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Sammanfattning
Brandförloppsutredningar i den svenska räddningstjänsten har blivit ett allt mer aktuellt ämne
de senaste åren och intentionerna från Statens Räddningsverk är att det i framtiden skall
utföras brandutredningar i större skala. I dagsläget skiljer sig metodiken för brandutredningar
mellan Sveriges räddningstjänster och det saknas nästan helt litteratur och dokumentation av
metodik och teknik i ämnet i Sverige. Det optimala sättet att utreda bränder vore istället att
använda en enhetlig praktiskt tillämpbar modell, med vetenskaplig basis. För att kunna
utveckla en sådan krävs att dagens beräkningsmodeller/datorprogram utvärderas. Målet med
denna rapport är att undersöka om det finns någon nytta med att använda dator-
/beräkningsmodeller i brandförloppsutredningar samt att införa ett vetenskapligt synsätt i
samband med dessa.

Syftet är att försöka besvara följande frågeställningar:

• Vilka beräkningsmodeller finns tillgängliga?
• När är modellerna giltiga och vilka begränsningar finns?
• Vilka indata krävs?
• Hur mycket påverkas svaren av variationer i indata?
• Hur osäkra är resultaten?
• Syftet med beräkningar i utredningar?
• När skall vilka beräkningar användas?
• Kan indata bestämmas med den exakthet som krävs?
• Är det någon nytta med att använda beräkningsmodellerna i utredningar?
• Finns det tillräcklig expertis att värdera resultaten?

Efter att ha begränsat arbetet till att endast titta på zonmodeller valdes fyra tvåzonsmodeller
(CFAST, FAST, BRANZFIRE och DSLAYV) ut för att undersökas. Valet grundas på
litteraturstudier, ett enkätsvar från personalen på institutionen för brandteknik, Lunds
Tekniska Högskola, diskussioner med handledare och annan personal på institutionen samt
svar på en förfrågan på IAFSS´s (International Association for Fire Safety Science)
e-postlista på Internet. Modellerna har beskrivits utifrån manualer och annan litteratur.
Huvudsyftet har varit att ge en bild av modellernas begränsningar och redovisa vilka in- och
utdata de kräver respektive kan ge. En enkel känslighetsanalys av indataparametrarna har
sedan gjorts för att kunna bedöma vilken noggrannhet programmet kräver på indata. Utifrån
en brandutredning på en brand på Uggleskolan sommaren 1997 samt besök på platsen och
samtal med vittne från branden har ett verkligt brandförlopp modellerats med hjälp av de
olika programmen för att kunna avgöra modellernas applicerbarhet.

De fyra programmen som undersöktes gav alla ett liknande resultat av känslighetsanalyserna,
trots att indataparametrarna skilde sig något åt mellan modellerna. Från analysen kan även
slutsatsen dras att tvåzonsmodellerna är mycket känsliga för variation av indata som påverkar
tillgången av syre i rummen samt vilken effekt branden avger. Det stora problemet är att
konstruera effektkurvan för brandförloppet. Effektutvecklingen beror på den initiala brandens
storlek, brandtillväxten och antändning av nya objekt och effektutvecklingen av dessa.

Förbränningsprocessen påverkas av många faktorer som startföremålets placering och storlek,
bränslets typ, mängd, position, orientering, ytarea och hur stort avståndet är till närmaste
objekt, rummets geometri, öppningarnas storlek och geometri i rummet och
materialparametrar för rummets omslutningsareor. Beräkningsmodellerna för dessa fenomen



är därför relativt komplexa och forskningen inom området är fortfarande i ett tidigt skede./8/
Så länge detta problem kvarstår kan inte heller resultaten från tvåzonsmodellerna granskas.
Det finns helt enkelt inte tillräckligt med expertis för att kunna bedöma om en effektkurva
stämmer överens med ett brandförlopp.

Simuleringen av branden på Uggleskolan visade att det största problemet i insamlingen av
indata var att konstruera effektkurvan för en brand som endast kunde beskrivas utifrån vittnen
från branden. Effektkurvan kunde endast underbyggas av resonemang och erfarenhetsmässigt
rimliga antaganden. Programmet BRANZFIRE gick inte att applicera på branden eftersom det
inte gick att simulera med öppningar. Resultaten från simuleringarna i de övriga programmen
skilde sig något åt. Speciellt DSLAYV gav avvikande resultat p.g.a. att branden i detta
program inte begränsas av syrehalten. FAST gav något lägre temperatur samt högre höjd på
brandgaslager än CFAST.

På grund av svårigheten med att bestämma den exakta effektutvecklingen och eftersom det
idag finns ett mycket dåligt underlag för hur känsliga modellerna är för variation av indata
kan inte modellerna användas för att exakt återskapa en brand. Detta i kombination med andra
felkällor såsom användare, experimentella resultat som programmen baseras på och fel i de
fysikaliska modellerna gör att osäkerheten i resultaten är mycket stora.

Hur en datormodell kan användas i en brandförloppsutredning är mycket beroende på hur
länge brandförloppet har pågått. Om branden släcktes i ett tidigt skede kan t.ex. en simulering
visa på hur det kunde ha gått om branden inte släckts vilket kan vara intressant för den
drabbade om t.ex. inköp av brandskyddsutrustning övervägs. Ett annat syfte kan vara att visa
hur olika släckutrustning kunde påverka brandförloppet eller hur skillnader i brandbelastning
kan förändra ett brandförlopp i en lokal.

Beräkningsmodellerna som undersökts i rapporten kan vara ett bra verktyg för att undersöka
påverkan av förändringar i indata och för att få en uppskattning av de olika resultaten men
inte som ett exakt beräkningsprogram för de olika kemiska och fysikaliska reaktionerna som
ett brandförlopp omfattar. Utdata från modellerna kan utgöra ett användbart
presentationsmaterial gentemot personer som inte är så insatta i den brandtekniska
vetenskapen men det är samtidigt viktigt att betona osäkerheter i modellerna och att använda
modellerna med omsorg. Det är därför viktigt att kritskt granska resultat och utföra
känslighetsanalyser.



Summary
Fire development investigations performed by Swedish fire departments have become a
topical question in recent years. The intention from the Swedish Rescue Service Agency is
that fire investigations shall be performed more often in the future. Today there´s a difference
between methodologies for the investigations among the fire departments in Sweden and
there´s hardly no literature or documentury of methodology and technics concerning the
subject in Sweden. The optimum way to evaluate fires would be by using a uniform practical
applicable model on the basis of science. To develop such a model, the calculation
models/computer programs of today have to be evaluated. The objective for this report is to
investigate if there are any use in adopting computer/calculation models to fire development
investigations. Another objective is to introduce a scientific approach to fire investigations.

The aim is to try to answer the following questions:

• Which calculation models are available?
• When are the models valid and which are their limitations?
• What input is required?
• In what extent will the answer be affected by variation in the input?
• What is the uncertainty of the result?
• The aim of calculations in fire investigations?
• When will which calculation be applied?
• Is it possible to determine the input as exact as required?
• Are there any use in adopting calculation models in fire investigations?
• Are there enough expertise to evaluate the results?

One limitation is to just look at zone models. Four two-zone models (CFAST, FAST,
BRANZFIRE, DSLAYV) were selected for evaluation. The selection is based on literature
studies, answer from a inquiry that was sent out to the personnel at the department of Fire
Safety Engineering at the university of Lund, discussions with the tutors and personnel at the
department and answers from a inquiry at the IAFSS´s (International Association for Fire
Safety Science) mailing list on the Internet. The models have been described from manuals
and other literature. The main purpose has been to picture the limitations and describe what
input the models require and what output they can give. A simple sensitivity analysis of the
input parameters has been done to estimate what precision the program requires of the inputs.
From an evaluation of a fire at Uggleskolan, a junior and intermediate school in Sweden, the
summer of 1997 and a visit at the school and conversation with a witness to the fire, a real fire
has been modeled in the different computer programs to determine whether the models can be
applied or not.

The four programs that have been examined gave all similar results from the sensitivity
analyses, even if input parameters wheren´t exactly the same. Another conclusion from the
analysis is that the two-zone models are very sensitive for variations in the input parameters
that concern the supply of oxygene in the enclosures and the heat release rate of the fire. The
main problem is to construct the effect-time curve for the fire. The heat release rate depends
on the size of the initial fire, the fire developement and ignition of other objects and the heat
release rate for these objects.



The combustion process depends on many things like the point of origin, the type, amount,
position, orientation and surface area of the fuel. It also depends on the distans to the nearest
object, the geometry of the room and thermal parameters for the bounding areas. The
calculation models for these phenomena are therefor rather complex and the science for the
area are yet in an early stage./8/ As long as this problem remains the results from the two-
zone models can´t be scrutinized. Quite simple there aren´t enough expertise to evaluate
whether a effect-time curve accord to a fire or not.

The simulation of the fire at Uggleskolan showed that the main problem, in the collection of
input, was to construct the effect-time curve for a fire that was described only by a single
witness. The effect-time curve is thus based only on discussion and reasonable assumptions
acquired by experience. The program BRANZFIRE couldn´t be applied on the fire in
question, since it didn´t converge when there was openings added to the input. The result from
the other simulations where a bit different between the models. Especially DSLAYV gave
divergent result, on account of that the fire is unconstrained by the oxygene supply. FAST
gave a lower temperature and a higher interface than CFAST.

Because of the difficulty in determining the exact heat release rate and since there is a lack of
knowledge in how sensitive the models are to variations in the input, the models can´t be used
to exact re-create a fire. This combined with other sources of error such as the user,
experimental results that the programs are based on as well as error in physical models, make
the results very uncertain.

The use of a computer model in a fire investigation is dependent on how long time the fire
developement has last. If the fire was extinguished in an early stage, a simulation can show
how the fire woyuld have continued, which can be of interest if there is a discussion in
investing in fire protection systems. Another aim can be to show how different fire protection
systems would affect the fire developement or how differences in fire load can change a fire
developement in an enclosure.

The calculation models that have been examined in this report can be helpful tools to examine
how different changes in input affects the fire developement and to get an estimation of the
changes in different results. But they can´t be used as an exact calculation program for the
different chemical and physical reactions that a fire includes. Output from the models can be
useful for presentations addressed to persons that aren´t very familiar with fire science. But it
is still important to accentuate the fact that the models are covered with uncertainties and must
be used with care. It is therefor important to scrutinize the results and perform sensitivity
analysises.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Brandförloppsutredningar i den svenska räddningstjänsten har blivit ett allt mer aktuellt ämne
de senaste åren. Statens räddningsverk har i en utvärdering av räddningstjänsten
(Räddningstjänsten i Sverige – rädda och skydda) /1/ kommit fram till slutsatsen att ”Den
kommunala eller statliga räddningstjänsten bör vara ansvarig för att utreda olycksorsak och
olycksförlopp samt analysera hur insatserna har fungerat vid en räddningsinsats…….Då
brottsmisstanke föreligger lämnas undersökningen över till polisen” /1/.

I dagsläget skiljer sig metodiken för brandutredningar mellan Sveriges räddningstjänster. Det
finns inga direkta krav eller mallar för hur en utredning bör ske och det saknas klara riktlinjer
för vad som skall uppnås med dem. Idag saknas nästan helt litteratur och dokumentation av
metodik och teknik i ämnet i Sverige. Det finns dock en del litteratur kopplat till den
verksamhet som polisen driver i brandundersökningar idag. I /2/ finns t.ex. väl beskrivet hur
en brandundersökning kan gå till och det finns även en checklista för insamling av
information från brandplatsen.

I övriga världen ser bilden liknande ut förutom i USA där det finns mycket dokumenterat i
ämnet brandorsaksutredning. Bl.a. har John D. DeHaan skrivit boken ”Kirk´s Fire
Investigation” /3/, som omfattar det mesta inom ämnet. Det finns även en utgåva från NFPA
(National Fire Protection Agency) som heter ”NFPA 921 Guide for Fire and Explosion
Investigations 1998 Edition” /4/, som är framtagen för att förbättra brandutredningsprocessen
och kvalitén på informationen kring bränderna som denna ger. Guiden omfattar mycket
definitioner av olika termer inom ämnet, fakta av typen antändningstemperaturer för olika
material, insamling av information på brandplatsen och mycket mer.

Intentionerna från Statens Räddningsverk är alltså att det i framtiden är meningen att
brandutredningar skall ske i större skala och det bör därför finnas riktlinjer för hur de skall
utföras. Idag händer det t.ex. i rättegångar att flera ”brandexperter” tillkallas som sakkunniga
och med hjälp av beräkningsmodeller bevisar sina teorier som kan vara totalt motsägande
varandras. Det är då lätt att tappa tilltron till de olika beräkningsmodellerna och experterna.
Det optimala sättet att utvärdera bränder vore att använda en enhetlig praktiskt tillämpbar
modell, med vetenskaplig basis. För att kunna utveckla en sådan krävs att dagens
beräkningsmodeller/datorprogram utvärderas.

1.2 Mål och syfte
Projektarbetet ingår i kursen ”Problembaserad brandteknisk riskhantering” och dess syfte är
att den brandingenjörsstuderande skall visa förmågan att tillämpa de kunskaper och
färdigheter som har förvärvats under utbildningen och självständigt analysera och redovisa en
omfattande uppgift på ett vetenskapligt metodiskt sätt. Projektarbetet genomförs i samarbete
med Lunds brandförsvar och är en inledande del i projektet ”Brandförloppsutredningar och
brandberäkningsmodeller” som finansieras av Statens Räddningsverk.

Målet är att undersöka om det finns någon nytta med att använda dator-/beräkningsmodeller i
brandförloppsutredningar samt att införa ett vetenskapligt synsätt i samband med
brandutredningar.
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En viktig aspekt i ämnet är att förstå skillnaden mellan den projekterande och den utredande
ingenjörens behov av indatavärden. Den projekterande ingenjören skall med sina beräkningar
dimensionera för givna värden medan den utredande utifrån verkliga värden skall försöka
återskapa ett verkligt skeende med hjälp av beräkningar. Det bör alltså ställas större krav på
noggrannhet i den utredande ingenjörens indatavärden.

Syftet är att försöka besvara följande frågeställningar:

• Vilka beräkningsmodeller finns tillgängliga?
• När är modellerna giltiga och vilka begränsningar finns?
• Vilka indata krävs?
• Hur mycket påverkas svaren av variationer i indata?
• Hur osäkra är resultaten?
• Syftet med beräkningar i utredningar?
• När skall vilka beräkningar användas?
• Kan indata bestämmas med den exakthet som krävs?
• Är det någon nytta med att använda beräkningsmodellerna i utredningar?
• Finns det tillräcklig expertis att värdera resultaten?

1.3 Metod
Inledningsvis görs en inventering av olika datormodeller. Den allra första begränsningen är att
endast titta på zonmodeller och utesluta fältmodeller. Fältmodellerna är mer avancerade än
zonmodellerna men p.g.a. rapportens omfattning samt att de är för komplexa för att användas
på vanliga persondatorer har denna begränsning gjorts. Genom litteraturstudier, ett enkätsvar
från personal på institutionen för brandteknik, Lunds Tekniska Högskola, diskussioner med
handledare och annan personal på institutionen samt svar på en förfrågan på IAFSS´s
(International Association for Fire Safety Science) e-postlista på Internet görs det slutliga
urvalet av modeller. Andra aspekter som påverkar valet är tid och kostnad. Det tar allt för lång
tid att spåra vissa program och andra är för dyra att inskaffa.

Dessa modeller beskrivs sedan i kapitel 5-8 utifrån manualer och annan litteratur. Modellernas
begränsningar, in- och utdata den kräver respektive kan ge redovisas i appendix B-E. En enkel
känslighetsanalys av indataparametrarna utförs för att kunna bedöma vilken noggrannhet
programmet kräver på indata. Utifrån data från en inträffad brand /5/ görs ett försök att
återskapa de olika modellernas indataparametrar och själva modellernas applicerbarhet
diskuteras därefter. I kapitel 9 jämförs modellerna sinsemellan.

Rapportskrivning har skett fortlöpande under projektarbetets gång.

1.4. Begränsningar och kommentarer
Då ämnet är mycket omfattande har projektarbetet begränsats till att endast avse
bostadsbränder. Detta grundar sig på statistik som visar att det i Sverige är bostäder som är
den typ av byggnad det oftast brinner i /6/. Tiden har blivit en naturlig begränsare då det t.ex.
har visat sig kräva alltför mycket tid att anskaffa vissa av datormodellerna. Valet av dessa har
därför i stor grad påverkats av hur enkelt det varit att anskaffa dem.

Arbetet har även begränsats till att endast titta på fysikaliska data från bränder. Skador på
människor har inte beaktats.
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Då den mesta litteraturen inom området för brandteknik är skriven på engelska har en del
fackuttryck aldrig blivit riktigt försvenskade utan används i stor utsträckning på engelska även
i svenska sammanhang. För att klargöra vad som menas i rapporten redogörs nedan för
översättningar av engelska fackuttryck som gjorts.

HRR - Heat release rate -effektutveckling
buoyancy -termisk stigkraft
air entrainment -luftinträngning
yield -produktion
default value -typvärde
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2. Felkällor
Ett brandförlopp i ett rum påverkas av följande parametrar /7/:
• Startföremålets placering och storlek
• Bränslets typ, mängd, position, orientering, ytarea och hur stort avståndet är till närmaste

objekt.
• Rummets geometri
• Öppningarnas storlek och geometri i rummet.
• Materialparametrar för rummets omslutningsareor.

Vid modellering av ett brandförlopp skall dessa parametrar försöka återskapas. En
datormodells uppgift är sedan att behandla dessa parametrar och återskapa det förlopp som en
brand ger upphov till. Naturligtvis är denna processkedja kantad av felkällor. Olika typer av
felkällor kopplade till datormodellering presenteras nedan.

2.1 Användarfel
Mycket av osäkerheten i indata är kopplat till de indata som användaren själv skall antaga. Ett
exempel på detta är när effektutvecklingen skall matas in i form av en effekt-tidkurva. Detta
då effektutvecklingen är den drivande kraften för massflödet från plymen samt att
temperaturen i takplymen och det övre brandgaslagret är beroende av energibalansen.
Effektutvecklingen beror på den initiala brandens storlek, brandtillväxten och antändning av
nya objekt och effektutvecklingen av dessa. Modellering av förbränningsprocessen och
effektutveckling är extremt komplex och ännu i ett tidigt skede vad gäller forskning. /8/

2.2 Experimentrelaterade fel
Det har förekommit många projekt med att jämföra datormodeller med mätningar från
experiment. Problemet med dessa jämförelser är att även resultaten från dessa mätningar är
belagda med fel och osäkerheter. Verkligheten har visat sig vara ett svårmodellerat tillstånd.
Nedan beskrivs mätutrustningarna möbel- och småskalekalorimeter och dess felparametrar.

2.2.1 Möbelkalorimeter
I möbelkalorimetern antänds föremål av samma storlek som möbler. Över det antända
föremålet sitter en huv kopplad till en ventilationskanal med en fläkt som alstrar utsug av
luftflödet. Flödet och fördelning av ämnen i förbränningsprodukterna mäts sedan i kanalen.

Det föreligger oftast mätfel relaterade till instrumenten. Själva experimentutrustningen i sig
påverkar brandförloppet och hindrar att det kan brinna fritt. Exempel på inverkan är att det
förekommer viss återstrålning från gasen under huven eller huven själv, det brinnande
objektet orsakar lokal syrereducering som påverkar förbränningskemin. Lokaliseringen av
antändningen undersöks ej.

2.2.2 Småskalekalorimeter
I småskalekalorimetern utförs försök på mindre kvantiteter. Resultaten används sedan för att
extrapolera till fullskalestorlek Då proceduren baseras på empirisk korrelering av data, vilket
medför en betydande spridning, begränsas resultatens precision.
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2.3 Fel i fysikaliska modeller
Hur komplex en datormodell än är så bör det poängteras att den bygger på fysikaliska
modeller och samband. De olika fysikaliska fenomenen vävs samman i ett stort antal
matematiska uttryck som löses av processorer. Dessa fysikaliska modeller och
beräkningsmetoder är ett försök av människor att återskapa verkligheten, vilket bör beaktas
när datormodellernas utdata ska granskas.

Ett typiskt exempel på ett relativt outforskat område är hur ventilations- och
luftbehandlingssystem i byggnader påverkar brandförloppet i ett rum /9/. Då dessa system
vanligen ingår i bostadsbyggnader och ventilationen är en av de viktigaste parametrarna som
påverkar brandförloppet och dess omgivning måste användaren av en datormodell vara kritisk
mot resultat från programmet när mekanisk ventilation har ingått i indatan.

2.4 Osäkerhetsanalys
Osäkerhetskällorna i dagens tillgängliga datormodeller som simulerar brandförlopp diskuteras
och identifieras i allt större grad. Enligt /8/ har detta samt faktumet att osäkerhetskällorna inte
har kvantifierats lett till en generell misstro till datormodellernas resultat.

För att kunna utreda osäkerheten på deterministiska modeller kan probabilistiska modeller
appliceras. Sådana procedurer behandlar bränder som deterministiska då de är helt
definierade, men indatan antags följa probabilistiska fördelningar. Indatan till den
deterministiska modellen är alltså slumpvariabler. Denna metodik används även i
riskanalyser. /7/

Brandförloppet kan beskrivas som en utveckling från ett tillstånd till ett annat som bestäms av
parametrar, variabler eller processer i brandområdet, som t.ex. antändning, flamspridning,
brandbelastning, ventilation. I probabilistiska simuleringsmodeller tillåts branden att
utvecklas från ett definierat tillstånd till ett annat och utför ett stort antal sådana
datorsimuleringar. Utifrån resultatet kan sedan parametrarnas, variablernas och processernas
inverkan på resultatet avläsas. Problemet med att kvantifiera datormodellernas osäkerhet är att
de är så komplicerade med många parametrar i indata.
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3. Beräkningsmodeller
Det finns olika typer av deterministiska modeller för beräkning av brandförlopp. De kan delas
upp i tre huvudgrupper:
• Handberäkningar – förenklade lösningar och empiriska metoder för att beräkna flamhöjd,

massflöden, temperatur och hastigheter i brandplymen, tid till sprinkleraktivering,
övertryck i rum m.m.

• Zonmodeller – Rummet delas in i ett antal kontrollvolymer, på vilka lagar om
konservering av massa, moment och energi tillämpas.

• Fältmodeller – Rummet delas in i en stor mängd mycket små kontrollvolymer, på vilka
lagar om konservering av massa, moment och energi tillämpas. /7/

Här kommer endast zonmodeller att beaktas.

3.1 Val av modeller
De undersökta datormodellerna är CFAST, FAST, BRANZFIRE och DSLAYV som har valts
ut enligt beskrivning i kapitel 1.3-1.4. Gemensamt för dessa är att de är tvåzonsmodeller,
vilket betyder att rummen delas in i två distinkta volymer. En övre och en nedre som bildats
p.g.a. termisk skiktning orsakad av den termiska stigkraften. Konserveringsekvationer
appliceras på bägge volymerna för att inbegripa de varierande transport- och
förbränningsprocesserna som sker. Branden representeras av en energi- och masskälla, som
bildar en plym vilken verkar som en pump som transporterar massa från det nedre till det övre
lagret genom en process som kallas luftinträngning i plymen.

CFAST, FAST och BRANZFIRE är relativt närbesläktade modeller medan DSLAYV
utmärker sig som dels den enda av modellerna som är utvecklad i Sverige. Den går endast att
simulera ett rum och användaren måste ange kommandon för att kunna mata in värden. De
andra programmen är mer användarvänliga med dialogrutor, föreslagna typvärden och i de
flesta fall angivna intervall för sökta parametrar.

3.2 Begränsning av tvåzonsmodellerna
Tvåzonsmodellerna är utvecklade för att behandla bränder i ett rum eller flera rum som är
anslutna till varandra. Storleken på rummen är avsedda att vara i klass med bostadsrum,
kontorslokaler eller små industrilokaler. Simuleringar visar en god överensstämmelse mellan
brandrummet och närmast intilliggande lokalerna och utförda experiment i liknande lokaler.

Enligt manualer för programmen gäller de innan övertändning inträffar. Tillståndet vid
tidpunkten för övertändning har ännu inte kunnat beskrivas med hjälp av modellerna. Det är
för komplicerat men direkt efter denna tidpunkt har programmen visat sig ge ett resultat som
någorlunda överensstämmer men experimentella resultat. Alltså kan resultaten efter
övertändning också beaktas men de är behäftade med större osäkerheter.

Modellerna har visat sig stämma dåligt överrens för vissa typer av fall som brandgasspridning
i långa korridorer, mycket stora lokaler med lågt i tak och lokaler med liten golvyta och
mycket högt i tak. /7/ Det kan finnas fler typer av geometrier eller bränder som modellerna
inte kan appliceras på men detta har ännu inte framgått inom detta projekts ramar.
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3.3 Bedömning av modell
Oavsett hur avancerade dessa modeller är, måste ett antal parametrar beaktas för alla
rumsbränder.
• Brandkällan
• Brandplymen
• Takplymen
• Det övre varma brandgaslagret
• Det nedre kalla brandgaslagret
• Öppningar i tak, golv och väggar
• Befintliga ventilationssystem
• Omslutande ytor till rummet
• Objekt i rummet (t.ex. människor, utrustning)
• Brandskyddande installationer (detektion, larm, sprinkler)
/10/
Den sista punkten är dock inte intressant i det aktuella fallet då förekomsten av
brandskyddande installationer i svenska bostäder är försumbart liten.

Hur avancerat ett program är beror på hur detaljerade beräkningsmodellerna är, hur lätt indata
samt typvärden går att bestämma samt osäkerheter i dessa värden. Det är här frågan kommer
in hur noggrant indataparametrar kan bestämmas efter att en brand har inträffat och hur stor
påverkan de olika parametrarna har på utdatan från programmen. En indikation på detta
fenomen finns beskrivet i underkapitlen benämnda ”Känslighetsanalys” för de olika
modellerna.

3.4. Känslighetsanalys
För att få en indikation på hur mycket de olika indataparametrarna påverkar slutresultaten har
en enkel känslighetsanalys utförts med de olika modellerna. Nedan beskrivs hur denna har
gått till.

3.4.1. Indata
En enkel modell av ett rum med en brand med medelstor tillväxthastighet har verkat som
indata till modellerna. Då modellerna skiljer sig något i indatan så har lite olika uppgifter
matats in men inga indataparametrar som är gemensamma för olika modeller har valts olika i
respektive analys. (Se appendix A för lista över indata.) Rumsgeometrin valdes till 3.5 m x
4.5 m x 2.5 m för att avsiktligt skilja i värde från den standardiserade testmetoden /10/ med
måtten 2.4 m x 3.6 m x 2.4 m men ändå behålla en geometri som är tänkbar för bostäder.

Denna indatafil har sedan benämnts grundscenario. Något som är värt att nämna är att det i
grundscenariot inte finns några öppningar. Detta grundas på antagandet att de flesta
bostadsbränder uppstår när de boende sover eller inte är hemma, vilket betyder att fönster och
dörrar oftast är stängda. Detta bidrager ofta till att datormodellerna simulerar syrebrist
förutom i DSLAYV där denna funktion inte finns. Naturligtvis finns det inga helt täta
bostäder utan vissa läckageytor finns alltid att finna. I /11/ finns en modell för att beräkna
storleken på dessa för olika typer av rum. Tanken var här att se hur programmet fungerade när
indatan helt okritiskt utgick ifrån de geometridata som går att finna i t.ex. ett vardagsrum. En
idé vore att programmet föreslog läckageytor, vars storlek bestämdes utifrån en mall beroende
på typ av rum.
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3.4.2 Simuleringar
För att avgöra i hur stor grad olika indataparametrar påverkar resultatet har en mängd
simuleringar utförts i programmen. Dessa har utförts genom att variera en enda
indataparameter i grundscenariot för varje simulering. Grundscenariot har alltså använts vid
varje simulering, men en parameter har för varje simulering skilt sig från den ursprungliga
indatan. Indatans variationer i simuleringarna redovisas i appendix för respektive program
(Appendix B: CFAST, C: FAST, D: BRANZFIRE och E: DSLAYV)

I vissa fall där indataparametern beskriver fenomen på utsidan av rummet, t.ex. vindhastighet,
har även en öppning tillförts grundscenariot för att på så sätt avgöra hur stor denna påverkan
har på resultatet.

Antalet simuleringar uppgick totalt till 177 st och ändå utgör detta endast en enkel
känslighetsanalys för att finna vilka parametrar som är viktigast att bestämma noggrant.
Analysen har inte på något sätt utförts för att verka som ett deterministisk underlag. Ett sådant
skulle kräva mycket tid och arbete för endast ett program och det kan i dagsläget framstå som
en illusion för användare att en dag kvantitativt kunna avgöra osäkerheten i resultat från
zonmodellerna.

3.4.3 Bearbetning av resultat
Programmens utdata har bearbetats i Excel, där diagram ritats upp vilket har givit ett enkelt
sätt att avläsa huruvida olika indataparametrar påverkar utdata. Detta har som tidigare
diskuterats inte givit någon noggrann deterministisk grund för hur stor påverkan faktiskt är
men det har däremot givit en god indikation på vilka indataparametrar som en utredare måste
bestämma med större noggrannhet än andra. Vissa parametrar påverkar inte ens vissa utdata.
Denna kunskap medför att mödan kan läggas på att ta fram rätt storlek på relevanta värden i
en brandförloppsutredning.

De utdata som har behandlats här är de som kan anses vara relevanta för en
brandförloppsutredning. Även detta är en begränsning som måste göras då mängden utdata är
mycket omfattande i programmen. Resultaten från känslighetsanalysen presenteras i
underkapitel för varje modell.
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4. Beskrivning av brandscenario
För att kunna utvärdera hur väl en datormodell går att applicera på en brand har de olika
modellerna utvärderats gentemot en redan inträffad brand. Den aktuella branden inträffade
den 6 juni 1997 på Uggleskolan i Södra Sandby, en mil öster om Lund. Valet av branden
grundar sig på att den inträffade i en byggnad som går att jämföra med bostäder, var
omfattande och dessutom väldokumenterad. I appendix F finns en brandutvärdering /5/ av
branden utförd av brandingenjör Per Björkman vid Lunds brandförsvar.

4.1 Brandförloppet
Branden startade troligtvis i en tekokare som var placerad i ett pentry i ett fikarum för skolans
personal. Vid upptäckten hade ca en meter höga lågor från initialbranden fått fäste i ett
träskåp ovanför. Branden tog sig i rummet och spred sig sedan till ett mellanrum mellan
inner- och yttertak. Taket rasade in och skadorna blev så omfattande att branden var den 15:e
största i Sverige under 1997 med avseende på ekonomiska skador.

4.2 Skador
Fikarummet tillika brandrummet totalförstördes. Korridoren utanför utsattes för kraftiga rök-
och värmeskador eftersom en dörr mellan fikarummet och korridoren stod öppen under hela
brandföroppet. Utifrån iakttagande av smälta plastdetaljer på olika höjder samt delvis
förkolnade anslagstavlor kunde temperaturen uppskattas ha nått upp till 200-300 °C i
korridoren. Korridoren var sektionerad från övriga delar av byggnaden av två stycken
dörrpartier utförda i klass F15 som förhindrade brandgasspridning utanför brandcellen. De
närliggande personalutrymmena utsattes för varierande grad av rökskador. Vindsutrymmet
utsattes för kraftiga rök- och värmeskador och mindre delar av takkonstruktionen kollapsade
under brandförsvarets insats.

4.3 Insamling av indata för brandmodellerna
Utifrån /5/ framgick brandrummets och korridorens längd och bredd. Höjd och öppningars
mått mättes vid besök på plats 981022. Utifrån samtal med rektor Jan Linde och Sven
Grönberg, som upptäckte branden har det framgått huruvida dörrar och fönster var öppna eller
stängda under brandförloppet. Vaktmästaren Lennart Lindahl kunde hänvisa till vilket
material golv, väggar och tak bestod av innan branden. Hela skolan genomgick en ombyggnad
efter branden, även de delar av byggnaden som inte brandskadades. Uppgifter om
ventilationen i byggnaden erhölls från VVS-ingenjör Håkan Segerholm på kommunen.

Bilden av den allra första delen av brandförloppet skiljer sig lite beroende på vem som har
berättat om den. Utifrån vittnets berättelse tyder det på att tekokarens ”värmeelement” har fått
kokarens botten att bli så varm att en mindre brand utan större låga har startat. När densamme
slängde vatten på detta skulle det bara fräst upp och en kort stund efter det flammat upp och
på så vis spred sig branden till träskåp ovanför. En teori var att branden hållit sig begränsad
p.g.a. att plasten hade smält och att branden hade tagit sig under denna och letat sig ner i
trämaterialet under tekokaren. Branden skulle sedan ha tagit sig i ett träskåp nedanför som
innehöll plast och korgmaterial. Vid polisens undersökning efter branden upptäcktes nämligen
mycket kraftiga brandskador i just detta skåp, som tydde på att temperaturen där hade varit ca
1000 °C. Att branden sedan flammade upp skulle alltså tyda på att den hade brutit sig igenom
träskåpets översta hölje upp mot bänken. Detta var som sagt en teori och det är vad som oftast
får ligga till grund för en rekonstruktion av ett brandförlopp. I detta fallet låter teorin rimlig
med tanke på vad vittnet har berättat. Han var ju den enda som såg omfattningen på den
initiala branden.
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Enligt /5/ stängde vaktmästaren av ventilationen någon gång under branden för att undvika
brand- och brandgasspridning via ventilationssystemet. Det har inte gått att få reda på någon
exakt tidpunkt för detta utan denna får uppskattas utifrån när branden upptäcktes.

4.4 Framtagning av effektkurva för branden baserat på vittnesuppgift
För att teoretiskt kunna modellera ett brandförlopp måste den från branden avgivna effekten
approximeras. Även om den aktuella branden är väl beskriven i det här fallet medför det inte
att ”översättningen” från iakttagelser till en effekt-tidkurva är någon självklarhet. Med hjälp
av diskussion och rimlighetsbedömningar har den effekt som ska verka som indataparameter i
de olika programmen tagits fram. Tillvägagångssättet och tankegången beskrivs nedan i
kapitel 4.4.1 – 4.4.6.

4.4.1 Tekokaren
Teorin var att branden startade i tekokaren. Det närmaste som gick att finna en tekokare i
litteraturen om effektutveckling vid brand var tre effektkurvor på olika kaffekokare i /12/,
diagram Y1/10-12. Dessa effektkurvor hade tagits fram genom försök i möbelkalorimeter och
visade på ett mycket långsamt brandförlopp. Utifrån dessa data antogs en kurva för tekokaren
som gav en maximal effekt på 20 kW vid 800 s. Eftersom detta är ett mycket långsamt
brandförlopp och det är svårt att avgöra den exakta effekt-tidkurvan antags för enkelhets skull
att kurvan är en αt2-kurva vilket gav tillväxthastigheten α = 0.031 W/s2. αt2-kurvan är ett
teoretiskt påfund för att förenkla beräkningar. Det bör dock påpekas att bränder sällan följer
en sådan kurva exakt.

4.4.2. Spridning till träskåp under tekokaren
Vittnet till den initiala branden har uppgivit att det endast förekom en liten låga vid
upptäckten och att denna plötsligt flammade upp och spred sig till ett träskåp ovanför
tekokaren. Utifrån detta har det antagits att branden spreds till träskåpet under tekokaren där
branden tog sig och sedan bröt igenom med stor effekt.

Då det i detta tidiga skede av branden avges relativt liten effekt spelar egentligen tiden för
spridning till skåpet under tekokaren ingen större roll. P.g.a. att det är svårt att avgöra hur
mycket av energin från den initiala branden som riktas ner mot träskivan har helt enkelt ett
antagande gjorts att brandförloppet inne i skåpet börjar efter 2 minuter.

4.4.3 Träskåpet under tekokaren
Träskåpet under tekokaren innehöll olika föremål i korgmaterial och plast. Det finns inga
uppgifter på mängden material i skåpet vid brandtillfället. Teorin för hur brandförloppet gick
till är att branden begränsades till att endast omfatta själva innehållet i skåpet ända till branden
bröt igenom skåpets ovansida. Fram till denna tidpunkt har effektkurvan approximerats till en
αt2-kurva med medelstor tillväxthastighet (α = 0.012 kW/m2) utifrån tabeller i /7/. Tanken var
att det till största del var plasten och trämaterialet i skåpet som bidrog till tillväxthastighetens
storlek. Korgmaterialet brann säkerligen mycket snabbt p.g.a. den stora luftmängden i
materialet men antagligen har det inte funnits några större mänger och det borde mest ha
påverkat branden genom att sprida den mellan olika föremål och omslutningsareor i skåpet.
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L = 0.235 Q5/2 – 1.02 D

4.4.4 Spridning till träskåp ovanför tekokaren
Branden spred sig till ett träskåp beläget ca en meter över tekokaren. Vittnet såg att en ca en
meter hög flamma plötsligt flammade upp från det nedre skåpet och medförde att det började
brinna i det övre skåpet. För att kunna avgöra när detta skedde under brandförloppet har
Heskestads ekvation för medelflamhöjden använts (ekvation 4.3 i /7/):

där L = medelflamhöjden [m]
Q = effekt [kW]
D = brandens basdiameter [m]

Effekten har beräknats för medelflamhöjden L = 1 m och diametern D = 0.2 m. Diametern
påverkar storleken på effekten enligt tabell 4.1. Tabellen har tagits med för att visa
osäkerheten som val av diameter medför. Det har inte gått att få reda på denna storlek i
efterhand och därför har diametern helt enkelt bestämts utifrån en gissning och
rimlighetsbedömning.

Tabell 4.1: Diameterns påverkan på effekten i Heskestads ekvation för medelflamhöjden som här är 1 m.
Diameter [m] Effekt [kW]

0.1 48
0.2 59
0.3 73
0.4 88

Den erhållna effekten på 59 kW får här motsvara den effekt då branden sprids till träskåpet
ovanför tekokaren.

4.4.5 Träskåpet ovanför tekokaren
När branden väl tagit sig i träskåpet tog det inte lång tid innan den fortsatte sprida sig i
rummet enligt vittnet. I /5/ finns även beskrivet att branden spred sig upp till ett mellanrum
mellan innertak och yttertak. Det finns ingen övrig information om hur brandförloppet
utvecklades från branden i fikarummets pentry till en fullt utvecklad rumsbrand. Effektkurvan
för brandförloppet har antagits till en αt2-kurva med snabb tillväxthastighet (α = 0.047 kW/s2)
utifrån tabell 3.7 i /7/ som beskriver tillväxthastigheter för olika typer av verksamheter (här:
skola).

4.4.6 Effektkurva för branden
För att kunna återskapa effektkurvan för hela brandförloppet måste hänsyn tagas till de olika
delar av brandförloppet som beskrivs i kapitel 4.4.1-4.4.5 ovan. Den slutliga effektkurvan blir
en summering av de tidigare diskuterade delförloppen. Det är viktigt att vara medveten om att
resultatet påverkas av osäkerheter från alla delstegen. Tabell 4.2 nedan sammanfattar de olika
effektutvecklingarna och summerar dessa till den totala effektutvecklingen av brandförloppet.
Den erhållna effektkurvan presenteras i figur 4.1.
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Tabell 4.2: Antagen effektutveckling från brandförloppets olika delsteg.
Tid (s) Effekt

Tekokare
(kW)

Tid
Skåp under

(s)

Effekt
Skåp under

(kW)

Tid
Skåp ovanför

(kW)

Effekt
Skåp ovanför

(kW)

Total
Effekt
(kW)

0 0 0
40 0.05 0.05
80 0.20 0.20
120 0.45 0 0 0.45
150 0.70 40 19.2 19.9
180 1.0 70 58.8 0 0 59.9
250 1.9 140 235 70 230 467
500 7.7 390 50 320 4810 4870
600 11.1 490 0 420 8290 8300
700 15.2 590 0 520 12700 12700
800 19.1 690 0 620 18100 18100
900 14.0 790 0 720 24400 24400

Figur 4.1: Effektkurvan för brandförloppet på Uggleskolan.

4.5 Framtagning av effektkurva för branden baserat på brandutredning
Den effektkurvan som togs fram i kapitel 4.4 baseras helt på uppgifter från ett vittne från
branden. Räddningstjänsten delar inte denna teori och därför kommer även en effektkurva tas
fram som helt baseras på de uppgifter som går att finna i den tidigare omnämnda
brandutredningen. Där diskuteras inte ens träskåpet under tekokaren som tidigare beskrivits i
kapitel 4.4. Teorin är istället att branden startat i en tekokare, spridit sig till tre termosar som
stod bredvid och därefter spridit sig till ytor runt omkring och utvecklats till en fullt utvecklad
rumsbrand.
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4.5.1 Tidiga brandförloppet
Enligt /7/ är tillväxthastigheten snabb för brandförlopp i skolbyggnader och det föreslagna α-
värdet i en snabb αt2-kurva är 0.047 kW/s2. Om denna effektutveckling gällde för hela
brandförloppet skulle vittnet ha upptäckt branden 35 s efter att den startat. Detta låter inte
troligt med tanke på vad vittnet berättat i /5/. Istället borde det tidiga brandförloppet följt den
effekt kurva som diskuterades fram i kapitel 4.4.1 och först i ett senare skede följt den snabba
tillväxthastigheten.

4.5.2 Spridning från termosar
I detta fallet finns ingen beskrivning huruvida branden spred sig till en, två eller tre termosar.
Det finns heller inga uppgifter huruvida branden tog sig i träskivan under tekokaren. För att
kunna jämföra olika förslag har effektutvecklingen beräknats för tre olika fall när spridning
sker efter två, tre respektive fyra minuter, vilka benämns fall 1, fall 2 respektive fall 3.
Spridningen representeras här av en snabbt tillväxande αt2-kurva tillförs den ursprungliga
effektutvecklingen. Resultaten av de olika fallen redovisas i tabell 4.3 och figur 4.2.

Utifrån dessa beräkningar kan tiden för när flamman var 1 m hög avgöras enligt tankegången i
kapitel 4.4.4. Brandförloppen har pågått i 2 min 35 s för fall 1, 3 min 35 s för fall 2 och 4 min
35 s för fall 3 när flamman är 1 m hög. Dessa fall kommer endast att simuleras i programmet
FAST. Resultaten av dessa simuleringar redovisas i kapitel 6.2.2

Tabell 4.3: Antagen effektutveckling för tre olika fall.
Tid (s) Effekt

Tekokare
(kW)

Tid
Fall1
(s)

Effekt
Fall 1
(kW)

Total
Effekt
Fall 1
(kW)

Tid
Fall 2

(s)

Effekt
Fall 2
(kW)

Total
Effekt
Fall 2
(kW)

Tid
Fall 3

(s)

Effekt
Fall 3
(kW)

Total
Effekt
Fall 3
(kW)

0 0 0 0 0
40 0.05 0.05 0.05 0.05
80 0.20 0.20 0.20 0.20
120 0.45 0 0 0.45 0.45 0.45
150 0.70 30 42 43 0.70 0.70
180 1.0 60 169 170 0 0 1.0 1.0
210 1.4 90 381 382 30 42 43.4 1.4
240 1.8 120 677 679 70 230 232 0 0 1.8
350 3.8 240 2710 2710 180 1520 1520 110 569 573
500 7.7 380 6790 6800 320 4810 4810 260 3180 3290
600 11.1 480 10800 10800 420 8290 8300 360 6090 6100
700 15.2 580 15800 15800 520 12700 12700 460 9950 9970
800 19.1 680 21700 21700 620 18100 18100 560 14700 14700
900 14.0 780 28600 28600 720 24400 24400 660 20500 20500
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Figur 4.2: Effektkurvor för tre olika fall

4.6 Diskussion om indatans validitet
I detta kapitel har ett försök gjorts att teoretiskt kvantitativt återskapa ett verkligt skede. Hur
ska denna modell nu kunna granskas? Finns det tillräcklig expertis att granska de olika
bedömningarna och antagandena? Kanske skulle en erfaren brandorsaksutredare kunna avgöra
om teorin för hur det initiala brandförloppet gick till är trolig. Vem skulle kunna avgöra om
effektkurvan överensstämmer med detta brandförlopp? Detta är frågor som bör beaktas i
framtida brandförloppsutredningar vid liknande förfaranden.

Om denna modell nu får verka som indatafil i ett datorprogram erhålls en utdatafil, som kan
jämföras med uppgifter om vilka skador som erhölls i branden, t.ex. uppnådd temperatur i
korridor. Vad säger då denna jämförelse? Om resultatet från datormodellen inte sammanfaller
med det verkliga resultatet kan två olika slutsatser dras:
1. Indataparametrarna var inkorrekta
2. Programmet ger avvikande värden

Vilken bedömning är korrekt?

Om modellen istället ger ett resultat som sammanfaller med det verkliga resultatet kan frågan
ställas om det möjligtvis kan vara så att effekten av fel i indata och fel i programmet tagit ut
varandra i just detta fallet och att andra parametrar i utdatan inte har någon validitet. Det enda
sättet att få svar på dessa frågor är att undersöka datormodellen med osäkerhetsanalys, kritiskt
granska de fysikaliska modellerna i programmet samt avgöra när den gäller. En sådan
planläggning är naturligtvis ett mycket omfattande arbete och det kommer att krävas mycket
tid och pengar för att kunna genomföra det.
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5. CFAST

CFAST (Consolicated Model of Fire and Smoke Transport) har utvecklats av the National
Institute of Standards and Technology (NIST) i Gaithersburg, Maryland, USA. Programmet är
en kombination av programmen CCFM.VENT och FAST, där det senare beskrivs i kapitel 6.

CFAST beräknar bl.a.
• Energi- och massproduktion (brandgaser) från ett eller flera brinnande objekt.

Beräkningarna är baserade på små- eller storskaliga experiment.
• Transport av denna energi och massa, som drivs av termisk stigkraft, genom en serie av

från användaren angivna rum och anslutningar.
• Resulterande temperatur, optisk densitet och gaskoncentration efter att ha tagit hänsyn till

värmetransport till angränsande ytor samt utspädning av brandgaser genom omblandning
med ren luft./13/

Nedre lagret behandlas som en distinkt kontrollvolym till skillnad från de flesta andra
modeller som låter lagret behålla de initierande förhållandena.

CFAST använder McCaffreys korrelation för luftinträngning i plymen. Denna korrelation är
baserad på laborationsmätningar över en 0.3x0.3 m2 värmebeständig naturgasbrännare med
hål vid effektutvecklingen 14 – 58 kW. Det går inte att specificera någon alternativ modell i
programmet. Det bör även nämnas att programmet begränsar beräkning av luftinträngning till
höjder där plymen påverkas av termisk lyftkraft. McCaffreys plymmodell omfattas även av
begränsningarna att den inte är beroende av vare sig bränslekällans storlek eller bränslets
förbränningseffektivitet samt att effekter av vind från sidan ignoreras. /14/

De termofysikaliska egenskaperna som programmet bygger på härrör från data från olika
producenter eller litteratur utan försök att verifiera värdena eller bestämma om de är de mest
representativa. Materialdata baseras på enskilda prov/tester under specificerade förhållanden
vilket inte behöver vara representativt för uppträdande av alla material som faller under
samma kategori. De toxicitetsdata som används är hämtade från vissa källor där endast ett
fåtal av dessa uppger konfidensintervall för angivna värden.

Data och procedurerna relaterar endast till brinnande objekt där initialbranden medför relativt
stora flammor. (fotnot: Det finns mycket lite data tillgängligt för uppgifter om energi- och
massproduktion vid glödbrand eller hög extern strålning och låg syrehalt, vilken är den typ av
brand där flest dödsolyckor inträffar.) Då flera objekt brinner samtidigt ger proceduren oftast
ickekonservativa utdata, d.v.s. de verkliga värdena på energi- och massproduktionen skulle bli
större än vad modellen anger. Detta p.g.a. att de olika bränderna behandlas separat och ingen
hänsyn tas till eventuell växelverkan mellan plymerna (t.ex. utbyte av strålning).

I /15/ utförs en jämförelse mellan programmets utdata och experimentella resultat.
Experimenten utförs på olika geometrier och jämförelsen visar att programmet i genomsnitt
överskattar temperaturen samt underskattar brandgaslagrets höjd.

CFAST är baserat på resultat från olika experiment som varierar i osäkerhet mellan ett par
procent och två till tre gånger de uppmätta värdena. Det är alltså omöjligt att avgöra de exakta
begränsningarna för användandet av programmet. Det bästa vore istället att användaren kände
till de brandfysiska lagar som modellen bygger på samt dess begränsningar./13/
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CFAST innehåller en algoritm som beräknar blandning vid öppningar. Denna har dock inte
verifierats med experiment./10/

Det går att överspecificera en brand i CFAST genom att ange parametrarna
förbränningsvärme, effektkurva samt pyrolysgraden. Programmet tar hänsyn till detta genom
att ta de två senast angivna av dessa parametrar och sedan beräkna den tredje.

Begränsningar, indata och utdata finns listade i tabell B.1 i appendix B.

5.1 Känslighetsanalys
Diagrammen från känslighetsanalysen går att finna i appendix B. Vissa diagram har dock
uteslutits då de inte visade någon avvikelse av utdatan för de undersökta parametrarna. Nedan
beskrivs påverkan av de olika indataparametrarna på den aktuella utdatan. Varje utdata
diskuteras i var sitt underkapitel 5.1.1-5.1.5

5.1.1 Temperaturen i det övre brandgaslagret
Temperaturen i det övre brandgaslagret visar sig vara beroende av rummets volym. Det verkar
dock inte spela någon roll om det är höjden eller bredden av rummet som ändras. Det
maximala värdet på temperaturen är det samma för de olika geometrierna men det uppnås
naturligtvis tidigare om rummet är mindre. Omslutande ytors material påverkar den maximala
temperaturen, men inte den tidiga temperaturutvecklingen.

Temperaturerna inne och ute, vindhastighet och relativa fuktigheten påverkade inte
temperaturen någonting. En första tanke var att detta berodde på att det inte fanns någon
öppning i grundscenariot och därför utfördes en känslighetsanalys på dessa parametrar på
grundscenariot men med en öppning på 0.8 x 2 m2. Detta gav dock ingen skillnad i resultat.

Den inlagda syrehaltsgränsen bestämmer det maximala värdet på temperaturen och en högre
syrehaltsgräns ger en lägre maximal temperatur. Innan denna syrehalt uppnås ser
temperaturutvecklingen lika ut för de olika fallen. Samma fenomen gör att fallen med olika
stora öppningar skiljer sig efter den tidpunkt där syrehaltsgränsen uppnås i grundscenariot.
Dessa fall indikerar även att vid en viss storlek på öppningen så skiljer sig inte
temperaturutvecklingen mer om öppningsarean ökas ytterligare. Alltså är det än viktigare med
noggrannheten när storleken på mindre öppningar skall bestämmas.

Förbränningsvärmet påverkar helt klart temperaturutvecklingen. Här ändrades det från 18
MJ/kg till 27 MJ/kg vilket motsvarar trä respektive polyuretan. Temperaturökningen sker
snabbare i det senare fallet och ger en högre maximal temperatur. Förbränningsvärmet borde
kunna bestämmas med relativt stor säkerhet då det finns mycket data på detta för olika
material. För att ändå förenkla för användaren kunde förslagsvis en rullgardinsmeny med
olika förbränningsvärme och vad det motsvarar införas i programmet.

Temperaturutvecklingen skiljer sig mellan var branden är belägen i förhållande till hörn och
väggar (se figur B.5, appendix B) men denna parameter får anses vara relativt lätt att
bestämma.

Effektkurvan påverkar tydligt temperaturutvecklingen. Små variationer i effektutvecklingen
ger skillnad i temperaturutveckling. Lyckas användaren återskapa effektutvecklingen med så
små marginaler som i denna analysen så ger detta inte några större skillnader men problemet
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ligger just i att det är mycket svårt att överföra ett verkligt brandförlopp till en teoretisk
effektkurva.

5.1.2 Väggtemperatur i det övre brandgaslagret
Väggens temperatur i det övre brandgaslagret påverkas på samma sätt som temperaturen i
lagret av volymens storlek, förbränningsvärmets storlek, syrehaltsgränsen, brandens
lokalisering, effektkurva samt storleken på öppningar.

Väggtemperaturen varierar dessutom med den initiala inomhustemperaturen. I fallet med en
lägre initial inomhustemperatur skiljer sig den maximala väggtemperaturen med nästan exakt
lika många grader som den initiala temperaturen.

Vindhastigheten påverkar väggtemperaturen negativt, men det råder ingen skillnad mellan
fallen då hastigheten är 3 eller10 m/s. Väggens material påverkar väggtemperaturen markant
(se figur B.11, appendix B).

5.1.3 Brandgaslagrets höjd över golvet
De enda indataparametrarna som påverkar brandgaslagrets höjd över golvet är storleken på
öppningar och brandens lokalisering. Ju större öppningar desto långsammare fylls rummet
med brandgaser. Den första minuten sänks dock brandgaslagret lika snabbt i de olika fallen.
Vad gäller lokaliseringen av branden så visar analysen (se figur B.18, appendix B) att
brandgaslagrets sänkning går långsammare om branden befinner sig intill en vägg och ännu
långsammare om den befinner sig i ett hörn. Annars påverkas som sagt inte denna höjden av
de andra indataparametrarna. Till och med när rummets höjd varieras sammanfaller
brandgaslagrets sänkning med ursprungsfallet efter en kort tid (se figur B.16, appendix B).

5.1.4 Avgiven effekt från branden
Effektutvecklingen visar en viss skillnad mellan fallen då rummets volym ändras. Kurvorna är
dock identiska till syrebegränsning sker (se figur B.19 , appendix B) vilket är ett tydligt
tecken på att det endast är syrehalten som påverkar effektutvecklingen i detta fall och att
storleken på volymen endast medför en variation av mängden syre i rummet. En variation av
syrehaltsgränsen avgör den maximala effekten men effektutvecklingen är identisk mellan de
olika fallen så länge ingen syrehaltsgräns har uppnåtts.

Storleken på rummets öppningsytor, variation i förbränningsvärme samt förändringar i
effektkurvan påverkar effektutvecklingen på samma sätt som temperaturen i det övre
brandgaslagret. (se kap 5.1.1).

Om branden är lokaliserad i ett hörn blir den maximala effekten avsevärt mindre än i
referensfallet (se figur B.23, appendix B).

5.1.5 Strålning till objekt inom rummet
Strålning till objekt i rummet påverkas av volymen på samma sätt som temperaturen i det övre
brandgaslagret (se kapitel 4.1.1). Det samma gäller storleken på öppningar, syrehaltsgräns,
förbränningsvärme, omslutningsytors material, brandens lokalisering samt effektkurvan. För
övrigt påverkar inga andra indataparametrar.
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5.2 Applicering på brand
För att kunna avgöra hur programmen som undersökts fungerar att använda på verkliga fall
har en brand som beskrivs i kapitel 4 använts som indata i respektive program. Indatan är
sammanställd i appendix A. Det fallet där effektutvecklingen har tagits fram utifrån uppgifter
från vittnen har undersökts. Nedan beskrivs uppkomna problem och erfarenheter från
simuleringen i och resultaten från CFAST.

5.2.1 Simulering
För att kunna simulera branden med en så trovärdig indatafil som möjligt har en
känslighetsanalys utförts på vissa indataparametrar. Känslighetsanalysen som genomfördes i
kapitel 5.1 har väglett analysen. T.ex. har materialet i taket analyserats och valet visade sig
inte vara speciellt känsligt för förändringar.

Det förekom mekanisk ventilation i det aktuella brandrummet och den intilliggande
korridoren vilket är en parameter som inte undersökts speciellt ingående i tidigare kapitel. På
grund av detta utfördes en känslighetsanalys på de indata som påverkade effekten av denna.
Resultatet visade bl.a. att utdatan inte skilde sig åt mellan fallen då fläktflödet var konstant
med trycket eller varierade i en avtagande kurva. Däremot visade sig CFAST annars vara
mycket känsligt för små förändringar i indatan. Ibland gav programmet ifrån sig
felmeddelande att antingen hade kvoten 0/0 uppstått eller också hade ett för litet eller stort
värde använts och därefter hoppade programmet ur indatafilen som sedan inte var tillgänglig
även om övriga data sparats innan den mekaniska indatan matades in. Detta kändes mycket
frustrerande eftersom det inte gick att avgöra exakt vad som var fel i indatan. Överlag tog
simuleringarna med mekanisk ventilation i indatan relativt lång tid.

5.2.2 Resultat
Resultatet från simuleringen gav för brandrummet en temperatur i det övre brandgaslagret på
drygt 700 °C och för korridoren 180 °C. Väggtemperaturen i det övre brandgaslagret uppgick
till drygt 600 °C respektive 110 °C. Temperaturerna i korridoren verkar stämma relativt bra
överens med iakttagelserna att plastdetaljerna på väggen smält. Temperaturerna var kanske
något högre i verkligheten. Brandgaslagret nådde ner till 1.2 m respektive 0.4 m över golvet. I
figur 5.1 – 5.6 nedan presenteras resultaten.

Enligt /7/ gäller inte tvåzonsmodellerna i geometrier som långa korridorer men när geometrin
för korridoren definierades i indatan delades den in i fyra mindre rum där öppningen var hela
korridorens tvärsnittsarea bortsett från en 10 cm tänkt balk i taket. Resultatet från denna
simuleringen gav dock en temperatur på över 500 °C i det övre brandgaslagret och en
väggtemperaturer på endast 70 °C i korridoren vilket inte stämmer överens med iakttagelser
från branden.
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6. FAST (ver. 3.1.1)
FAST har utvecklats av the National Institute of Standards and Technology (NIST) i
Gaithersburg, Maryland, USA. Generellt kan man säga att FAST och CFAST är samma
modell men att in- och utdata skiljer dem emellan. /13/ FAST bygger nämligen på samma
ekvationer som CFAST och solvern är densamma i bägge programmen. Själva
användarmiljön är densamma som i programmet FASTlite.

Det går att överspecificera en brand i FAST genom att ange parametrarna förbränningsvärme,
effektkurva samt pyrolysgraden. Programmet tar hänsyn till detta genom att ta de två senast
angivna av dessa parametrar och sedan beräkna den tredje.

Begränsningar, indata och utdata finns listade i tabell C.1 i appendix C.

6.1 Känslighetsanalys
Diagrammen från känslighetsanalysen går att finna i appendix C. Vissa diagram har dock
uteslutits då de inte visade någon avvikelse av utdatan för de undersökta parametrarna. Nedan
beskrivs påverkan av de olika indataparametrarna på den aktuella utdatan. Olika utdata
diskuteras i var sitt underkapitel 6.1.1-6.1.5

6.1.1 Temperaturen i det övre brandgaslagret
Temperaturen i det övre brandgaslagret visar sig vara beroende av rummets volym. Det verkar
dock inte spela någon roll om det är höjden eller bredden av rummet som ändras. Det
maximala värdet på temperaturen är det samma för de olika geometrierna men det uppnås
naturligtvis tidigare om rummet är mindre. Omslutande ytors material påverkar den maximala
temperaturen, men inte den tidiga temperaturutvecklingen.

Om programmet är inställt på att räkna på en enzonsmodell blir temperaturutvecklingen i hela
rummet densamma som den i det övre brandgaslagret i grundscenariot.

Temperaturerna inne och ute, vindhastighet och relativa fuktigheten påverkade inte
temperaturen någonting. I de två senare simuleringarna ingick en öppning på 0.8 x 2.0 m2 och
dessa jämfördes därför med fallet grundscenario med en likadan öppning.

Den inlagda syrehaltsgränsen bestämmer det maximala värdet på temperaturen och en högre
syrehaltsgräns ger en lägre maximal temperatur. Innan denna syrehalt uppnås ser
temperaturutvecklingen lika ut för de olika fallen. I fallen med olika stora öppningar visar sig
temperaturutvecklingen vara tydligt långsammare ju större öppningen är. Den minsta
öppningen uppnår syrehaltsgräns samtidigt som grundscenariot men vid en lägre temperatur.
Från detta kan slutsatsen dras att då verkliga läckageytor försummas i indata erhålls en för
hög temperatur men att begränsningen av branden sker ungefär samtidigt som när hänsyn tags
till dessa läckageytor.

Variation av förbränningsvärmet, bränslets initiala temperatur samt antändningstemperatur för
gas påverkade inte temperaturen någonting. Vilket rent intuitivt verkar vara en brist i
programmet. I analysen ändrades t.ex. förbränningsvärmet från 18 MJ/kg till 27 MJ/kg vilket
motsvarar trä respektive polyuretan och detta borde ju påverka temperaturen i det övre
brandgaslagret. Speciellt då rummet är stängt utan större förluster av värme till utsidan.
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Temperaturutvecklingen skiljer sig inte någonting mellan fallen där branden är belägen intill
en vägg eller i ett hörn. Strålningsförlustandelen verkar inte heller påverka resultatet.

Då programmet ställs in på att bortse från konduktion till omslutningsareor ger detta en
markant ökning av temperaturen (se figur C.5, appendix C). Då däremot hänsyn tags till
konduktion genom tak och golv påverkas inte temperaturen. Inställningen type =
unconstrained innebär att brandförloppet inte begränsas av syrehalten och temperaturen
fortsätter alltså att stiga efter att syrehaltsgränsen uppnåtts i grundscenariet.

Effektkurvan påverkar tydligt temperaturutvecklingen. Små variationer i effektutvecklingen
ger skillnad i temperaturutveckling. Lyckas användaren återskapa effektutvecklingen med så
små marginaler som i denna analysen så ger detta inte några större skillnader men problemet
ligger just i att det är mycket svårt att överföra ett verkligt brandförlopp till en teoretisk
effektkurva.

6.1.2 Flamhöjden
Tillgången på syre visade sig vara den parameter som påverkar flamhöjden mest. Detta visas
tydligt i fallen med öppningar till utsidan där flamhöjden skiljer sig markant mellan
grundscenariot och scenarion med öppningar (se figur C.10, appendix C). Flamhöjden
varierar dock inte med storleken på öppningarna. Variation av syrehaltsgränsen påverkar
storleken på den maximala flamhöjden.

Då programmet ställs in på att bortse från konduktion till omslutningsareor ger detta en lägre
flamhöjd än i grundscenariot (se figur C.11, appendix C).

Små variationer på effekten påverkar flamhöjden något (se figur C.9, appendix C).

För övrigt påverkade inga andra variationer i indataparametrarna resultatet av flamhöjden.

6.1.3 Brandgaslagrets höjd över golvet
Den enda indataparametern som påverkar brandgaslagrets höjd över golvet är storleken på
öppningarna. Ju större öppningar desto långsammare fylls rummet med brandgaser. Den
första halvminuten sänks dock brandgaslagret lika snabbt i de olika fallen. (se figur C.14,
appendix C)

6.1.4 Avgiven effekt från branden
Effektutvecklingen visar en viss skillnad mellan fallen då rummets volym ändras. Kurvorna är
dock identiska till syrebegränsning sker (se figur C.15, appendix C) vilket är ett tydligt tecken
på att det endast är syrehalten som påverkar effektutvecklingen i detta fall och att storleken på
volymen endast medför en variation av mängden syre i rummet. En variation av
syrehaltsgränsen avgör den maximala effekten men effektutvecklingen är identisk mellan de
olika fallen så länge ingen syrehaltsgräns har uppnåtts.

Effektkurvan påverkar naturligtvis den avgivna effekten. Små variationer i effektkurvan ger
skillnader på den maximala uppnådda effekten. (se figur C.16, appendix C)

Öppningarnas storlek påverkar den avgivna effekten beroende på att syrehaltsgränsen uppnås
vid olika tidpunkt. Analysen gav dock ett något svårförklarligt resultat då effekten i fallet där
öppningen är öppen 10% avtar tidigare än fallet i grundscenariot. Effekten i grundscenariot
avtar däremot mycket snabbare än det andra fallet.
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En ökad förbränningsvärme (+50%) ger endast en liten ökning av den maximala effekten,
vilket säkerligen har med syrebegränsning att göra.

6.1.5 Strålning till objekt inom rummet
Strålningen till objekt i rummet påverkas av volymen i rummet. Ju större höjd på rummet
desto större blir den maximala strålningen. Vad gäller rummets bredd råder det motsatta
förhållandet att ju bredare rum desto lägre maximal strålning. För mindre volymer uppnås den
maximala strålningen tidigare än för de större (se figur C.19, appendix C) Omslutande ytors
material påverkar tydligt strålningen.(se figur C.20, appendix C)

Om programmet är inställt på att räkna på en enzonsmodell ökar strålningen markant (se figur
C.20, appendix C)

Det råder ett tydligt beroende mellan strålning och storleken på öppningar. För större
öppningar ökar strålningen långsammare. Liksom för analysen av effekten erhölls ett något
svårförklarligt resultat då strålningen i fallet där öppningen är öppen 10% avtar tidigare än
fallet i grundscenariot. (se figur C.22, appendix C)

Då programmet ställs in på att bortse från konduktion till omslutningsareor ger detta en
markant ökning av strålningen (se figur C.23, appendix C).

Effektkurvan påverkar tydligt strålningen. Små variationer i effektutvecklingen ger skillnad i
strålning till objekt i rummet. Ju högre effekt desto större maximal strålning som dessutom
uppnås tidigare.

6.2 Applicering på brand
För att kunna avgöra hur programmen som undersökts fungerar att använda på verkliga fall
har en brand som beskrivs i kapitel 4 använts som indata i respektive program. Indatan är
sammanställd i appendix A. Både det fallet där effektutvecklingen har tagits fram utifrån
uppgifter från vittnen och de fallen som baseras på brandutredningsrapporten från Lunds
brandförsvar har undersökts. Nedan beskrivs uppkomna problem och erfarenheter från
simuleringen i och resultaten från FAST.

6.2.1 Simulering
För att kunna simulera branden med en så trovärdig indatafil som möjligt har en
känslighetsanalys utförts på vissa indataparametrar. Känslighetsanalysen som genomfördes i
kapitel 6.1 har väglett analysen. T.ex. har materialet i taket analyserats och valet visade sig
inte vara speciellt känsligt för förändringar.

Det var mycket enkelt att simulera den aktuella branden i FAST. Användarmiljön är tydligt
utformad och det är lätt att mata in indatan. Ett problem var dock att de effektkurvor som
matas in antags följa en αt2-kurva. I det aktuella fallet övergår branden först efter 180 s till att
följa en sådan med snabb tillväxthastighet och tiden innan det är brandförloppet mycket
långsamt. För att kunna simulera branden antogs att antändning skedde först efter 180 s och
att den därefter följde den snabba αt2-kurvan.

Den mekaniska ventilationen var förvånansvärt enkel att mata in. Ett fönster där det går att
grafiskt flytta på ventilationssystemets olika delar och ett fönster för varje del där data
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matades in gav en tydlig överblick av själva ventilationssystemet med dess beståndsdelar och
det var enkelt att ändra på värden.

6.2.2 Resultat
Resultatet från simuleringen på det fall som är baserat på vittnesuppgifter visar att
temperaturen i det övre brandgaslagret i fikarummet uppgår till 550 °C och i korridoren till
140 °C. Utifrån iakttagelser från brandplatsen verkar resultatet ge något för låga värden då
smälta plastdetaljer på väggen i korridoren tydde på att de utsatts för temperaturer på 200-300
°C. Brandgaslagrets höjd över golvet blev 1 m i brandrummet och 0.1 m i korridoren.
Resultaten redovisas i figur 6.1 – 6.4.

Figur 6.1: Temperaturen i övre respektive nedre brand-    Figur 6.2: Brandgaslagrets höjd i fikarummet.
gaslagret i fikarummet.

Figur 6.3: Temperaturen i övre respektive nedre brand-   Figur 6.4: Brandgaslagrets höjd i korridoren
gaslagret i korridoren
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De fallen som baseras på uppgifter från brandutredningen ger liknande resultat men med
förskjutning i tiden. Resultaten redovisas i figur 6.5 – 6.8 nedan.

Figur 6.5: Temperatur i övre brandgaslagret i fikarummet Figur 6.6: Brandgaslagrets höjd i fikarummet

Figur 6.7: Temperatur i övre brandgaslagret i korridoren  Figur 6.8: Brandgaslagrets höjd i korridoren
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7. Branzfire vers 98.004
Branzfire har utvecklats av Building Research Association of New Zealand (Branz) från wpi
fire code som i sin tur är en variant av Harvard Mark V. Programmet innehåller bl.a. en
modell för brandtillväxt i hörn som är avsedd att simulera beteendet hos ytmaterial på väggar
och tak (i standardtest som ISO 9705), vilka avser propan-gasbrännare som antändningskälla.

Öppningar kan öppnas eller stängas vid specificerad tidpunkt under simuleringen. Öppningen
är alltid öppen från början. Om flera öppningar specificeras behandlar programmet dessa som
en enda stor öppning med samma totala area och med en höjd på soffit som motsvarar den
högsta av öppningarna och en bröstningshöjd som motsvarar den lägsta av öppningarna. /16/
Det gick dock inte att köra programmet med öppningar vid försök

Något som är unikt för BRANZFIRE är att det är möjligt för programmet att förutsäga en
effekt/tid-kurva baserad på konkalorimeterdata istället för en matematisk modell som αt2-
branden eller kostsamma fullskaleförsök. /17/

Begränsningar, indata och utdata finns listade i tabell D.1 i appendix D.

7.1 Känslighetsanalys
Diagrammen från känslighetsanalysen går att finna i appendix D. Vissa diagram har dock
uteslutits då de inte visade någon avvikelse av utdatan för de undersökta parametrarna. Nedan
beskrivs påverkan av de olika indataparametrarna på den aktuella utdatan. Simuleringstiden är
endast 200 s dessa scenarier eftersom programmet inte godtog en längre simuleringstid för
given indatafil. Varje utdata diskuteras i var sitt underkapitel 7.1.1-7.1.5

7.1.1 Temperaturen i det övre brandgaslagret
Temperaturen i det övre brandgaslagret visar sig vara beroende av rummets volym. Det verkar
dock inte spela någon roll om det är höjden eller bredden av rummet som ändras.
Väggtjockleken påverkar inte temperaturen. Däremot påverkar omslutande ytors material den
maximala temperaturen, men inte den tidiga temperaturutvecklingen.

Temperaturerna inne och ute och relativa fuktigheten påverkade inte temperaturen någonting.

Variation av indataparametern massförlust påverkar inte temperaturutdatan någonting.
Detsamma gäller energiproduktionen och emissivitetskoefficienten. Då mekanisk ventilation
läggs till i indatafilen påverkar detta inte temperatuen någonting vilket tyder på att
ventilationsmodellen i programmet inte fungerar.

Brandens lokalisering påverkar inte temperaturutvecklingen såvida inte Karlssons modell för
brand i hörn används. Den modellen ger nämligen en högre temperatur (se figur D.6,
appendix D). De parametrar som går att ändra i de två olika modellerna för beräkning av
brand i hörn påverkar inte resultatet någonting förutom en parametern värmeflöde till tak
[kW/m2] i Karlssons modell (se figur D.7, appendix D)

När Delichatsios plymmodell används blir temperaturen lägre, dock inte i det initiala skedet
där temperaturkurvorna sammanfaller.

När programmet ställs in på läget för num.solver: simple driver sker ingen förändring jämfört
med referensfallet.
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Storleken på strålningsförlustandelen påverkar direkt temperaturen.

Effektkurvan påverkar tydligt temperaturutvecklingen. Små variationer i effektutvecklingen
ger skillnad i temperaturutveckling. Lyckas användaren återskapa effektutvecklingen med så
små marginaler som i denna analysen så ger detta inte några större skillnader men problemet
ligger just i att det är mycket svårt att överföra ett verkligt brandförlopp till en teoretisk
effektkurva.

7.1.2 Väggtemperatur i det övre brandgaslagret
Temperaturen på väggen i det övre brandgaslagret påverkas på samma sätt som temperaturen i
lagret av volymens storlek, omgivande ytmaterial, strålningsförlustandel, Delichatsios
plymmodell och effektkurvan.

Väggtemperaturen varierar dessutom med den initiala inomhustemperaturen. I fallet med en
lägre initial inomhustemperatur skiljer sig den maximala väggtemperaturen med nästan exakt
lika många grader som den initiala temperaturen.

Det sker ingen påverkan på vägtemperaturen om branden simuleras intill en vägg. Däremot
skiljer sig temperaturen mycket vid simulering av brand i hörn där det finns två olika modeller
för detta (se figur D.13, appendix D). Liksom i fallet för temperaturen i det övre
brandgaslagret så påverkar indataparametern värmeflöde till tak väggtemperaturen tydligt.

7.1.3 Brandgaslagrets höjd över golvet
De enda indataparametern som påverkar brandgaslagrets höjd över golvet är när Quintieres
modell för brand i hörn används. Till och med när rummets höjd varieras sammanfaller
brandgaslagrets sänkning med ursprungsfallet efter en kort tid (se figur D.15, appendix D).

7.1.4 Avgiven effekt från branden
Då branden är lokaliserad i ett hörn blir den maximala effekten avsevärt högre än i
referensfallet  för Karlssons modell (se figur D.21, appendix D). Vid variation på värmeflödet
till tak i Karlssons modell skiljer sig effektutvecklimgen markant, dock sammanfaller
kurvorna initialt.

7.1.5 Strålning till objekt inom rummet
Strålning till objekt i rummet påverkas av volymen på samma sätt som temperaturen i det övre
brandgaslagret (se kap.7.1.1). Det samma gäller omslutningsytors material, brandens
lokalisering, strålningsförlustandel, Delichatsios plymmodell samt effektkurvan. För övrigt
påverkar inga andra indataparametrar.

7.2 Applicering på brand
För att kunna avgöra hur programmen som undersökts fungerar att använda på verkliga fall
har en brand som beskrivs i kapitel 4 använts som indata i respektive program. Indatan är
sammanställd i appendix A. Det fallet där effektutvecklingen har tagits fram utifrån uppgifter
från vittnen har undersökts. Nedan beskrivs uppkomna problem och erfarenheter från
simuleringen i och resultaten från BRANZFIRE.

7.2.1 Simulering
Simuleringen av branden i BRANZFIRE visade sig vara ett problematiskt företag. Först och
främst är programmet en enrumsmodell och därför kom modelleringen endast att avse
brandrummet. Ett problem som detta medförde var hur den syremängd som fanns i korridoren
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skulle tillföras rummet och branden. Ett annat problem var att indatafilen inte godtog
decimaltal för måtten på rumsgeometrin. När t.ex. höjden i rummet matades in som 2.41 m
översattes detta till 2 m i indatafilen. I och med detta kan programmet inte anses vara
applicerbart på den aktuella brandfallet då rumshöjden påverkar resultatet enligt
känslighetsanalysen i kapitel 7.1. Som tidigare nämnts fungerade det heller inte att simulera
programmet med öppningar i indatan utan detta gav ifrån sig felmeddelande om att
beräkningarna inte konvergerade. Försök gjordes att ändra effektkurvan men varken
minskning eller ökning av tillväxthastighet förändrade möjligheten att simulera med
öppningar.

En annan brist som upptäcktes under simuleringsförsöken var att programmet inte protesterar
om en bredare öppning än vägg anges. Det protesterade däremot om öppningens höjd
översteg rumshöjden.

7.2.2 Resultat
BRANZFIRE var inte applicerbart på den aktuella branden. Om ett försök ändå skulle göras
att simulera branden hade mycket antaganden och känslighetsanalyser behövts göras. Indatan
skulle motsvara ett fall som inte liknade det verkliga. Bara en sådan sak som att
rumsgeometrin inte gick att ange med decimaler skulle medföra att ett antal simuleringar hade
fått göras. Problemet med att det inte gick att lägga in öppningar tyder på brister i källkoden
och programmet bör omarbetas.
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8. DSLAYV
DSLAYV är ett svenskt program och har utvecklats av Bengt Hägglund, FOA (Försvarets
forskningsanstalt). Programmet skiljer sig från de övriga programmen som undersöks genom
att det används i dos-miljö, där användaren måste ange kommandon för att kunna mata in
värden.

Datormodellen är en tvåzonsmodell där det nedre brandgaslagret behåller det initiala
förhållandet genom hela beräkningen. Endast de omslutande ytorna i det nedre lagret värms
upp. Modellen bygger på de matematiska lagarna för konservering av massa och energi. /18/
Antaget att tryck i ventilationskanaler inte påverkas av branden /18/. Programmet tar heller
inte hänsyn till syrehalten.

Begränsningar, indata och utdata finns listade i tabell E.1 i appendix E.

8.1 Känslighetsanalys
Diagrammen från känslighetsanalysen går att finna i appendix E. Vissa diagram har dock
uteslutits då de inte visade någon avvikelse av utdatan för de undersökta parametrarna. Nedan
beskrivs påverkan av de olika indataparametrarna på den aktuella utdatan. Då DSLAYV inte
fungerar när rummet är helt stängt tillfördes en läckageyta på 0.8 x 0.05 m2 till indatan i
grundscenariot, vilket bör beaktas vid jämförelse av utdata från de övriga programmen.
Simuleringstiden för de olika scenarierna är 180 s. För simuleringar med större öppningar har
simuleringstiden dock kunnas sättas till 400 s. Olika utdata diskuteras i var sitt underkapitel
8.1.1-8.1.3.

8.1.1 Temperaturen i det övre brandgaslagret
Temperaturen i det övre brandgaslagret visar sig vara beroende av rummets volym. Det verkar
dock inte spela någon roll om det är höjden eller bredden av rummet som ändras.
Väggtjockleken påverkar inte temperaturen. Däremot påverkar omslutande ytors material
temperaturutvecklingen. (se figur E.2, appendix E)

Temperaturerna inne och ute, påverkade inte temperaturen någonting. Öppning i tak och
mekanisk ventilation med flöden på 1 m3/s samt 3 m3/s påverkade inte heller resultatet. För
vertikala öppningar förändras endast temperaturkurvan för fallet när den definierade
öppningen är helt öppen. Temperaturen blir där något lägre i det övre brandgaslagret. (se figur
E.3, appendix E)

Det konvektiva värmetransporttalet i det övre brandgaslagret påverkar temperaturen synbart.
En minskning av talet ger en ökning av temperaturen.

När Thomas´ plymmodell används ser temperaturutvecklingen något annorlunda ut än i
grundscenariofallet där Zukoskis plymmodell används. Skillnaden är dock mycket liten och
kurvorna konvergerar relativt snabbt (se figur E.5, appendix E). Plymkoefficinenten påverkar
också temperaturen något (se figur E.6, appendix E).

Effektiva förbränningsvärmet påverkar helt klart temperaturutvecklingen.
Temperaturökningen sker snabbare i fallet med högre förbränningsvärme och ger en högre
maximal temperatur.
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Temperaturutvecklingen skiljer sig inte någonting mellan fallen där branden är belägen intill
en vägg eller i ett hörn.

Effektkurvan påverkar tydligt temperaturutvecklingen. Små variationer i effektutvecklingen
ger skillnad i temperaturutveckling. Lyckas användaren återskapa effektutvecklingen med så
små marginaler som i denna analysen så ger detta inte några större skillnader men problemet
ligger just i att det är mycket svårt att överföra ett verkligt brandförlopp till en teoretisk
effektkurva.

De parametrar som inte omnämns har inte påverkat temperaturen i det övre brandgaslagret
någonting.

8.1.2 Väggtemperatur i det övre brandgaslagret
Temperaturen på väggen i det övre brandgaslagret påverkas på samma sätt som temperaturen i
det övre brandgaslagret av volymens storlek, förbränningsvärmets storlek, effektkurva, val av
plymmodell samt storleken på öppningar.

Väggtemperaturen varierar dessutom med den initiala inomhustemperaturen. Skillnaden i
temperatur mellan de olika fallen är näst intill identisk för den maximala väggtemperaturen i
tidsintervallet som i det initiala skedet.

Väggens material påverkar väggtemperaturen markant (se figur E.10, appendix E).

8.1.3 Brandgaslagrets höjd över golvet
Brandgaslagrets höjd skiljer sig något för fallen med olika rumsgeometrier. Störst skillnad ger
naturligtvis fallen med olika rumshöjd (se figur E.15, appendix E)

Materialet i de omslutande ytorna påverkade inte höjden på brandgaslagret förrän det nått till
1 m över golvet. Effektiva förbränningsvärmet påverkar höjden något (se figur E.21, appendix
E)

En taköppning visade sig ge en långsammare sänkning av brandgaslagret, dock inte under den
första minuten (se figur E.17, appendix E). Det samma gällde vertikala öppningar med en
långsammare sänkning för en större öppning (se figur 18, appendix E).

Thomas´ plymmodell gav en lika snabb sänkning av brandgaslagret som grundscenariot men
den påbörjades senare (se figur E.19, appendix E). Plymkoefficinenten påverkade tydligt
brandgaslagrets höjd (se figur E.20, appendix E).

8.2 Applicering på brand
För att kunna avgöra hur programmen som undersökts fungerar att använda på verkliga fall
har en brand som beskrivs i kapitel 4 använts som indata i respektive program. Indatan är
sammanställd i appendix A. Det fallet där effektutvecklingen har tagits fram utifrån uppgifter
från vittnen har undersökts. Nedan beskrivs uppkomna problem och erfarenheter från
simuleringen i och resultaten från DSLAYV.

8.2.1 Simulering
Eftersom DSLAYV är en enrumsmodell har endast brandrummet simulerats vilket gör att
resultaten från simuleringarna inte går att jämföra med t.ex. de temperaturer som uppskattades
ha uppnåtts i korridoren.
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För att kunna simulera branden med en så trovärdig indatafil som möjligt har en
känslighetsanalys utförts på vissa indataparametrar. Känslighetsanalysen som genomfördes i
kapitel 8.1 har väglett analysen. T.ex. har materialet i de omslutande ytorna i det övre
brandgaslagret analyserats. I DSLAYV kan inte material i tak, vägg respektive golv definieras
var för sig utan de omslutande ytorna består enligt programmet av samma material. Vid
variation av stommaterialet visade resultaten på viss avvikelse för temperaturen i det övre
brandgaslagret, men temperaturutvecklingen upp till 600 °C var näst intill identiska för de
olika fallen varför indatan fick förbli oförändrad. Övriga utdataparametrar skilde sig inte åt.

I DSLAYV begränsas inte brandförloppet av att syrehalten blir för låg utan detta måste
användaren själv ta hänsyn till då brandens effektutveckling anges i indatafilen. För att få reda
på när detta inträffade utfördes en simulering i CFAST med enbart brandrummet och den
ursprungliga effektutvecklingen. Från utdata kunde sedan avläsas vilken tid syret begränsade
brandförloppet. Detta tillvägagångssätt gör nu att en jämförelse mellan programmen är
omöjlig eftersom CFAST har påverkat indatan i DSLAYV.

Ett vanligt problem i DSLAYV är att beräkningarna inte konvergerar vilket medför att
programmet kraschar. Oftast är det tidsstegen i simuleringarna , öppningarna eller
brandtillväxten som måste ändras /19/. Problemet för användaren är att det från programmets
felmeddelande inte framgår vad som är fel i indatan. Man får helt enkelt pröva sig fram vilket
kan vara mycket tidskrävande. För denna branden visade det sig t.ex. efter 20-talet
simuleringar att brandtillväxten de första minuterna var för långsam för programmet. För att
komma ifrån detta problem antags i indatan att branden startar först när den spridit sig till
träskåpet över tekokaren (se kapitel 4.4). Tidsförskjutningen får sedan kompenseras när
resultaten analyseras.

8.2.2 Resultat
Resultaten från DSLAYV avviker markant från de övriga programmens resultat. Den
maximala temperaturen i det övre brandgaslagret uppgår till hela 2100 °C. Detta tyder på att
försöket att simulera syrebegränsning genom att ändra effektkurvan utifrån resultaten från
CFAST inte lyckades. Även väggtemperaturen uppnår värden i samma storleksordning.
Brandgaslagrets höjd i rummet når ned till 1.4 m över golvet.

Resultaten redovisas i figur 8.1 – 8.3.
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Figur 8.3: Brandgaslagrets höjd i fikarummet.
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9. Slutsatser
De fyra programmen som undersöktes gav alla ett liknande resultat av känslighetsanalyserna,
trots att indataparametrarna skilde sig något åt mellan modellerna. En tydlig skillnad i
resultaten var dock hur de påverkades av var branden var placerad. CFAST visade på
förändringar av resultat beroende på var branden var placerad i förhållande till väggar och
hörn. Varken i FAST eller DSLAYV påverkades resultatet av brandens placering och i
BRANZFIRE påverkades resultatet om branden var placerad i ett hörn men endast
brandgaslagrets höjd över golvet påverkades av att branden var placerad intill en vägg.

Från känslighetsanalyserna på tvåzonsmodellerna kan slutsatsen dras att de är mycket
känsliga för variation av indata som påverkar tillgången av syre i rummen (om de kan beräkna
det) samt vilken effekt branden avger. I en brandförloppsutredning efter en brand är det
relativt enkelt att finna de indata som påverkar tillgången på syret. Storleken på öppningar och
rumsgeometrier kan mätas eller avläsas på ritningar i de fall brandrummet inte är intakt och
mekanisk ventilation borde finnas dokumenterat på ritningar och i drift- och
underhållsinstruktioner. Hänsyn måste också tagas till läckageytor som finns i alla byggnader
och det finns mallar för hur stora dessa kan antagas vara i t.ex. /11/.

Det stora problemet är att konstruera effektkurvan för brandförloppet. Effektutvecklingen
beror på den initiala brandens storlek, brandtillväxten och antändning av nya objekt och
effektutvecklingen av dessa. Modellering av förbränningsprocessen och effektutveckling är
extremt komplex och ännu i ett tidigt skede vad gäller forskning. /8/ Så länge detta problem
kvarstår kan inte heller resultaten från tvåzonsmodellerna granskas. Det finns helt enkelt inte
tillräckligt med expertis för att kunna bedöma huruvida en effektkurva stämmer överens med
ett brandförlopp.

Simuleringen av branden på Uggleskolan visade att de stora problemen i insamlingen av
indata var att för det första konstruera effektkurvan för en brand som endast kunde beskrivas
utifrån vittnen från branden och för det andra att avgöra materialegenskaper i de omslutande
materialen. Problemet med materialvalen i programmen löstes genom att utföra
känslighetsanalyser men effektkurvan kunde endast underbyggas av resonemang och
erfarenhetsmässigt rimliga antaganden. Programmet BRANZFIRE gick inte att applicera på
branden eftersom det inte gick att simulera med öppningar. Resultaten från simuleringarna i
de övriga programmen skilde sig något åt. Speciellt DSLAYV gav avvikande resultat p.g.a.
att branden i detta program inte begränsas av syrehalten. Detta hade försökts kompenseras
genom att effektkurvan i indatan avtog från den tidpunkt då simuleringen i CFAST påvisade
syrebegränsning. Detta försök misslyckades alltså och temperaturen i brandrummet uppgick
till 2000 °C enligt programmet vilket kan jämföras med drygt 700 °C och 550 °C för CFAST
respektive FAST. Resultaten från simuleringarna i de olika datormodellerna presenteras i
figur 9.1-9.3. Resultatet visar på att FAST ger något lägre temperatur samt högre
brandgaslager än CFAST. Då det i /15/ framgick att CFAST tenderar att överskatta
temperaturen i övre brandgaslagret och underskatta brandgaslagrets höjd tyder detta på att
FAST ger något bättre överensstämmande resultat.
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Figur 9.1: Temperatur i övre brandgaslagret i fikarummet för de olika
simuleringarna.

Figur 9.2: Brandgaslagrets höjd i fikarummet för de olika
simuleringarna.

Figur 9.3: Temperatur i övre brandgaslagret i korridoren för de olika
simuleringarna.
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Vad kan då syftet vara med att använda datormodeller i brandförloppsutredningar? Det som
datormodeller verkar kunna tillföra en brandutredning är att ge indikationer på hur ett
brandförlopp gått till. Det borde gå att spåra om vissa temperaturer har kunnat uppnås om
något definierat objekt har antänts. Hur en datormodell kan användas i en
brandförloppsutredning är mycket beroende på hur länge brandförloppet har pågått. Om
branden släcktes i ett tidigt skede kan t.ex. en simulering visa på hur det kunde ha gått om
branden inte släckts vilket kan vara intressant för den drabbade om t.ex. inköp av
brandskyddsutrustning övervägs. Ett annat syfte kan vara att visa hur olika släckutrustning
kunde påverka brandförloppet eller hur skillnader i brandbelastning kan förändra ett
brandförlopp i en lokal.

På grund av svårigheten med att bestämma den exakta effektutvecklingen och eftersom det
idag finns ett mycket dåligt underlag för hur känsliga modellerna är för variation av indata
kan inte modellerna användas för att exakt återskapa en brand. Detta i kombination med de
olika felkällor som användare, experimentella resultat som programmen baseras på samt fel i
de fysikaliska modellerna står för gör att osäkerheten i resultaten är väldigt stor. Dessutom
tillkommer det en felkälla till brandutredningen. Ofta får personen som utför utredningen lita
på vad vittnen har att berätta och då träder genast den kritiska faktorn tiden in.
Effektutvecklingens karaktär är mycket beroende av tiden som visat sig vara den faktor som
är svårast att minnas. /3/

Beräkningsmodellerna som undersökts i rapporten kan alltså vara ett bra verktyg för att
undersöka påverkan av förändringar och för att få en uppskattning av de olika resultaten men
inte som ett exakt beräkningsprogram för de olika kemiska och fysikaliska reaktionerna som
ett brandförlopp omfattar. Utdatan från modellerna kan också utgöra ett användbart
presentationsmaterial gentemot personer som inte är så insatta i den brandtekniska
vetenskapen men det är samtidigt viktigt att betona osäkerheter i modellerna och att använda
dem med omsorg vilket innebär att kritskt granska resultat och utföra känslighetsanalyser på
osäkra indata.
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10. Diskussion
Om nu tvåzonsmodellerna kommer att användas mer i brandförloppsutredningar måste mer
göras för att utveckla både krav på modeller och användare. Modellerna borde granskas för att
det skall kunna bli möjligt att göra en kartläggning av dess osäkerheter och undersöka i hur
stor grad vilka parametrar påverkar vilka. Dessutom borde det för varje modell specificeras
för vilka typer av bränder och lokaler de är giltiga. Det bör även ställas krav på användare av
programmen om de används i kommersiellt syfte. Till exempel kunde det finnas någon typ av
certifiering av både användare och modell. Det hade även varit bra om det funnits någon typ
av vägledning för att utföra känslighetsanalyser på erhållna resultat.

En modellering av ett brandförlopp måste alltid följas av en diskussion. Om t.ex. ett fönster
höll i en rumsbrand och en brandmodell sedan ger resultatet att temperaturen i rummet var så
hög att fönsterrutan egentligen skulle ha gått sönder så finns det två sätt att tolka resultatet:
1. Modellen gav ett för högt värde på temperaturen
2. Fönstret höll trots den höga temperaturen
Vid diskussion kommer naturligtvis olika personer bedöma saken olika. Något man kan göra
åt problemet är att antingen sätta sig in i datormodellens fysikaliska uttryck eller att utföra
känslighetsanalyser för att få en vidare bild av resultatet och utifrån detta avgöra graden av
resultatets validitet.

Det finns även outforskade områden som påverkar brandförlopp. Ett typiskt exempel är hur
ventilations- och luftbehandlingssystem i byggnader påverkar brandförloppet i ett rum /9/. Då
dessa system vanligen ingår i bostadsbyggnader och ventilationen är en av de viktigaste
parametrarna som påverkar brandförloppet och dess omgivning måste användaren av en
datormodell vara kritisk mot resultat från programmet när mekanisk ventilation har ingått i
indatan.

Datormodellerna borde utvecklas till att bli mer användarvänliga. Ett sätt är att minska antalet
indataparametrar genom att införa fler typvärden. Från känslighetsanalyserna på de olika
modellerna indikerades att det finns en hel del parametrar som inte påverkade resultatet då de
varierades. Om en mängd känslighetsanalyser utfördes på den aktuella modellen skulle säkert
vissa indataparametrar kunna ersättas med typvärden. Antagligen kommer dessa värden att
skilja något mellan olika typer av bränder varför det hade varit en idé att arbeta fram mallar på
indatavärden för ett antal typbränder.

Ett annat sätt att förenkla användandet är att t.ex. införa fler mallar i själva modellen. Till
exempel kunde programmet själv ta hänsyn till läckageytor utifrån att typ av byggnad angivits
och fler parametrar kunde finnas i s.k. rullgardinsmenyer. Ett måste för att göra modellerna
enklare är att de felmeddelanden som kommer upp på skärmen beskriver exakt vad som är fel
eller ger någon vägledning av vad som är fel i indata.

Något som också vore önskvärt är att användarmanualer för de olika modellerna utarbetas
som väl beskriver tillvägagångssätt för hur t.ex. mekanisk ventilation ska behandlas i
programmet. En sådan saknades verkligen när brandscenariet skulle simuleras. Alltför mycket
fakta kring modellerna finns endast hos de vana användarna som är självlärda och det hade
varit till stor hjälp om all denna spridda kunskap kunde samlas i ett dokument till hjälp för nya
användare.
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Till slut kan då frågan ställas vad nyttan hade varit med att använda datormodeller i en
brandförloppsutredning av branden på Uggleskolan. Branden har redan inträffat och den
medförde mycket stora skador och startföremålet är identifierat. Resultatet av eventuella
simuleringar finns ju redan. I brandutredningen /5/ beskrivs hur brandförloppet gick till,
omfattning, skador, räddningstjänstens insats och hur brandskyddsutrustning och
brandcellsgränser fungerade. För denna brand verkar inte beräkningar med datormodeller
kunna tillföra något. Tyngdpunkten i brandutredningar av denna typen av bränder borde
istället ligga på att utvärdera huruvida det förebyggande arbetet har fungerat och vilka
åtgärder som kan göras för att förbättra brandskyddet.
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Appendix A – Sammanställning av indata.

A.1 Indata till grundscenariet
I känslighetsanalysen av de olika datormodellerna användes ett grundscenario som indata.
Scenariet beskriver en rumsbrand med en effekt med medelsnabb tillväxthastighet. Detta
scenario användes sedan i alla simuleringar men med en indataparameter förändrad för att
kunna avgöra hur stor påverkan just denna parameter hade på olika utdata. De olika
modellerna krävde något olika indataparametrar men ingen av parametrarna som förekom i
flera program valdes olika. Nedan redovisas alla parametrar som använts i grundscenarierna i
de olika datormodellerna.

Omgivning Vindparameter 0
Temperatur inne 20 °C Öppning2 (stängd)
Temperatur ute 15 °C Bredd 0.65 m
Tryck inne 105 Pa Höjd 1.2 m
Tryck ute 105 Pa Bröstningshöjd 0.85 m
Relativa fuktigheten 0 % Vindparameter 0
Nivå över mark 0 m Läckageöppning (DSLAYV) 0.05 x 0.8 m2

Vindhastighet 0 m/s β - massflödeskonstant 1
Referenshöjd (vind) 10 m Brandspecificering
”Power law” 0.16 Förbränningsvärme 18 MJ/kg
Densitet (luft) 1.2 kg/m3 Syrehaltsgräns 10 %
Spec. värmekapacitivitet
(luft) 1040 J/kgK

GMW = Molekylvikt
Position

16 g

Konvektiva
värmetransporttalet (luft) 20 W/m2K

x-koordinat
y-koordinat

2 m
1 m

Konvektiva värme-
transporttalet (yttervägg) 10 W/m2K

z-koordinat
Typ

0 m
syrebegränsad

Emmisivitet (yttervägg) 1 Takjet Läge: av
Gasabsorptionskoeff 1 Tillväxthastighet 0.012 kW/s2

Rumsgeometri Energi produktion 12.4
Antal rum 1 Sot produktion 0.015
Bredd 3.5 m H20 produktion 0.442
Djup 4.5 m CO2 produktion 1.27
Höjd
Golvnivå

2.5 m
0 m

Plymmodell McCaffrey alt.
Zukoski

Omslutande ytor Brandhöjd 0.25 m
Takmaterial Betong Num. solver Adaptive driver
Taktjocklek 150 mm Hörn modell ingen
Golvmaterial Betong Plymflödeskoefficient 0.21
Golvtjocklek 100 mm Förbränningsparametrar
Väggmaterial Betong Strålningsförlustandel 0.35
Väggtjocklek 150 mm Emissionskoefficient 0.8 m-1

Densitet 2300 kg/m3 Massförlust 0.011 kg/sm2

Spec. värmekapacitivitet 880 J/kgK Initial bränsletemperatur 20 °C
Termisk konduktivitet 1 W/mK Antändningstemperatur gas 220 °C
Konduktion till tak Läge: av Rökpotential 960 m2/kg
Konduktion till golv Läge: av Rök extinction koefficient 3300 m2/kg
Öppningar Tillstånd utanför rummet gas
Öppning1 (stängd) Flam temperatur 800 °C
Bredd 0.8 m Emissivitet i flamman 0.8
Höjd 2.0 m Exponent av Froude 0.33
Bröstningshöjd 0 m Flamhöjdskonstant 10
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A.2 Indata till brandscenariet
Nedan redovisas en sammanställning av den indata som användes för att simulera den brand
som inträffade på Uggleskolan i Södra Sandby i juni 1997 (se Appendix F). De olika
modellerna krävde något olika indataparametrar men ingen av parametrarna som förekom i
flera program har valts olika.

Omgivning Dörr till korridor (öppen)
Temperatur inne 20 °C Bredd 0.91 m
Temperatur ute 20 °C Höjd 2.04 m
Tryck inne 105 Pa Bröstningshöjd 0 m
Tryck ute 105 Pa Vindparameter 0
Relativa fuktigheten 0 % Läckageöppning (DSLAYV) 0.05 x 0.8 m2

Nivå över mark 0 m β - massflödeskonstant 1
Vindhastighet 0 m/s Mekanisk ventilation
Referenshöjd (vind) 10 m Tilluft (fikarum)
”Power law” 0.16 Flöde 0.139 m3/s
Densitet (luft) 1.2 kg/m3 Area don 2 x 0.0284 m2

Spec. värmekapacitivitet Orientering don horisontellt
(luft) 1040 J/kgK Höjd över golv don 2.41 m
Konvektiva Frånluft (fikarum)
värmetransporttalet (luft) 20 W/m2K Flöde 0.153 m3/s
Konvektiva värme- Area don 4 x 0.0177 m2

transporttalet (yttervägg) 10 W/m2K Orientering don horisontellt
Emmisivitet (yttervägg) 1 Höjd över golv don 2.41 m
Gasabsorptionskoeff 1 Tilluft (korridor)
Rumsgeometri Flöde 0.111 m3/s
Antal rum 2 Area don 1 x 0.0284 m2

FIKARUMMET Orientering don horisontellt
Bredd 4.7 m Höjd över golv don 2.34 m
Djup 6.4 m Frånluft (korridor)
Höjd 2.41 m Flöde 0.111 m3/s
golvnivå 0 m Area don 1 x 0.0177 m2

KORRIDOREN Orientering don horisontellt
Bredd 1.7 m Höjd över golv don 2.34 m
Djup 19.3 m Brandspecificering
Höjd 2.34 Förbränningsvärme 18 MJ/kg
golvnivå 0 m Syrehaltsgräns 10 %
Omslutande ytor GMW = Molekylvikt 16 g
FIKARUMMET Position
Takmaterial Akustikplattor x-koordinat 0.5 m
Taktjocklek 10 mm y-koordinat 0.2 m
Golvmaterial Betong z-koordinat 0.7 m
Golvtjocklek 100 mm Typ Syrebegränsad
Väggmaterial Gips + trä Takjet Läge: av
Väggtjocklek 130 mm Tillväxthastighet  kW/s2

Densitet  kg/m3 Brandhöjd 0.3 m
Spec. värmekapacitivitet  J/kgK Energi produktion 12.4
Termisk konduktivitet  W/mK Sot produktion 0.015
Konduktion till tak Läge: på/av H20 produktion 0.442
Konduktion till golv Läge: på/av CO2 produktion 1.27
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KORRIDOREN Plymmodell McCaffrey alt.
Takmaterial Stål Zukoski
Taktjocklek  mm Num. solver Adaptive driver
Golvmaterial Betong Hörn modell ingen
Golvtjocklek 100 mm Plymflödeskoefficient 0.21
Väggmaterial Gips + trä Förbränningsparametrar
Väggtjocklek 130 mm Strålningsförlustandel 0.35
Densitet  kg/m3 Emissionskoefficient 0.8 m-1

Spec. värmekapacitivitet 0 J/kgK Massförlust 0.011 kg/sm2

Termisk konduktivitet  W/mK Initial bränsletemperatur 20 °C
Konduktion till tak Läge: på/av Antändningstemperatur gas 220 °C
Konduktion till golv Läge: på/av Rökpotential 960 m2/kg
Öppningar Rök extinction koefficient 3300 m2/kg
Dörr till altan (öppen) Tillstånd utanför rummet gas
Bredd 1.21 m Flamtemperatur 800 °C
Höjd 1.98 m Emissivitet i flamman 0.8
Bröstningshöjd 0 m Exponent av Froude 0.33
Vindparameter 0 Flamhöjdskonstant 10



B.1 Inventering av parametrar
Begränsningar, indata och utdata till CFAST presenteras i tabell B.1. och förklaringar till vissa
parametrar finns under tabellen.
Tabell B.1: Begränsningar, indata och utdata till CFAST
Begränsningar Maxeffekt- 60 MW

15 rum
16 bränder
5 fläktar

Horisontellt ventilationsflöde: max 3 neutralplan
Mekanisk ventilation: måste ha liten öppning till
utsidan
Endast rektangulära rum

Indata Simuleringstid,Print, History, display,
restart
Ti [°C]
Tu [°C]
Pi – tryck inomhus [Pa]
Pu – tryck utomhus [Pa]
Vindhastighet  [m/s]
Referenshöjd [m]
p – konstant kallad ”power law” och
anges till 0.16 1)

Rumsgeometri
Bredd [m]
Djup [m]
Höjd [m]
Golvets höjd [m]
Öppningar
1:a rummet
2:a rummet
nummer på öppning
bredd [m]
Höjd från golv till öppnings överkant [m]
Bröstningshöjd [m]
Vindhastighet [m/s]
Öppen/stängd 2)

Taköppningar
Rum över
Rum under
Form (rektangulär eller cirkulär)
Area [m2]
Termiska data 3)

Takmaterial
Golvmaterial

Väggmaterial
Specificering av brand:
∆Hc - Förbränningsvärmet [MJ/kg]
lim O2 –syrehaltsgräns där branden begränsas [%]
Relhum – Relativa fuktigheten [%]
GMW – gram molekylvikt [kg]
x-, y- och z-koordinater
Type (1=brand oberoende av syrehalt / 2=brand
begränsas av syrehalt)
Cjet (off / ceiling / wall / all)
Pyrolys [kg/s]
Q – effektutveckling (Effekt [W] – tid [s] -kurva)
Höjd
Area
H/C 4)

O2 
5)

CO/CO2 
6)

C/CO2 
7)

HCN 8)

HCL 9)

Ct
Objekt
Namn
Starttid för brand i objektet [s]
Första elementet
x-, y- och z-koordinater [m]
Fläktar och ventilationskanaler
Komponentnummer
Nodnummer
Vertikal/horisontell
Höjd för mittpunkt [m]
Area [m2]

Utdata Luftflöde ut genom öppning [kg/s]
Luftinträngning i plym ut genom öppning
[kg/s]
Strålning till ett objekt [W/m2]
Effektutveckling i flamma ut genom
öppning [kW]
Effektutveckling från branden [kW]
Total strålningsvärme in i det övre lagret
[W]
Total konvektionsvärme in i det övre
lagret [W]
Pyrolys av bränslet [kg/s]
Massflöde från plymen in i det övre
lagret [kg/s]

Luftinträngning i plymen [kg/s]
HCl – koncentration på väggytan [mg/m2]
P – tryck [Pa]
Effektutveckling i det nedre brandgaslagret [kW]
Effektutveckling i det övre brandgaslagret [kW]
Tw – Temperatur väggytan [°C]
Tu – Temperatur i övre brandgaslagret [°C]
Tl - Temperatur i nedre brandgaslagret [°C]
Vu – Volym av övre brandgaslagret [m3]
Massdensitet av spec. ämne i övre/nedre
brandgaslagret [kg/m3]
Species density
Brandgaslagrets höjd [m]



1)p används i följande uttryck för vindhastigheten på höjden z:

där:
v – vindhastighet [m/s]
v0- referenshastighet [m/s]
z – höjd [m]
H – referenshöjd [m]

2) Går att tidstyra.

3) Det finns en databas med 46 olika material. Det går även att lägga till egna material. Följande parametrar måste då
anges:
k- termisk konduktivitet [W/mK]
c – specifik värmekapacitivitet [J/kgK]
ρ - densitet [kg/m3]
materialets tjocklek [m]
ε - emissivitet [1]

4) Anger massförhållandet mellan väte- och kolatomer i bränslet.

5) Anger massförhållandet mellan syre- och kolatomer i bränslet.

6) Anger förhållandet mellan produktionen av CO och CO2 i förbränningsprodukterna.

7) Anger förhållandet mellan produktionen av C och CO2 i förbränningsprodukterna.

8) Anger massförhållandet mellan vätecyanid och kol i bränslet.

9) Anger massförhållandet mellan väteklorid och kol i bränslet.
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vv 





= 0



B.2 Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen på programmet gick ut på att ändra en indataparameter i grundscenariot,
beskrivet i appendix grundscenario, i varje simulering för att avläsa eventuell variation på utdata.
I kapitel B.2.1 beskrivs dessa förändringar i grundscenariot och i kapitel B.2.2 visas utdatan i
form av diagram där kurvor jämförs med grundscenariot vars utdata benämns referens. Endast de
diagram som visade på variation i utdata redovisas.

B.2.1 Förändringar i indata

1 Rummets bredd ökas 10% ⇒ bredd = 3.85 m
2 Rummets bredd minskas 10% ⇒ bredd = 3.15 m
3 Rummets höjd ökas 10% ⇒ höjd = 2.75 m
4 Rummets höjd minskas 10% ⇒ höjd = 2.25 m
5 Temperatur utomhus ökas 5 °C ⇒ temperatur = 20 °C
6 Temperatur utomhus minskas 5 °C ⇒ temperatur = 10 °C
7 Temperatur inomhus ökas 5 °C ⇒ temperatur = 25 °C
8 Temperatur inomhus minskas 5 °C ⇒ temperatur = 15 °C
9 Vindhastighet = 3 m/s
10 Vindhastighet = 10 m/s
11 Öppning1 öppnas 10% ⇒ öppning: 0.8 x 0.2 m2

12 Öppning1 öppnas 20% ⇒ öppning: 0.8 x 0.4 m2

13 Öppning1 öppnas 50% ⇒ öppning: 0.8 x 1.0 m2

14 Öppning1 öppnas 100% ⇒ öppning: 0.8 x 2.0 m2

15 Väggmaterial ändras till gips
16 Förbränningsvärmet ökas 50% ⇒ ∆Hc = 27 MJ/kg
17 Syrehaltsgränsen minskas 7 procentenheter ⇒ limO2 = 3%
18 Syrehaltsgränsen ökas 2 procentenheter ⇒ limO2 = 12%
19 Relativa fuktigheten ändras till 50%
20 GMW – gram molekylvikt ändras till 20g
21 Brand belägen intill vägg ⇒ pos. x = 0
22 Brand belägen i hörn ⇒ pos. x = 0, pos. y = 0
23 Cjet : wall ⇒ fungerade ej
24 Effekten ökas 10%
25 Effekten minskas 10%
26 Effekten ökas 5%
27 Effekten minskas 5%
28 ”14” + vindhastighet = 3 m/s
29 ”14” + vindhastighet = 10 m/s
30 ”14” + syrehaltsgränsen minskas 7 procentenheter ⇒ limO2 = 3%
31 ”14” + syrehaltsgränsen ökas 2 procentenheter ⇒ limO2 = 12%
32 ”14” + relativa fuktigheten ändras till 50%
33 Brandhöjd = 0.3 m
34 Brandhöjd = 0.2 m
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B.2.2 Utdata

Figur B.1: Temperatur i övre brandgaslagret för olika geometrier.

Figur B.2: Temperatur i övre brandgaslagret för olika stora öppningar.

Figur B.3: Temperatur i övre brandgaslagret för annat väggmaterial
samt ökat förbränningsvärme.
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Figur B.4: Temperatur i övre brandgaslagret för olika syrehaltsgräns.

Figur B.5: Temperatur i övre brandgaslagret för brand intill vägg
samt brand i hörn.

Figur B.6: Temperatur i övre brandgaslagret för olika effektkurvor.
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Figur B.7: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika geometrier.

Figur B.8: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för förändrad
inomhus- respektive utomhustemperatur.

Figur B.9: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika vind-
hastigheter.
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Figur B.10: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika stora
öppningar.

Figur B.11: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för annat vägg-
material samt ökat förbränningsvärme.

Figur B.12: Väggtemperatur i övre brandgaslagret olika syrehalts-
gränser.



Tv

0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400

tid (s)

referens

rel.fuktighet: 50%
GMW: 20

Tv

0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400

tid (s)

referens

brand intill vägg
brand i hörn

Tv

0

10

20

30

40

50

60

70

0 100 200 300 400

tid (s)

referens
effekt: +10%

effekt: -10%
effekt: +5%

effekt: -5%

Figur B.13: Väggtemperatur i övre brandgaslagret förändrad relativ
fuktighet samt GMW (=gram molekylvikt).

Figur B.14: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för brand intill vägg
samt brand i hörn.

Figur B.15: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika effekt-
kurvor.
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Figur B.16: Brandgaslagrets höjd för olika geometrier.

Figur B.17: Brandgaslagrets höjd för olika stora öppningar.

Figur B.18: Brandgaslagrets höjd för brand intill vägg samt brand i hörn.
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Figur B.19: Avgiven effekt från plymen för olika geometrier.

Figur B.20: Avgiven effekt från plymen för olika stora öppningar.

Figur B.21: Avgiven effekt från plymen för annat väggmaterial samt
ökat förbränningsvärme.
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Figur B.22: Avgiven effekt från plymen för olika syrehaltsgränser.

Figur B.23: Avgiven effekt från plymen för brand intill vägg samt
brand i hörn.

Figur B.24: Avgiven effekt från plymen för olika effektkurvor.
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Figur B.25: Strålning till objekt i rummet för olika geometrier.

Figur B.26: Strålning till objekt i rummet för olika stora öppningar.

Figur B.27: Strålning till objekt i rummet för annat väggmaterial
samt ökat förbränningsvärme
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Figur B.28: Strålning till objekt i rummet för olika syrehaltsgränser.

Figur B.29: Strålning till objekt i rummet för brand intill vägg samt
brand i hörn.

Figur B.30: Strålning till objekt i rummet för olika effektkurvor.



C.1 Inventering av parametrar
Begränsningar, indata och utdata till FAST presenteras i tabell C.1. och förklaringar till vissa
parametrar finns under tabellen.

Tabell C.1: Begränsningar, indata och utdata till FAST
Begränsningar 30 rum 15 brinnande objekt
Indata Simuleringstid,Print, History, display,

restart
Ti [°C]
Tu [°C]
Nivå inne [m]
Nivå ute [m]
Pi – tryck inomhus [Pa]
Pu – tryck utomhus [Pa]
Relativa fuktigheten [%]
Vindhastighet  [m/s]
Referenshöjd [m]
p – konstant kallad ”power law” och anges
till 0.16 1)

Antal rum
Rumsgeometri
Bredd [m]
Djup [m]
Höjd [m]
Golvets höjd [m]
Horisontellt flöde genom öppning
nummer på öppning
öppen/stängd 2)

bredd [m]
Höjd från golv till öppnings överkant [m]
Bröstningshöjd [m]
Vindriktning 3)

Vertikalt flöde genom öppning
Tak/golv
Form (rektangulär/cirkulär)
Area
Mekanisk ventilation
-Ventilationsdon till rum
Orientering (horisontell/vertikal)
Höjd från golv till mittpunkt [m]
Area [m2]
-Ventilationskanal
Flödeskoefficient [1] 4)

Tvärsnittsarea vid änden [m2]
Längd [m]
Diameter [m] 5)

Absolut råhet 6)

Absolut höjd [m]
Fläkt
Tryck – flöde förhållande [Pa – m3/s]
Absolut höjd [m]
Termiska data 7) 8)

Takmaterial
Golvmaterial
Väggmaterial
Tak/golv konduktion från rum
Golv konduktion: på/av
Tak konduktion: på/av

Specificering av brand:
Starttid [s]
Tid då Q = 1 MW [s]
Tid då Q = konstant [s]
Tid då Q börjar avta [s]
Tid då Q = 0 [s]
tvåzonsmodell / enzonsmodell
Typ: (begränsad/obegränsad/av)
Position: x-, y- och z-koordinater
Lim O2: Gräns för syre [%]
∆Hc – förbränningsvärme [J/kg]
Tfuelin – Bränslets initiala temperatur [°C]
Tgas,ign – antändningstemp. för gasfas [°C]
Strålningsförlustandel [1]
Pyrolys [kg/s]
Q – effektutveckling (Effekt [W] – tid [s] -kurva)
Höjd
Area
H/C 9)

O2 
10)

CO/CO2 
11)

C/CO2 
12)

HCN 13)

HCL 14)

Objekt som brinner 15)

Objekt
Typ (vägg/annat)
-vägg
 yta (upp, främre, höger, bakre, vänster, ner)
 x- och y-koordinater för centrum
-annat
 material 7)

 x-, y- och z-koordinater för centrum
 x-, y- och z-värden för normalvektor till objekt
Avancerad numerisk lösning (steady
state/explicit/implicit)
Detektor/sprinkler: 16)

-ingen
-värmedetektor:
x-, y- och z-koordinater [m]
RTI [(ms)½]
Aktiveringstemperatur [°C]
-rökdetektor:
x-, y- och z-koordinater [m]
Aktiveringstemperatur [°C]
-residential sprinkler:
x-, y- och z-koordinater [m]
RTI [(ms)½]
Aktiveringstemperatur [°C]
Vattenspraydensitet [mm/min]
-kommersiell sprinkler:
x-, y- och z-koordinater [m]



RTI [(ms)½]
Aktiveringstemperatur [°C]
Vattenspraydensitet [mm/min]

Utdata 17) Temperatur i övre brandgaslagret [°C]
Temperatur i nedre brandgaslagret [°C]
Brandgaslagrets höjd [m]
Övre brandgaslagrets volym [m3]
Tryck [Pa]
Strålning till objekt i rummet [W/m2]

Strålning till objekt på golvet [W/m2]
Plymflöde [kg/s]
Pyrolys [kg/s]
Effekt från branden [W]
Flamhöjd [m]
Konvektion

1)p används i följande uttryck för vindhastigheten på höjden z:

där:
v – vindhastighet [m/s]
v0- referenshastighet [m/s]
z – höjd [m]
H – referenshöjd [m]

2) Går att tidsstyra

3) Anges som cosα där α är vinkeln mellan vindvektorn och öppningen.

4) Tillåter expantion eller kontraktion i ventilationskanalernas ändar. Flödeskoefficient = 0 ⇒ Ingen
expantion/kontraktion Värden för dessa ventilationskoefficienter finns tabellerade för ett antal olika
knutpunktsgeometrier. /28/ /29/

5) Kanalerna antags vara cirkulära. Diametern erhålls genom att kanalens tvärsnittsarea omvandlas till en
ekvivalent area enligt formeln:

som sedan ger diametern ur ekvationen för cirkelns area:

6) påverkar friktionsförlusten i kanalen. Finns i /29/

 7)Det finns en materialdatabas i FAST med 49 definierade material. Det går även att lägga till material och då
efterfrågas följande:
Materialnamn och beskrivning
k- termisk konduktivitet [W/mK]
c – specifik värmekapacitivitet [J/kgK]
ρ - densitet [kg/m3]
materialets tjocklek [m]
ε - emissivitet [1]
Möjlighet att definiera tre lager.
HCl-koefficienter. Dessa finns dock endast definierade för ett fåtal material och kan sättas till 0. /GA/

8) Det går att stänga av denna funktion m.h.a. on/off-val. I off-läget beräknas ingen konduktion i till
omslutningsytorna.

9) Anger massförhållandet mellan väte- och kolatomer i bränslet.

10) Anger massförhållandet mellan syre- och kolatomer i bränslet.
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11) Anger förhållandet mellan produktionen av CO och CO2 i förbränningsprodukterna.

12) Anger förhållandet mellan produktionen av C och CO2 i förbränningsprodukterna.

13) Anger massförhållandet mellan vätecyanid och kol i bränslet.

14) Anger massförhållandet mellan väteklorid och kol i bränslet.

15) Det finns en objektsdatabas i FAST med 21 definierade objekt. Det går även att lägga till objekt och då
efterfrågas följande:
- Objektnamn
- Typ: (obegränsad/begränsad/flamspridning)
- Antändning p.g.a. strålning [W/m2]
- Antändningstemperatur [°C]
- Total massa [kg]
- ∆Hc – förbränningsvärme [J/kg]
- material från termisk materialdatabas
- obegränsad/begränsad: +x-, y- och z-koordinater för objektet

+x-, y- och z-värden i en enhetsvektor (x2 + y2 + z2 = 1)  från origo (bortre
vänstra hörnet i rummet) till objektet.

- flamspridning:             +orientering: (bortre/vänstra/högra/främre väggen)
                                       +startposition: x-, y- och z-koordinater
- kommentarer
- kurvor

16)  Kan endast användas på det första brinnande objektet

17) Det finns fler alternativa utdata som dock inte fungerade vid aktuella simuleringar. Det finns även möjlighet
att erhålla en utdata fil med temperaturprofil över omslutningsareorna.

C.2 Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen på programmet gick ut på att ändra en indataparameter i grundscenariot,
beskrivet i appendix grundscenario, i varje simulering för att avläsa eventuell variation på
utdata. I kapitel C.2.1 beskrivs dessa förändringar i grundscenariot och i kapitel C.2.2 visas
utdatan i form av diagram där kurvor jämförs med grundscenariot vars utdata benämns
referens. Endast de diagram som visade på variation i utdata redovisas.

C.2.1 Förändringar i indata

1 Rummets bredd ökas 10% ⇒ bredd = 3.85 m
2 Rummets bredd minskas 10% ⇒ bredd = 3.15 m
3 Rummets höjd ökas 10% ⇒ höjd = 2.75 m
4 Rummets höjd minskas 10% ⇒ höjd = 2.25 m
5 Väggmaterial ändras till gips
6 Programmet räknar på enzonsmodell ⇒ ”Model as shaft” läge: på
7 Effekten ökas 10%
8 Effekten minskas 10%
9 Effekten ökas 5%
10 Effekten minskas 5%
11 Öppning1 öppnas 10% ⇒ öppning: 0.8 x 0.2 m2

12 Öppning1 öppnas 20% ⇒ öppning: 0.8 x 0.4 m2
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13 Öppning1 öppnas 50% ⇒ öppning: 0.8 x 1.0 m2

14 Öppning1 öppnas 100% ⇒ öppning: 0.8 x 2.0 m2

15 ”11” + vindhastighet = 5 m/s
16 ”12” + vindhastighet = 5 m/s
17 ”13” + vindhastighet = 5 m/s
18 ”14” + vindhastighet = 5 m/s
19 Konduktion till omslutningsytor sätts i läge: av ⇒ Ingen konduktion beräknas
20 Konduktion genom tak sätts i läge: på
21 Konduktion genom golv sätts i läge: på
22 Konduktion genom både tak och golv sätts i läge: på
23 Beräkning begränsas ej av syrehalten ⇒ type: unconstrained
24 Läge: av ⇒ ingen beräkning av brand
25 Brand belägen intill vägg ⇒ pos. x = 0
26 Brand belägen i hörn ⇒ pos. x = 0, pos. y = 0
27 Syrehaltsgränsen minskas 7 procentenheter ⇒ limO2 = 3%
28 Syrehaltsgränsen ökas 2 procentenheter ⇒ limO2 = 12%
29 Förbränningsvärmet ökas 50% ⇒ ∆Hc = 27 MJ/kg
30 Bränslets initiala temperatur ökas med 5 °C ⇒ Temperatur = 25 °C
31 Antändningstemperaturen för gas ökas till 300 °C
32 Strålningsförlustandelen ökas med 0.05 ⇒ Strålningsförlustandelen = 0.4
33 Strålningsförlustandelen minskas med 0.05 ⇒ Strålningsförlustandelen = 0.3
34 Temperatur utomhus ökas 5 °C ⇒ temperatur = 20 °C
35 Temperatur utomhus minskas 5 °C ⇒ temperatur = 10 °C
36 Temperatur inomhus ökas 5 °C ⇒ temperatur = 25 °C
37 Temperatur inomhus minskas 5 °C ⇒ temperatur = 15 °C
38 ”14” + relativa fuktigheten ändras till 50%
39 ”14” + relativa fuktigheten ändras till 65%
40 ”14” + vindhastighet = 3 m/s
41 ”14” + vindhastighet = 10 m/s

C.2.2 Utdata

Figur C.1: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika geometrier.



Figur C.2: Temperaturen i övre brandgaslagret för annat väggmaterial
och då beräkningarna utförs enligt en enzonsmodell.

Figur C.3: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika effektkurvor.

Figur C.4: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika stora öppningar.
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Figur C.5: Temperaturen i övre brandgaslagret för fallen när
konduktion till omslutningsytor inte beräknas samt när konduktion
genom tak respektive golv beräknas.

Figur C.6: Temperaturen i övre brandgaslagret för fallen när
branden inte begränsas av syrehalten samt då parametern ”type” sätts
i läge: off.

Figur C.7: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika syrehalts-
gränser.
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Figur C.8: Flamhöjden för olika geometrier.

Figur C.9: Flamhöjden för olika effektkurvor.

Figur C.10: Flamhöjden för olika stora öppningar.
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Figur C.11: Flamhöjden för fallen när konduktion till omslutnings-
ytor inte beräknas samt när konduktion genom tak respektive golv
beräknas.

Figur C.12: Flamhöjden för olika syrehaltsgränser.

Figur C.13: Brandgaslagrets höjd för olika geometrier.
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Figur C.14: Brandgaslagrets höjd för olika stora öppningar.

Figur C.15: Avgiven effekt från plymen för olika geometrier.

Figur C.16: Avgiven effekt från plymen för olika effektkurvor.



effekt

0,0E+00
1,0E+05
2,0E+05
3,0E+05
4,0E+05
5,0E+05
6,0E+05
7,0E+05
8,0E+05
9,0E+05
1,0E+06

0 100 200 300

tid (s)

referens
öppning1: 10%

öppning1: 20%
öppning1: 50%

öppning1: 100%

effekt

0,0E+00
1,0E+05
2,0E+05
3,0E+05
4,0E+05
5,0E+05
6,0E+05
7,0E+05
8,0E+05
9,0E+05
1,0E+06

0 100 200 300

tid (s)

referens

syregräns: 3%
syregräns: 12%

strålning 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0 50 100 150 200 250 300

tid (s)

referens
bredd: +10%

bredd: -10%
höjd: +10%

höjd: -10%

Figur C.17: Avgiven effekt från plymen för olika stor öppningar.

Figur C.18: Avgiven effekt från plymen för olika syrehaltsgränser.

Figur C.19: Strålning till objekt i rummet för olika geometrier.
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Figur C.20: Strålning till objekt i rummet för annat väggmaterial
och då beräkningarna utförs enligt en enzonsmodell.

Figur C.21: Strålning till objekt i rummet för olika effektkurvor

Figur C.22: Strålning till objekt i rummet för olika stora öppningar.
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Figur C.23: Strålning till objekt i rummet för fallen när konduktion
till omslutningsytor inte beräknas samt när konduktion genom tak
respektive golv beräknas.

Figur C.24: Strålning till objekt i rummet för olika syrehaltsgränser.
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D.1 Inventering av parametrar
Begränsningar, indata och utdata till BRANZFIRE presenteras i tabell D.1. och förklaringar
till vissa parametrar finns under tabellen.

Tabell D.1: Begränsningar, indata och utdata till BRANZFIRE
Begränsningar Ett rum

Flera öppningar
Flera brinnande objekt

Rektangulära öppningar
Vertikala öppningar

Indata Maximal simuleringstid [s]
Tidsintervall för display resultat [s]
Innetemperatur [°C]
Utetemperatur [°C]
Relativa fuktigheten [%]
Rumsgeometri
Bredd [m]
Längd [m]
Takgeometri (platt / sluttande)
maxhöjd [m]
minhöjd [m]
Öppningar
höjd [m]
Bredd [m]
Bröstningshöjd [m]
Tid för öppning [s]
Termiska data
Ytmaterial i vägg 1)

Ytmaterialets tjocklek [mm]
Stommaterial
Stommaterials tjocklek [mm]
Ytmaterial i tak 1)

Ytmaterialets tjocklek [mm]
Stommaterial
Stommaterials tjocklek [mm]
Ytmaterial i golv 1)

Ytmaterialets tjocklek [mm]
Stommaterial
Stommaterials tjocklek [mm]
Brinnande objekt 2)

Energi produktion [kJ/g]
CO2 produktion [kg/kg bränsle]
Sot produktion [kg/kg bränsle]
Vattenånga produktion [kg/kg bränsle]
Höjd från golvet [m]
Lokalisering (mitt i rummet/intill vägg/i
hörn)

Detektor/sprinkler 3)

-ingen
-värmedetektor:
RTI [(ms)½]
horisontellt avstånd till detektorn [m]
Aktiveringstemperatur [°C]
-rökdetektor
RTI [(ms)½]
horisontellt avstånd till detektorn [m]
Aktiveringstemperatur [°C]
-residential sprinkler:
RTI [(ms)½]
horisontellt avstånd till detektorn [m]
Aktiveringstemperatur [°C]
Vattenspraydensitet [mm/min]
C-faktor [(ms)½]
Typ av sprinkler (supression/kontrollerande/av)
-kommersiell sprinkler:
RTI [(ms)½]
horisontellt avstånd till detektorn [m]
Aktiveringstemperatur [°C]
Vattenspraydensitet [mm/min]
C-faktor [(ms)½]
Typ av sprinkler (supression/kontrollerande/av)
Mekanisk ventilation:
På/av
Utflöde [m3/s]
Tid för start [s]
Beräkningssätt:
Val av plymmodell (McCaffrey/Delichatsios)
Solver (simple driver/adaptive driver)
Modell för hörn (ingen/Karlsson/Quintere)
Brännardiameter [m]
Flamarea [m2/kW]
Suppress värmeförlust från tak material (ja/nej)
Värmeflöde till vägg [kW/m2] (Karlssons modell)
Värmeflöde till tak [kW/m2] (Karlssons modell)
Strålningsförlustandel [1]
Emissionskoefficient [m-1]
Massförlust [kg/sm2]

Utdata Brandgaslagrets höjd [m]
Övre brandgaslagrets temperatur [°C]
Massflöde från plym [kg/s]
Massflöde genom öppningar [kg/s]
Syrekonc. i övre brandgaslagret [%]
COkonc. i övre brandgaslagret [%]
CO2. i övre brandgaslagret [%]

Synbarhet i övre brandgaslagret på höjd angiven av
användaren [m]
Temperatur på väggar i övre brandgaslagret [°C]
Temperatur i tak [°C]
Incident strålning mot ett horisontellt objekt på
golvet [kW/m2]
Total FED 4) på höjd angiven av användaren



Appendix D - BRANZFIRE

1) Det finns en databank med material där det är möjligt att tillföra nya genom att ange:
k - termisk konduktivitet [W/mK]
ρ - densitet [kg/m3]
c – specifik värmekapacitivitet [J/kgK]
∆Hc – förbränningsvärme [kJ/g]
ε - emissitivitet [1]
flamspridningsparameter [1]
mintemperatur för flamspridning [°C]

2) CO- produktion = 0.002 kg/kg bränsle är givet och går ej att ändra

3) kan endast appliceras på det första brinnande objektet

4) FED = Fractional Effective Dose. Kvoten mellan kumulerad dos som uppnåtts efter viss tid och den effektiva
dosen som gör att människor blir oförmögna att klara sig i den rådande miljön.

D.2 Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen på programmet gick ut på att ändra en indataparameter i grundscenariot,
beskrivet i appendix grundscenario, i varje simulering för att avläsa eventuell variation på
utdata. I kapitel D.2.1 beskrivs dessa förändringar i grundscenariot och i kapitel D.2.2 visas
utdatan i form av diagram där kurvor jämförs med grundscenariot vars utdata benämns
referens. Endast de diagram som visade på variation i utdata redovisas.

D.2.1Förändringar i indata

1 Rummets bredd ökas 10% ⇒ bredd = 3.85 m
2 Rummets bredd minskas 10% ⇒ bredd = 3.15 m
3 Rummets höjd ökas 10% ⇒ höjd = 2.75 m
4 Rummets höjd minskas 10% ⇒ höjd = 2.25 m
5 Öppning1 öppnas 10% ⇒ fungerade ej
6 Öppning1 öppnas 20% ⇒ fungerade ej
7 Öppning1 öppnas 50% ⇒ fungerade ej
8 Öppning1 öppnas 100% ⇒ fungerade ej
9 13 mm gips tillförs som ytmaterial på väggen
10 Väggtjockleken minskas 10% ⇒ väggtjocklek = 135 mm
11 Effekten ökas 10%
12 Effekten minskas 10%
13 Effekten ökas 5%
14 Effekten minskas 5%
15 Energiproduktionen ökas med 7.6 ⇒ energiproduktion = 20
16 Brand intill vägg
17 Mekanisk ventilation: 1 m3/s utflöde
18 Mekanisk ventilation: 3 m3/s utflöde
19 Delichatsios plymmodell
20 Numerisk solver: ”simple driver”
21 Temperatur utomhus ökas 5 °C ⇒ temperatur = 20 °C
22 Temperatur utomhus minskas 5 °C ⇒ temperatur = 10 °C
23 Temperatur inomhus ökas 5 °C ⇒ temperatur = 25 °C
24 Temperatur inomhus minskas 5 °C ⇒ temperatur = 15 °C
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25 Relativa fuktigheten ändras till 50%
26 Relativa fuktigheten ändras till 65%
27 Strålningsförlustandelen ökas med 0.05 ⇒ Strålningsförlustandelen = 0.4
28 Strålningsförlustandelen minskas med 0.05 ⇒ Strålningsförlustandelen = 0.3
29 Emissivitetskoefficienten ökas med 0.1 ⇒ Emissivitetskoefficienten = 0.9
30 Emissivitetskoefficienten minskas med 0.1 ⇒ Emissivitetskoefficienten = 0.7
31 Massförlusten ökas 0.001 kg/m2s ⇒ Massförlusten = 0.012 kg/m2s
32 Massförlusten minskas 0.001 kg/m2s ⇒ Massförlusten = 0.010 kg/m2s
33 Brand i hörn: Quintieres modell
34 ”33” + brännarbredd ökas 0.01 m ⇒ brännarbredd = 0.18 m
35 ”33” + brännarbredd minskas 0.01 m ⇒ brännarbredd = 0.16 m
36 ”33” + Flamareakonstant ökas 0.013 m2/kW ⇒ Flamareakonstant = 0.08 m2/kW
37 ”33” + Flamareakonstant minskas 0.007 m2/kW ⇒ Flamareakonstant = 0.06 m2/kW
38 ”33” + ”Flame length power” ökas 0.13 ⇒ ”Flame length power” = 0.8
39 ”33” + ”Flame length power” minskas 0.07 ⇒ ”Flame length power” = 0.6
40 Brand i hörn: Karlssons modell
41 ”40” + brännarbredd ökas 0.01 m ⇒ brännarbredd = 0.18 m
42 ”40” + brännarbredd minskas 0.01 m ⇒ brännarbredd = 0.16 m
43 ”40” + Flamareakonstant ökas 0.013 m2/kW ⇒ Flamareakonstant = 0.08 m2/kW
44 ”40” + Flamareakonstant minskas 0.007 m2/kW ⇒ Flamareakonstant = 0.06 m2/kW
45 ”40” + ”Flame length power” ökas 0.13 ⇒ ”Flame length power” = 0.8
46 ”40” + ”Flame length power” minskas 0.07 ⇒ ”Flame length power” = 0.6
47 ”40” + Värmeflöde till vägg ökas 5 kW/m2 ⇒ Värmeflöde till vägg = 50 kW/m2

48 ”40” + Värmeflöde till vägg minskas 5 kW/m2 ⇒ Värmeflöde till vägg = 40 kW/m2

49 ”40” + Värmeflöde till tak ökas 5 kW/m2 ⇒ Värmeflöde till tak = 40 kW/m2

50 ”40” + Värmeflöde till tak minskas 5 kW/m2 ⇒ Värmeflöde till tak = 30 kW/m2

D.2.2 Utdata

Figur D.1: Temperatur i övre brandgaslagret för olika geometrier.
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Figur D.2: Temperatur i övre brandgaslagret för tillfört väggmaterial
samt minskad väggtjocklek.

Figur D.3: Temperatur i övre brandgaslagret för olika effektkurvor.

Figur D.4: Temperatur i övre brandgaslagret för Delichatsios plym-
modell samt annan numerisk solver.
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Figur D.5: Temperatur i övre brandgaslagret för olika strålnings-
förlustandel.

Figur D.6: Temperatur i övre brandgaslagret för olika modeller som
beräknar brand i hörn.

Figur D.7: Temperatur i övre brandgaslagret för olika värmeflöde till
tak i Karlssons modell för beräkning av brand i hörn.
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Figur D.8: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika geometrier.

Figur D.9: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för tillfört väggmaterial
samt minskad väggtjocklek.

Figur D.10: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika effektkurvor.
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Figur D.11: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för förändrad
inomhus- respektive utomhustemperatur.

Figur D.12: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika strålnings-
förlustandel.

Figur D.13: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika modeller
som beräknar brand i hörn.
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Figur D.14: Väggtemperatur i övre brandgaslagret för olika värme-
flöde till tak i Karlssons modell för beräkning av brand i hörn.

Figur D.15: Brandgaslagrets höjd för olika geometrier.

Figur D.16: Brandgaslagrets höjd för ökad energiproduktion samt
brand intill vägg.
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Figur D.17: Brandgaslagrets höjd för tillförd mekanisk ventilation.

Figur D.18: Brandgaslagrets höjd för Delichatsios plymmodell samt
annan numerisk solver.

Figur D.19: Brandgaslagrets höjd för olika modeller som beräknar
brand i hörn.
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Figur D.20: Avgiven effekt från plymen för olika effektkurvor.

Figur D.21: Avgiven effekt från plymen för olika modeller som
beräknar brand i hörn.

Figur D.22: Avgiven effekt från plymen för olika värmeflöde till
tak i Karlssons modell för beräkning av brand i hörn.
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Figur D.23: Strålning till objekt i rummet för olika geometrier.

Figur D.24: Strålning till objekt i rummet för tillfört väggmaterial
samt minskad väggtjocklek.

Figur D.25: Strålning till objekt i rummet för olika effektkurvor.
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Figur D.26: Strålning till objekt i rummet för olika strålningsförlustandel.

Figur D.27: Strålning till objekt i rummet för olika modeller som
beräknar brand i hörn

Figur D.28: Strålning till objekt i rummet för olika värmeflöde till
tak i Karlssons modell för beräkning av brand i hörn.
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E.1 Inventering av parametrar
Begränsningar, indata och utdata till DSLAYV presenteras i tabell E.1. och förklaringar till
vissa parametrar finns under tabellen.

Tabell E.1: Begränsningar, indata och utdata till DSLAYV

Begränsningar Ett rum
Branden begränsas ej av syrehalten

Endast obrännbara omslutningsytor

Indata Termiska data (omslutande area)
Materialnamn 1)

ρ - densitet [kg/m3]
c – specifik värmekapacitivitet [J/kgK] 3)

k - termisk konduktivitet [W/mK]
materialtjocklek [m]
lagertjocklek [m] 2)

Initial temperatur [°C]
Rumsgeometri
Bredd [m]
Djup [m]
Höjd [m]
Brandens avstånd från golvet [m]
Brandens x- och y-koordinat
Ventilation
Mekanisk ventilation ut ur rummet [m3/s] 4)

Avstånd från vent. mitt till taket [m]
Flödeskonstant 5)

Mekanisk ventilation in i rummet [m3/s] 4)

Avstånd från vent. mitt till taket [m]
Flödeskonstant 5)

Taköppningsarea [m2] 6)

flödeskoefficient [1]
strålningskoefficient [1]
vertikal öppning 7)

β - massflödeskonstant 8)

Initiala förhållanden för luften
ρ0 - densitet [kg/m3]
cp - specifik värmekapacitivitet [J/kgK]
Tg - temperatur [°C]
αw - konvektivt värmetransporttal för
omslutningsarean i övre brandgaslagret
[W/m2°C]
absorptionskoefficient för gas [1]
Omgivande temperatur [°C]

Data för nedre lagret
ρ - densitet [kg/m3]
c – specifik värmekapacitivitet [J/kgK] 9)

k – termisk konduktivitet [W/mK]
αlow – konvektivt värmetransporttal för
omslutningsarean i nedre brandgas-lagret
[W/m2°C]
Tlow = Initial temperatur [°C]
Kritisk höjd på brandgaslagret för applicering av
en-zonsmodell i volymen [m]
Data för brandgaser:
Rökpotential [m2/kg]
Smoke extinction coeff  [m2/kg]
Utsidan
Tillstånd (vanl: gas)
Omgivande temperatur [°C]
konvektivt värmetransporttal
emissivitet för ytterväggen
Startlägen
mode (a = naturlig ventilation /
           b = takventilation /
           c = mekanisk ventilation)
plymmodell (a = Zukoski / b = Thomas)
-Zukoski
 plymflödeskoefficient [1]
 strålningsförlustandel [1]
-Thomas
 plymflödeskoefficient [1]
.Plymtemperatur [°C]
Specificering av brand
Massavbränning [kg/s] 10)

Massförlust per yta [kg/m2s]
Effektiva förbränningsvärmet [J/kg]
Flamtemperatur [°C]
Flamemissivitet [1]
Exponent av Froudes tal [1]
Flamhöjdskonstant

Utdata Temperaturen i övre brandgaslagret [°C]
Väggtemperaturen i övre brandgaslagret
[°C]
Väggtemperaturen i nedre brandgaslagret
[°C]
Brandgaslagrets höjd över golvet [m]
Neutrallagrets höjd över golvet [m]
Effektiva värmeflödet till ytor i nedre lagret
[W/m2s]

Konvektiva värmeflödet till ytor i övre lagret
[W/m2s]
Effektiva värmeflödet p.g.a. strålning till ytor i
övre lagret [W/m2s]Massavbrinning [kg/s]
Total brandgasproduktion [m2]
Tryckskillnad på givna höjder [Pa]
Strålning från plym och/eller övre lagret till
horisontellt/vertikalt objekt i rummet [W/m2s]
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1) Ett andra material kan specificeras. Om detta görs kommer väggen att delas upp i två lager där det första
materialet kommer att beskriva lagret in mot brandrummet.
2) Väggen delas in i lager för beräkning av t.ex. temperatur. I /DS/ rekommenderas att väggen delas in i 10 lager.
3) När man anger värden för c måste det även anges för vilken temperatur (t.ex. för betong,
0 800: vid 0 °C är c = 800 J/kgK; 1300 1240 vid 1300 °C är c = 1240 J/kgK)
4) Anges med flöde vid olika tidpunkter t.ex.: 0 0.4 = vid 0 minuter är flödet 0.4 m3/s; 8:00 0.4 = vid 8 minuter är
flödet 0.4 m3/s
5) Flödeskoefficienten är detsamma som tryckfallet över till/från-luftsdonet dividerat med luftflödet i kvadrat
/DS/

6) Anges med area vid olika tidpunkter t.ex.: 0 0 = vid 0 minuter är arean 0 m2 ; 1:00 0.5 = vid 1 minut har arean
vuxit linjärt till 0.5 m2

7) Anges med öppningsbredd vid olika höjder t.ex.: 0 1.5 = vid höjden 0 m är bredden 1.5 m ; 2 0 = vid höjden 2
m är bredden 0 m; Detta betyder att öppningen är rektangulär med höjden 2 m och bredden 1.5 m.
8) Anger graden av inblandning av luft utifrån i det övre brandgaslagret; 0<β<1 där 1 står för ingen inblandning
alls.
9) Ges konstant värde eftersom temperaturen i det nedre lagret antagligen inte ändras så mycket.
10) Definieras för olika tidpunkter.

E.2 Känslighetsanalys
Känslighetsanalysen på programmet gick ut på att ändra en indataparameter i grundscenariot,
beskrivet i appendix grundscenario, i varje simulering för att avläsa eventuell variation på
utdata. I kapitel E.1.1 beskrivs dessa förändringar i grundscenariot och i kapitel E.2.2 visas
utdatan i form av diagram där kurvor jämförs med grundscenariot vars utdata benämns
referens. Endast de diagram som visade på variation i utdata redovisas.

E.2.1Förändringar i indata

1 Rummets bredd ökas 10% ⇒ bredd = 3.85 m
2 Rummets bredd minskas 10% ⇒ bredd = 3.15 m
3 Rummets höjd ökas 10% ⇒ höjd = 2.75 m
4 Rummets höjd minskas 10% ⇒ höjd = 2.25 m
5 Omslutande ytors material ändras till mineralull
6 Väggtjockleken minskas 10% ⇒ Väggtjocklek = 135 mm
7 Temperatur inomhus ökas 5 °C ⇒ temperatur = 25 °C
8 Temperatur inomhus minskas 5 °C ⇒ temperatur = 15 °C
9 Temperatur utomhus ökas 5 °C ⇒ temperatur = 20 °C
10 Temperatur utomhus minskas 5 °C ⇒ temperatur = 10 °C
11 Mekanisk ventilation: 1 m3/s utflöde
12 ”11” + frånluftsdonets läge 1 m längre ner ⇒ frånluftsdon 1.5 m nedanför tak
13 ”11” + flödeskoefficient ökas 20 s2Pa/m6 ⇒ flödeskoefficient = 120 s2Pa/m6

14 ”11” + flödeskoefficient minskas 20 s2Pa/m6 ⇒ flödeskoefficient = 80 s2Pa/m6

15 Mekanisk ventilation: 3 m3/s utflöde
16 Takventilation: 1 m2

17 Takventilation: 2 m2

18 Strålningskoefficient minskas 0.2 ⇒ Strålningskoefficient = 0.8
19 Öppning1 öppnas 10% ⇒ öppning: 0.8 x 0.2 m2

20 Öppning1 öppnas 20% ⇒ öppning: 0.8 x 0.4 m2

21 Öppning1 öppnas 50% ⇒ öppning: 0.8 x 1.0 m2

( )2
.

flöde

P
fFlödeskoef

∆=
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22 Öppning1 öppnas 100% ⇒ öppning: 0.8 x 2.0 m2

23 β massflödeskonstant ändras till 0
24 Konvektiva värmetransporttalet (övre lagret) minskas 10 W/m2K ⇒ = 10 W/m2K
25 Absorptionskoefficient för gas minskas 0.2 ⇒ Absorptionskoefficient för gas = 0.8
26 Konvektiva värmetransporttalet (nedre lagret) minskas 5 W/m2K ⇒ = 5W/m2K
27 Rökpotential ändras till 370 m2/kg (motsvarar spånskiva)
28 Rök extinction koefficient ändras till 1900 m2/kg (motsvarar förbränning utan flammor)
29 Konvektiva värmetransporttalet (yttervägg) minskas 5 W/m2K ⇒ = 5 W/m2K
30 Emissivitetstalet för yttervägg minskas 0.2 ⇒ Emissivitetstalet(yttervägg) = 0.8
31 Plymmodell: Thomas
32 Plymflödeskoefficient ökas 0.09 ⇒ Plymflödeskoefficient = 0.30
33 Plymflödeskoefficient minskas 0.11 ⇒ Plymflödeskoefficient = 0.10
34 Strålningsförlustandelen ökas med 0.05 ⇒ Strålningsförlustandelen = 0.4
35 Strålningsförlustandelen minskas med 0.05 ⇒ Strålningsförlustandelen = 0.3
36 Effekten ökas 10%
37 Effekten minskas 10%
38 Effekten ökas 5%
39 Effekten minskas 5%
40 Massförlust per ytenhet ökas 50% ⇒ Massförlust per ytenhet = 0.081 kg/m2s
41 Effektiva förbränningsvärmet ökas 50% ⇒ Effektiva förbränningsvärmet = 19 MJ/kg
42 Flamtemperatur minskas 100 °C ⇒ Flamtemperatur = 700 °C
43 Flammans emmisivitet ökas 0.1 ⇒ Flammans emmisivitet = 0.9
44 Flammans emmisivitet minskas 0.1 ⇒ Flammans emmisivitet = 0.7
45 Froudes exponent ökas med 0.07 ⇒ Froudes exponent = 0.4
46 Froudes exponent minskas med 0.13 ⇒ Froudes exponent = 0.2
47 Flamhöjdskonstanten ökas med 5 ⇒ Flamhöjdskonstanten = 15
48 Flamhöjdskonstanten minskas med 5 ⇒ Flamhöjdskonstanten = 5
49 Brand intill vägg
50 Brand i hörn

E.2.2 Utdata

Figur E.1: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika geometrier.
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Figur E.2: Temperaturen i övre brandgaslagret för förändrat material
i omslutande ytor samt för minskad väggtjocklek.

Figur E.3: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika stora
öppningar.

Figur E.4: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika konvektiva
värmetransporttal i övre (u.l) respektive nedre (l.l) brandgaslagrets
omslutande ytor.
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Figur E.5: Temperaturen i övre brandgaslagret för Zukoskis
respektive Thomas plymmodell.

Figur E.6: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika värden på
Plymkoefficienten.

Figur E.7: Temperaturen i övre brandgaslagret för olika effektkurvor.
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Figur E.8: Temperaturen i övre brandgaslagret för ökad massförlust
respektive effektivt förbränningsvärme.

Figur E.9: Väggtemperaturen i övre brandgaslagret för olika geometrier.

Figur E.10: Väggtemperaturen i övre brandgaslagret för förändrat
material i omslutande ytor samt för minskad väggtjocklek.
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Figur E.11: Väggtemperaturen i övre brandgaslagret för förändrad
inomhus- respektive utomhustemperatur.

Figur E.12: Väggtemperaturen i övre brandgaslagret för olika stora
öppningar.

Figur E.13: Väggtemperaturen i övre brandgaslagret för olika effektkurvor.
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Figur E.14: Väggtemperaturen i övre brandgaslagret för ökad mass-
förlust respektive effektivt förbränningsvärme.

Figur E.15: Brandgaslagrets höjd i för olika geometrier.

Figur E.16: Brandgaslagrets höjd för ökad massförlust respektive
effektivt förbränningsvärme.
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Figur E.17: Brandgaslagrets höjd för olika stora takventilatorer.

Figur E.18: Brandgaslagrets höjd för olika stora öppningar.

Figur E.19: Brandgaslagrets höjd för Zukoskis respektive Thomas
plymmodell.
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Figur E.20: Brandgaslagrets höjd för olika värden på plymkoefficienten.

Figur E.21: Brandgaslagrets höjd för ökad massförlust respektive
effektivt förbränningsvärme.
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Brandutvärdering av brand på Uggleskolan, Södra Sandby 1997-06-06


