till det maximala skadeområdet enligt Figur 3.2. I annat fall
hänförs samtliga byggnadsdelar till brandsäkerhetsklass 3.

Figur 3.2

Brandpåverkansområde och maximalt skadeområde [12]

Tabell 3.4

Brandsäkerhetsklass i Br3-byggnad [12]
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Brandsäkerhetsklassen på en byggnadsdel ligger till grund för hur
länge en byggnadsdel ska klara av en brand innan den kollapsar. Den
ligger även till grund för ett brandmotståndskrav i form av att upprätthålla en brandcellsgräns, se Tabell 3.5.
Tabell 3.5

3.4

Brandsäkerhetsklass och brandceller [12]

Bestämning av brandmotståndskrav

Enligt EKS finns det två olika sätt att gå tillväga för att bestämma
brandmotståndskravet för en byggnadsdel, i båda fallen är brandsäkerhetsklass avgörande. De två olika tillvägagångssätten är dimensionering
enligt klassificering och dimensionering enligt modell av naturligt brandförlopp.

3.4.1 Dimensionering enligt klassificering
Dimensionering enligt klassificering innebär att byggnadsdelar utförs
så att de inte kollapsar under en angiven tidsperiod. Tidsperioden beror
på brandbelastningen och byggnadsdelens brandsäkerhetsklass. Byggnadsdelens brandmotstånd testas mot nominella brandförlopp enligt
avsnitt 3.2.1, oftast Standardbrandkurvan. Tabell 3.6 visar brandmotståndskraven enligt EKS.
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Tabell 3.6

Brandmotståndskrav vid dimensionering enligt klassificering [12]

3.4.2 Dimensionering enligt naturliga brandförlopp
Dimensionering med naturliga brandförlopp innebär att byggnadsdelen ska dimensioneras mot ett naturligt brandförlopp enligt avsnitt 3.2.2.
Ofta rör det sig om en analytisk datormodell av brandförloppet framtagen med hjälp av en brandingenjör. I datormodellen tas det fram ett
temperatur-tidförlopp för olika kritiska mätpunkter vid bärverksdelar
som i sin tur dimensioneras mot det temperatur-tidförloppet. Tabell 3.7
visar brandmotståndskravet beroende på brandsäkerhetsklass.
Tabell 3.7

Brandmotståndskrav vid dimensionering enl. naturliga brandförlopp [12]
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3.5

Dimensionering av stål vid brand

SS-EN 1993-1-2 anger ett flertal metoder för att dimensionera stålkonstruktioner mot brandpåverkan. Den första indelningen av metoderna
sker utifrån vilken temperaturpåverkan bärverket dimensioneras för, se
avsnitt 3.2. Därefter delas det in i vilken verifieringsmetod som används,
se avsnitt 3.5.1. Till sist väljs antingen förenklade beräkningsmodeller
(avsnitt 3.5.2) eller avancerade beräkningsmodeller (avsnitt 3.5.3) och i
enskilda fall finns färdigräknade lösningar, så kallat tabellerade data.

Figur 3.3
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Dimensioneringsgång för stålkonstruktioner vid brand [7]
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3.5.1 Verifieringsmetoder
Det finns tre verifieringsmetoder för att analysera den mekaniska responsen hos ett bärverk:
– Komponentanalys
– Lokal bärverksanalys
– Global bärverksanalys
Komponentanalys innebär att bärverkskomponenten anses helt fristående
och dess anslutningar ersätts med lämpliga randvillkor. Analysmetoden är enkel att använda och används ofta i kombination med nominella brandförlopp enligt avsnitt 3.2.1. Effekter av tvångskrafter på
grund av längdändring hos närliggande konstruktionsdelar behöver
inte beaktas [7].
Med lokal bärverksanalys menas att delar av hela bärverket beaktas och
där anslutningar till andra bärverksdelar ersätts med lämpliga randvillkor. Detta är en mer omfattande analys där till exempel hänsyn tas
till lastöverföring till svalare delar. Denna metod ger således en mer
verklig bild av den mekaniska responsen.
Vid global bärverksanalys tas, till skillnad från lokal analys, hänsyn till
lastöverföringen i hela konstruktionen. Detta ger en realistisk bild av
den mekaniska responsen hos konstruktionen.

Figur 3.4

Verifieringsmetoder av bärverk

När det gäller dimensionering under nominella brandförlopp begränsas
den praktiska användningen till komponentanalys, men kan även i
vissa fall vara användbar för enkla ramar. Dimensioneringsmetoden
med naturliga brandförlopp fungerar likväl på komponentnivå som för
lokal och global analys.
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3.5.2 Förenklade beräkningsmodeller
Verifieringsmetoden (avsnitt 3.5.1) vid förenklade beräkningsmodeller
begränsas till komponentanalys, det är alltså endast enskilda bärverksdelar. De förenklade beräkningsmodellerna delas upp i två olika metoder.
Den ena metoden är att ta fram en lasteffekt vid brand enligt avsnitt
3.5.4 och räkna ut bärförmågan för stålelementet vid aktuell temperatur
i enlighet med de ekvationer för bärförmåga som återges i avsnitt 2.4.
Den andra metoden är att utifrån lastutnyttjandegraden direkt beräkna
en kritisk temperatur för stålelementet och jämföra mot aktuell temperatur. Denna metod kallas för kritiska temperaturmetoden.

Kritiska temperaturmetoden
Med hjälp av kritiska temperaturmetoden kan konstruktören direkt få
fram en temperatur för vilken stålkomponenten kollapsar om temperaturen överstigs. Endast utgående från lastutnyttjandegraden finns en
ekvation som beräknar den kritiska temperaturen för stålkomponenten,
det finns även tabellerade värden från denna ekvation. Användning av
denna metod är ett vanligt sätt att dimensionera stålkonstruktioner mot
brand.
Metodens tillvägagångssätt ser ut som följande: Först beräknas bärverksdelens utnyttjandegrad. Därefter används (3.3) eller Tabell 3.8 för
att få fram kritisk temperatur för bärverksdelen. Med kännedom om
kritisk temperatur för bärverksdelen kontrolleras slutligen vid vilken
tid i brandförloppet stålkomponenten når sin kritiska temperatur.
Kritiska temperaturmetoden kan användas när:
– Bärverksdelen är likformigt uppvärmt med tre eller fyra exponerade sidor
– Instabilitetsfenomen såsom buckling, vippning eller knäckning
inte behöver beaktas
– Deformationskriterier inte dimensionerar bärverksdelen vid
brottgränstillstånd
För att konstruktionen ska anses klara brandbelastningen gäller det att
rådande ståltemperaturen aldrig överstiger den kritiska temperaturen
för bärverksdelen enligt

 a   a ,cr
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Formeln för att beräkna kritisk temperatur, utgående från lastutnyttjandegraden är



1
 a,cr  39, 19  ln 

1
  482
3,833
 0, 9674  0


(3.3)

Där lastutnyttjandegraden 0 beräknas enligt avsnitt 3.5.4. Ekvationen
är dock endast giltig då 0  0, 013 .
Tabell 3.8

Exempel på kritisk temperatur för olika värden på utnyttjandegrad utgående från (3.3) [7]

Kritiska temperaturmetoden baseras endast på en reducerad effektiv
sträckgräns. I de fall där även elasticitetsmodulens reducerade värde
behöver tas hänsyn till krävs manuella beräkningar för att räkna ut en
korrekt bärförmåga.

3.5.3 Avancerade beräkningsmodeller
De avancerade metoderna baseras på finita elementmetoder eller finita
differensmetoder och är tillämpbara för alla dimensioneringssituationer.

3.5.4 Lasteffekt vid brand
För att dimensionera en bärverksdel mot brand krävs lasteffekten på
bärverksdelen i brandlastfallet. Brandlastfallet hör till exceptionella
dimensioneringssituationer och benämns som en olyckslast.
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Jämfört med dimensionering i brottlastfallet kommer dimensionering i
brandlastfallet att ha en lägre lasteffekt. Detta beror på att det inte anses
vara troligt att samtidigt uppträdande laster uppnår sina maxvärden under tiden det brinner [14]. Därför reduceras de variabla lasterna mer i
brandlastfallet än i brottlastfallet.
Regler för lastkombinering finns i SS-EN 1990. Vid exceptionella dimensioneringssituationer används det allmänna uttrycket för lasteffekter enligt



Ed  E Gk,j ; P ; Ad ;  1,1 eller  2,1  Qk,1 ; 2,i Qk,j



j  1; i  1

(3.4)

Där Ad är indirekta tvångskrafter på grund av brand. Lastkombinationen inom parentesen

 G 
k,j

j 1

1,1



uttrycks som

eller  2 ,1  Qk,1"  " 2,iQk,i
i 1

(3.5)

I (3.4) och (3.5) från Eurokod anges inte vilken lastkombineringsfaktor
utav  1,1 eller  2 ,1 som ska användas till största variabla lasten, Qk,1 . I
den nationella bilagan EKS anges däremot att det är faktorn  1,1 som
ska användas i brandlastfallet.
Utnyttjandegraden i brandlastfallet av en bärverksdel beräknas genom
att dividera lasteffekten i brandlastfallet med bärförmågan i brandlastfallet vid rumstemperatur [7].

0 

Efi,d
  E
  fi   M,fi   fi,d
Rfi,d,0
  M  Rd

 
  M,fi 
 M 

(3.6)

Notera att för stål gäller att  M  1, 0 och enligt EKS gäller att  M,fi  1, 0 .
Detta medför genom (3.6) att

0 
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3.5.5 Brandskydd
För att uppnå tillräckligt brandmotstånd måste ofta stålkomponenter
brandskyddsisoleras. De vanligaste metoderna är inklädnad med gips
eller stenullsskivor och brandskyddsmålning.
I de flesta fall är det målning som används i industri då det sällan ställs
krav på ytskikt. Vid upphettning sväller färgen och värmeisolerar tvärsnittet. Erforderlig mängd brandskyddsfärg anges i gram per kvadratmeter och kan bestämmas med hjälp tabellerade värden givna av återförsäljare [15].
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4

DIMENSIONERING I INDUSTRIBYGGNADER

4.1

Allmänt

Vid branddimensionering av stål i industribyggnader gäller sällan
samma förutsättningar som vid kontor och bostadshus. Brandförhållanden beror till stor del på vilken form av verksamhet som bedrivs,
mängden brännbart material och brandcellens storlek. I de flesta industrilokaler finns det ingen risk för övertändning vilket resulterar i att
branden förblir lokal. Beräkning av temperaturutveckling vid en lokal
brand är komplicerat och bör således beräknas av en brandingenjör.
Det finns två alternativ för konstruktören att bestämma brandpåverkan.
Det första alternativet, som tidigare nämnts, är att ta hjälp av en brandingenjör. Brandingenjören kan göra en bedömning av risken för övertändning, genomföra brandsimuleringar samt räkna fram ståltemperaturer. Det andra alternativet är att beräkna ståltemperaturen utifrån
nominella temperatur-tidförlopp enligt avsnitt 3.2.1.

4.2

Dimensioneringsprocessen

Processen för att branddimensionera stål i industribyggnader kan gå till
enligt följande:
1. I systemskedet bestäms byggnadens byggnadsklass och byggnadsdelars brandsäkerhetsklass. Den ligger till grund för
brandmotståndskravet för bärverksdelarna enligt avsnitt 3.3 och
3.4
2. Beräkning av lasteffekt i brandlastfallet enligt avsnitt 3.5.4
3. Beräkning av maximal ståltemperatur under tidskravet givet av
brandsäkerhetsklassen genom alternativen:
– med hjälp av nomogram eller ekvationer enligt avsnitt
2.3.1 (utgående från nominella temperatur-tidförlopp)
– brandingenjör beräknar ståltemperatur baserad på avancerad brandförloppsmodell enligt avsnitt 3.2.2
4. Kontroll av tvärsnitt i brandlastfallet med alternativen:
– kritiska temperaturmetoden enligt avsnitt 3.5.2
– formler för bärförmåga vid specifik temperatur enligt avsnitt 2.4
5. Vid otillräcklig bärförmåga i brandlastfallet kan
– erforderlig brandisolering beräknas
– bärförmågan ökas
– lasten minskas
– analys göras för att kontrollera att kollaps inte resulterar i
fortskridande ras (vid specifika fall)
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4.3

Fallstudie

För att närmare undersöka skillnader mellan de olika tillvägagångssätten vid dimensionering av stål i industribyggnader har en fallstudie
genomförts. Fallstudien gick ut på att analysera en befintlig diagonal i
en industribyggnad.

4.3.1 Bakgrund
Sweco har projekterat ett pappersbruk i Munksund åt Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA. Pappersbruket består av en torrdel, en våtdel
samt en biobränsledel.
Swecos konstruktörer har tillsammans med Swecos brandingenjörer
analyserat byggnadernas bärverk. De kom fram till att diagonalerna i
torrdelen och biobränsledelen är svaga punkter för bärverket om en
brand skulle utbryta i närheten av dem. Brandingenjörerna har utifrån
detta gjort en inventering av brandbelastningen i byggnaden och gjort
bedömningen att en övertändning inte kan inträffa med hänsyn till låg
brandbelastning. Efter detta ansatte de en dimensionerande brand med
värsta troliga placering. Med det som underlag gjordes analytiska
brandsimuleringar och maximal temperatur i stålet beräknades. Figur
4.1 visar brandsimuleringsmodellen med mätpunkter utplacerade.

Figur 4.1
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Ståldiagonal i torrdel, från mjukvaran PyroSim som nyttjar CFD
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Resultatet av brandsimuleringarna visar att diagonalen i torrdelen
uppnår en maximal temperatur av ca 820 °C och diagonalen i biobränsledelen uppnår endast ca 80 °C. För att slippa brandskydda diagonalen
(då den ansågs kollapsa vid 820 °C) gjordes en analys av byggnaden i
brandlastfallet utan komponenten. Analysen visade att kollaps av diagonalen inte orsakade fortskridande ras, därför kunde en kollaps accepteras. Den mer utförliga rapporten från brandingenjörerna på Sweco
Systems AB finns bilagd som Bilaga B. I Figur 4.2 visas temperaturtidkurvan för den mest kritiska mätpunkten.
Temp (°C)
1400

Resulterande temperaturer

1200
1000
800
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400
200
0
0
Figur 4.2

600
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1200

Temperatur-tidkurva vid 2 meter ovan brand. Rosa kurva visar brandgastemperaturen medan blå kurva visar temperaturen i stålet

4.3.2 Beräkningar
Beräkningar har endast gjorts för diagonalen i torrdelen då diagonalen i
biobränsledelen endast uppnådde en temperatur av ca 80 °C.
Med hjälp av mjukvaran Microsoft Excel har iterativa beräkningar utförts för att räkna fram erforderlig tvärsnittsstorlek som klarar av temperaturen 820 °C. Kritisk temperatur för det befintliga tvärsnittet har
även det räknats ut iterativt med hjälp av Microsoft Excel.
Beräkningarna redovisas i Bilaga A1-A5.
Då det råder oklarheter gällande användningen av kritiska temperaturmetoden (avsnitt 3.5.2) jämförs resultat av den med beräkningarna.
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4.3.3 Resultat
Nedan redovisas resultat från beräkningarna utförda i Bilaga A1-A5.

Bilaga A1 – temperatur från brandsimulering
Bärförmåga vid temperatur 820 °C, från brandsimuleringen:
N b,fi,θ,Rd  49, 24 kN

Bilaga A2 – temperatur från Standardbrandkurvan
Bärförmåga vid temperatur 945 °C, från Standardbrandkurvan:
N b,fi,θ,Rd  30, 34 kN

Bilaga A3 – beräkning av kritisk temperatur
Beräknad kritisk temperatur för befintligt tvärsnitt:
 a,cr  614 o C

Bilaga A4 – erforderligt tvärsnitt för att klara 820 °C
Erforderligt tvärsnitt för att klara 175 kN vid 820 °C:
Tvärsnitt KKR 300x300x10 mm, S355.
Tvärsnittsdata hämtat från Tibnor [16].

Bilaga A5 – kostnadsberäkningar
Standardbrandpåverkan
Total kostnad vid brandskyddsmålning: 10 983 kr
Total kostnad vid ökning av tvärsnitt:
Ej möjligt
Naturlig brandpåverkan
Total kostnad vid brandskyddsmålning: 10 983 kr
11 275 kr
Total kostnad vid ökning av tvärsnitt:

Övriga resultat
Ökning av tvärsnitt vid brandpåverkan enligt Standardbrandkurvan
Inget KKR-tvärsnitt i Tibnors standardsortiment gav tillräcklig bärförmåga för att klara 945 °C utan brandskydd.
Kritiska temperaturmetoden
Kritiska temperaturmetoden vid utnyttjandegrad 0  0, 32 ger att

 a,cr  654 o C , enligt Tabell 3.8.
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5.1

Kritiska temperaturmetoden

Kritiska temperaturmetoden, beskriven i avsnitt 3.5.2, visade sig ha ett
mycket begränsat användningsområde och har använts på ett felaktigt
sätt. Bärförmågeekvationerna från SS-EN 1993-1-2, återgivna i avsnitt
2.4, är beroende av reduktionsfaktorer för både sträckgräns och elasticitetsmodul i de fall där instabilitetsfenomen måste beaktas. Kritiska
temperaturmetoden tar däremot endast hänsyn till en reducerad
sträckgräns och är därför endast tillämpbar i de få fall där instabilitetsfenomen inte behöver beaktas, detta anges i regelverket.
I fallstudien gav en manuell beräkning av den kritiska temperaturen en
temperatur på 614 °C medan den kritiska temperaturmetoden gav en
kritisk temperatur på 654 °C. Då resultaten från fallstudien visar att
metoden inte hamnar på säkra sidan är det författarnas åsikt att den
inte ska användas i de fall där instabilitet måste beaktas.

5.2

Fallstudie och brandskyddslösningar

Beräkningarna visar att bärförmågan reduceras kraftigt vid höga temperaturer. Det är även relativt stor skillnad på bärförmågan beroende
på vilken metod för brandpåverkan som använts. Resultatet med beräkning utgående från båda metoderna visar att tvärsnittet kollapsar i
brandlastfallet. Eftersom temperaturen vid brandsimuleringen bara
uppnådde kritisk temperatur på en del av profilen borde dock brandmotståndet i verkligheten vara högre än teoretiskt beräknat.
Då det ansågs att den kritiska diagonalen i torrdelen skulle kollapsa vid
brand valde Swecos konstruktörer att göra en analys på stommen där
den stabiliserande effekten av diagonalen inte beaktades. Genom den
analysen såg konstruktörerna att diagonalen kunde tillåtas kollapsa då
det inte ledde till fortskridande ras. Detta ledde till att diagonalen inte
ansågs behöva brandskyddsisoleras. På grund av detta tillkom visserligen projekteringskostnader för tiden det tog att göra analysen men
material- och arbetskostnader kunde sparas in.
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Från brandsimuleringen visade det sig att temperaturen i diagonalen
varierade kraftigt utmed profilen. Enligt rapporten i Bilaga B är den
maximala temperaturen på cirka 820 °C uppnådd efter omkring 14
minuter och är som högst vid två meter ovanför branden. Tre meter
ovanför branden kan den maximala temperaturen uppmätas till strax
över 100 °C vid samma tid, detta beror dock på att den mätpunkten inte
är rakt ovanför branden. Sådana här typer av brandanalyser visar att
det är osannolikt att temperaturen kommer att vara jämn utmed hela
stålkomponenten vid en lokal brand.
Fördelen med att koppla in en brandingenjör är att ett mer realistiskt
brandförlopp räknas fram, vilket ger en mer realistisk ståltemperatur.
Det medför även att temperaturfördelningen i komponentens längdriktning blir känd. I dessa fall kan brandskyddsisoleringen begränsas
till de kritiska delarna av bärverksdelen, exempelvis kan en pelare
endast brandskyddsmålas upp till en viss höjd då det anses att temperaturen aldrig blir tillräckligt hög för att riskera kollaps högre upp på
pelaren. Om Standardbrandkurvan istället hade använts skulle en
högre temperatur behöva antas för hela komponenten, eftersom Standardbrandkurvan utgår ifrån ett övertänt brandförlopp med jämn temperaturfördelning i brandcellen.
Det visade sig att det var liten skillnad kostnadsmässigt på att öka dimensionen av tvärsnittet jämfört med att brandskyddsmåla. I det fall
Standardbrandkurvan användes fanns det dock inga tvärsnitt i standardsortimentet som klarade av temperaturen. Om en specialprofil
skulle behöva beställas hade priset ökat. Detta gäller dock vid ett specifikt fall och förutsättningarna kan skilja sig avsevärt mellan olika projekt. I vissa fall, speciellt vid mindre tvärsnitt som ligger på gräsen till
att ha tillräcklig bärförmåga i brandlastfallet kan det bästa alternativet
vara att öka dimensionen istället för att brandskyddsmåla.

5.3

Rekommendationer

Utifrån utförda studier rekommenderar författarna följande:
– Överväg i första hand att ta hjälp av brandingenjörer vid dimensionering av brandskyddet i industrilokaler.
– Använd inte kritiska temperaturmetoden vid kontroll av stålets
kollaps i brandlastfallet
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5.4

Förslag till vidare studier

SS-EN 1993-1-2 anger att det är möjligt att reducera knäcklängden för
kontinuerliga pelare som går genom flera brandceller på grund utav
värmetransport. Det borde således vara möjligt att reducera knäcklängden, eller på annat sätt öka den teoretiska bärförmågan även för enskilda komponenter vid lokal brand. En fördjupning och vidare studier
huruvida det går att tillgodoräkna de positiva effekterna även vid de
förenklade dimensioneringsmetoderna hade varit av intresse.
Vid brandskyddsmålning måste mängden färg baseras på ett brandförlopp enligt Standardbrandkurvan. I fallstudien var en lägre ståltemperatur känd men det gav ingen fördel vid bestämning av färgmängd. En
fördjupning i detta ämne hade kunnat undersöka metoder för att räkna
fram erforderlig mängd brandskyddsfärg vid andra brandförlopp än
Standardbrandkurvan.
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Bilaga A1
Analys med temperatur från analytisk brandsimulering
Beräkningsförutsättningar
Byggnadsklass:
Br1
Brandsäkerhetsklass:
4
Tvärsnitt:
KKR 200x200x6 mm
Tvärsnittsarea:
A  0, 00456 m 2
Stålkvalité S355:
f y  355 MPa
E  210 GPa
Elasticitetsmodul:
Tröghetsmoment:
I  2, 833  10 5 m 4
Teoretisk knäcklängd:
lfi  8, 2 m
Lasteffekt i brandlastfallet: Efi,d  175 kN
1. Bestämning av ståltemperatur
Brandsäkerhetsklass 4 ger enligt Tabell 3.7 att bärverksdelen ska dimensioneras mot fullständigt brandförlopp inklusive avsvalning. Maximal ståltemperatur enligt brandsimuleringar i Bilaga B blir då:
 a  820  C
2. Bestämning av reduktionsfaktorer
De temperaturberoende reduktionsfaktorerna blir genom linjär interpolering från Tabell 2.1:
k y,θ  0, 100
kE,θ  0, 086

3. Bestämning av tvärsnittsklass
Tvärsnittsklass beräknas enligt SS-EN 1993-1-1 men med reducerad
parameter för bestämning av tvärsnittsklass enligt (2.10):
235
 fi  0, 85 
 0, 692
355
För tvärsnittsklass 3 gäller: c / t  42  
t  6 mm och c  200  2  2.4  t  171, 2 mm ger:
171,2 /6  42  0,692
28, 533  29, 064  Tvärsnittsklass 3
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4. Beräkning av N cr
Elastisk kritisk normalkraft för relevant knäckningsmod baserad på
bruttotvärsnittet vid normal rumstemperatur beräknas med (2.19):
 2  210  106  2, 833  10 5
N cr 
 873, 25 kN
8, 2 2
5. Beräkning av 
Slankhetsparametern vid normal rumstemperatur enligt (2.18):



0, 00456  355  106
 1, 362
873, 25

6. Beräkning av θ
Slankhetsparametern vid 820 °C beräknas med (2.17):
0, 100
θ  1, 362 
 1, 472
0, 086
7. Beräkning av 
Imperfektionsfaktorn vid instabilitet beräknas med (2.16):
235
  0, 65 
 0, 529
355
8. Beräkning av θ
Värdet för att bestämma  fi i brandlastfallet beräknas med (2.15):

θ  0, 5  1  0, 529  1, 472  1, 472 2   1, 973
9. Beräkning av  fi
Reduktionsfaktorn för knäckning i brandlastfallet beräknas med (2.14):
1
 fi 
 0, 304
1, 973  1, 9732  1, 472 2
10. Beräkning av tvärsnittets bärförmåga
Tvärsnittets bärförmåga beräknas med (2.13):
0, 304  0, 00456  0, 100  355  10 3
N b,θ,Rd 
 49, 24 kN
1,0
11. Kontroll av tvärsnitt
Kontroll av kollaps enligt (2.11):
Diagonalen kollapsar då 49, 24 kN << 175 kN
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Figur A1.1 Beräkning i Microsoft Excel
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Bilaga A2
Analys med temperatur från Standardbrandkurvan
Beräkningsförutsättningar
Byggnadsklass:
Br1
Brandsäkerhetsklass:
4
Tvärsnitt:
KKR 200x200x6 mm
Tvärsnittsarea:
A  0, 00456 m 2
Stålkvalité S355:
f y  355 MPa
E  210 GPa
Elasticitetsmodul:
Tröghetsmoment:
I  2, 833  10 5 m 4
Teoretisk knäcklängd:
lfi  8, 2 m
Lasteffekt i brandlastfallet: Efi,d  175 kN
Sektionsfaktor:
Am /V  F / A  0,779 /0, 00456  170, 83 m 1
1. Bestämning av ståltemperatur
Brandsäkerhetsklass 4 ger enligt Tabell 3.6 ett brandmotståndskrav R60.
Maximal ståltemperatur enligt Standardbrandkurvan efter 60 minuter
fås genom användning av nomogram i Figur 2.5. Med sektionsfaktorn
170, 83 m 1 erhålls efter 60 minuter en ståltemperatur lika hög som
brandgastemperaturen. Ståltemperaturen blir därmed enligt (2.4):
 a  g  20  345  log 10 (8  60  1)  945 C
2. Bestämning av reduktionsfaktorer
De temperaturberoende reduktionsfaktorerna blir genom linjär interpolering från Tabell 2.1:
k y,θ  0, 051
kE,θ  0, 057

3. Bestämning av tvärsnittsklass
Tvärsnittsklass beräknas enligt SS-EN 1993-1-1 men med reducerad
parameter för bestämning av tvärsnittsklass enligt (2.10):
235
 fi  0, 85 
 0, 692
355
För tvärsnittsklass 3 gäller: c / t  42  
t  6 mm och c  200  2  2.4  t  171, 2 mm ger:
171,2 /6  42  0,692
28, 533  29, 064  Tvärsnittsklass 3

A2.1

BRANDDIMENSIONERING AV STÅL

4. Beräkning av N cr
Elastisk kritisk normalkraft för relevant knäckningsmod baserad på
bruttotvärsnittet vid normal rumstemperatur beräknas med (2.19):
 2  210  106  2, 833  10 5
N cr 
 873, 25 kN
8, 2 2
5. Beräkning av 
Slankhetsparametern vid normal rumstemperatur enligt (2.18):
0, 00456  355  106

 1, 362
873, 25  10 3

6. Beräkning av θ
Slankhetsparametern vid 820 °C beräknas med (2.17):
0, 051
θ  1, 362 
 1, 284
0, 057
7. Beräkning av 
Imperfektionsfaktorn vid instabilitet beräknas med (2.16):
235
  0, 65 
 0, 529
355
8. Beräkning av θ
Värdet för att bestämma  fi i brandlastfallet beräknas med (2.15):

θ  0, 5  1  0, 529  1, 284  1, 284 2   1, 663
9. Beräkning av  fi
Reduktionsfaktorn för knäckning i brandlastfallet beräknas med (2.14):
1
 fi 
 0, 367
1, 663  1, 6632  1, 284 2
10. Beräkning av tvärsnittets bärförmåga
Tvärsnittets bärförmåga beräknas med (2.13):
0, 367  0, 00456  0,051  355  10 3
N b,θ,Rd 
 30, 34 kN
1,0
11. Kontroll av tvärsnitt
Kontroll av kollaps enligt (2.11):
Diagonalen kollapsar då 30, 34 kN << 175 kN
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Figur A2.1 Beräkning i Microsoft Excel
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Bilaga A3
Analys med temperatur från iterering i Microsoft Excel
Beräkningsförutsättningar
Byggnadsklass:
Br1
Brandsäkerhetsklass:
4
Tvärsnitt:
KKR 200x200x6 mm
Tvärsnittsarea:
A  0, 00456 m 2
Stålkvalité S355:
f y  355 MPa
E  210 GPa
Elasticitetsmodul:
Tröghetsmoment:
I  2, 833  10 5 m 4
Teoretisk knäcklängd:
lfi  8, 2 m
Utnyttjandegrad:
0  0, 32
Lasteffekt i brandlastfallet: Efi,d  175 kN
1. Bestämning av ståltemperatur
Ståltemperaturen bestämdes genom iterering i programmet Microsoft
Excel. Itereringen gick till så att olika temperaturer testades för att få
fram en bärförmåga som hamnade precis över lasteffekten.
Genom itereringen bestämdes kritiska ståltemperaturen till:

2. Bestämning av reduktionsfaktorer
De temperaturberoende reduktionsfaktorerna blir genom linjär interpolering från Tabell 2.1:
k y,θ  0, 436
kE,θ  0, 285

3. Bestämning av tvärsnittsklass
Tvärsnittsklass beräknas enligt SS-EN 1993-1-1 men med reducerad
parameter för bestämning av tvärsnittsklass enligt (2.10):
235
 fi  0, 85 
 0, 692
355
För tvärsnittsklass 3 gäller: c / t  42  
t  6 mm och c  200  2  2.4  t  171, 2 mm ger:
171,2 /6  42  0,692
28, 533  29, 064  Tvärsnittsklass 3
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4. Beräkning av N cr
Elastisk kritisk normalkraft för relevant knäckningsmod baserad på
bruttotvärsnittet vid normal rumstemperatur beräknas med (2.19):
 2  210  106  2, 833  10 5
N cr 
 873, 25 kN
8, 2 2
5. Beräkning av 
Slankhetsparametern vid normal rumstemperatur enligt (2.18):



0, 00456  355  106
 1, 362
873, 25  10 3

6. Beräkning av θ
Slankhetsparametern vid 820 °C beräknas med (2.17):
0, 436
θ  1, 362 
 1, 685
0, 285
7. Beräkning av 
Imperfektionsfaktorn vid instabilitet beräknas med (2.16):
235
  0, 65 
 0, 529
355
8. Beräkning av θ
Värdet för att bestämma  fi i brandlastfallet beräknas med (2.15):

θ  0, 5  1  0, 529  1, 685  1, 6852   2, 366
9. Beräkning av  fi
Reduktionsfaktorn för knäckning i brandlastfallet beräknas med (2.14):
1
 fi 
 0, 248
2, 366  2, 366 2  1, 6852
10. Beräkning av tvärsnittets bärförmåga
Tvärsnittets bärförmåga beräknas med (2.13):
0, 248  0, 00456  0, 436  355  10 3
N b,θ,Rd 
 175, 45 kN
1, 0
11. Kontroll av tvärsnitt
Kontroll av kollaps enligt (2.11):
175, 00  175, 45  Godkänt tvärsnitt
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Figur A3.1 Beräkning i Microsoft Excel
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Bilaga A4
Analys med tvärsnitt från iterering i Microsoft Excel
Beräkningsförutsättningar
Byggnadsklass:
Br1
Brandsäkerhetsklass:
4
Tvärsnitt:
KKR 300x300x10 mm
Tvärsnittsarea:
0, 0113 m 2
Stålkvalité S355:
f y  355 MPa
E  210 GPa
Elasticitetsmodul:
Tröghetsmoment:
I  1, 5519  10 4 m 4
Teoretisk knäcklängd:
lfi  8, 2 m
Lasteffekt i brandlastfallet: Efi,d  175 kN
1. Bestämning av tvärsnitt för att klara ståltemperatur  a  820  C
Tvärsnittet ovan är framräknat genom iterering i Microsoft Excel för att
klara en ståltemperatur på 820 °C. Tvärsnittsdata enligt Tibnor [16].
2. Bestämning av reduktionsfaktorer
De temperaturberoende reduktionsfaktorerna blir genom linjär interpolering från Tabell 2.1:
k y,θ  0, 100
kE,θ  0, 086

3. Bestämning av tvärsnittsklass
Tvärsnittsklass beräknas enligt SS-EN 1993-1-1 men med reducerad
parameter för bestämning av tvärsnittsklass enligt (2.10):
235
 fi  0, 85 
 0, 692
355
För tvärsnittsklass 2 gäller: c / t  38  
t  10 mm och c  200  2  2.4  t  252, 0 mm ger:
252,0 /10  38  0,692
25, 200  26, 296  Tvärsnittsklass 2
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4. Beräkning av N cr
Elastisk kritisk normalkraft för relevant knäckningsmod baserad på
bruttotvärsnittet vid normal rumstemperatur beräknas med (2.19):
 2  210  10 6  1, 5519  10 4
N cr 
 4783, 60 kN
8, 2 2
5. Beräkning av 
Slankhetsparametern vid normal rumstemperatur enligt (2.18):



0, 0113  355  106
 0, 916
4783, 60  10 3

6. Beräkning av θ
Slankhetsparametern vid 820 °C beräknas med (2.17):
0, 100
θ  0, 916 
 0, 990
0, 086
7. Beräkning av 
Imperfektionsfaktorn vid instabilitet beräknas med (2.16):
235
  0, 65 
 0, 529
355
8. Beräkning av θ
Värdet för att bestämma  fi i brandlastfallet beräknas med (2.15):

θ  0, 5  1  0, 529  0,990  0, 990 2   1, 252
9. Beräkning av  fi
Reduktionsfaktorn för knäckning i brandlastfallet beräknas med (2.14):
1
 fi 
 0, 495
1, 252  1, 252 2  0, 990 2
10. Beräkning av tvärsnittets bärförmåga
Tvärsnittets bärförmåga beräknas med (2.13):
0, 495  0, 0113  0, 100  355  10 3
N b,θ,Rd 
 198,72 kN
1, 0
11. Kontroll av tvärsnitt
Kontroll av kollaps enligt (2.11):
175, 00  198, 72  Godkänt tvärsnitt
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Figur A4.1 Beräkning i Microsoft Excel
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Bilaga A5
Kostnadsberäkningar
Temperaturpåverkan från Standardbrandkurvan
Brandskyddsmålning
1. Bestämning av erforderlig mängd brandfärg
Enligt tabellerad metod från leverantören Protega behövs 2750 g/m2 för
tvärsnittet S355, KKRK 200x200x6 mm [15].
2. Pris för brandfärgen
Priset på brandfärgen är 365,20 kr för 1000 g/m2, hämtat från wikells
sektionsfakta [17].
2750
 1004, 3kr /m 2
Detta ger: 365, 20 
1000
3. Total kostnad
Ytan att brandmåla är: 0,779 m 2 /m  8, 2 m  6, 388 m 2 .
Brandfärgskostnaden blir då: 1 004, 30 kr /m 2  6, 388 m 2  6 415, 30 kr
Tvärsnittspriset är ca: KKR 200x200x6 mm  4 568 kr
Total kostnad blir: 4 568, 00 kr  6 415, 30 kr  10 983 kr.

Ökning av tvärsnitt
En ökning av tvärsnittsstorleken för att klara av branden är ej möjlig.
Inget tvärsnitt i standardsortimentet ger tillräcklig bärförmåga vid
945 °C.
Tvärsnittsdata hämtad från Tibnor [16]. Priser för stålprofiler från BE Group [18].

Temperaturpåverkan från naturligt brandförlopp
Brandskyddsmålning
Metoden för brandskyddsmålning från leverantören är med tabellerad
data baserad på Standardbrandkurvan. Alltså skulle samma mängd
brandfärg som förra beräkningen erhållas.

Ökning av tvärsnitt
Erforderligt tvärsnitt för att klara av branden enligt Bilaga A4:
KKR 300x300x10 mm  11 275 kr
Total kostnad blir alltså: 11 275 kr.
Tvärsnittsdata hämtad från Tibnor [16]. Priser för stålprofiler från BE Group [18].
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Bilaga B
BILAGA 3 - VERIFIERING BÄRVERK

Denna bilaga redovisar verifiering av avsteg i bärverket för torrdelen, våtdelen samt
biobränsleanläggningen på SCA Munksund. Utredningen har gjorts tillsammans med Sweco
Structures AB som projekterat bärverket i byggnaderna.
Byggnaderna följer byggnadsklass Br1 varför bärverket ska uppfylla brandteknisk klass
R 60 för bärande delar och R 30 i trapplopp. Utredningen har gjorts i syfte att kontrollera om
bärande delar i stommen kan verifieras att utföras brandteknisk oskyddade. Som underlag till
verifieringen har varit ritningar upprättade av Sweco Structures och lastutnyttjandegrader från
Sweco Structures samt underhandskontakt med projekterande konstruktörer. Den analytiska
dimensioneringen följer regelverk BBR 19 och EKS 8.
För bärverk till trapplopp i trapphusen i byggnaderna är det krav på att de ska uppfylla
brandteknisk klass R 30. I byggnaderna kommer personer endast vistas tillfälligtvis i samband
med rondering eller underhåll/service. Samtliga trapphus i byggnaderna är brandtekniskt
avskilda i EI 60. Det får inte lagras något brännbart i trapphusen, de betraktas därför som
brandsterila. Sannolikheten att en brand ska utbryta i något utav trapphusen bedöms därför
som mycket låg. Sammantaget dessa förutsättningar bedöms funktionskraven för brandskydd
av bärverken i trapphusen vara uppfyllda, dvs de kan utföras brandtekniskt oskyddade.
En inventering av byggnadernas bärverk gjordes tillsammans med konstruktörerna.
Inventeringen visade att stålstagen i torrdelen och biobränsledelen (processdelen av
byggnaden) hade för bärverket svaga punkter om en brand skulle utbryta i närheten av dem. I
våtdelen är stagen belägna i toppen av byggnaden varför en brand sannolikt inte skulle påverka
dem på grund av de stora volymerna. Våtdelen har därför inte beaktat vidare i denna verifiering.
Inventeringen av brandbelastningen visade att inget brännbart lagras i lokalerna, ej heller finns
processinstallationer med brännbara oljor eller andra brandfarliga varor. Utifrån inventeringen
ansattes en dimensionerande brand med värsta troliga placering.
Bärverket dimensioneras utifrån en fullt utvecklad brand i lokalerna om inte det kan visas att en
övertändning inte kan inträffa i lokalerna. Att en övertändning inte kan inträffa i lokalerna kan
visas med hänsyn till låg brandbelastning i lokalerna. I aktuella lokaler har därför
brandbelastningen beräknats.
Den brandbelastning som finns i lokalerna har ansatts till staplade pallar (5 st.) tillfälligt lagrade i
lokalen, i övrigt ska lokalerna hållas fri från brännbart material.
Energin i 5 st. staplade pallar har beräknats enligt Enclosure Fire Dynamics.

Q   H C V  
Där

Q = Energi [J],
 H C = Energiinnehåll [J/kg]

V = Volym [m3]
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 = densitet ]kg/m3]
Densitet och energiinnehållet för cellulosa har hämtats från Fire Dynamics sida 19. Detta ger
energiinnehållet 16 MJ/kg och en densitet om cirka 600 kg/m3. 5 st. pallar ansattes ha en volym
om 0,96 m3 trä.

Q   H C  V    16  0,96  600  9216 MJ
För att beräkna brandbelastningen (MJ/m2) i torrdel respektive biobränsledel erhölls lokalernas
area utifrån planlösningsritningen.
Brandbelastningen i torrdelen blir 9216 / 280 = 33 MJ/m2. Denna brandbelastning är låg.
Brandbelastningen i bränsleanläggningen blir 9216 / 122 = 76 MJ/m2. Denna brandbelastning
är låg.
Därmed anses det visats att övertändning inte kommer inträffa i torrdel eller bränsledel.
Nästa steg enligt EKS 8 är att dimensionera bärverket utifrån lokal brand vilket innebär att en
analys görs hur en lokal brand påverkar bärverket. Den dimensionerande branden ansattes
vara 5 st. lastpallar med sämsta placering nära bärande stag i stål. Två stycken simuleringar
kördes, en för torrdel och en för bränsledel.


Dimensionerande branden ansätts följa en tillväxt enligt Q =α x t2 [W] där α ansätts till en snabb
tillväxthastighet 0,047 kW/s2. Branden tillväxer i 326 sekunder för att därefter vara konstant 5
MW i 700 sekunder, totalt 1026 sekunder, se också figur 3 nedan. Branden simulerades i 1026
sekunder, inte hela brandförloppet inkl. avsvalningen. Att simuleringen avslutades efter 1026
sekunder motiveras med att ståltemperaturen sjunker efter denna tidpunkt varför ytterligare
simulering är onödig.
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Effektutveckling lastpallar
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Figur 1. Effektutvecklingskurva för lastpallar.

Nästa steg i analysen är att beräkna temperaturerna för bärverket givet lokal brand med
beräknad effektutveckling enligt figur 3 ovan. Detta åstadkoms genom att använda mjukvara
FDS (fire dynamics simulator). Bärverket i byggnaden utförs i stål FDS används för att beräkna
brandgastemperaturer runt dragstagen. Lastutnyttjandegraden hos stålet visar vid vilken
temperatur stålet tappar sin bärförmåga. Lastutnyttjandegrander i brandfallet för de olika
stålprofilerna ingavs av Sweco Structures.
Aktuell byggnadsdel med högst lastutnyttjandegrad har ett värde om 0,31. Detta motsvarar en
temperatur om cirka 650C, se också figur nedan.
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Referens för kritisk ståltemperatur
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Figur 2. Lastutnyttjandegrader för olika ståltemperaturer för stål.

Stålets temperatur påverkas beroende på vart branden placeras varför sämsta placering
analyserats, under stagen i torrdel samt bredvid stagen i bränsledel. Att branden placerats
bredvid stagen i bränsledelen och inte under den beror på att det inte går att ställa pallar där.
Detta beror på installationer vid golvet vilket gör det omöjligt att ställa dit brännbart material.
Dessutom innebär placeringen att dörren i utrymningsväg blockeras vilken normalt alltid ska
hållas fri från material. Branden är placerad enligt figurer nedan och temperaturmätare är
placerade utmed stålbalkarna på höjden 1 m, 2 m, 3 m, 4 m och 4,5 m. Brandens yta är 2 x 2 m
och har en heat release rate på 1250 kW/m2 och motsvarar således 5 MW vid fullt utvecklad
brand.
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1,00

Figur 3. Röd rektangel anger placering av branden i torrdelen. Blått streck anger identifierade
kritiska stag i bärverket.
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Figur 4. Röd rektangel anger placering av branden I bränsledelen. Blått streck anger identifierade
kritiska stag i bärverket.

Utifrån ovanstående indata sattes modeller upp för torrdelen och bränsledelen i mjukvaran
Pyrosim enligt figurerna nedan.
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Figur 5. Modell över torrdelen i mjukvaran Pyrosim.

Figur 6. Bild av modellen i Pyrosim för Torrdelen med placering av branden under/invid stagen
med mätpunkter längs stagen.
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Figur 7. Modell över bränsledelen i mjukvaran Pyrosim.

Figur 8. Bild av modellen i Pyrosim för bränsledelen med placering av branden invid stagen med
mätpunkter längs stagen.

Därefter simulerades modellerna för att erhålla brandgastemperaturen i de olika mätpunkterna.
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Resultat
Efter att simuleringarna körts hämtades temperaturerna i mätpunkterna för båda simuleringarna
och analyserades. För torrdelen matades temperaturerna in i en databas (med variabler för
aktuellt stål) för att beräkna stålets uppvärmning under tid.
Torrdel
Resultaten från simuleringarna redovisas i diagram med brandgastemperaturen med rosa graf
samt beräknad ståltemperatur med blå graf.
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Figur 9. 1 meter ovan branden.

memo04.docx

9 (14)
BILAGA 3 - VERIFIERING BÄRVERK

B.9

Resulterande temperaturer
1400
1200

Temperatur (C)

1000
800
600
400
200
0
0

600

1200

Tid (s)
Figur 10. 2 meter ovan branden.
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Figur 11. 3 meter ovan branden,
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Figur 12. 4 meter ovan branden.
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Figur 13. 5 meter ovan branden.
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Figur 14. 6 meter ovan branden.
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Figur 15. 7 meter ovan branden.
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Figur 16.8 meter ovan branden.

Biobränsledel
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Figur 17. Maximal uppmätt ståltemperatur.
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Av resultaten kan utläsas att stålets temperatur överstiger 650C i torrdelen. I biobränsledelen
understiger stålets temperatur 100C.
Resultaten visar att stagen i torrdelen blir så pass varma att kritisk ståltemperatur uppnås. I
biobränsledel uppnås inte kritisk ståltemperatur.
Sweco Structures fick därmed beräkna konsekvensen av att om ett kritiskt stag tappar sin
bärförmåga i torrdelen. Enligt Sweco Structures beräkningar kan 1 stag i torrdelen tappa sin
bärförmåga utan att påverka resterande bärverk eller riskera ras.

Slutsats
Utifrån förutsättningarna att inget brännbart material lagras i lokaler ingående i torrdel, våtdel
samt biobränsledel (förutom tippfickan); 1 stag i torrdel kan tappa sin bärförmåga utan att ge
upphov till fortskridande ras eller att resterande bärverk tappar sin bärförmåga; samt övriga
förutsättningar och resultat enligt denna bilaga kan följande slutsatser dras:
- Bärverken i torrdel, våtdel samt biobränsledel (krav R 60) kan utföras brandtekniskt
oskyddade.
- Bärverken för trapplopp i trapphusen (R 30) kan utföras brandtekniskt oskyddade.
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