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Abstract 
Prediction of the spread of combustion gases from a fire is a major area of interest when analyzing 
buildings from a safety point of view. Hence programs with this aim are continuously being 
evaluated for the estimation of their validity. The purpose of this report was to produce and 
compare complementary results for an up to date version of the program Fire Dynamics Simulator 
(FDS) to what was previously done on the spread of combustion gases in a retail store according to 
the report Holmstedt, 2008. A thorough sensitivity analysis was done on three different areas to 
assure the validity of the new simulations made. Analysis showed that grid independent simulations 
were conducted and that simulation data could be viewed as valid. Results show no distinct 
indications for the fire of the scenario to be under ventilated as predicted due to the limited 
ventilation of the compartment. Comparison of the results from the simulations with experimental 
results showed that the program has a good ability to predict the spread of combustion gases and 
their temperatures in the upper layers for the type of compartment examined. An overestimations of 
temperatures could be identified for the lower parts of the room compared to the experimental data, 
with possible causes discussed in the report. Insecurity factors could be identified for this study that 
also are further discussed in the report.  
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I 

Sammanfattning 
 
År 2005 påbörjades projektet Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförebyggande arbete med 
brandskydd i byggnader som ett samarbetsprojekt mellan Lunds Tekniska Högskola, 
Brandskyddslaget och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Tre år senare, år 2008, gavs 
en rapport ut som delredovisning, med samma namn som projektet och omfattade åtta 
olika experimentella scenarier och jämförelsen av fyra olika programs möjligheter för 
modellering av brandgasspridning.  
 
Denna rapport bygger kring en studie inbegripet ett av dessa experimentella scenarier och 
analysen av ett de använda programmen och dess för tiden uppdaterade version. Det 
experimentella scenariot som valdes var en affärslokal i skala 1:2 med mycket begränsad 
ventilering som syftade till att skapa en underventilerad miljö. Programmet som valts att 
användas var Fire Dynamics Simulator (FDS) som tidigare varit kopplad till stora osäkerheter 
gällande underventilerade bränder men som på senare tid försetts med förbättringar 
gällande detta område. Den version som används i denna studie är FDS 6.1.2.  
 
Följande tre känslighetsanalyser gjordes i syfte att verifiera giltigheten av simuleringarna 
som utfördes i samband med denna studie: 
 

• Påverkan av geometriska förenklingar kopplade till grövsta använd gridstorlek 
• Yttre avgränsningars påverkan på bland annat flöde och temperatur i ventiler 
• Gridoberoende 

 
Den förstnämnda känslighetsanalysen visade på att endast försumbar påverkan kunde 
påvisas som följd av de geometriska förenklingarna som följaktligen antogs. Gällande 
analysen av de yttre avgränsningarna undersöktes två olika storlekar där mindre skillnader 
kunde identifieras och den större yttre avgränsningen, 10 * Dh [m] antogs. Känslighets-
analysen för gridoberoende visade på att mellan 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 8 och 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 16 kunde ett 
gridoberoende konstateras med avseende på parametrarna av intresse, även om vissa 
skillnader gällande andra parametrar kunde finnas. På grund av det höga kravet på dator-
kapacitet kunde inte en undersökning av 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 32 genomföras och med detta antogs  
𝐷∗ 𝛿𝑥 = 16 i konservativt syfte. 
 
Simuleringar gjordes för två olika förbränningseffektiviteter som följd av osäkerheter 
kopplade till den tillgängliga experimentella dokumentationen. Resultaten jämfördes mot 
experimentella data samt mot resultat från tidigare simulering i FDS version 4.0.7 som 
presenterades i delredovisningen Holmstedt, 2008.  
 
Resultaten från simuleringarna visade på att lägre syrenivåer kopplade till en karaktäristiskt 
underventilerad miljö inte kunde identifieras. Således kunde ingen koppling dras gällande 
förbättringarna i den senare versionen av FDS jämfört med den tidigare för detta område. 
Nya simuleringar visade på mer överensstämmande temperaturer, speciellt för de övre 
lagren av brandgaserna över hela rummet, jämfört med tidigare utförd simulering och 
experiment som tidigare visat på en upp till 25 % överskattning av temperaturer. För de 
nedre regionerna kunde en överskattning av temperaturer infinnas för FDS i allmänhet. 
Detta kan möjligtvis peka på en allt för stor omblandningsfaktor som skiljer sig något från 
tidigare förklaring gällande precision i experimentella mätningar och strålningskorrektion 
men bör undersökas vidare.  
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Summary 
 
The project Quality scenarios for validation of CFD-codes CFX, FDS, SMAFS and SOFIE was 
started in 2005 as a collaboration between Lund University, Brandskyddslaget and SP 
Technical Research Institute of Sweden. In 2008 a report was produced with the same 
name as the project that included eight different experimental scenarios that was used for 
the evaluation of the possibilities for modeling the spread of combustion gases for four 
different programs.  
 
This report is based on one of the experimental scenarios and the analysis of one of the 
used programs up to date version. The experimental scenario chosen was a retail store in 
the model size 1:2 with limited ventilation for the aim of creating a under ventilated 
environment. The program used was Fire Dynamics Simulator (FDS) that previously has been 
connected with several insecurities when handling under ventilated fires, but with newer 
updates has given improvements in this area. The program version that was used in this 
study was FDS 6.1.2. 
 
The following three sensitivity validations studies were conducted with the aim of verifying 
the simulations made to be valid: 
 

• Effects of the geometrical simplifications connected to the coarsest used grid size 
• How the outer boundaries effects flow and temperature in the vents 
• Grid independency 

 
The first sensitivity validation concluded that no negative outcomes of the results could be 
proved as a consequence of the geometrical simplifications and therefore could be 
accepted. Regarding the analysis of the effects of the outer boundaries, two different sizes 
was used where minor differences were identified and the greater outer boundary,             
10 * Dh [m], was determined to be further used. The final sensitivity analysis showed that 
grid independency could be stated between 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 8 och 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 16 for the parameters 
of interest in this study. Some differences were still found concerning other parameters. 
The finer grid 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 32 could not be evaluated as a result of a too large computational 
cost. With a conservative objective 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 16 was chosen for further simulations. 
 
Simulations were conducted for two different combustion efficiencies due to insecurities 
connected to the available experimental data. The results were compared to experimental 
data and the results from simulations previously done with FDS version 4.0.7 that were 
presented in the report from Holmstedt, 2008. 
 
The results showed that lower levels of oxygen connected to characteristic under ventilated 
environments could not be found. Therefore could no further connections be determined 
concerning the improvements in the later version of FDS compared to the earlier of this 
area. The new simulations showed more agreeing results for temperatures especially for the 
upper gas layers over the whole area of the room, compared to previous results that 
overestimated the temperatures with up to 25 %. An overestimation of temperatures for the 
lower gas layer were found for new FDS 6 simulations in a similar manner as for the 
previous in FDS 4. This could be the result of a to large turbulence flow in the lower area. 
This deviates from previous explanation that only points on the lacking precision in 
experimental measurements and radiation correction, but needs to be further examined.  
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Förord 
Denna rapport har tagits fram som en del av mitt examensarbete på brandingenjörs-
utbildningen på LTH. Arbetet har bedrivits som ett projekt och är en del i kursen 
Examensarbete i brandteknik VBRM01 omfattande 22,5 högskolepoäng på avancerad nivå. 
Syftet med kursen har varit att utveckla och uppvisa kunskap och förmåga applicerade på 
en problemställning inom det brandtekniska området som metodiskt behandlas på ett 
ingenjörsmässigt och självständigt sätt. Ett godkänt resultat är ett krav för att erhålla en 
Brandingenjörsexamen.  
 
 
Tack! 
Jag vill ge ett stort tack till alla dem som varit med och stöttat mig genom den avslutande 
delen av min brandingenjörsutbildning i samband med detta arbete.  
 
 
Malmö, april 2016 
 
Shamim Ahmed 
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1. INLEDNING 
 
Här presenteras en kortfattad bakgrund för syftet med denna rapport samt vad dess mål är. 
Även vad som utgör rapportens ramar genom avgränsningar definieras här följt av en 
sammanfattad disposition över rapportens struktur och uppbyggnad. 
 

1.1	  Bakgrund	  	  
Bränder är extremt komplexa fysikaliska förlopp som beror av många påverkande faktorer. 
Ett enskilt brandförlopp går således sällan att generalisera i andra liknande vilket ger 
upphov till behovet av att undersöka många enskilda specifika brandförlopp. Det nämnda 
har oftast gjorts genom storskaliga empiriska försök, men då dessa typer av försök är 
extremt tids- och resurskrävande har under lång tid numeriska metoder sökts för att 
komplettera och slutligen eventuellt helt ersätta dessa gällande brandförlopp (Xin, de Vries, 
Meredith, Zhou, Thumuluru, & Yu, 2011).  
 
För att simulera och prediktera brandförlopp i byggnader används idag huvudsakligen två 
modelltyper; två-zonsmodeller och Computational Fluid Dynamics (CFD). Tvåzons-
modellernas mer grova analys anses mest lämpade för mindre rum med enkel struktur 
medan CFD-modellerna, med möjlighet att generera mer högupplöst och detaljerad utdata, 
används med fördel till större och mer komplexa geometrier. Allt eftersom datorkraften 
ökar blir de högprestandakrävande CFD-modellerna mer och mer ett självklart alternativ 
vid analyser av brandförlopp på grund av sin förmåga att kunna generera realistisk och 
detaljerad utdata (Trouvé & Wang, 2010). 
 
År 2008 publicerades en rapport som delredovisning av projektet Kvalitetssäkring av olycks- och 
skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader. Detta projekt omfattande åtta olika brand-
scenarier varav sju av dem baserades på tidigare utförda och daterade empiriska experiment 
och ett utfördes som ett nytt empiriskt experiment i samband med rapporten. Scenarierna 
har använts för att jämföra fyra olika program (CFX, SMAFS, SOFIE och FDS) i syfte om 
att beskriva hur pass väl dessa program modellerar och beskriver motsvarande verkliga 
scenario samt undersöka den skillnad som kan finnas i fyllnadsförlopp av brandgaser för 
olika typer av rum och byggnader. De olika programmen jämfördes dels mot varandra samt 
mot den insamlade empiriska data från de olika dokumenterade försöken. De åtta 
brandscenarierna valdes ut för att representera olika karakteristiska scenarier som ofta 
förekommer vid funktionsbaserad dimensionering av brandskydd (Holmstedt, o.a., 2008).  
 
Ett av de fyra programmen som användes i den ovan nämnda rapporten var Fire Dynamics 
Simulator (FDS) version 4.0.7 (Holmstedt, o.a., 2008). Då utvecklingen inom mjukvara idag 
snabbt går framåt vore de av intresse att se hur en idag mer uppdaterad version av FDS 
hanterar att återskapa samma undersökta scenarier som presenteras i den tidigare nämnda 
delredovisningen från 2008. 
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1.2	  Syfte	  	  
Arbetet som helhet syftar till att jämföra, komplettera och uppdatera delar av den tidigare 
rapporten utgiven som delredovisning av forskningsprojektet med samma namn; 
Kvalitetssäkring av olycks- och skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader (Holmstedt, 2008) 
nu med en för tiden mer aktuell version av CFD-programmet FDS. Detta inbegriper att i 
vis grad pröva tillförlitligheten för CFD-modellen Fire Dynamics Simulator som inte enbart 
kan anses som programutvecklarens ansvar utan även användarens i fråga om att identifiera 
olika styrkor och svagheter för att kunna försäkra att lämpliga modeller antas för olika typer 
av scenarier och att tillförlitliga resultat erhålls. Vidare syftar arbetet på att ge fördjupade 
praktiska kunskaper om programmet Fire Dynamics Simulator. 
 
 

1.3	  Mål	  	  
Målet med detta arbete är att utan hjälp av grafiska hjälpmedel annat än Smokeview skapa en 
indatafil som kan användas för simulering av det valda scenariot med tillfredställande 
resultat inom programmets och tillgängliga resursers ramar i jämförelse med motsvarande 
experimentella resultat. Samt att finna underlag för verifiering av brandscenariots definition 
i fråga om att vara en ventilerad, kontra underventilerad brand. Och om skifte infaller, vid 
vilken tidpunkt detta kan styrkas. Vidare kommer identifiering av skillnader i resultat mellan 
de tidigare utförda simuleringarna och de nya att göras med fokus på fyllnadsförlopp av 
brandgaser. Samt att härleda potentiella påverkande faktorer som kan ligga till grund för 
dessa.  
 
 

1.4 Frågeställningar 
Nedan listas fundamentala frågeställningar som kopplas till målen specificerade ovan. 
 

• Kan man med hjälp av simuleringar i FDS verifiera påståendet av att det undersökta 
brandscenariot kan ses som underventilerad? 
 

• Vad för skillnad ges i resultat för simulering utförd med FDS 6.1.2 jämfört med 
FDS 4.0.7 gällande det undersökta brandscenariot och hur skiljer de sig från 
experimentella resultat? 
 

• Vad kan eventuell skillnad i resultat med fokus på fyllnadsförlopp av brandgaser 
mellan de olika simuleringarna i FDS samt experimentella resultat bero på? 
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1.5	  Avgränsningar	  
I detta avsnitt specificeras de avgränsningar som det här arbetet håller sig inom.  
 

• Vid en tidpunkt inför användande av mjukvaran Fire Dynamics Simulator bestämdes 
den då senast utgivna versionen av FDS (6.1.2) att användas i denna rapport till att 
ta fram nya resultat. Denna rapport begränsas till att endast använda denna version 
av mjukvaran även om en senare version släppts under tiden rapporten skrevs. 
Samtliga simuleringar utförda för denna rapport är således gjorde med FDS 6.1.2.  
 

• På grund av begränsad tid och arbetskraft avgränsas denna rapport till att endast 
undersöka ett scenario gällande en modellkonstruktion av en affärslokal (scenario 4, 
fall 1 från Holmstedt, 2008). 

 
• Rapporten avgränsas till att främst fokusera på brandgasfyllnad av lokalen. Detta för 

att möjliggöra jämförelser av resultat från tidigare utförd studie som bygger på 
liknande område av intresse.   
 

• Undersökningen har avgränsats till att endast granska de initiala 600 sekunderna av 
brandförloppet för att hålla kravet på antalet simuleringstimmar och datorkraft på 
rimlig nivå jämfört med tillgängliga resurser. 

 
• Samtliga simuleringar som utförs i FDS i samband med denna rapport avgränsas till 

att enbart utföras och bearbetas tillsammans med Smokeview som grafiskt hjälp-
medel. Detta med syfte att ge mer erfarenhet och träning i skrivande, användande 
och tolkning av indatafiler för FDS.  

 
• I syfte att efterlikna de tidigare rådande förhållanden för de utförda simuleringar 

som detta arbete delvis bygger på valdes att enligt samma metod som i Holmstedt, 
2008, inte tillåta simultan granskning av experimentdata medan skapande av 
indatafiler för simulering pågick. Experimentdata och resultat från tidigare utförda 
simuleringar tilläts granskas och bearbetas först efter ny simulering var utförd.  
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1.6	  Rapportens	  disposition	  
I syfte att konkretisera iden bakom rapportens struktur görs en kortare sammanfattning här 
av rapportens kapitelindelning.  
 

 

1 Inledning  -Bakgrunden till arbetet samt ramarna vilken arbetet 
hålls inom tillsammans med dess syfte och mål.  

 
2 Metod  -Redogörelse av de tillvägagångssätt och metoder som 

använts för att sammanställa denna rapport.  
 
3 Teori  -Summering av grundläggande fakta inom det område 

rapporten kretsar kring, för bättre förståelse av 
rapportens innehåll. 

 
4 Objektsbeskrivning  -Utförlig objektsbeskrivning över alla data som funnits 

att tillgå från det experimentet som denna rapport 
använt som grund för simuleringskonstallationer för 
vidare jämförelser och analyser. 

 
5 Försöksuppställning  -Detaljerad beskrivning av simuleringarnas uppbyggnad 

i mjukvaran Fire Dynamics Simulator version 6.1.2. 
 
6 Känslighetsanalys  -Sammanfattning av två känslighetsanalyser samt en 

tredje i sin helhet vars syfte var att identifiera 
osäkerheter och felkällor som sedan använts som grund 
för fortsatta i val att anta bästa möjliga modeller för 
simuleringar. 

 
7 Resultat  -Presentation av samtliga nya resultat tillsammans med 

resultat från tidigare utfört experiment och simulering.  
 
8 Analys och diskussion  -Analys av tidigare presenterade resultat tillsammans 

med en omfattande diskussion. 
 
9 Slutsatser  -Presentation av samtliga dragna slutsatser för 

rapporten.  
 
Bilaga A -Ingående beskrivning av samtliga ekvationer använda i 

rapporten.  
 
Bilaga B -Känslighetsanalys av geometriska förenklingar 
 
Bilaga C -Känslighetsanalys av de yttre avgränsningarna  
 
Bilaga D -Exempel på indatafil använd för simuleringar i Fire 

Dynamics Simulator version 6.1.2 
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2. METOD 
 
I detta kapitel redogörs de metoder och tillvägagångssätt som använts för att utföra och 
sammanställa denna undersökning och tillhörande rapport.  

2.1	  Förarbete	  
Studien inleddes med en omfattande litteraturstudie inom flera områden med relevans för 
denna studie. Detta innefattade publicerade böcker, rapporter och artiklar. Fakta och 
kunskap insamlades och dokumenterades för att förankra, specificera och definiera de 
fundamentala begrepp och sanningar inom områden för studien.  
 
Installation av senaste version av mjukvaran Fire Dynamics Simulator 6.1.2 utfördes 
tillsammans med utförandet av mindre omfattande testsimuleringar för att bekräfta 
funktionaliteten av programmet och öka vanan av handhavandet och användandet av typen 
av indatafiler för programmet. Även den tillhörande mjukvaran Smokeview, som används för 
att visualisera resultaten erhållna från simuleringar i FDS, har ägnats en del tid åt att 
använda för att öka kunskapen om möjligheter och begränsningar av.  

2.2	  Val	  av	  scenario	  	  
Scenariot som valts att ligga till grund för denna studie har i samråd med handledare till 
projektet noga valts ut med beaktning av lämplighet för projektets storlek och tillgängliga 
resurser.  

2.3	  Val	  av	  Brandmodelleringsparametrar	  
Beslutsfattandet av de undersökta parametrarna för granskning, jämförelse av experiment-
data och tidigare simulering begränsades till de tillgängliga data som fanns att tillgå från de 
tidigare projekten i samråd med de möjligheter som fanns att tillgå nu.  
 
Ett större antal parametrar kunde beslutas att innefattas i de undersökningar som gjordes i 
form av känslighetsanalyser där nya simuleringsresultat jämfördes mot andra nyskapade 
simuleringsresultat. Detta innebar att hastigheter, Measure of Turbulence Resolution 
(MTR), temperaturvektorer och massflöden bland annat kunde adderas för att kunna skapa 
större underlag vid känslighetsanalyserna. 

2.4	  Känslighetsanalyser	  
För skapa kredibilitet för de kritiska val som gjorts i samband med studien bestämdes tre 
stycken känslighetsanalyser att göras. Den första känslighetsanalys som bestämdes att 
utföras var en över de geometriska anpassningar som gjordes för att förenkla den verkliga 
miljön in i en virtuell miljö begränsad av den grövsta gridcellsstorleken. Där undersöktes 
och validerades de mest kritiska anpassningar som gjordes för att optimera anpassningarna 
för minimal möjlig påverkan och för att identifiera potentiella medföljande felkällor att ta 
med för kritisk granskning av resultat.  
 
Den andra känslighetsanalys som bestämdes att utföras var en för de yttre avgränsningar 
som inkluderades i simuleringarna för att innefatta fluidrörelser genom och utanför 
ventilöppningar. Dessa områden innefattar egentligen inte brandrummet av intresse men då 
en påverkan på miljön i brandrummet inte kunde uteslutas bestämdes denna känslighets-
analys att genomföras.  
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Som slutgiltig känslighetsanalys beslutades att göra en för simuleringens gridoberoende. Där 
simuleringsresultatens kredibilitet valideras genom att undersöka och jämföra resultaten 
mellan två eller fler identiska simuleringar med undantag för gridcellsstorlek som skiljer. 
När en lämplig gridcellsstorlek identifieras antogs den som grund för fortsatt användning i 
studien. 

2.5	  Jämförelse	  och	  analys	  
Efter utförd simulering som granskats genom känslighetsanalyser sammanställs dess resultat 
tillsammans med tidigare rapports simuleringsresultat samt med experimentell data. 
Sammanställda resultat jämförs och analyseras för att identifiera skillnader och likheter som 
sedan undersöks för att härleda dess grunder. Detta för att kunna göra en bedömning av 
styrkor och brister av versionen 6.1.2 av mjukvaran Fire Dynamics Simulator jämfört med den 
tidigare versionen 4.1.2. 
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3. TEORI 
 
I detta kapitel ges en kortfattad summering av den grundläggande teori viktiga begrepp som 
innefattas i denna studie och som dess arbete bygger kring. Detta kapitel är främst tänkt för 
att ge läsare utan tidigare kunskap inom området en kortfattad inblick i områdena som 
arbetet bygger kring för en bättre förståelse av rapporten och dess innehåll. 
 

3.1	  Fire	  Dynamics	  Simulator	  (FDS)	  
Redan på 1920-talet visade Lewis Richardson möjligheten med att lösa de grundläggande 
ekvationerna inom orådet för flödesmekanik genom numeriska beräkningsmetoder. Det tog 
cirka 50 år till innan det område som idag är känt som Computational Fluid Dynamics (CFD) 
började träda fram som ett generellt verktyg för analys och lösningar av fluidbaserade 
flödesproblem inkluderat de som associeras med brand och eld (Cox & Kumar, 2002). 
 
Computational Fluid Dynamics (CFD) är ett generellt samlingsnamn för, som namnet antyder, 
datoriserade beräkningsmodeller för problem inom flödesmekaniken av strömmande 
fluider. CFD använder sig av datorer, algoritmer och numeriska metoder för att lösa och 
göra det möjligt att analysera olika komplexa problem inom det specifika området, 
strömmande fluider. Den matematiska grunden för CFD är modellberäkningar av Navier-
Stokes ekvationerna för bevarandet av: massa, moment och energi (Blazek, 2001).  
 
CFD bygger på en så kallad gridnätskonstruktion där geometrin av intresse delas upp i 
mindre celler som tillsammans bygger upp hela geometrin. Lösningarna för ett 
flödesproblem (hastighet, tryck, temperatur etc.) löses för varje enskild cell och således kan 
generellt sägas att ett finare gridnät (mindre celler) ger en bättre upplösning och således ett 
bättre närmevärde på den simulerade lösningen jämfört med det empiriska (Malalasekera & 
Versteeg, 2007). 
 
En av de stora fördelarna med CFD idag är att stora kvantiteter av försöksdata med 
variation som kan erhållas på relativt korta tider men framförallt till ekonomiskt 
gynnsamma nivåer jämfört med alternativet som bygger på empiriska försök (Malalasekera 
& Versteeg, 2007). Det här bygger på att den generella datorkraften på senare år har 
kommit till en så pass hög nivå att även mer komplexa geometrier och flöden klaras av att 
hanteras. Trots dessa framsteg är det långt kvar innan förenklade modeller kan förkastas 
helt till förmån för Direct Numerical Simulation (DNS) som löser Navier-Stokes ekvationerna 
fullt ut och ger möjlighet till en fullständig upplösning av all turbulens och flöde (Blazek, 
2001). 
 
Large eddy simulation, eller LES som det även benämns, är en matematisk beräkningsmodell 
för turbulens som används inom området för CFD. Idén för den matematiska modellen 
togs först fram av Joseph Smagorinsky för metrologiska undersökningar (Smagorinsky, 
1963) och utforskades sedan ytterligare av James Deardorff (Deardorff, 1970). Användning 
av LES för turbulent förbränning är dock ett nyare område som påbörjades på 90-talet 
(Pitsch, 2006). 
 
LES kan enkelt beskrivas som en modell vars beräkningsresultat placeras mellan Reynolds 
Average Navier-Stokes (RANS) och Direct Numerical Simulation (DNS) i kvalité (Piomelli, 1999). 
Då LES-modellen bygger på att beräkna medelvärdet i rymden istället för över tiden 
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som RANS-modellen gör kan simuleringar göras med acceptabla resultat även då det inte 
råder så kallat steady-state som annars är mest lämpligt för RANS-modellen på grund av 
detta. För till exempel en turbulent låga som inte ser likadan ut i ögonblicket som över tiden 
kan mycket mer realistiska resultat erhållas med LES än för RANS (Cox & Kumar, 2002). 
Då LES tar ett medelvärde över rymden kan behovet av datorkraft varieras för en 
simulering efter önskemål på kvalité på resultat samt tillgång på datorkraft och tid. Det görs 
främst genom att förfina eller förstora cellstorleken som geometrin delas upp i, den så 
kallade meshen. Detta gör LES idag mer användbart än DNS då tillgången på tillräckligt 
stor datorkraft inte finns tillgängligt annat än för att utföra simuleringar med mycket enkla 
geometrier och med låga Reynolds tal. DNS skulle annars ge de överlägset bästa resultateten 
då de inte bygger på några modellantaganden som både RANS och LES gör, utan endast de 
numeriska approximationerna är de enda felkällor den innehar (Piomelli, 1999; Pitsch, 2006; 
Adams, Garnier, & Sagaut, 2009). 
 
Fire Dynamics Simulator (FDS) är en deterministisk CFD-modell för brandinducerade flöden. 
Programmet löser numeriskt en form av Navier-Stokes ekvationerna som specifikt lämpar 
sig för långsamma, termiska flöden typiska för rök och värme från bränder och tillhör 
gruppen LES. (The National Institute of Standards and Technology (NIST), 2013). 
 
Första utgåvan av FDS släpptes till offentligheten i februari år 2000. Den nu senaste utgivna 
versionen av FDS är version 6 och gavs ut år 2014. Denna nya version inkluderade flera 
olika tänkta förbättringar som främst bygger på tidigare använda submodeller redan 
implementerade i mjukvaran och förändrar således inte den tidigare använda koden för 
programmering i någon större omfattning. Dessa förbättringar syftar generellt mot att 
förbättra kvalitén och precisionen av simuleringarna som i sin tur har sin konsekvens i 
ökade simuleringstider och minneskrav (McGrattan, Hostikka, McDermott, Weinschenk, 
Floyd, & Overholt, 2014). 
 
En av dessa förbättringar som införts med FDS version 6 är den nya turbulensmodellen 
Deardorff. Fördelen med denna modell är att den klarar av att hantera och återge den 
komplexa dynamiken bakom en brandplym även på en något grövre numerisk grid än den 
tidigare använda modellen (McGrattan, Hostikka, McDermott, Weinschenk, Floyd, & 
Overholt, 2014). 
 
FDS har tidigare visats vara bristande gällande simuleringar av underventilerade bränder 
bland annat när de kommer till fundamentala parametrar som ofullständig förbränning, 
värmeutveckling och produktion av brandgaser. Detta har dock förbättrats med senare 
versioner av mjukvaran och främst efter att en ny förbränningsmodell implementerades 
tillsammans med FDS version 5 har mer överensstämmande resultat med experimentell 
data kunnat återges. Simuleringar av underventilerade bränder anses dock fortfarande som 
ett område kopplat till flera osäkerheter (Boehmer, Floyd, & Gottuk, 2009).   
 

3.2	  Grafical	  User	  Interface	  (GUI)	  
Graphical User Interface som kort benämns som GUI är ett samlingsnamn för grafiska 
visualiseringsprogram som kan användas både till att skapa modeller och scenarier samt att 
bearbeta data av simulering visuellt. Dessa typer av program blir allt mer vanliga idag i 
samband med CFD på grund av det enkla och vänliga tillvägagångssättet de möjliggör för 
att sätta upp en simulering med alla dess olika specifikationer av indata.  Tidigare tvingades 
alla användare att enbart arbeta i en textbaserad miljö med många olika sätt att samla eller 
dela upp informationen för simuleringen. Med hjälp av en GUI kan man se allt på en och 
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samma gång och på så vis tillåtas fokusera mer på självaste syftet med simuleringen istället 
för att tvingas minnas alla specifika indatakoder för att specificera olika parametrar eller 
liknande (Depcik & Assanis, 2004).  
 

3.3	  Smokeview	  
Smokeview är ett fristående visualiseringsprogram som bland annat används för att grafiskt 
illustrera och presentera utdata från en FDS - simulering genom att tolka dess kod eller 
utdata grafiskt och återge de i tiden (The National Institute of Standards and Technology 
(NIST), 2013).  
 
Smokeview ger möjligheten att grafiskt studera både indatafiler och given utdata från FDS 
och är således ett mycket användbart verktyg i samband med utförandet av simuleringar i 
FDS. Mjukvaran utför visualisering genom att i tre dimensioner visa bland annat 
partikelflöden, värmeutveckling, och data för ytor. Programmet klarar även av att visualisera 
vektorer och så kallade slicefiles som visar olika data för ett valt två-dimensionellt plan i 
tiden (Forney, 2013).  
 
Smokeview kan användas innan simulering utförts för att visuellt granska tolkningen av en 
skapad eller given indatafil i fråga om volym, geometri och utplaceringar av olika 
instrument. Under en simulering kan programmet användas för att granska dess utveckling 
och framsteg och efter en utförd simulering för att på ett enkelt vis presentera resultat.  
Smokeview är enbart ett visualiseringshjälpmedel och kan endast ta emot färdiga indatafiler 
för visualisering. Därav går det inte att skapa nya eller komplettera indatafiler för simulering 
med hjälp av Smokeview (Forney, 2013). 
 

3.4	  Förbränningseffektivitet	  
En brand kan ha sin bas i många olika typer av bränslen. En gemensam påverkande faktor, 
nästan oberoende av typ av bränsle är dess tillgång på syre. Normal omgivande luft består 
till 21 volymprocent av syre. Fullständig förbränning av bränsle uppnås sällan i diffusions-
flammor oberoende av dess lokalisering då dessa inbegriper flera påverkande fysikaliska 
faktorer såsom inblandning av luft, temperatur och inducerade turbulenta flöden 
(Bengtsson, 2001).  
 
Förbränningseffektiviteten för en brand brukar ofta betecknas med den grekiska bokstaven 
𝜒 där en fullständig förbränning betecknas med 𝜒 = 1.0. För till exempel metanol är 𝜒 
nästan 1.0 medan för många kolväten nånstans i området kring 0.7 och vissa plaster kan ha 
så låga värden som 0.5. Dessa givna exempelvärden för 𝜒 gäller vid normal till gång på luft 
och syre. En begränsad tillgång på syre leder således till en försämrad förbrännings-
effektivitet och ett lägre värde på 𝜒 (Bengtsson, 2001).  
 

3.5	  Underventilering	  
För en brand utomhus eller i mycket stora utrymmen jämfört med brandens magnitud är 
det ovanligt med brist på syre i omgivningen eller underventilering som det ofta benämns. 
Däremot för en brand i ett slutet utrymme är detta ofta en fundamental påverkande faktor 
som måste tas i beaktning. Gällande bränder i slutna utrymmen med begränsad tilluft kan 
betydande låga syrenivåer uppnås genom att branden konsumerar det tillgängliga syret och 
producerade brandgaser skapar ett övertryck som också kan leda till att tillgängligt syre 
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tvingas ut ur utrymmet. Sänkta nivåer av syre kan påverka branden till mer ofullständig 
förbränning av bränsle och resultera i bland annat minskad effektutveckling, lägre 
temperaturer och större volymer ofullständigt förbrända brandgaser. Då under-ventilering 
eller ofullständig förbränning kan ske i större eller mindre utsträckning kan som 
gränsvärdesexempel ges att metan vid rumstemperatur (26 °𝐶) inte kan fortsätta en för-
bränning med en omgivande syrenivå på 13 % eller lägre (Drysdale, 2009; Karlsson & 
Quintiere, 2000). 
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4. Objektsbeskrivning 
 
I det här kapitlet ges en ingående beskrivning av det undersökta brandscenariot, en skapad 
modell av en affärslokal i skala 1:2, som används i denna rapport. All given information av 
vikt för aktuellt scenario tas upp i denna sektion som simuleringar sedan baseras på. 

4.1	  Allmänt	  
Affärer är ofta kända för att använda golven för placering av varor, stort antal hyllor tätt 
placerade, inga fönster och mestadels stängda entrédörrar.  Då sprinklersystem inte är 
vanliga i sådana lokaler har bränder haft möjlighet att snabbt kunna sprida sig utan att 
begränsas. Då ventilationsmöjligheter ofta är begränsat har underventilerade bränder 
förekommit i sådana miljöer där stora mängder giftiga och siktnedsättande gaser 
producerats och ansamlats. Det undersökta brandscenariot ”Affärslokal fall 1” är 
dimensionerad med mycket begränsad ventilation och en snabbt tilltagande brand just för 
att simulera det tidigare beskrivna förekommande scenariot. Många av de förekommande 
CFD-koderna har länge varit kända för att vara mest lämpade för välventilerade bränder. 
Därför är det av intresse att vidare undersöka hur väl FDS 6.1.2 klarar av att simulera detta 
scenario (Holmstedt, o.a., 2008).  
 

4.2	  Detaljerad	  beskrivning	  av	  brandrummet	  
I detta avsnitt följer en detaljerad beskrivning av det aktuella brandrummet, affärslokalen, 
med dess dimensioner, material och konstruktion.  

 

 
Affärslokalen utgörs av en uppbyggd modell i skalan 1:2 och ska representera en typisk 
lokal för butiksförsäljning. Rummets dimensioner, som även kan utläsas ur Figur 4.1, är; 

Figur 4.1 Ritning av affärslokalen ovanifrån och från ena långsidan med dess olika mått i meter 
angivna ovanför och längs höger kant. Figur lånad från annan rapport med dess författares tillåtelse 
(Holmstedt, o.a., 2008). 
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Längd: 18.0 m Bredd: 7.5 m Höjd: 2.4 m. Fem, respektive sex ställningar, för försök 1 och 2 
med dimensionerna 0.2 m * 4.0 m * 1.8 m, placerades i lokalen för att representera 
varuhyllor (se Figur 4.1).  En ventilationsöppning var placerad i mitten på vardera kortända 
av lokalen 5 cm ovanför golvet med en area på 0.125 m2 (Holmstedt, o.a., 2008). 
 
Tabell 4.1 Given data över densitet, värmeledningstal och specifik värmekapacitet för de olika material som 
användes för att bygga upp vägg, golv och tak med mera för de empiriska försöken gällande affärslokalen 
(Holmstedt, o.a., 2008). 

Material: Densitet: 
[kg/m3] 

Värmeledningstal: 
[W/(mK)] 

Specifik värmekapacitet: 
[kJ/(kgK)] 

Promatect® H: 860 0.17 (20 °C) 
0.214 (200 °C) 
0.241 (400 °C) 

0.74 (20 °C) 
0.922 (200 °C) 
1.031 (400 °C) 

Roxull isolering: 180 0.039 0.79 
Gips: 910 0.22  1.09 

Betong: * * * 
* Ingen given data för dessa punkter finns återgiven i rapporten Holmstedt, 2008. 
 
Väggarna i rummet hade en stomme av trä täckt med 10 mm Promatect® H. I fall 2 var en 
del av väggen närmast branden (1.2 m * 2.4 m centrerad kring branden) täckt med 20 mm 
isolering. Taket var uppdelat i tre sektioner med olika ytmaterial. De första 5 m av taket 
närmast branden (sett från långsidan och över hela takets bredd) var täckt med 20 mm 
Roxull isolering. Därefter var fortsatt 9.6 m av taket täckt med 10 mm Promatect® H och 
de resterande 3.4 m längst bort från branden täckt med 6 mm gips (se Figur 4.2 nedan för 
visualisering av takets materialuppdelning). Specifika materialdata för de ovan nämnda 
materialen som användes vid försöken kan läsas ur Tabell 4.1. Golvet i rummet bestod av ett 
tjockt betonglager och hyllorna bestod av en stomme av trä, täckta med gips (Holmstedt, 
o.a., 2008).  
 

 
Rummet byggdes upp i SP’s stora brandhall med en takhöjd på 20 meter över golvet och 
med ett utflöde anpassat till inflödet. Termoelement och fotoceller placerades ut på 
bestämda platser (se Figur 4.1) för att dokumentera respektive brandförlopp som utfördes i 
rummet (Holmstedt, o.a., 2008).  

ß       5 meter      à  
 

20 mm Roxull 

ß              9.6 meter             à  
  

10 mm Promatect® H 

ß3.4 meter à  
 
   6 mm Gips 

Figur 4.2 Översiktlig bild av brandrummet underifrån, illustrerar de olika materialområden som bygger upp 
lokalens tak beskrivna i rapporten Holmstedt, 2008. 
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4.3	  Brandkällan	  
Brandkällan i detta experiment utgjordes av en kvadratiskt format kärl med vätskeformig 
heptan som bränsle.  
 

Bränslekärlets dimensioner var 0.5 m * 0.5 m * 0.15 m och innehöll 15 liter vätskeformigt 
heptan och 20 liter vatten. Bränsleytan var placerad 0.62 m över golvnivå enligt Figur 4.3 
(Holmstedt, o.a., 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brandkärlets viktminskning mättes kontinuerligt under hela brandförloppet och de initiala 
600 sekundernas uppmätta värden återges i Graf 4.1 ovan. Ingen effektutveckling anges i 
den ursprungliga rapporten utan enbart massavbrinningshastighet (Holmstedt, o.a., 2008).  

4.4	  Datainsamling	  
Här beskrivs experimentets totala datainsamling, angående vilka parametrar som valts att 
insamla data för samt med hjälp av vilka metoder de samlats in. 

Graf 4.1 Massavbrinningshastigheten av heptanbranden i försöket ”Affärslokal”. 
Reproducerad från figur 4.2 ur Holmstedt, 2008, för brandförloppets initiala 600 
sekunder.  
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Figur 4.3 Till vänster visas en översiktlig ritning av brandrummet (lånad med tillåtelse ur Holmstedt, 2008) 
med den specifika placeringen av brandkällan (rödmarkerad för scenario 1). Till höger visas en återskapad 
geometri av brandkällan i tre dimensioner och dess olika storheter.  
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Parametrarna som undersöktes för experimentet var gastemperatur, hastighet, bränslevikt 
och sikt. Gastemperaturen mättes med hjälp av termoelement som placerades på vertikala 
så kallade termoelementträd under taket. Samtliga termoelement var 0.25 mm tjocka. 
Gashastigheten mättes med hjälp av bi-directional pitotrör. Dessa har dock visats ha ett 
felaktigt vinkelberoende som medför att den inte mäter normalkomponenten av hastigheten 
på ett korrekt sätt då strömningsriktningen skiljer sig från normalriktningen. Det samt att 
för hastigheter under 0.5 m/s är trycket över pitotrören mindre än 0.15 Pa som resulterade i 
stora osäkerheter gällande mätningarna av hastigheterna (Holmstedt, o.a., 2008).  

Ovan (Figur 4.4) visas en överblick av försökslokalen i två dimensioner både från ovan 
(övre) och från sidan (undre) tillsammans med mått i meter och placering av termoelement, 
termoelementträd samt fotoceller. Figuren visar numrerade positioner för alla de olika 
positioner (sett ovanifrån) som olika mätinstrument placerats på (Holmstedt, o.a., 2008).  
 
Gastemperaturen mättes 5 cm under takhöjd för alla positioner från 2 till och med 32. I 
varje av positionerna 7, 11, 16, 22, 26 och 31 fanns så kallade termoelementträd som bestod 
av totalt nio stycken termoelement installerade på följande höjder under taket; 0.05 m, 0.10 
m, 0.20 m, 0.40 m, 0.60 m, 0.80 m, 1.00 m, 1.40 m och 1.90 m. I positionerna 8, 14 och 29 
fanns mindre termoelementträd innehållande tre stycken termoelement på 0.05 m, 0.20 m, 
och 0.40 m under takhöjd. Samtliga av dessa termoelementträd och termoelement finns 
specificerade även i Figur 4.4 ovan (Holmstedt, o.a., 2008).  
 
Bränslepölen av heptan som användes som brandkälla var placerad på ett viktmätnings-
instrument som kontinuerligt mätte minskningen av vikt under experimentet (Holmstedt, 
o.a., 2008). Mer om brandkällan finns beskrivet i avsnitt 4.1.3 Brandkällan.  
 

Figur 4.4 Ritning av affärslokalen ovanifrån och från ena långsidan. Figuren visar placering och numrering 
av samtliga termoelement, fotoceller som specificeras nere i vänstra hörnet av figuren. Figur lånad från 
annan rapport med författares tillåtelse (Holmstedt, o.a., 2008). 
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Sikten i utrymmet mättes med hjälp av ett system med lasrar och fotoceller som placerades 
på tre olika höjder (0.05 m, 0.20 m och 0.80 m under takhöjd) i position 11 (se Figur 4.4) 
(Holmstedt, o.a., 2008). 

4.5	  Felkällor	  
Med avseende på det som beskrivits ovan samt vid granskning av tillgänglig information för 
objektet och dess datainsamling kan följande potentiella felkällor identifieras: 
 

• Brandkällans beskrivning i form av endast viktminskning utan effektutveckling, 
samt en ospecificerad förbränningseffektivitet.  
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5. Försöksuppställning 
Här beskrivs den framtagna försöksuppställningen av affärslokalen som använts som grund 
för simuleringar av scenariot i FDS med samtliga förenklingar, modifieringar och 
antaganden utifrån objektsbeskrivningen. Samtliga ekvationer refererade till är mer utförligt 
beskriva i Bilaga A - Ekvationer. Se Bilaga D för kopia av indatafilen till FDS. 

5.1	  Geometrin	  
Beskrivning av geometrin, använda material och dess egenskapsdata som används för 
försöksuppställningen av affärslokalen. 
 

	  
Figur 5.1 visar försöksuppställningens virtuella geometri i FDS återgiven i Smokeview. 
Rummets invändiga dimensioner är 18.0 m * 7.4 m * 2.4 m. Två ventiler finns placerade i 
mitten av rummets båda kortsidor i höjd med golvet. Dessa har dimensionerna 0.2 m * 0.6 
m med den resulterande arean 0.12 m2. Simuleringens omfattning inkluderar två utrymmen 
utanför de båda kortsidorna med samma bredd och höjd som brandrummet och en längd 
av 2.8 m. Detta då försöksrummet var placerat i ett stort atrium med fritt utrymme åt alla 
håll utom nedåt av naturliga skäl (Holmstedt, o.a., 2008). 
 
Tabell 5.1 Given data över densitet, värmeledningstal och specifik värmekapacitet för de olika material som 
användes för att bygga upp vägg, tak och golv med mera för försöken i FDS gällande affärslokalen. Om inget 
annat anges är datan hämtad från Holmstedt, 2008. 

Material: Densitet: 
[kg/m3] 

Värmeledningstal: 
[W/(mK)] 

Specifik värmekapacitet: 
[kJ/(kgK)] 

Promatect® H: 860 0.17 (20 °C) 
0.214 (200 °C) 
0.241 (400 °C) 

0.74 (20 °C) 
0.922 (200 °C) 
1.031 (400 °C) 

                  Gips: 910 0.22 1.09 
Roxull isolering: 180 0.039  0.79 

Betong:  2300* 1.7*  0.88*  
* Data hämtad från Burström, 2007 

Figur 5.1 Illustration i 3 dimensioner av försöksuppställningens geometri hämtad från Smokeview. Ovan 
visar geometrin från sidan och under visas geometrin ovanifrån.  
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Väggarna för försöket är beskrivna i FDS som en yta bestående av 10 mm Promatect® H 
(Holmstedt, o.a., 2008).  
 

Taket delades upp i tre olika sektioner med avseende på material vilket beskrevs i FDS med 
färg och yta enligt Figur 5.2 med dess specifika materialdata given i Tabell 5.1.  Hela golvet, 
både innanför och utanför brandrummet beskrevs som en yta med egenskapen 0.3 m tjock 
betong med dess specifika data enligt Tabell 5.1.  Fem stycken hyllor placerades inne i 
brandrummet med dimensionerna 0.2 m * 3.0 m * 1.8 m enligt Holmstedt, 2008 med en yta 
som beskrev 10 mm gips. Dessa placerades identiskt med informationen given i Figur 4.1 
som hämtats ur Holmstedt, 2008. 
 

5.2	  Brandkällan	  
Här beskrivs brandkällan som skapats i FDS för att representera den ordinarie brandkällan 
använd vid det empiriska försöket (Holmstedt, o.a., 2008). För mer detaljerad information 
om ordinarie brandkälla se kapitel 4. Objektsbeskrivning. 
 
 

 
Brandkällan utgörs av en rektangulär låda med dimensionerna 0.40 m * 0.60 m * 0.60 m (se 
Figur 5.3) med ovansidan given egenskapen yta med effektutveckling som beskrivs mer 
ingående längre fram i detta kapitel. Brandkällans dimensioner skiljer sig från den ordinarie 

ß       5 meter      à  
 

20 mm Roxull 

ß              9.6 meter             à  
  

10 mm Promatect® H 

ß   3.4 meter  à  
 
      6 mm Gips 

Figur 5.2 Översiktlig bild av brandrummet, återskapat i FDS, underifrån med avsikt att illustrera de olika 
materialområdena som bygger upp lokalens tak beskriva i rapporten Holmstedt, 2008. 

Figur 5.3 Till vänster visas en översiktlig ritning av brandrummet (lånad med tillåtelse ur Holmstedt, 2008) med den 
specifika placeringen av brandkällan i FDS (rödmarkerad). Till höger visas en återskapad geometri av brandkällan i 
tre dimensioner och dess olika storheter. 
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brandkällan som användes i rapporten Holmstedt, 2008, påverkan och känslighetsanalys av 
detta beskrivs mer ingående i Kapitel 6 Känslighetsanalys – Geometriska anpassningar. Placeringen 
av brandkällan skiljer sig från den beskriven i Figur 4.3 i Objektsbeskrivningen. Detta är en 
direkt effekt av dess geometriska skillnad samt anpassning till gridnätet. Dess placering visas 
även i Figur 5.3 och dess exakta koordinater återges nedan (se Tabell 5.2) i jämförelse med 
dem ordinarie som skulle använts om inga geometriska begränsningar påverkat. 
 
 
Tabell 5.2 Jämförelse av brandkällans givna koordinater i FDS och den ursprungliga placeringen i det empiriska 
försöket samt den resulterande differensen given i meter (Holmstedt, o.a., 2008). 

 X min X max Y min Y max Z min Z max 
Ordinarie koordinater [m]: 1.75 2.25 4.75 5.25 0.0 0.62 
Använda koordinater [m]:   1.8 2.2 4.6 5.2 0.0 0.6 

Differens [m]: 0.05 0.05 0.15 0.05 0.0 0.02 
 
Skillnaden för brandkällans placering (se Tabell 5.2) tas vidare med som grund för eventuell 
felkälla vid analys av resultat. 
 
Brandkällans effektutvecklig är enbart beskriven i form av massavbrinningshastighet i den 
ursprungliga rapporten Holmstedt, 2008, se Graf 4.1. Table 2-8.4 i SFPE Handbook of Fire 
Protection Engineering – third edition, 2002 ger ett värde för ΔH! på 45 MJ/kg vilket är det 
samma som 45 kJ/g. Med denna förbänningsentalpin tillsammans med informationen om 
massavbrinningshastigheten given i Graf 4.1 kan Ekvation 1 användas för att ta fram en 
kurva för effektutvecklingen för branden.  
 

𝑄! = 𝜒 ∗𝑚 ∗ Δ𝐻!  
 
Med det konservativa antagandet att 𝜒 = 1.0 samt refernesvärdet på 𝜒 = 0.7 för flytande 
heptan, hämtat från Drysdale, 2009 samt Holmstedt, 2001, tillsammans med Ekvation 1 kan 
följande graf för effektutveckling tas fram som illustreras i Graf 5.1 nedan. Således kommer 
två simuleringar att utföras för att täcka in ett konservativt teoretiskt värde på förbrännins-
effektiviteten samt ett lägre empiriskt värde. Detta för att ge bättre underlag för validering 
av osäkertheten kopplad till den givna massavbrinningshastigheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 5.1 Visar den framtagna informationen för effektutveckling eller HRR från 
den återgivna massavbrinningshastigheten som visas i Graf 4 .1   för de initiala 600 
sekunderna för försöket med data hämtad från Holmstedt, 2008.  



 
 
20 

5.3	  Datainsamling	  
Här beskrivs den data som beslutats att samla in från simuleringarna i syfte att använda till 
analys och jämförelse av resultat. För exakt information se bifogad indatafil för simulering i 
Bilaga D - Indatafil. 

Temperatur	  
Data gällande temperatur samlas in på samtliga positioner som nämns för det empiriska 
försöket i Holmstedt, 2008 med undantag från position 2 (se Figur 5.4). Information samlas 
in med hjälp av utplacerade thermocouple-element med egenskaper motsvarande av att vara 
termoelement med en storlek på 0.25 mm i diameter. 
 
Med undantag från position 2 enligt Figur 5.4 hämtas data in från 5 cm under takhöjd för 
alla positioner från 2 till och med 32. I positionerna 7, 11, 16, 22, 26 och 31 hämtas 
information om temperatur på följande höjder under taket; 0.05 m, 0.10 m, 0.20 m, 0.40 m, 
0.60 m, 0.80 m, 1.00 m, 1.40 m och 1.90 m. I positionerna 8, 14 och 29 hämtas information 
om temperaturen från höjderna; 0.05 m, 0.20 m, och 0.40 m under takhöjd. 
 
Använd kod: 

&PROP ID='TC25', BEAD_DIAMETER=0.00025 / 
&DEVC XYZ=0.0,3.7,0.1, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-1' / termoelement 1 
&DEVC XYZ=1.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-3' / termoelement 3 
&DEVC XYZ=2.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-4' / termoelement 4 

Hastigheter	  
Hastigheterna i det virtuella rummet mäts i position 7 och 16 enligt Figur 5.4 med de 
vertikala positionerna under takhöjd på; 0.05 m, 0.10 m, 0.20 m, 0.40 m, 0.60 m, 0.80 m, 
1.00 m, 1.40 m och 1.90 m där ”U-VELOCITY” mäts.  
 
Hastighetsstorheten ”VELOCITY” mäts i position 1 och 33 i ventilöppningarna.  
 
Använd kod: 

&DEVC XYZ=0.0,3.7,0.1, QUANTITY='VELOCITY', ID='vel-1' / HASTIGHET ventil 1 
&DEVC XYZ=18.0,3.7,0.1, QUANTITY='VELOCITY', ID='vel-2' / HASTIGHET ventil 2 

 
 
 

1 

2 3 4 65 7 8 9 10 11 12
2 

13
3 

14 15 16 17 

18 19 21 20 22 23 24 25 26 27
2 

28 29 30 31 32 

33 

Figur 5.4 Beskriver samtliga positioner som använts för att mäta olika storheter för simuleringsförsöken i 
FDS 6. 
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Sikt	  
Sikten mäts enbart på de punkter som motsvarande information har inhämtats från 
försöket beskrivet i Holmstedt, 2008 för att kunna jämföra dessa data mot simulerings-
resultat. Dessa punkter är 5 cm, 20 cm samt 80 cm under takhöjd i position 11 se Figur 5.4. 
Använd kod: 

&DEVC XYZ=9.0,5.0,2.35, QUANTITY='VISIBILITY', ID='VIS-1' / 5 CM UNDER TAK 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,2.2, QUANTITY='VISIBILITY', ID='VIS-2' / 20 CM UNDER TAK 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,1.6, QUANTITY='VISIBILITY', ID='VIS-3' / 80 CM UNDER TAK 

 

Syre	  
Syrenivåerna i brandrummet mättes på 4 olika positioner centrerade på var sida om 
brandkällan. Dessa placerades enligt Tabell 5.3 och Figur 5.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 5.3 Visar sammanställning av placeringarna av syremätare i rummet kring brandkällan.  

 Brandkällans höjd 40cm ovanför brandkällan 
10 cm från branden 4, 7, 12, 15 2, 5, 10, 13 
20 cm från branden 3, 8, 11, 16 1, 6, 9, 14 

 
Syret mäts även i position 7 och 16 enligt Figur 5.4 med de vertikala positionerna under 
takhöjd på; 0.05 m, 0.10 m, 0.20 m, 0.40 m, 0.60 m, 0.80 m, 1.00 m, 1.40 m och 1.90 m. I 
samtliga beskrivna punkter gällande syre mäts ”Volume Fraction” enligt exempel nedan. 
 
Använd kod: 
&DEVC XYZ=1.6,4.9,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-1'  
&DEVC XYZ=1.7,4.9,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-2'  
&DEVC XYZ=2.0,5.4,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-3'  
 

	  

	  

	  

Figur 5.5 Visar de 16 olika mätpunkter för syre i området kring brandkällan som placerats ut.  
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MTR	  
Den så kallade ”Measure of Turbulence Resolution” eller MTR kodas för att skapa skiktfiler 
(slicefiles) som visar ett tvådimensionellt urklipp av de momentana värdena MTR.  
 
  
De tre skikt som visas i Figur 5.6 som bestämts att hämta in data för MTR över tiden är 
följande: mitt genom brandrummet i Y-koordinat 3.7 m, mitt genom brandkällan och 
rummet på längden i Y-koordinat 5.0 m samt genom det troliga brandgaslagret, Z-koordinat 
2.3 m. 
 
Använd kod: 

&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION' / 
&SLCF PBY=5.0, QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION' / 
&SLCF PBZ=2.3, QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION' / 

	  

Vektor-‐slicefiles	  
Vektor-slicefiles är tvådimensionella tidurklipp ur specificerade plan som använder sig av 
vektorer för att beskriva både hastighet och temperatur.   
 

 
Figur 5.7 redogör de plan som valts för att skapa vektor-slicefiles. Mitt genom brandkällan 
och tvärs över långsidan av brandrummet i Y-koordinat 5.0 m, mitt genom brandrummet 

Figur 5.7 De streckade linjerna visar var de tvådimensionella vektor-slicefiles valdes att 
hämtas från simuleringens geometri.  

Figur 5.6 De streckade linjerna visar de tvådimensionella urklipp över tid som bestämts 
hämtas för att beskriva MTR. 
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på längden i Y-koordinat 3.7 m, genom rummet på långsidan i Y-koordinat 1.5 m samt 
genom området med troligt brandgaslager i Z-koordinat 2.3 m. 
 
Använd kod: 

&SLCF PBY=1.5, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=5.0, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=2.3, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 

Massflöden	  
Det totala massflödet in samt ut genom de två olika ventilöppningarna i kortsidorna av 
brandrummet mäts. Även det totala flödet genom de båda ventilerna mäts oberoende av 
riktning. 
 
Använd kod: 

&DEVC XB= 18.2, 18.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW', ID='massflow vent 2' / 
&DEVC XB= 18.2, 18.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW +', ID='massflow + vent 2' / 
&DEVC XB= 18.2, 18.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW -', ID='massflow - vent 2' / 

Effektutveckling	  
Brandens momentana effektutveckling är bestämd från grunden men väljs ändå att mätas 
för att kunna verifiera att rätt effektutveckling sker då det anses vara en av de absolut 
viktigaste och mest kritiska faktorerna för en simulering.  

5.4	  Meshindelning	  
Här beskrivs hur funktionen MPI (Message Passing Interface) som har använts för att förkorta 
simuleringstiden. Genom att dela in simuleringens gridnät i olika mesher vilka tillåts 
beräknas parallellt på flera olika processorer simultant kan simuleringstiden förkortas. 
 

Efter tester av simuleringen med avseende på den valda tiden för brandförlopp och storlek 
på gridceller beslutades att en uppdelning på tolv stycken likvärdiga mesher över x-planet 
görs. Ingen delning av brandkällan mellan två mesher sker (se Figur 5.8) för att inte påverka 
denna kritiska faktor på ett oförutsebart sätt.  

 	  

 1 2 3 4         5         6         7        8       9      10      11      12 

Figur 5.8 Illustrerar meshindelningen som bestäms för simuleringen av affärslokalen. En uppdelning i tolv 
stycken olika mesher i x-planet. 
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5.5	  Förenklingar	  	  
Här listas en sammanfattning över samtliga förenklingar som aktivt införts i försöks-
uppställningen och som bör tas med som potentiell felkälla vid granskning och analys av 
resultaten för försöket.  
 
Förenklingar: 
 

• Extra utrymmen vid vardera kortsida av rummet har inkluderats då försöksrummet 
var uppbyggt i en stor öppen lokal. Dessa utrymmen simulerar den öppna externa 
miljön för att få ett bra och naturtroget flöde genom ventilerna. Mer ingående 
information om hur storleken på dessa utrymmen bestämts finns att finna i Bilaga C, 
Känslighetsanalys – Yttre avgränsningar. 

 
• Rummets brädd har minskats med 0.1 m jämfört med orginaldimensionerna 

beskrivet i kapitel 4 Objektsbeskrivning för att passa in i grövsta använda grid på 0.2 m 
(se mer detaljerad information i Bilaga B, Känslighetsanalys – Geometriska anpassningar).  

 
• Ventilerna har placerats i direkt höjd med golvet och givits dimensionerna 0.2 m * 

0.6 m och arean 0.12 m2. Detta är en sänkning av deras placering med 0.05 m samt 
en förminskning med 4 % av orginalarean, 0.125 m2, vilket är en anpassning till den 
grövsta använda gridden på 0.2 m och beskrivs mer ingående i Bilaga B, 
Känslighetsanalys – Geometriska anpassningar.  

 
• Brandkällans dimensioner har modifierats för att anpassas till den grövsta 

gridstorleken. Ursprungliga mått för brandkällan, 0.5 m * 0.5 m * 0.62 m, har 
modifierats till 0.4 m * 0.6 m * 0.6 m i indatafilen för FDS. Hur detta påverkar 
effektutveckling och andra områden av intresse beskrivs mer ingående i Bilaga B, 
Känslighetsanalys – Geometriska anpassningar.  
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6. Känslighetsanalys  
Detta kapitel inleds med sammanfattningar över de två utförda känslighetsanalyser gällande 
geometriska anpassningar som följd av en grövsta använd gridstorlek samt storleken på den 
yttre avgränsningen utanför brandrummet och dess påverkan på bland annat flöden genom 
ventilöppningar som vars båda redogörelser finns i detalj att läsa i avsnitt Bilagor. Sedan ges 
en omfattande känslighetsanalys av kredibiliteten på utförda simuleringar med avseende 
använda gridstorlekar och dess påverkan. Samtliga resultat presenterade i grafer har för 
varje enskilt värde medelvärdesberäknats av de tio närmaste värdena i tiden för att enklare 
urskilja mönster och trender över tiden. Brandkällan har avgränsats till endast ett värde på 
förbränningseffektiviteten enligt ekvation 1 för denna analys, χ = 1.0.  Samtliga ekvationer 
refererade till är mer utförligt beskrivna i Bilaga A - Ekvationer. 

6.1	  Geometriska	  anpassningar	  
För simulering av affärslokalen användes olika gridstorlekar för att genomföra en 
känslighetsanalys på dess inverkan och att finna en gridoberoende trend. För att möjliggöra 
att simuleringarna i övrigt var identiska krävdes ett antal förenklingar och anpassningar för 
att passa in geometrin i det grövsta gridnätet som antogs användas. Med storleken 20 cm 
som den grövsta gridstorleken följer här en kort sammanfattning av samtliga anpassningar 
och förenklingar som gjorts för att passa in geometrin till den grövsta använda grid-
storleken. 

6.1.1	  Brännaren	  
Brännaren för affärslokalen utgörs av en rektangulärt formad låda. Brännaren utgör den 
enda brandkällan i detta scenario och det är därför av största vikt att få den anpassning som 
den kräver, för att fungera med vald grövsta gridstorlek, att ge minimal påverkan på dess 
effekt och placering. 
 

 
I Figur 6.1 visas den anpassning som gjorts (högra figuren) av originalbrännaren (vänstra 
figuren) som användes i det empiriska försöket ”Scenario 4 – Affärslokal” (Holmstedt, o.a., 
2008).  
 

Figur 6.1 Vänstra figuren illustrerar orginaldimensionerna för brännaren som användes vid det 
empiriska försöket i affärslokalen test 1 medan den högra figuren illustrerar de modifierade 
dimensionerna för brännaren som anpassats för att fungera med det använda gridnätet för 
simuleringarna i FDS.  
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Resultaten från utförda simuleringar i FDS ger en genomsnittligt differens av 0.10 kW eller 
0.22 % mellan ordinarie brännares effektutveckling och den modifierade. Denna skilland 
antas som acceptabel aproximation för fortsatta simuleringar av affärslokalen men bör ändå 
betraktas som en potenciell felkälla då en anpassning har gjorts och tas således med i vidare 
beaktning.  

6.1.2	  Ventilationsöppningar	  
Affärslokalen har två stycken ventilationsöppningar i vardera kortända av rummet. Båda är 
givna med en area på 0.125 m2 och placerade 5 cm ovanför golvnivå. Dimensionerna är 
ospecificerade från försöket och leder så till ett antal olika plausibla varianter. Men på grund 
av den begränsande faktorn, grövsta gridstorlek 20 cm, minskas dessa möjliga varianter till 
noll och en approximation av bästa lämpliga modell får antas istället.   
 
Med dimensionerna 0.2 m * 0.6 m visas ett tydlig närmevärde för originalarean på 0.125 m2, 
med en negativ procentuell differens på 4 %. Med dessa mått ges den mest lika 
areadimensionen jämfört med det som angavs för experimentet antas således som bästa 
approximation och modellgrund för vidare simuleringar av affärslokalen. Dem 
approximeras även till att vara placerade från golvnivå och uppåt. Angiven differens i area 
och placering av ventil i rummet bör tas med i vidare beaktning av resultat från simuleringar 
som känd felkälla.   

6.1.3	  Rummets	  bredd	  
Brandrummets bredd enligt Holmstedt, 2008 är 7.5 m. Detta ger komplikationer för en 
gridcellsstorlek på 0.2 m som endast tillåter en bredd på 7.4 m eller 7.6 m. Detta skulle 
medföra en förminskning alternativt en förstoring av rummets bredd med 1.3 % och 
således också 1.3 % av rummets volym.  
 
Då brandkällan inte placerats efter en centralisering i rummet utan förskjutet mer mot ett av 
hörnen i brandrummet samt att de båda angivna alternativen ger en relativt liten skillnad 
mot en i övrigt stor area. Detta gör att en storleksändring i rummets bredd på 0.1 m eller 
1.3 % av bredden och volymen bedöms vara försumbar som större felkälla men bör tas 
med i beaktning av analys av resultaten för simuleringen då den jämförs mot andra resultat.  
 
Rummet antas med en bredd på 7.4 m för att passa in i det grövsta tänkta gridnätet utan att 
skapa större volym som skulle kräva mer datorkraft att beräkna.  

6.2	  Yttre	  avgränsningar	  
Fluidflöden drivs av bland annat dynamiska tryckskillnader och således har dynamiskt tryck 
och hastighet ett nära samband gällande flöden av fluider. För att specificera flödes-
hastigheter i FDS kan man antingen göra det genom det dynamiska trycket eller med en 
hastighet. Placering av de yttre avgränsningarna för en simulering kan ha en betydande 
påverkan flödeshastigheter och flödesmönster genom öppna utrymmen. I FDS antas yttre 
avgränsningar av default vara solida väggar. För att skapa en öppen area mot omgivning 
krävs att detta specificeras, vanligen med funktionen: &VENT SURF_ID=’OPEN’. 
Tryckets avgränsningsvillkor över en sådan öppning är missvisande och kan leda till fel i 
flödet genom öppningen. Därför om flödet genom en öppning, som till exempel en dörr, är 
av större vikt bör inte denna funktion användas i den specifikt. Istället rekommenderas att 
avgränsningarna för det yttre området förses med denna funktion och förlängs med 
förslagsvis några meter utanför kritiska öppningar så att ett mer korrekt flödesmönster 
genom öppningen tillåts utvecklas för att minimera påverkan och felkälla (McGrattan, 
Hostikka, McDermott, Weinschenk, Floyd, & Overholt, 2014).  
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Affärslokalen är försedd med två mindre ventiler (0.2 m * 0.6 m) i golvnivå centraliserade 
för vardera kortända (se Figur 6.2). I det här avsnittet görs en känslighetsanalys för inverkan 
och betydelse av den yttre avgränsningens avstånd från ventilationsöppningarna på 
förhållandena i brandrummet och i och kring ventilationsöppningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperaturerna i rummet, som kan anses vara en grundläggande parameter vid analys av 
bränder, visar på en god överensstämmelse mellan utförda simuleringar oberoende av 
skillnaden i den yttre avgränsningen. I ventilöppningarna kan en mindre obalans gällande 
temperaturen dock påvisas. Detta gäller simulering 1 och 2 med den grövre gridstorleken i 
synnerhet men samtliga simuleringar påvisar samma mönster i allmänhet. Den relativa 
obalans som kan synas för temperaturerna i ventilerna är ändå en relativt liten skillnad, 
temperaturerna i stort följer samma mönster i övrigt och har en god överensstämmelse. 
Mindre obalans i temperatur i ventilerna kan man vidare se på med en förklaring när det 
kommer till rörelser i rummet gällande flöden. Ser man mer på flödena genom ventilerna så 
visar överraskande nog simulering 3 och 4 på större variationer jämfört med simulering 1 
och 2. Detta kan förklaras med att simulering 1 och 2 med en betydligt grövre 
gridcellsstorlek får betydligt svårare att hantera flöden genom relativt små öppningar som 
dessa (0.2 m * 0.6 m). För simuleringarna 1 och 2 med en gridcellsstorlek på 0.2 m * 0.2 m 
innebär detta att ventilerna endast täcks av 3 stycken gridceller som ska stå för fluktuationer 
i flöde både in och ut ur rummet. För simulering 3 och 4 som har gridcellsstorleken 0.05 m 
* 0.05 m innebär detta att de har 48 stycken gridceller som täcker ventilerna och alla dess 
flöden.  

 
Ovan i Figur 6.3 visas en illustration av skillnaden mellan de två olika gridkonstellationerna 
och dess betydelse för ventilöppningarna. Så den påvisade skillnaden, framförallt gällande 
flödet in i rummet, för simuleringen 3 och 4 tyder på att en skillnad i flödet för olika yttre 

Figur 6.3 Visar antalet gridceller som spänner över de två ventilöppningarna. Till 
vänster så visas konstellationen för simulering 1 och 2 med 3 stycken cellers täckning 
och till höger visas motsvarande för simulering 3 och 4 med 48 stycken cellers täckning.  

Figur 6.2 Illustration hämtad från Smokeview av affärslokalen beskriven i FDS med 
dess två ventilationsöppningar markerade och numrerade i rött samt de yttre 
avgränsningarna markerade i rosa. 

1
. 

2
. 
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avgränsningarna. Men då ingen större skillnad finns att påvisa för flödet ut ur rummet är det 
ändå svårt att göra något faktiskt konstaterande utan ytterligare ingående studie i ämnet.  
 
Slutsatsen som dras för analysen gällande påverkan på flödet ur ventilerna på grund av 
storleken på de yttre avgränsningarna är att en betydande påverkan kan finnas för de relativt 
små öppningarna men är svår att påvisa. Då ventilerna är små jämfört med rummets storlek 
har de med största sannolikhet en generellt sett liten påverkan på den rådande miljön i 
rummet. Trots detta antas de större yttre avgränsningarna (Dh*10) för vidare simuleringar i 
ett konservativt syfte för att minimera potentiella felkällor då tillräcklig datorkraft för vidare 
simuleringar finns tillgänglig för att bibehålla dessa.  
 
Övrigt kan också fastställas av resultaten i denna analys att den grövre gridstorleken 
(𝛿𝑥=0.2m) är en allt för grov grid för att ge trovärdiga resultat då de visar en betydande 
skillnad mot den finare gridden på 5 cm. Gridden 𝛿𝑥=0.2m ger en undermålig återgivning 
av samtliga undersökta parametrar och kan såldes redan här uteslutas för vidare under-
sökning gällande gridoberoende. 

6.3	  Gridoberoende	  
Som omtalas i avsnitt 3.1 Fire Dynamics Simulator finns metoder och numeriska modeller för 
mycket detaljerade beräkningar och simuleringar (DNS) tillgängliga idag. Trots det används 
i princip uteslutande förenklade modeller så som LES eller RANS. Detta beror på att 
simuleringar idag näst intill alltid begränsas av tillgänglig datorkraft och/eller tid. Beroende 
på vad som önskas uppnås med en simulering kan kraven på dess kvalitet läggas på olika 
nivåer därefter. Förutom olika modeller kan även upplösningen av simuleringarna anpassas. 
För FDS gör man det genom att bestämma cellstorlek, också känd som gridstorlek, för 
meshen och således även antalet celler för hela simuleringen. Valet av gridstorlek beskrivs 
som den enskilt viktigaste parametern som görs av användaren (McGrattan, Hostikka, 
McDermott, Weinschenk, Floyd, & Overholt, 2014). Intuitivt kan det beskrivas som cell-
storleken motsvarar minsta storleken på föremål som kommer tas med i simuleringen och 
allt mindre förenklas bort.  
 
En allmän metod för att finna en bra nivå för gridstorlek är att börja med en relativt grov 
modell för att sedan systematiskt förfina denna tills inga betydande skillnader i resultat kan 
längre kan identifieras (McGrattan, Hostikka, McDermott, Weinschenk, Floyd, & Overholt, 
2014). Då varje halvering av gridstorlek innebär en ökning av antal celler med en faktor 8 
och en ökning av simuleringstiden med en faktor 16 kommer en kompromiss att behöva 
göras när tillräcklig noggrannhet anses uppnådd med avseende på simuleringstiden 
(McGrattan, Hostikka, McDermott, Floyd, Weinschenk, & Overholt, 2013).  
 
Gällande vad som är en lämplig gridstorlek finns det många olika studier som visar både 
lika och olika resultat så som Ma & Quintiere, 2003, som visar på att en gridstorleks-
upplösning av 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 20 är speciellt lämpad för simulering av brandplymer med kritisk 
gräns vid 𝐷∗ 𝛿𝑥 = 10 då lägre värden inte klarar av att upplösa och återge dynamiken 
gällande plymer. McGrattan, Baum, & Rehm, 1998, fann att för deras undersökningar gav 
ett värde av D∗ δx = 10 tillfredställande resultat gällande plymkorrelationer. Stroup & 
Lindeman, 2013, använde värden mellan 4-16 för 𝐷∗ 𝛿𝑥  för flera olika försök med 
varierade scenarion som gav upphov till tillfredställande resultat. Det enda generella idag 
när det kommer till val av gridstorlek är analysera resultaten för att verifiera om det 
uppnåtts en tillfredställande kvalitet (McGrattan, Hostikka, McDermott, Floyd, 
Weinschenk, & Overholt, 2013). 
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Vid val av gridstorleken så måste alla parametrar av intresse således vägas in för att i det 
enskilda fallet kunna göra en bedömning av vad som är en lämplig och trovärdig grid-
storlek. Som tidigare nämndes så förenklas olika föremål bort beroende direkt på storleken 
på gridden. Detta bör tas med i beräkning för det valda utrymmet och dess geometri. Även 
öppningar så som ventiler och dörrar kräver en viss finhet i gridden för att klara av att 
återge flödet genom öppningen på ett tillfredställande sätt. Trots detta kan en relativt grov 
grid ge trovärdiga och bra resultat för flera andra parametrar, speciellt de som är direkt 
kopplade till lagarna och ekvationerna om bevarande av massa och energi. Således ställs 
krav på användaren för att göra en rimlig bedömning om vad som är en lämplig storlek på 
gridden för just det specifika fallet och vad som är av intresse (Stroup & Lindeman, 2013). 

6.3.1	  Val	  av	  gridstorlekar	  	  
Här görs en beskrivning av hur och vilka olika gridstorlekar (𝛿𝑥) väljs ut för att användas till 
känslighetsanalysen för valet av lämplig gridstorlek. Ekvationer beskrivna i Bilaga A. 
 

Tabell 6.1  Visar givna värden för beräkning av den karaktäristiska diametern D* för 
brandkällan i affärslokalen med Ekvation 4. 

 
 
  

 

  

 

Ekvation 4 används för att ta fram brandens karaktäristiska diameter (D*) med värden givna 

i Tabell 6.1. 

𝐷∗ = !""[!"]
!.!"#[!"/!!]∗!.!!"[!"/!"#]∗!"!.![!]∗ !.!"[!/!!]

!
! = 0.782 [m] 

 

Med givna värden enligt Tabell 6.1 för Ekvation 4 erhölls en karaktäristisk diameter D* för 
brandkällan på 0.782 m. Den karaktäristiska diametern används sedan för att beräkna 
kvoten för Ekvation 5. Gällande kvoten för Ekvation 5, det vill säga 𝐷∗ 𝛿𝑥, bestäms att dem 
tidigare kända fungerande ratioförhållanden 4, 8 och 16 ska användas (McGrattan, Baum, & 
Rehm, 1998) (Ma & Quintiere, 2003) (Stroup & Lindeman, 2013). 
     
Ekvation 5 ger följande värden för 𝛿𝑥 med de ovan bestämda värdena för kvoten 𝐷∗ 𝛿𝑥: 
 

1.                                        0.782[𝑚] 𝛿𝑥 = 4 →   𝛿𝑥 = 0.195  ~  0.20[𝑚] 
 

2.                                        0.782[𝑚] 𝛿𝑥 = 8 →   𝛿𝑥 = 0.098  ~  0.10[𝑚] 
 

3.                                  0.782[𝑚] 𝛿𝑥 = 16 →   𝛿𝑥 = 0.049  ~  0.05[𝑚] 
 
Avrundningen som visas i ekvationsberäkningarna på föregående sida antas då detta i hög 
grad förenklar arbetet med att skapa rummets dimensioner och dess geometri, speciellt då 
detta har valts att göras manuellt i kod och utan grafiska hjälpmedel som annars är mycket 

Typ:  Värde: 
Effektutveckling [kW] 𝑄 600 
Densitet [kg/m3] 𝜌! 1.204 
Specifik värmekapacitet [kJ/kgK] 𝑐! 1.005 
Omgivningstemperatur [K] 𝑇! 292.6 
Gravitaionskonstant [m/s2] g 9.81 
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vanliga idag, detta enbart i undervisningssyfte för att författaren ska få bättre förståelse för 
koden FDS-filer skrivs i.  
 

Tabell 6.2 Tabell för potentiella storlekar för 𝜹𝒙 med avseende på kvoten 𝑫∗ 𝜹𝒙 och 
dess resulterande antal celler för den aktuella simuleringens geometrier. Den minsta 
storleken på 𝜹𝒙  (2.5) har tagits med som grund för jämförelse till ytterligare en 
förfining av simuleringsupplösning och dess resulterande antal celler. 

 
 
 
 
 
 
 
Med avseende på det resulterande totala antalet celler för en simulering efter storleken på 
𝛿𝑥 (givna i Tabell 6.2) kan en storlek på 2.5 cm av 𝛿𝑥 uteslutas på grund av otillräcklig 
datorkapacitet. Enligt Stroup & Lindeman, 2013, så genererade en av de finare grid-
storlekarna ett märkbart bättre resultat än den grövre för deras specifika tester. Men sedan 
gjorde ytterligare förfining av meshen ingen större skillnad på resultaten, även om själva 
upplösningen av fallet blev bättre gällande dess grad av naturtrogenhet. Samt beroende på 
vilka parametrar som undersöks kan olika storlekar på grid krävas. Generellt kräver 
temperaturmätning av olika höjder och i brandgaslagret inte lika fin upplösning som till 
exempel värmestrålning till närliggande föremål (Stroup & Lindeman, 2013). Med dessa 
argument utesluts en simulering med 𝛿𝑥 på 2.5 cm.  
 
Av analys av resultaten i Bilaga C Känslighetsanalys – Yttre avgränsningar gällande den yttre 
avgränsningen kunde det tydligt konstateras att 𝛿𝑥 på 20 cm är en allt för grov gridstorlek 
för att upplösa och återge detta scenario på ett tillfredställande sätt och kommer således 
också att vidare uteslutas från denna känslighetsanalys av gridstorlek.  
 
Således kommer simuleringar och jämförelse av dess resultat göras för affärslokalen med 
storlekarna på 𝛿𝑥 = 10 cm samt 5 cm.  

6.3.2	  Resultat	  och	  analys	  	  
Här redovisas samtliga resultat tillsammans med en genomgående jämförelse och analys av 
de två simuleringarna (𝛿𝑥 = 10 cm & 𝛿𝑥 = 5 cm) av affärslokalen i syfte med att bedöma 
skillnader mellan de två olika simuleringarna och dess betydelse.  

Brandens	  effektutveckling	  	  
Här visas en jämförelse av resultaten för effektutvecklingarna av brandkällorna till båda 
simuleringarna.   
 
Graf 6.1 visar en jämförelse av den faktiska effekten som de två simuleringarnas brandkällor 
ger med förbränningseffektiviteten 𝜒  = 1.0. Då dessa är förutbestämda enligt en 
experimentellt uppmätt brand är det av intresse att se om någon större skillnad mellan de 
två finns då detta skulle kunna innebära en bidragande faktor till skillnader av övriga 
storheter av uppmätta och undersökta värden. I detta fall kan momentana mindre skillnader 
identifieras även om i det stora endast samma typ av mönster kan ses för effektutvecklingen 
över tiden. Den procentuella skillnaden mellan de två brandkällorna är under 5 % i snitt. 
Detta ger en påverkan men vid sådana små avvikelser kan de anses som försumbara. Ingen 
skillnad av större betydelse kan utläsas mellan de olika effektutvecklingarna.  

𝜹𝒙 [cm] 𝑫∗ 𝜹𝒙  [-] Antal celler 
20  4 54.000 
10  8 432.000 
5  16 3.456.000 

2.5  32 27.648.000 
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Massflöden	  
Här presenteras och jämförs resultaten för massflödena genom ventilerna för de två olika 
simuleringarna. 
 

 
Graf 6.2 visar en jämförelse av massflödet i kg/s, ut ur brandrummets två ventiler över tiden 
för de två olika simuleringarna. I den vänstra grafen, som visar flödet i ventil nummer 1, 
syns det som att simuleringen δx = 10 cm ger ett något större massflöde de första 150 
sekunderna som sedan övergår till det omvända, att δx = 5 cm har ett högre massflöde. 
Samma mönster kan iakttas i den högra grafen för ventil nummer 2, dock med en generellt 
sett mindre skillnad. I övrigt kan de flesta större fluktuationerna över tiden, sett på flödet ut 
ur de båda ventilerna, ses överensstämma i stort för de två olika simuleringarna.  
 
Tabell 6.3 Integraler av det totala massflödet ut från rummet genom ventil 1 (se Figur 6.1) för de två olika 
simuleringarna samt en procentuell jämförelse av differensen.  

 
I Tabell 6.3 visas integralerna av den vänstra grafen i Graf 6.2 tillsammans med en framtagen 
procentuell skillnad. Som syns av värdena är att den simuleringen med δx = 5 cm resulterar 
i en något större, cirka 11 %, totalt massflöde genom ventil nummer 1.  
 

Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  𝛅𝐱	  =	  10	  cm	  och	  ventil	  1	  [kg]	   97.19	  
Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering  𝛅𝐱	  =	  5	  cm	  och	  ventil	  1	  [kg]	   109.39	  

Differens	  	  [%]	   11.16	  

Graf 6.2 Jämförelse av simuleringarna 𝛅𝐱 = 10 cm & 𝛅𝐱 = 5c m gällande massflödet ut ur rummet genom 
ventil 1 till vänster och genom ventil 2 till höger. Med massflödet [kg/s] på Y-axeln och tiden [s] på x-axeln. 

Graf 6.1 visas effektutvecklingskurvorna för de två simuleringarna 𝛅𝐱 = 10 cm & 𝛅𝐱 = 5 cm till vänster. Till 
höger presenteras en procentuell jämförelse av de två kurvorna över tiden.  
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Tabell 6.4 Integraler av det totala massflödet ut från rummet genom ventil 2 (se Figur 6.1) för de två olika 
simuleringarna samt en procentuell jämförelse av differensen.  

 

Tabell 6.4 åskådliggör integralerna för den högra grafen i Graf 6.2 som jämför massflödet av 
de två olika simuleringarna för ventil nummer 2. Likt resultaten för ventil nummer 1 kan ett 
något större massflöde utläsas för simuleringen δx = 5 cm. 
 
Graf 6.3 visar en jämförelse av massflödet för de två simuleringarna in genom de två 
ventilerna. Graferna visar en övervägande större andel massa som rör sig in genom de båda 
ventilerna för δx = 5 cm särskilt vid ventil nummer 2. Förutom storhetsskillnaden mellan 
de två simuleringarna kan en likhet i tidsmönstret för fluktuationer, det vill säga toppar och 
dalar, iakttas. 
 
 Tabell 6.5 Integraler av det totala massflödet in i rummet genom ventil 1 (se Figur 6.1) för de två olika 
simuleringarna samt en procentuell jämförelse av differensen.  

 
Tabell 6.5 presenterar integralerna av de två kurvorna som visas i den vänstra grafen i Graf 
6.3. Även en procentuell skillnad mellan de två integralerna har här tagits fram och 
presenteras som visar en differens på närmare 36 %.  
 
Tabell 6.6 Integraler av det totala massflödet in i rummet genom ventil 1 (se Figur 6.1) för de två olika 
simuleringarna samt en procentuell jämförelse av differensen. 

I Tabell 6.6 på föregående sida syns integralerna av de två kurvor i det högra 
koordinatsystemet i Graf 6.3. Dessa två integraler visar på en stor differens på över 65 % för 
det totala massflödet in i brandrummet genom ventil 1.  
 

Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  𝛅𝐱	  =	  10	  cm	  och	  ventil	  2	  [kg]	   121.98	  
Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	      𝛅𝐱	  =	  5	  cm	  och	  ventil	  2	  [kg]	   124.60	  

Differens	  	  [%]	   2.10	  

Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering  𝛅𝐱	  =	  10	  cm	  och	  ventil	  1	  [kg]	   27.51	  
Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering	  𝛅𝐱	  =	  5	  cm	  och	  ventil	  1	  [kg]	   17.67	  

Differens	  	  [%]	   35.76	  

Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering  𝛅𝐱	  =	  10	  cm	  och	  ventil	  2	  [kg]	   18.44	  
Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering  𝛅𝐱	  =	  5	  cm	  och	  ventil	  2	  [kg]	   6.42	  

Differens	  	  [%]	   65.18	  

Graf 6.3 Jämförelse av simuleringarna 𝛅𝐱 = 10 cm & 𝛅𝐱 = 5 cm gällande massflödet in i rummet genom ventil 
1 till vänster och genom ventil 2 till höger. Med massflödet [kg/s] på Y-axeln och tiden [s] på x-axeln. 



 
 

33 

Totalt sett kan man se att en upp till cirka 11 % större andel av totalt massflöde ut i 
brandrummet kan konstateras för simuleringen med finare mesh, δx = 5 cm. Detta är 
relativt marginellt om man ser att ventil nummer 2 endast ger cirka 2 % skillnad i mass-
flödet ut, där även dem högsta massflödena uppmätts. Detta kan jämföras med massflödet 
in i brandrummet där istället en procentuellt mindre andel mellan 35-65 % uppmäts för 
samma simulering. Massflödena in i brandrummet är jämfört med massflödena ut endast ca 
20 % eller mindre över samma tidsperiod och med en grövre mesh kan även en större 
procentuell skillnad vara något väntad. Detta då stora flöden lätt kan homogeniseras över 
en eller flera större celler medan små och ”svaga” flöden kan komma att ge allt för små 
utslag alternativt för stora utslag, vilket kan möjligtvis vara fallet här för massflödet in i 
brandrummet sett i Graf 6.3, Tabell 6.5 samt Tabell 6.6.  Detta skulle tyda på att simuleringen 
δx = 10 cm ger en osäkerhet speciellt gällande svagare flöden samt möjligtvis även en allt 
för stor andel av mindre turbulens som medelvärdes beräknas bort i dess grövre gridceller. 
Slutligen bör konstateras att gällande massflöden kan en skillnad i resultat konstateras 
gällande svagare flöden in i rummet men om detta skulle leda till en signifikant påverkan är 
svår att bedöma utan djupare analys.  

Hastigheter	  
Här presenteras och jämförs data gällande fluidhastigheter i sammantaget 18 olika punkter i 
brandrummet över den totala tiden på 600 sekunder för de båda simuleringarna.  
 

 
Graf 6.4 visar samlade grafer över hastigheterna för de nio mätpunkterna i träd 7 för de 
båda simuleringarna. Med simuleringar δx = 10 cm till vänster och δx = 5 cm till höger 
som tydligt illustrerar de relativa hastighetsskillnaderna mellan de olika mätpunkterna. Som 
syns för de två översta mätpunkterna 1 och 2 ges samma resultat för de båda för 
simuleringen δx = 10 cm där de båda innefattas av samma griddcell medan en tydlig 
skillnad kan ses för simuleringen δx = 5 cm där de utgörs av två olika griddceller.  
 
Graf 6.5 nedan visar nio stycken mindre grafer med en jämförelse av hastigheterna mellan 
de två simuleringarna (δx = 10 cm & δx = 5 cm) över tiden. De uppmätta värdena är tagna  
 

Graf 6.4 Visar all data samlad från hastighetsträd 7 (se Figur 4.1 ) för de båda simuleringarna (𝛅𝐱 = 10 cm & 
𝛅𝐱 = 5 cm). De olika mätpunkterna är tagna uppifrån taket med ett avstånd på: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 
cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm från taket. 
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från punkterna i träd 7 vars placering syns längst ner till höger i Graf 6.5 och beskrivs mer i 
detalj i avsnitt 4.4 Datainsamling.  
 

 
 
 

Graf 6.5 Visar uppifrån vänster och nedåt höger en jämförelse av resultaten från de två olika simuleringar (𝜹𝒙 = 
10 cm & 𝜹𝒙 = 5 cm) gällande hastigheter [m/s] (y-axeln) över tiden [s] i området kring termoelementträd 7 
(vars placering visas längst ner till höger, se Figur 4.1  för mer detaljerad information) på följande nivåer under 
takhöjd: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm, 190cm.	  
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I Graf 6.6 presenteras nio stycken mindre grafer som jämför hastigheterna mellan de två 
simuleringarna (δx = 10 cm & δx = 5 cm) över tiden. De uppmätta värdena är tagna från 
punkterna i träd 16 vars placering syns längst ner till höger i Graf 6.6 och beskrivs mer i 
detalj i avsnitt 4.4 Datainsamling. Generellt så syns goda överensstämmelser för de olika 
mätpunkterna för de två olika gridstorlekarnas respektive simuleringsresultat med undantag 
för avvikelser i de lägre regionerna. I övrigt följs samma mönster för hastigheter med 
samma eller mycket nära storhet.  
 

 

Graf 6.6 Visar uppifrån vänster och nedåt höger en jämförelse av resultaten från de två olika simuleringarna 
(𝜹𝒙 =10 cm & 𝜹𝒙 =5 cm) gällande hastigheter [m/s] (y-axeln) över tiden [s] (x-axel) i området kring 
termoelementträd 16 (vars placering visas längst ner till höger, se Figur 4.1  för mer detaljerad information) 
på följande nivåer under takhöjd: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm, 190cm.	  
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Graf 6.7 presenterar två grafer över hastigheterna för de nio olika mätpunkterna i träd 16 för 
de båda simuleringarna. Med simulering 𝛿𝑥 = 10 cm till vänster och 𝛿𝑥 = 5 cm till höger 
som tydligt visar de relativa hastighetsskillnaderna mellan de olika mätpunkterna. Förutom 
den redan påvisade effekten för mätpunkt 1 och 2 som gäller för Graf 6.4 så kan mycket lika 
mönster av hastigheter här synas för dessa två grafer som syns ovan.  
 
Gällande hastigheterna för de två olika simuleringarna kan man tydligt se starka toppar och 
dalar för de flesta av mätpunkterna. Turbulensvirvlar ger med stor sannolikhet upphov till 
tillfälliga ökningar och minskningar av hastigheterna i olika punkter. Exempel för påtagliga 
skillnader mellan de två simuleringarna kan som exempel anges i Graf 6.6 och mätpunkt 3 
(det vill säga 20 cm under takhöjd) där kan man urskilja en stående skillnad i hastighet på ca 
0.2 m/s. I punkt 3, 0.2 m under taknivå kommer ett medelvärde att beräknas över en större 
volym för simuleringen med grov grid jämfört men den med en finare grid och således i 
känsliga områden som här i brandgaslagrets övre sektion. Detta indikerar på en betydande 
större osäkerhet för resultaten för simuleringen 𝛿𝑥 = 10 jämfört med 𝛿𝑥 = 5 cm även om 
simuleringen kan påvisa en relativt god återgivning av brandförloppet i övrigt.  
 
En annan skillnad värd att nämna är den som syns i Graf 6.4 samt Graf 6.7 gällande 
mätpunkt 1 och 2. För den grövre simuleringen, 𝛿𝑥 = 10 cm , inkluderas båda dessa in i en 
och samma gridcell då de inbegriper en mätpunkt 5 cm under tak samt en 10 cm under tak. 
Det syns som att hastigheterna är dem exakt samma för varje tidpunkt för hela simuleringen 
i detta känsliga område, den övre delen av brandgaslagret. Det kan jämföras med till 
exempel resultaten för mätpunkt 1 och 2 för simuleringen 𝛿𝑥 = 5 cm i Graf 6.4 Där syns 
det tydligt att de inte innefattas av samma gridcell och att det medför att de visar skillnader i 
hastigheterna för dessa punkter. Detta är ännu en indikation på att simuleringen 𝛿𝑥 = 5 cm 
innefattar eventuellt betydande data som exkluderas eller medelvärdes beräknas bort i 
simuleringen 𝛿𝑥 = 10 cm. Men då det i övrigt syns god överensstämmelse mellan resultaten 
för de olika gridstorlekarna med nästan likvärdiga resultat kan det sägas att de givna 
hastigheterna är oberoende av storleken på gridcellerna gällande storlekarna 𝛿𝑥 = 5 cm och 
𝛿𝑥 = 10 cm. 

Graf 6.7 Visar all data samlad från hastighetsträd 16 (se Figur 4.1 ) för de båda simuleringarna (𝛅𝐱 = 10 cm & 
𝛅𝐱 = 5 cm). De olika mätpunkterna är tagna uppifrån taket med ett avstånd på: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 
cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm från taket. 
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Temperaturer	  
Här presenteras resultat för temperatur från de båda simuleringarna i jämförande grafer 
tagna från två mätträd, ett närmre branden och längre från branden.  
 

 

Graf 6.8 Visar uppifrån vänster och nedåt höger en jämförelse av resultaten från de två olika simuleringar (𝜹𝒙 = 
10 cm & 𝜹𝒙 = 5 cm) gällande temperaturen [℃] (y-axeln) över tiden [s] i området kring termoelementträd 7 
(vars placering visas längst ner till höger. Se Figur 4.1  för mer detaljerad information) på följande nivåer under 
takhöjd: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm, 190cm.	  



 
 
38 

Graf 6.8 visar temperaturen i de nio olika punkterna för termoelementträd 7 vars placering 
syns längst ned till höger i grafen. I de två övre mätpunkterna för 5 cm respektive 10 cm 
under takets höjd kan man se en något högre temperatur för simuleringen 𝛿𝑥 = 5 cm. 
Medan detta övergår för de sju andra mätpunkterna till att vara lägre jämfört med 
temperaturen för simulering 𝛿𝑥 = 10 cm. Speciellt mellan tiderna kring 100-400 sekunder 
kan en tydlig skillnad visas för de sju senare graferna. I övrigt så följer de varandra bra och 
visar på att simuleringarnas resultat överensstämmer för det mesta utan några större 
differenser gällande temperatur i området kring termoelementträd 7.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Graf 6.9 Visar uppifrån vänster och nedåt höger en jämförelse av resultaten från de två olika 

simuleringar (𝜹𝒙 = 10 cm & 𝜹𝒙 = 5 cm) gällande temperaturen [℃] (y-axeln) över tiden [s] i området 
kring termoelementträd 16 (vars placering visas längst ner till höger. Se Figur 6.1  för mer detaljerad 
information) på följande nivåer under takhöjd: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm, 
190cm.	  
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Graf 6.9 sammanställer de nio graferna för jämförelserna av punkterna i termoelementträd 
16 för de två olika simuleringarna, 𝛿𝑥 = 10 cm &  𝛿𝑥 = 5 cm. Med undantag för några 
mindre avvikelser för mätpunkt 1, 2 och framförallt 9 så är resultaten för de två 
simuleringarna gällande temperaturen kring området för termoelementträd 16 bra överens-
stämmande. Detta indikerar att i stora drag skulle man kunna säga att de två simuleringarna 
överensstämmer och 𝛿𝑥  = 10 kan anses fin nog för att kallas gridoberoende. 
Termoelementträd 16, som visas i Graf 6.9, är placerad i ett öppet område relativt långt från 
branden. Detta skulle kunna innebära att flödena som rör sig kring detta område kan vara 
något mer lugna och homogena till dess natur utan större andel turbulens annat än i mindre 
skala samt med tydliga temperaturskiktningar av de varma gaserna. Om dessa påståendena 
stämmer skulle det innebära att en grövre gridstorlek som för simuleringen 𝛿𝑥 = 10 inte 
behöver ge ett betydande sämre utslag då avståndet från branden redan skapat en naturliga 
medelvärden över tiden genom omblandning och gasmassor som annars tvingas fram av en 
allt för grov grid. Med avseende på detta bör resultaten från Graf 6.9 inte ge för mycket vikt 
i slutsatsen om vad som kan anses vara en tillräckligt bra gridstorlek.  
 
De något lägre temperaturer som visas för δx = 5 cm i ett flertal grafer särskilt strax under 
det översta området av rummet kan tyda på en bättre nedkylning av brandgaser till följd av 
omblandning av sval luft underifrån. Detta skulle kunna vara ett resultat av att en allt för 
grov grid inte kan ta med mindre rörelser så som mindre virvlar och liknande som i annat 
fall normalt är en del av den påföljande omblandningen av gaser. Om det är så i detta fall 
betyder det att en något lägre temperatur blir resultatet av en grövre grid.  
 
Men trots dessa potentiella påverkade faktorer visas mycket god överenstämmelse mellan 
de två olika gridstorlekarnas resultat för de båda graferna 6.8 och 6.9. Detta medför att 
gällande temperaturerna i rummet så kan resultaten från de två olika simuleringarna anses 
vara gridoberoende. 
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Measure	  of	  Turbulence	  Resolution	  	  
Ett enkelt mått på upplöst turbulens är Measure of Turbulence Resolution (MTR) som visar 
andelen turbulent kinetisk energi som återges i de upplösta rörelserna. Den mäter i skalan 
från 0 som representerar RANS, till 1 som representerar DNS (Pope, 2004). I fråga om 
storhet på MTR används den övre gränsen 0.20 som gränsöverskridning för att undersöka 
simuleringarnas pålitlighet, som motsvarar 80 % av upplöst energi för turbulens (Pope, 
2004) 
 
Här redovisas färgkvantifierade slicefiles för MTR för tiderna; 100, 200 och 300 sekunder 
för de två simuleringarna av intresse; δx = 10cm och δx = 5cm.  
 
Figur 6.4 visar en jämförelse av MTR för tidpunkterna 100, 200 samt 300 sekunder i och 
kring området av termoelementträd 7 för de två simuleringarna för δx = 10 cm och δx = 5 
cm. Med gränsvärdet 0.20 markerat i svart för tydlig gränsskildring (Pope, 2004). 
 
Figur 6.4 jämför den ackumulerade mängden ”oupplöst” eller obrukad turbulent energi i 
området mellan de två första butikshyllorna där termoelementträd 7 är placerad. Figuren 
visar att från tiden 100 sekunder fram till tiden 300 sekunder, att en konstant skillnad finns. 
Den vänstra kolumnen som visar bilder från simuleringen δx = 10 cm visar på större ytor 
av ackumulerad oupplöst turbulent energi i skalan 0.2-0.55. Detta kan jämföras med den 
högra kolumnen för simuleringen δx = 5 cm där endast cirka 1/3 av mängden energi i skala 
>0.2 kan identifieras. Dessa områden ligger också inom en lägre skala som skulle 
kvantifieras från färgskala till cirka 0.2-0.4. Detta med undantag bilden för tiden 100 
sekunder där större kvantiteter MTR kan identifieras punktvis.   
 
Figur 6.5 visar en jämförelse av mängden oupplöst turbulent energi mellan de båda 
simuleringarna, δx = 10 cm och δx = 5 cm, för området kring brännaren. Till vänster syns 
tidpunktsbilder för simuleringen δx = 10 cm och till höger för simuleringen δx = 5 cm, 
båda för tidpunkterna 100, 200 samt 300 sekunder. 
 
I området kring branden finns intresset att undersöka hur pass väl brandplymen återges 
med bland annat fokus på turbulens och virvlar, både mindre och större då detta skulle 
kunna påverka rökspridningsförloppet till det övriga utrymmet. Figur 6.5 visar större värden 
av icke utnyttjad turbulent energi för simuleringen 𝛿𝑥 = 10 cm jämfört med den andra, 𝛿𝑥 
= 5 cm, för samtliga undersökta tidpunkter. Simulering δx = 5 cm visar betydligt mindre 
värden för MTR som nämnt även i området kring brandkällan vilket är ett område med 
mycket turbulens och flöden. Det är en faktor som tyder på att simuleringen δx = 10 cm 
potentiellt inte på ett tillfredställande sätt återger brandförloppet med samtliga faktorer och 
visar på att simuleringen δx = 5 cm är en mer lämplig gällande gridoberoende. Sen vad 
dessa skillnader har för faktisk betydelse i påverkan på övriga resultat kan diskuteras men 
det här konstateras att simuleringen δx = 5 ger något mer tillfredställande resultat gällande 
MTR. 
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Figur 6.4 Slicefiles med färgkvantifiering av MTR för området kring termoelementträd 7, illustrerad 
överst i figuren. Figuren visar data för tidpunkterna 100, 200 samt 300 sekunder uppifrån och ner för de 
båda simuleringarna, med 𝜹𝒙 = 10 cm till vänster och 𝛅𝐱 = 5 cm till höger. 
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Figur 6.5 Slicefiles med färgkvantifiering av MTR för området kring brandkällan som illustreras överst i 
figuren. Figuren visar data för tidpunkterna 100, 200 samt 300 sekunder uppifrån och ner för de båda 
simuleringarna, med 𝜹𝒙 = 10 cm till vänster och 𝛅𝐱 = 5 cm till höger. 
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Sikt	  
Här presenteras resultaten för sikt som uppmätts i brandrummet för de två simuleringarna; 
δx = 10 cm & δx = 5 cm. Sikten har för de båda simuleringarna uppmätts från mätträd 11 
(se Figur 4.1), mitt lokalen på höjderna 5, 20 och 80 cm under takhöjd. 
 
 

 

Jämförelsen av sikten över tiden för de två simuleringarna som presenteras i Graf 6.10 visar 
på en initialt påvisbar skillnad för de första cirka 100 sekunderna. Detta övergår sedan i en 
rätt homogen och endast lätt fluktuerande kurva mellan cirka 0-5% skillnad. Den översta 
mätpunkten 5 cm under takhöjd kan påvisa något högre skillnad upp mot cirka 10 % även 
efter tiden 100 sekunder, men enbart fram till tiden 300 sekunder. Dessa små skillnader för 
de två simuleringarna efter tiden 100 sekunder kan dock bero på att den generella sikten för 
samtliga mätpunkter ligger kring eller under 1 m från och med tiden 200 sekunder. Det 
innebär att inga större skillnader längre kan äga rum (annat än att öka sikten, som under ett 
pågående brandförlopp inte är troligt) då det redan nästan inte finns någon påvisbar sikt.  
 
I övrigt och i stort följer de båda simuleringarnas kurvor samma mönster utan stora av-
vikelser, annat än momentana, och de bådas resultat kan synas vara väldigt väl överens-
stämmande i övrigt. Gällande sikt kan således ett gridoberoende konstateras gälla mellan 
dessa två simuleringar. 
 

Graf 6.10 presenterar resultaten för de uppmätta värdena av sikten för de två simuleringarna. Sikten 
[m] över tiden [s] för de båda simuleringarna presenteras till vänster för de tre olika höjderna det 
uppmätts för; 5, 20 samt 80 cm under takhöjd. Till höger visas (blå linje) en framtagen procentuell 
skillnad mellan de två simuleringarnas motsvarande kurvor för sikten för de olika mätpunkterna, 
tillsammans med en röd, streckad trendlinje. 
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Turbulens	  och	  rörelse	  
I detta avsnitt behandlas och jämförs turbulensen och rörelsen i brandrummet för de två 
simuleringarna genom att granska temperaturspridningsvektorer. Dessa är uppdelade i två 
spalter för de två olika simuleringarna med δx = 10 cm till vänster och δx = 5 cm till höger. 
Varje spalt redogör för de olika tidpunkterna 100, 200 och 300 sekunder. Det första 
området som undersöks gällande turbulens och rörelse är det som visas i Figur 6.6, området 
kring termoelementträd 7 (se Figur 4.1). Dock bör det understrykas att det betydande större 
antalet vektorer som syns för δx = 5 cm som följd av det större antalet gridceller inom 
område, ger lätt ett tydligare intryck av turbulenta formationer då de tydligare återges. Detta 
måste dock inte nödvändigtvis betyda att en större skillnad finns utan bara att den genom 
vektorer är lättare att utläsa. Således bör stor försiktighet tas vid granskning av dessa 
momentana bilder. 
 
På nästkommande sida i Figur 6.6 visas en jämförelse av turbulens och rörelse i form av 
temperatur-spridningsvektorer. Det finns tecken på att det blir en bättre återgivning av de 
mindre virvlar som bildas vid turbulens för simuleringen δx = 5 cm än för δx = 10 cm. 
Som exempel kan man visa på tiden 300 sekunder i Figur 6.6. I övre vänster hylla in mot 
mitten kan man iaktta spår och bevis för ett antal (6-8 stycken) mindre virvlar för δx = 5 
cm, för den andra simuleringen kan man se tecken på virvlar men betydligt svårare att 
uttyda. Speciellt kring mittenområdet mellan de två hyllorna som inkluderas i dessa utklipp 
kan man se tecken på kraftigare rörelse och mindre virvlar för δx = 5 cm. För den grövre 
simuleringen, δx = 10 cm, kan man urskilja spår av början till virvlar tillsammans med en 
del rörelse. Färre virvlar och mindre rörelse bör resultera i en sämre omblandning och 
större skiktning av gaser som i detta fall bör leda till varmare temperaturer ovan och svalare 
längre ner i rummet än vad som annars bör uppmätas. Även om temperaturen går att ses 
med färgkodningen bör en granskning av avsnitt Temperaturer i detta kapitel göras, för mer 
exakt jämförelse mellan de två simuleringarna.  
 
I Figur 6.7 visas urklipp för temperaturvektorerna för området kring termo-elementträd 11. 
Här kan man tydligt se hur simuleringen δx = 10 cm ger en mer homogen bild de virvlar 
och rörelser som innefattas gällande storleksordningen. Medan bilderna för δx = 5 cm ger 
ett allt större spektrum när det kommer på storleksordningen av de olika formationer och 
rörelser som vektorerna visar. Som konkret exempel kan man se på tiden 100 sekunder där 
för simuleringen δx = 5 cm återges en kraftig virvel i den övre delen av mitten av bilden 
som i sin tur omgärdas av flera mindre virvlar i storleksordningen av 5-10 % av den större. 
Detta kan i sin tur jämföras med motsvarande bild för simuleringen δx = 10 cm för tiden 
100 sekunder där även där en stor virvel kan urskiljas. I detta fall endast omgärdat av två till 
tre stycken virvlar och dessa i den relativa storleksordningen 20-30 % av den större. Detta 
kan även ses i samtliga av de andra bilderna för olika tidpunkter och visar på en bättre 
återgivning av turbulensen och rörelserna för simuleringen δx = 5 cm.  
 
 I Figur 6.7 för tiden 100 sekunder ges ett exempel på hur mindre turbulenta formationer 
medelvärdes beräknas bort på grund av den grövre använda gridden. För simuleringen δx = 
5 cm och tiden 100 sekunder kan flera samlade mindre turbulenta flöden och virvlar 
identifieras längs hyllmodulen i området till vänster. Jämför man det med motsvarande tid 
för simuleringen δx = 10 cm där enbart enkelriktade flöden kan finnas i samma område. 
Samma fenomen kan iakttas för samtliga av de andra tiderna i Figur 6.7, i större eller mindre 
utsträckning.  
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Figur 6.6 Visar temperaturvektorer kring området runt termoelementträd 7 (se Figur 4.1) för simulering 𝛅𝐱 = 10 cm i vänster 
kolumn och 𝛅𝐱 = 5 cm i höger kolumn. Överst i figuren visas en översikt av det undersökta området och dess placering i 
brandrummet. Dessa kolumner är fallande för tiden 100 sekunder överst, tiden 200 sekunder i mitten och tiden 300 sekunder 
nederst med en färgkopplad temperaturskala i °C i mitten.  
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Figur 6.7 Visar temperaturvektorer kring området runt termoelementträd 11 (se Figur 4.1) för simulering 𝛅𝐱 = 10 cm i vänster 
kolumn och 𝛅𝐱 = 5 cm i höger kolumn. Överst i figuren visas en översikt av det undersökta området och dess placering i 
brandrummet. Dessa kolumner är fallande för tiden 100 sekunder överst, tiden 200 sekunder i mitten och tiden 300 sekunder nederst 
med en färgkopplad temperaturskala i °C i mitten.  
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På nästkommande sida i Figur 6.8 visas temperaturvektorurklipp från området kring 
brandkällan. Här visas en relativt lik jämförelse av hur de kraftiga flödena genererade av 
brandkällan återges i stora drag på bra sätt för de båda simuleringarna. Även om de minsta 
virvlarna och flödena inte kommer med så syns det som att i stora drag kan lika flöden 
finnas i och kring brandkällan. De större virvlarna strax under toppen av brandplymen på 
båda sidorna återges både för simuleringen δx = 10 cm och δx = 5 cm. Detta ger en bild av 
att en relativt lika inblandning av svalare underliggande gaser för de två simuleringarna. 
Dock kan de mindre virvlarna som syns vid golvet nära brandkällan endast iaktas för 
simuleringen δx = 5 cm. Detta skulle kunna leda till en försämrad inblandning av syre till 
branden och en lägre effektutveckling. Men som Graf 6.1 visar så även om detta skulle vara 
ett faktum med sämre inblandning av syre så ger det inget större utslag i effektutvecklingen 
för branden.   
 
Mindre virvlar kan iakttas nere vid golvnivå närmast brandkällan även för δx = 10 cm. 
Detta kan vara ännu en indikation och förklaring till att syreinblandningen inte är av en 
undermålig kvantitet för simuleringen δx = 10 cm jämfört med δx = 5 cm. I kan de två 
olika simuleringarna i området kring brandkällan antas vara återgivna på ett tillfredställande 
mått till viss del. Men extra hänsyn och noggrannhet bör alltid eftersträvas att finna i 
området just kring branden. 
 
Så med hänsyn till det kunnat identifieras från Figur 6.6 – 6.8 gällande simuleringarna kan 
inga större betydande skillnader påvisas annat än de mindre turbulenta formationer som tas 
med som direkt följd av att de är mindre än gridden på 10 cm. Detta kommer också alltid 
att vara en konsekvens då två simuleringar med olika stora gridceller jämförs. Men om det 
ger en övrig påverkan på de andra parametrarna måste alltid granskas i samband med detta. 
Med hänsyn till den mindre påvisade skillnaden mellan de två simuleringarna anses ändå ett 
generellt gridoberonde finnas mellan de två simuleringarna då de i övrigt påvisar mycket lika 
resultat för de granskade områdena och över den undersökta tiden.  
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Figur 6.8 Visar temperaturvektorer kring området runt brandkällan 11 (se Figur 4.1) för simulering 𝛅𝐱 = 10 cm i vänster kolumn och 
𝛅𝐱 = 5 cm i höger kolumn. Överst i figuren visas en översikt av det undersökta området och dess placering i brandrummet. Dessa 
kolumner är fallande för tiden 100 sekunder överst, tiden 200 sekunder i mitten och tiden 300 sekunder nederst med en färgkopplad 
temperaturskala i °C i mitten.  
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6.3.3	  Diskussion	  och	  slutsats	  
Målet med en känslighetsanalys för gridoberoende är att finna en balans mellan tillräckligt 
fin gridstorlek som resulterar i tillfredställande resultat gällande undersökta parametrar som 
samtidigt anses rimlig i fråga om krav på datorkraft jämfört med tillgänglig. Här värderas de 
olika påverkade faktorerna för val av mest lämplig gridstorlek att använda till jämförelse och 
validering av de empiriska försök som fokuserats på i denna rapport från rapporten 
Holmstedt, 2008 med avseende på de två undersöka gridstorlekarna; δx = 10 cm & δx = 5 
cm.   
 
Effektutvecklingen för de två undersökta simuleringarna påvisar mycket lika resultat och  
ingen grund för ett behov av någon finare grid. Gällande massflöden kan en mindre skillnad 
påvisas mellan de två simuleringarna. En procentuellt mindre om ändå relativt konstant för 
flödena ut genom ventilerna, för flödet in genom ventilerna kan en större procentuell 
skillnad iakttas. Båda dessa skillnader kan bero på det kritiska moment när en gasvolym ska 
passera genom en relativt liten öppning. I detta fall har ventilerna måtten; 0.2 m * 0.6 m 
som ger för den grövre gridden, δx = 10 cm, 12 stycken gridcellers beroende för att skapa 
ett flöde genom dessa öppningar. För den finare gridden, δx = 5 cm, innebär ventilarean att 
48 stycken gridceller det vill säga fyra gånger fler celler ska stå för flödet genom vardera 
ventilationsöppning.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som Figur 6.9 visar så blir det en betydligt finare uppdelning som tillåter fler 
flödeshastigheter i olika riktningar att ske simultant om så visar sig vara fallet och kan i detta 
fall förklara en del av skillnaderna, sett på flödet genom ventilerna, mellan de två 
simuleringarna. Med relativt stora flöden ut ur lokalen på grund av gasproduktion och 
volymexpansion som följd av brand blir de relativt små flödena in igenom ventilerna 
hämmade då de större motsatta flödena ej ger rum för detta i simulering δx = 10 cm. För 
den andra simuleringen är det annorlunda då fler celler tar plats över ventilen kan ett fåtal 
tillåta ett flöde in i lokalen medan det huvudsakliga flödet fortfarande sker ut och på så vis 
ge en mer korrekt bild av flödet. Det vill säga gällande flödet ger simuleringen δx = 5 cm 
troligtvis en bättre bild av vad som sker men om det av en storleksordning av betydelse för 
denna undersökning är svårt att avgöra.  
 
Gällande hastighet, temperatur och rörelser kan man se vid till exempel området kring 
termoelementträd 7 (se Figur 4.1) att den grövre gridden δx = 10 cm påverkar så att färre av 
de små virvlar och turbulenta flödena tas med och således också mindre inblandning av 
underliggande sval luft görs in i de övre brandgaserna. Det här syns tecken på, både genom 
högre temperaturer i regionerna under brandgaslagret för den grövre simuleringen δx = 10 
cm jämfört med den finare δx = 5 cm, genom en större andel outnyttjad rörelseenergi som 
visas i avsnitt Measure of Turbulence Resolution samt i form av temperaturspridningsvektorer 

δx = 10 cm δx = 5 cm 

Figur 6.9 visar uppdelning av gridceller över de två ventilöppningarna som 
finns placerade vardera kortända av lokalen. Med 12 stycken celler för 
simuleringen 𝛅𝐱 = 10 cm och 48 stycken celler för simuleringen 𝛅𝐱 = 5 cm.  
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som kan ses i avsnitt Turbulens och rörelse. En minskad omblandning skulle kunna leda till 
bättre siktförhållanden i undre regioner av utrymmet i simuleringsmiljön än vad som skulle 
äga rum i verkligheten. Detta skulle i allt för stor utsträckning kunna leda till en allvarlig 
förskjutning av tidsaspekten till kritiska förhållanden gällande personsäkerheten i utrymmet 
om detta vore av intresse. Dock visar både resultaten för sikt och temperatur att inga 
påvisbara skillnader kan ses för dessa parametrar och således bör skillnaderna i MTR eller 
turbulens ha någon större påverkan av betydelse för denna studie. 
 
 

Tabell 6.7 visar en sammanställning av de olika parametrar som 
undersökts i analys om gridoberoende samt vad för generell slutsats som 
tagits gällande påvisande av skillnad för de två olika gridstorlekarna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som nämndes i början av kapitlet för denna känslighetsanalys så hanteras gridoberoende 
som en balans mellan tillräckligt överensstämmande resultat för de områden av intresse i 
samband med tillgänglig och krävd datorkraft. Jämförelse av resultat för en finare 
gridstorlek hade således varit av intresse men på grund av det höga antalet celler detta skulle 
medföra ansågs detta inte möjligt med de tillgängliga resurser gällande datorkraft som fanns 
att tillgå.  Med skillnader mellan de två simuleringarna som jämförts ovan, om dock i flesta 
fall av mindre skala, kan trots det tidigare nämnda ett gridoberoende verifieras för de 
områdena av intresse. Detta gäller i synnerhet temperatur och sikt då det endast är dessa 
som finns dataunderlag för från experimentet beskrivet i Holmstedt, 2008 för vidare 
jämförelse. 
 
Likheterna mellan de två simuleringars resultat som påvisats i denna känslighetsanalys (se 
Tabell 6.7) tyder på att ett gridoberoende kan konstateras. Mindre skillnader har påvisats 
men att dessa inte ger upphov till någon skillnad i övriga resultat av intresse. Trots 
likheterna mellan simuleringarna antas en konservativ metod för att minimera risken att 
erhålla avvikande eller missvisande resultat jämfört med experimentella. Därmed denna 
känslighetsanalys om gridoberoende antas fortsatt att en gridstorlek av δx = 5 cm kommer 
att användas i den fortsatta studien då den tillgängliga datorkraften tillåter denna finare 
gridstorlek.  
  

Parameter Påvisad skillnad 
HRR Nej 

Massflöde Mindre 
Hastigheter Nej 
Temperatur Nej 

MTR Ja 
Sikt Nej 

Turbulens Mindre 



 
 

51 

7. Resultat  
Här presenteras och jämförs samtliga resultat från de utförda simuleringarna i FDS 6 med 
tidigare simuleringsresultat i FDS 4 (som utfördes i samband med rapporten Holmstedt, 
2008) samt resultat från det experiment som studien bygger på, affärslokalen beskriven i 
Holmstedt, 2008. Samtliga resultat presenterade i grafer har för varje enskilt värde 
medelvärdesberäknats för de tio närmaste värdena över tiden för att enklare urskilja 
mönster och trender. Samtliga experimentella resultat gällande temperaturer som redovisas i 
detta avsnitt är behäftade med en osäkerhet på ca 20 % som bör tas med i beaktning vid 
jämförelse av dessa (Holmstedt, o.a., 2008). 
 
 
 

 
 
Graf 7.1 visar en jämförelse av effektutvecklingen för simuleringarna gjorda i FDS 6 för 
denna rapport samt de framtagna effektutvecklingarna för experimentet baserat på uppmätt 
massavbrinningshastighet. Figuren visar hur väl simuleringarna återger samma storlek på 
brandkällan som vid experimentet baserat på tidigare beskrivna antaganden gällande 
experimentets effektutveckling. Data för effektutvecklingen gällande simuleringen utförd i 
FDS 4 fanns inte att tillgå från rapporten Holmstedt, 2008 och saknas således vid denna 
jämförelse och bör tas med i beaktning av resterande jämförelser gällande just resultat av 
simuleringen gjord i FDS 4.  
 
 
 
 
 
 

Graf 7.1 Visar en jämförelse av effektutveckling för simuleringarna gjorda i FDS 6 samt 
de framtagna effektutvecklingarna för experimentet baserat på dess massavbinnings-
hastighet. Den blå och röda linjen representerar experiment och simulering med 
förbränningseffektiviteten 𝝌  = 1.0 medan de lila och gröna linjen representerar 
motsvarande med förbränningseffektiviteten 𝝌 = 0.7. Inget resultat för simuleringen 
gjord i FDS 4 fanns att tillgå vid den tidpunkt denna rapport gjordes. 
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Graf 7.2 visar resultaten för simulering utförd i FDS 6 med en förbränningseffektvitet på 𝜒 
= 1.0 gällande syremätning utförda på samma höjdnivå som brandkällan. De fyra olika 
graferna representerar respektive sida av brandkällan där mätinstrument 1, 3, 6 och 8 var 
placerade 20 cm från brandkällan och mätinstrument 2, 4, 5 och 7 var placerade 10 cm från 
brandkällan. För mer detaljerad information se Graf 5.5 och Tabell 5.3.  
 

Graf 7.2 Visar syrenivåerna i volymprocent, 10 cm och 20 cm horisontellt från brandkällan för alla dess 
fyra sidor och i samma höjd. Se Graf 5 .5  och Tabell 5 .3 för mer detaljerad information. Tiden [s] 
anges på x-axeln och mängden syre [volym-%] på y-axeln. Samtliga resultat är hämtade från 
simulering utförd i FDS 6 med förbränningseffektviteten 𝝌 = 1.0. 

Graf 7.3 Visar syrenivåerna i volymprocent, 10 cm och 20 cm horisontellt från brandkällan för alla dess 
fyra sidor på en höjd av 40 cm ovan. Se Graf 5 .5  och Tabell 5 .3 för mer detaljerad information. Tiden 
[s] anges på x-axeln och mängden syre [volym-%] på y-axeln. Samtliga resultat är hämtade från 
simulering utförd i FDS 6 med förbränningseffektviteten 𝝌 = 1.0. 
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Graf 7.3 visar resultaten för simulering utförd i FDS 6 med en förbränningseffektvitet på 𝜒 
= 1.0 gällande syremätningar utförda 40 cm ovanför brandkällan. De fyra olika graferna 
representerar respektive sida av brandkällan där mätinstrument 9, 11, 14 och 16 var 
placerade 20 cm från brandkällan och mätinstrument 10, 12, 13 och 15 var placerade 10 cm 
från brandkällan. För mer detaljerad information se Graf 5.5 och Tabell 5.3.  
 
 

 
Graf 7.4 visar en sammanställning av resultaten gällande syremätningarna utförda från 
mätinstrumentträd 7 över tiden. Resultaten är hämtade från simulering utförd med en 
förbränningseffektivitet på 𝜒 = 1.0. Grafen visar på relativt homogena syrenivåer över det 
uppmätta områdets vertikala axel. Även över tiden visas en jämn linjär sänkning av syret för 
hela volymen. Detta är en indikation på god omblandning gällande områdets hela volym då 
de varma brandgaserna typiskt skulle kunna leda till två termiskt uppdelada volymer med 
mer syrefattiga brandgaser i övre lagret och mer syrerika svala luftmassor i det undre lagret.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 7.4 Visar sammanställning av resultaten för mätinstrumentträd 7 (se mer 
specifik placering i illustrationerna överst i figuren) gällande syre från 
simulering i FDS 6 med förbränningseffektiviteten 𝝌 = 1.0. Tiden [s] anges på 
x-axeln och mängden syre [volym-%] på y-axeln. Mätinstrumenten 1-9 är 
placerade på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 
cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm.   
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Graf 7.5 visar en sammanställning av resultaten för syremätningarna utförda från mät-
instrumentträd 16 över tiden. Resultaten gäller för simulering utförd med en förbrännings-
effektivitet på 𝜒 = 1.0. Samma mönster för syrenivåer som för Graf 7.4 men med ännu mer 
homogena resultat kan ses i Graf 7.5. Initialt visas märkbart högre syrenivåer för den lägsta 
mätpunkten på 190 cm under takhöjd som sedan vid tider 300 sekunder börjar närma sig 
övre regionernas syrevärde. I övrigt gällande volymerna från takhöjd ner till 140 cm under 
tak kan nästan homgent lika syreförhållanden ses för detta område som tyder på mycket 
god omblandning av luftvolymerna med brandgaser.  
 

Graf 7.5 Visar sammanställning av resultaten för mätinstrumentträd 16 (se mer 
specifik placering i illustrationerna överst i figuren) gällande syre från 
simulering i FDS 6 med förbränningseffektiviteten 𝝌 = 1.0. Tiden [s] anges på 
x-axeln och mängden syre [volym-%] på y-axeln. Mätinstrumenten 1-9 är 
placerade på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 
cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm.   
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Graf 7.6 visar för de övre regionerna, speciellt kring 20 cm under taket eller mindre, en 
avvikande hög temperaturstegring för den tidigare gjorda simuleringen i FDS 4. Vid en 
jämförelse av graferna i Graf 7.6 kan en trendskillnad utläsas för samma tidigare nämnd 
simulering i FDS 4. Då den visar på en, i de övre regionerna i rummet, snabb temperatur-
stegring de första initiala 100 sekunderna för att sedan sakta avta ända fram till tiden 600 
sekunder visar de tre andra graferna, FDS 6 𝜒 = 1.0, FDS 6 𝜒 = 0.7 och EXP, en mer 
motsatt trend. Initialt, även om mindre, en intensiv temperaturökning de första 100 
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Graf 7.6 Visar sammanställningar av resultaten för termoelementträd 7 (se mer specifik placering i 
illustrationerna överst i figuren) från simuleringar utförda i FDS 6, experiment samt tidigare gjord 
simulering i FDS 4 för de initiala 600 sekunderna efter antändning. Tiden [s] anges på x-axeln och 
temperaturen [c°] på y-axeln. Termoelementen 1-9 är placerade på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 
20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm.   
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sekunderna som sedan istället fortsätter att öka i långsam takt ända fram till tiden 600 
sekunder. Temperaturen kring områdena 40 cm – 190 cm under taket visar för simuleringen 
i FDS 4 långsam temperaturökning fram till tiden 250 sekunder. Därefter visas nästan 
konstanta temperaturer ända fram till tiden 600 sekunder. Detta kan jämföras med de tre 
andra, FDS 6 𝜒 = 1.0, FDS 6 𝜒 = 0.7  och EXP, som båda visar en konstant temperatur-
ökning fram till tiden 600 sekunder som kan ses i Graf 7.6.  
 
Graf 7.6 visar tecken på ett brandgaslager för EXP mellan området 20 cm och 40 cm under 
taket. Ovanför 20 cm nivån och upp till takhöjd dominerar relativt mycket högre 
temperaturer än för området under nivån 40 cm under takhöjd. Samma tendenser kan synas 
för samtliga simuleringar i FDS men med en mindre kraftig temperaturskillnad samt relativt 
högre temperaturer i de nedre regionerna.  
 
Graf 7.7 på nästkommande sida visar en jämförelse för vardera enskilt termoelement i 
termoelementträd 7 för de tre olika simuleringarna samt experimentet. Här kan man iaktta 
likheter för de två simuleringarna, 6 𝜒 = 1.0 och FDS 4, jämfört med experimentet och även 
till  viss del simuleringen FDS 6 𝜒 = 0.7 när de kommer till temperaturgradienten initialt för 
de tre översta termoelementen 1, 2 och 3. För FDS 6  𝜒 = 1.0 och EXP kan en tydlig likhet 
iakttas för de initiala 100 sekunderna där de nästan överlappar varandra i sina respektive 
resultat. Även om FDS 4 visar på en fortsatt högre totaltemperatur så kan en liknande 
ökningshastighet för temperaturen identifieras även för denna simulerings resultat gällande 
termoelement 1, 2 och 3. I övrigt så skiljer sig resultaten från FDS 4 relativt markant för 
samtliga termoelement även om den är något mer lik resultaten från FDS 6  𝜒 = 1.0 i 
storhet.  
 
Vid en närmare granskning av resultaten gällande FDS 6 𝜒 = 1.0 och EXP kan de för de tre 
översta elementen (se Graf 7.7 ) ses som relativt lika då kurvorna följer varandra i ökning 
och minskning över den totala tiden även om en skillnad på cirka 50 ℃ uppstår efter tiden 
100 sekunder. Denna skillnad på 50 ℃ kan iakttas för samtliga termoelement 1-9 visad i 
Graf 7.7. För de övriga elementen kan en skillnad ses för den initiala temperaturökningen 
som för FDS 6 𝜒 = 1.0 uppgår till cirka 50 ℃ högre än motsvarande resultat för EXP. I 
övrigt följer dessa fortsatt samma mönster för temperaturökning och minskning.  
 
Gällande FDS 6 𝜒 = 0.7 och EXP kan tydliga likheter på i temperaturstegringsmönter och 
storhet iaktas med skillnad på maximalt 20  ℃. 
 
Figur 7.1, två blad framåt, visar sex stycken tidsurklipp av temperaturvektorer för området 
kring termoelementträd 7 hämtade från simuleringen FDS 6 𝜒 = 1.0. Tidurklippen som 
visas är för följande tider: 100, 200, 300, 400, 500 och 600 sekunder. Samtliga tidpunkter 
visar på turbulenta rörelser och formationer i hela området från övre område till det undre 
området närmast golvet.  
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Graf 7.7 Visar och jämför resultaten för varje enskilt termoelement i termoelementträd 7 från simuleringen i 
FDS 6 med de båda undersökta förbränningseffektiviteterna 𝝌 = 1.0 & 𝝌 = 0.7, FDS 4 samt det motsvarande 
experimentella resultatet. Graferna är numrerade från 1 till 9 på en höjd under taket i motsvarande ordning; 5 
cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm. Termoelementträdets specifika 
placering visas det nedre högra hörnet.  



 
 
58 

 
 
 
 

 
 

Figur 7.1 Visar temperaturvektorer kring området runt termoelementträd 7 (se Figur 4.1) hämtade från simuleringen FDS 6 𝝌 
= 1.0. Överst i figuren visas en översikt av det undersökta området och dess placering i brandrummet. De sex olika figurerna 
visar ett tidurklipp för tiderna: 100-, 200-, 300-, 400-, 500- och 600 sekunder. I mitten med en färgkopplad temperaturskala i °C.  
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Graf 7.8 visar de samlade resultaten från termoelementträd 11 för de olika simuleringarna 
och försöket. En skillnad kan här iakttas med en större och betydligt tidigare uppnådd 
maxtemperatur för FDS 4 jämför med de tre andra samt att en fortsatt minskning sedan 
äger rum. För de två resultaten för FDS 6 och EXP syns en mer långsam initial ökning av 
temperaturen som håller i och kontinuerligt fortsätter att öka ända till tiden 600 sekunder, 
liknande mönster som kan iakttas i Graf 7.6.  

Graf 7.8 Visar sammanställningar av resultaten för termoelementträd 11 (se mer specifik placering i 
illustrationerna överst i figuren) från simuleringar i FDS 6, experiment samt tidigare gjord simulering i FDS 
4 för de initiala 600 sekunderna efter antändning. Tiden [s] anges på x-axeln och temperaturen [c°] på y-
axeln. Termoelementen 1-9 är placerade på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 
cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm.   
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 Graf 7.9 Visar och jämför resultaten för varje enskilt termoelement i termoelementträd 11 från simuleringen i 
FDS 6 med de båda undersökta förbränningseffektiviteterna 𝝌 = 1.0 & 𝝌 = 0.7, FDS 4 samt det motsvarande 
experimentella resultatet. Graferna är numrerade från 1 till 9 på en höjd under taket i motsvarande ordning; 5 
cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm. Termoelementträdets specifika 
placering visas det nedre högra hörnet.  
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Figur 7.2 Visar temperaturvektorer kring området runt termoelementträd 11 (se Figur 4.1) hämtade från simuleringen FDS 6 𝝌 
= 1.0. Överst i figuren visas en översikt av det undersökta området och dess placering i brandrummet. De sex olika figurerna 
visar ett tidurklipp för tiderna: 100-, 200-, 300-, 400-, 500- och 600 sekunder. I mitten med en färgkopplad temperaturskala i °C.  
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Graf 7.9 på föregående sida visar tydliga likheter för termoelement 1, 2, 3 och 4 för FDS 6 𝜒 
= 1.0 och EXP som efter en initial intensiv temperaturstegring fortsätter i samma mönster 
med en skillnad på endast 30 ℃ jämfört med de motsvarande 50 ℃ som kunde iakttas för 
termoelementträd 7 och motsvarande element. Termoelement 6-9 visar i övrigt något 
liknande resultat mellan FDS 4 och FDS 6 𝜒 = 1.0 i temperaturstorhet men inte i tillväxt-
mönster. FDS 6 𝜒  = 0.7 och EXP visar tydliga tecken på liknande tillväxtmönster för 
temperaturerna över tiden även om storhetsskillnad inom området 10-30 ℃ finns.  
 
Graf 7.8 visar som Graf 7.6 på ett temperaturmönster som tyder på ett brandgaslager. För 
Graf 7.8 infinns en i området mellan 40 cm och 60 cm under taket för EXP medan för 
resultaten från samtliga FDS simuleringar visar på ett mer homogeniserat mönster 
 
Figur 7.2, nästa sida, visar sex stycken tidsurklipp av temperaturvektorer för området kring 
termoelementträd 11 hämtade från simuleringen FDS 6 𝜒 = 1.0. Tidsurklippen som visas är 
för följande tider: 100, 200, 300, 400, 500 och 600 sekunder. Samtliga tidpunkter visar på 
turbulenta rörelser och formationer i hela området från övre område till undre närmast 
golvet likt resultat i Figur 7.1 här med större magnitud på vektorer.  
 
Graf 7.10 visar resultat för termoelementträd 16 som var placerad en längre bit bort från 
brandkällan och utan hyllor i dess närhet. Här kan det speciellt för simuleringarna FDS 4 
och FDS 6 𝜒 = 1.0 synas gå från en uppdelning med ett tydligt brandgaslager till näst intill 
inget, utan en mer homogen spridning av temperaturen över den vertikala höjden. Det kan 
vara ett resultat av att vid den bortre kortsidans vägg tvingar trycket från ny brandgas det 
befintliga brandgaslagret ner för att komma att vändas in i de lägre luftmassorna och således 
skapa en mer omblandad miljö. Dock får man anmärka på att det termoelement placerad 
längst ned vid 190 cm under takhöjd (se Graf 7.6) inte är i närheten av samma temperatur 
som för de två simuleringarna som skiljer på nästan 100 %. Detta skulle kunna tyda på att 
trycket i brandgaslagret inte var lika kraftigt i den experimentella miljön som i de två 
virtuella. 
 
Graf 7.11 visar på näst intill identiska temperaturer i de övre regionerna i brandgaslagret 
mellan FDS 6 𝜒 = 0.7 och EXP medan för de nedre regionerna en avikelse på upp till 30 ℃ 
kan identifieras. Detta kan dock jämföras med de upp till 60 ℃   och 80 ℃  högre 
temperaturerna för simuleringarna FDS 6 𝜒 = 1.0 och FDS 4. 
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Graf 7.10 Visar sammanställningar av resultaten för termoelementträd 16 (se mer specifik placering i 
illustrationerna överst i figuren) från simuleringar i FDS 6, experiment samt tidigare gjord simulering i 
FDS 4 för de initiala 600 sekunderna efter antändning. Tiden [s] anges på x-axeln och temperaturen [c°] 
på y-axeln. Termoelementen 1-9 är placerade på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 
60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm.   

 

 
E

X
P

 
F

D
S 

4 
F

D
S 

6 
𝜒 

=
 0

.7
 

 
F

D
S 

6 
𝜒 

=
 1

.0
 



 
 
64 
 

Graf 7.11 Visar och jämför resultaten för varje enskilt termoelement i termoelementträd 16 från simuleringen i 
FDS 6 med de båda undersökta förbränningseffektiviteterna 𝝌 = 1.0 & 𝝌 = 0.7, FDS 4 samt det motsvarande 
experimentella resultatet. Graferna är numrerade från 1 till 9 på en höjd under taket i motsvarande ordning; 5 
cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm. Termoelementträdets specifika 
placering visas det nedre högra hörnet.  
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Graf 7.12 Visar sammanställningar av resultaten för termoelementträd 22 (se mer specifik placering i 
illustrationerna överst i figuren) från aktuell, ny simulering i FDS 6, experiment samt tidigare gjord 
simulering i FDS 4 för de initiala 600 sekunderna efter antändning. Tiden [s] anges på x-axeln och 
temperaturen [c°] på y-axeln. Termoelementen 1-9 är placerade på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 
20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm.   
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Graf 7.13 Visar och jämför resultaten för varje enskilt termoelement i termoelementträd 22 från simuleringen i 
FDS 6 med de båda undersökta förbränningseffektiviteterna 𝝌 = 1.0 & 𝝌 = 0.7, FDS 4 samt det motsvarande 
experimentella resultatet. Graferna är numrerade från 1 till 9 på en höjd under taket i motsvarande ordning; 5 
cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm. Termoelementträdets specifika 
placering visas det nedre högra hörnet.  
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Liknande mönster som tidigare redan identifierats kan även ses i Graf 7.12 över termo-
elementträd 22 som är placerad relativt nära branden i ett frilagt område utan hyllor som 
kan påverka flödet av brandgas. Även här kan likheter i de övre områdena finnas (se Graf 
7.13 ) i fråga om temperatur medan för de lägre regionerna visas samma kraftiga avvikelse 
som även identifierats för samtliga tidigare jämförda termoelementträd (se Graf 7.6, Graf 7.8 
samt Graf 7.10).  
 
I Graf 7.13 kan lägre temperaturer i skala upp till 50 ℃ för FDS 6 𝜒 = 0.7 finnas jämfört 
med EXP för de övre regionerna av brandgaslagret. Resultaten från FDS 4 översakttar till 
synes dem experimentellt uppmätta temperaturerna för samtliga mätpunkter vilket tenderar 
vara en generell trend över hela rummets volym. 
 
Graf 7.14 på nästkommande sida visar en avvikande större fluktuation för resultat från 
simuleringen FDS 6 𝜒 = 1.0 gällande termoelementträd 26 i områdena kring 40 cm – 100 
cm under takhöjd. Liknande fenomen kan även iakttas för termoelementträd 22 som visas i 
Graf 7.12. 
 
Graf 7.15 visar på likande mönster som tidigare nämnts för termoelementträd 7 och 11 med 
högre temperaturer för simuleringen FDS 4 och ett mer liknade temperaturmönster för 
simuleringen FDS 6 𝜒 = 1.0 än FDS 4 jämfört med den experimentella data. Dock med de 
avvikande högre temperaturerna för termoelement 4-9 för de båda simuleringarna i 
jämförelse till EXP.  
 
I Graf 7.15 visar FDS 6 𝜒 = 0.7 likt tidigare i Graf 7.13 en för de övre regionerna lägre 
temperatur på ca 30 ℃ – 50 ℃ för att växla över för de lägre regionerna där en cirka 30 ℃ 
högre temperatur kan utläsas jämfört med de för EXP. Detta tyder på att FDS 6 𝜒 = 0.7 
tycks underskatta EXP med märkbart lägre temperaturer i de övre regionerna. Samt att en 
kraftigare omblandning tycks ske för de lägre regionerna för att leda till den växling i 
temperaturtrend som visas mellan de två graferna.  
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Graf 7.14 Visar sammanställningar av resultaten för termoelementträd 26 (se mer specifik placering i 
illustrationerna överst i figuren) från aktuell, ny simulering i FDS 6, experiment samt tidigare gjord 
simulering i FDS 4 för de initiala 600 sekunderna efter antändning. Tiden [s] anges på x-axeln och 
temperaturen [c°] på y-axeln. Termoelementen 1-9 är placerade på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 
20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm.   
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Graf 7.15 Visar och jämför resultaten för varje enskilt termoelement i termoelementträd 26 från simuleringen i 
FDS 6 med de båda undersökta förbränningseffektiviteterna 𝝌 = 1.0 & 𝝌 = 0.7, FDS 4 samt det motsvarande 
experimentella resultatet. Graferna är numrerade från 1 till 9 på en höjd under taket i motsvarande ordning; 5 
cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm. Termoelementträdets specifika 
placering visas det nedre högra hörnet.  
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Graf 7.16 på nästkommande sida visar på liknande resultat för termoelementträd 31 som för 
termoelementträd 16 visad i Graf 7.14 som är placerad på nästintill samma avståndsradie 
från brandkällan. FDS 4 visar på likande mönster för temperaturtrend som för EXP om 
man ser på samtliga instruments trendmönster i Graf 7.16 med undantag för storheten som 
överskattas med närmare 25 %. Denna överskattning av temperatur kan inte ses för FDS 6 
𝜒 = 0.7 till skillnad från FDS 4, resultaten visar på god överensstämmelse med EXP med 
undantag för de lägre regionerna som även för andra områden i rummet visats överskattas 
för lägre regionerna. 
 
Graf 7.17 visar resultaten för de enskilda termoelementen i termoelementträd 31 för 
simuleringarna utförda med FDS 4 och FSD 6 samt de experimentella resultaten. Här kan 
för mätpunkt 4 placerad 40 cm under takhöjd ett nästan identiskt resultat för EXP och FDS 
6 𝜒 = 0.7. Detta bör inte enbart ses som enbart tillfällighet då de övriga graferna för dessa 
två mätningar visar på god överensstämmelse för mätpunkt 1-6 för att sedan övergå i större 
skillnad. Denna skillnad har som tidigare diskuterats möjligtvis grund i en överskattad 
omblandning för 6 𝜒 = 0.7. 
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Graf 7.16 Visar sammanställningar av resultaten för termoelementträd 31 (se mer specifik placering i 
illustrationerna överst i figuren) från simuleringar i FDS 6, experiment samt tidigare gjord simulering i FDS 
4 för de initiala 600 sekunderna efter antändning. Tiden [s] anges på x-axeln och temperaturen [c°] på y-
axeln. Termoelementen 1-9 är placerade på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 
cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm.   
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Graf 7.17 Visar och jämför resultaten för varje enskilt termoelement i termoelementträd 31 från simuleringarna 
i FDS 6 med de båda undersökta förbränningseffektiviteterna 𝝌 = 1.0 & 𝝌 = 0.7, FDS 4 samt det motsvarande 
experimentella resultatet. Graferna är numrerade från 1 till 9 på en höjd under taket i motsvarande ordning; 5 
cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm. Termoelementträdets specifika placering 
visas det nedre högra hörnet.  
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Graf 7.18 visar sikten under brandförloppet för de tre olika mätpunkterna placerade mitt i 
rummet på höjderna 5 cm, 20 cm och 80 cm under taket. Graferna visar på likheter för 
resultaten från det empiriska experimentet och samtliga simuleringar. Dock visar 
simuleringen FDS 6 𝜒 = 0.7 på till synes mer likartade kurvor jämfört med de övriga 
simuleringarnas med EXP resultat som referens. Resultaten från FDS 4 visar om än på 
likheter, en märkbar större avvikelse än båda simuleringar gjorda i FDS 6.  
 
 

Graf 7.18 Redogör resultaten gällande sikten för simuleringarna i FDS 6 med de båda 
undersökta förbränningseffektiviteterna 𝝌  = 1.0 & 𝝌  = 0.7, FDS 4 samt för det 
experimentella försöket av affärslokalen beskriven i Holmstedt, 2008. Graferna visar 
resultaten uppifrån och ner av de tre olika mätpunkterna som var kopplade till 
termoelementträd 11, som visas överst, placerade på höjderna 5 cm, 20 cm och 80 cm 
under takets höjd.  
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Då den undersökta tiden för brandförloppet är 600 sekunder visas här ovan (se Figur 7.3) 
tidurklipp för de 200 initiala sekunderna med en intervall av 25 sekunder för att påvisa 
brandgasernas spridning över tiden gällande simuleringen gjord i FDS 6 𝜒 = 1.0. I dessa 
stillbilder av brandförloppet kan även en vinkling för flammorna iakttas för tiderna 75 och 
100 sekunder som kan kopplas till de avvikande syrenivåerna för en specifik sida av 
branden som visas i Graf 7.2 och Graf 7.3. 
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Figur 7.3 Visar tidsurklipp från simuleringen utförd i FDS 6 om hur brandgaslagret sprider sig i utrymmet med 
tiden. Tidsurklippen visas med en frekvens av 25 sekunder mellan varje och den specifika tiden anges till 
vänster om figuren med start uppifrån nedåt. 
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Graf 7.19 visar på den genomsnittliga temperaturen uppmätt i termoelementträd 7 för tiden 
300 sekunder för samtliga utförda simuleringar samt utfört experiment. Den genomsnittliga 
tiden är tagen över ett intervall på 10 sekunder från tiden 295 till 305 sekunder. Grafen visar 
på likheterna för den senare utförda simuleringen i FDS 4 jämfört med experimentets 
resultat, med liknande resultat för FDS 6 när hänsyn tas för förbränningseffektiviteten. De 
höjder där temperaturen uppmäts är följande; 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 
100 cm, 140 cm samt 190 cm under takhöjd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 7.19 Visar den genomsnittliga temperaturen i brandrummet för termoelementträd 7 för 
tidsintervallet 295 – 305 sekunder på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 
60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm. Termoelementträdets specifika placering visas i 
två figurerna överst.  



 
 
76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 7.20 visar på den genomsnittliga temperaturen uppmätt i termoelementträd 16 för 
tiden 300 sekunder för samtliga utförda simuleringar samt utfört experiment. Den 
genomsnittliga tiden är tagen över ett intervall på 10 sekunder från tiden 295 till 305 
sekunder och visar resultaten för samtliga utförda simuleringar samt experiment. Grafen 
visar på de likheter och skillnader i temperatur över rummets vertikala snitt mellan de olika 
simuleringarna samt experimentet. De höjder där temperaturen uppmäts är följande; 5 cm, 
10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm under takhöjd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 7.20 Visar den genomsnittliga temperaturen i brandrummet för termoelementträd 16 för 
tidsintervallet 295 – 305 sekunder på följande höjder under taket; 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 
cm, 100 cm, 140 cm samt 190 cm. Termoelementträdets specifika placering visas i två figurerna överst.  
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8. Analys och diskussion  
 
Genom kritisk granskning och diskussion av utförandet av rapporten tillsammans med dess 
resultat görs slutligen en utredning om syfte och mål uppnåtts med studien samt vilka 
möjligheter till vidareutveckling som finns. Viktigt att understryka är att simuleringarna 
utförda i samband med denna rapport har genererat en stor mängd data som kan tolkas och 
användas på många olika sätt. Samt att flera olika fel kan finnas inbegripna i dessa både på 
grund av handhavande och inom modellerna som de bygger på. Som författare innehas 
ansvaret för att utförande och dess resultat presenteras på ett tydligt och transparent sätt 
medan som läsare inbegrips ansvaret för hur informationen tolkas och används. 
 
I detta avsnitt presenteras en utförlig diskussion gällande de påverkande faktorerna samt 
utförandet av rapporten för att kritiskt granska de resultat som tagits fram och den metod 
som använts och dess brister. För att underlätta för läsaren återges här frågeställningarna 
som initialt tas upp i början av rapporten som studien grundas på. 
 

• Kan man med hjälp av simuleringar i FDS verifiera påståendet av att det undersökta 
brandscenariot kan ses som underventilerad? 
 

• Vad för skillnad ges i resultat för simulering utförd med FDS 6.1.2 jämfört med 
FDS 4.0.7 gällande det undersökta brandscenariot och hur skiljer de sig från 
experimentella resultat? 
 

• Vad kan eventuell skillnad i resultat med fokus på fyllnadsförlopp av brandgaser 
mellan de olika simuleringarna i FDS samt experimentella resultat bero på? 
 

8.1	  Felkällor	  
Då ingen ny simulering med den tidigare använda indatafilen för det ursprungliga försöket i 
FDS 4 gjorts för detta arbete har ingen exakt replikering av simuleringen kunnat granskas 
och jämföras med de nya. Detta hade annars kunnat vara en god grund för att kunna 
identifiera skillnader mellan programversioners simuleringsresultat. Dock hade detta 
samtidigt kunnat medfört att tidigare potentiella operatörsrelaterade fel hade förts vidare in i 
de senare utförda simuleringarna för denna rapport och potentiellt kunnat störa andra 
resultat. Detta medför dock att två skilda indatafiler använts som bas för att simulera 
samma rumsbrand. Även om risken för att samma potentiella operatörsrelaterade fel inte 
upprepas minskas finns risken för att andra, nya implementeras.  Båda dessa faktorer 
medför att ett jämförande av de två simuleringarnas resultat bör hållas på en mer kvalitativ 
basis och användas enbart som grund för identifiering av potentiella skillnader utan att dra 
några generella slutsatser. 
 

8.2	  Förundersökning	  
Gällande förundersökning av det material som legat till grund för denna rapport kan det 
diskuteras om det inte borde gjorts en större och mer ingående granskning av dessa. Data 
från experimentet visades vara något undermåliga för att tillåta en mer ingående analys och 
detta bör ha kunnat identifierats tidigare och eventuellt kunna lett till att ett annat försök 
använts som grund istället. Samma gäller även för den data som finns att tillgå från 
simuleringen gjord i FDS 4 där en effektutvecklingskurva inte fanns att tillgå bland de 
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tillgängliga resultat vars vikt redan behandlats. Beslutet togs initialt att inte se på de 
befintliga resultaten för att vara oberoende som operatör och inte påverkas av dem inför 
utförandet av nya simuleringar och riskera att anpassa simuleringar efter tidigare resultat. 
Även om denna metod användes kan man konstatera att tillgängliga resultat ändå bör 
verifieras innan en studie inleds.  
 

8.3	  Yttre	  avgränsningar	  
Känslighetsanalysen för yttre avgränsningar (se Bilaga C Känslighetsanalys – Yttre avgränsningar) 
var något som inte hade planerats in i den ursprungliga metodiken för utförandet, men kom 
att anses nödvändig för att ta reda på dess inverkan på resultaten för simuleringen. Då detta 
adderades på rapporten som något oplanerat blev utförandets ordning lite av det opraktiska 
så att en mindre känslighetsanalys av gridstorleksoberoende implementerades in även i 
analysen för yttre avgränsningar för att inte fel slutsatser skulle tas på grund av felaktig 
tolkning av dess resultat.  
 
Nästa gång en undersökning av denna sort skall genomföras bör en gridstorleksanalys 
planeras in först för att sedan fortsätta med andra analyser för att spara arbete och göra 
rapporten mer pedagogisk och således enklare att följa. Det har dock varit mycket lärorikt 
att hantera denna problematik och kommer sannolikt vara en värdefull erfarenhet i framtida 
projekt.  
 

8.4	  Gridoberoende	  
Den känslighetsanalys som behandlar gridoberoende kom att spänna över två olika kapitel i 
denna rapport. Den oväntade problematiken som förklaras ovan i kapitel 8.3 Analys och 
diskussion - Yttre avgränsningar, medförde att en av de tre mer undersökta gridstorlekar (δx = 
20 cm) kunde förkastas redan inför den planerade analysen, då den tidigt visade på brister 
gällande resultaten för simuleringar av brandrummet. Detta medförde att endast 
gridcellstorlekarna δx = 10 cm och  δx = 5 cm togs med i kapitel 6 Känslighetsanalys - 
Gridoberoende. Detta kan ses som ett fel följt på grund av oerfarenhet och generell 
problematik med oväntade extra analyser.  
 
På grund av otillräcklig datorkraft förkastades simuleringsförsök för gridstorleken δx = 2.5 
cm. Detta hade kunnat tillfört ytterligare underlag för beslutet av mest lämplig gridstorlek 
för denna rapport. Men då den slutgiltiga analysen ändå begränsats till ett par olika 
parametrar så kunde ändå en tillräckligt bra känslighetsanalys anses vara utförd för detta fall 
och dess inbegripna parametrar. 
 
Ett angreppssätt för att kringgå den begränsade datorkraft som fanns tillgänglig och ändå 
förfina simuleringen en del för granskning av gridoberoende hade kunnat göras genom att 
anta en finare griddstorlek för området närmast branden och sedan använt en grövre 
gridstorlek för resterande av utrymmet med hjälp av flera olika mesher. Detta 
tillvägagångssätt användes bland annat för simuleringarna gjorda för rapporten Holmstedt, 
2008 vars resultat används för jämförelse mot denna rapports resultat. I samråd med 
handledare för detta projekt förkastades dock denna metod med argument för att risken för 
missvisande resultat som följd till denna metod, på grund av begränsad kunskap och 
erfarenhet inom användandet av mjukvaran. 
 



 
 

79 

8.5	  Brandparametrar	  
För känslighetsanalyserna antogs ett antal olika parametrar för undersökning gällande 
brandens effekt och påverkan på omgivande miljön i simuleringarna som ansågs 
tillfredställande. Detta kunde dock inte göras för den slutgiltiga resultatjämförelsen då den 
begränsades av experimentets bristfälliga användbara resultat som endast inkluderade 
temperatur, sikt och brandkällans massavbrinningshastighet, varav den sist nämnda endast 
används för verifiering av simuleringens resultat stämmer med vad den beskrevs i indata-
filen för. Detta medför att största vikten för jämförelse och analys bygger på temperatur. 
Detta gjorde det svårt att dra några konkreta slutsatser om förklaringar då massflöden, 
rörelser, syrehalter med flera inte kan nyttjas till fullo för att ytterligare verifiera påståenden.  
 
Med bristen på jämförbar data från experimentet skulle en tvådelad jämförelse av resultat 
kunnat göras med en för de två simuleringarna utförda i FDS 6 och FDS 4 med ett större 
antal användbara parametrar. Sedan innefatta en annan jämförelse för resultaten för FDS 6, 
FDS 4 och experimentet. Detta skulle kunnat medföra en större insikt i avvikelser men 
tyvärr i brist på tid och resurser kunde inte en mer omfattande studie göras och begränsades 
således till de jämförelser som presenteras i denna rapport.  
 

8.6	  Resultat	  
Initialt bör anmärkas på att brandkällans effektutveckling inte går att verifieras för 
simuleringen gjord i FDS 4 då data för detta saknas. Detta innebär att resultaten från 
simuleringen utförd i FDS 4 inte kan antas inbegripa en identisk brandkälla. Detta är ett 
direkt resultat av det grundläggande valet att hantera simuleringar med samma utgångsläge 
som i rapporten Holmstedt, 2008 då ingen tillgång till resultat tilläts förrän efter simulering 
var utförd. Något fundamentalt som på något vis bör ha granskats i inledande stadium av 
arbetet. I övrigt visar resultaten i Figur 7.1 att en god överensstämmelse för den återskapade 
effekt-utvecklingen mellan experimentet och simuleringarna i FDS 6. Detta medför att 
brandkällan för simuleringen i FDS 4 måste antas som potentiell felkälla för differenser 
gällande resultaten när dessa jämförs.  
 

Syrenivåer	  
Gällande mätningarna av syrenivåerna framtagna från simuleringen utförd i FDS 6 (se Graf 
7.2-7.5) har endast resultat redovisats från den simulering med förbränningseffektiviteten 𝜒 
= 1.0. Syftet med detta är att då inga referensvärden finns att jämföra mot från det empirska 
försöket har dessa antagis som konservativa resultat för undersökning av effekter kopplade 
till potentiellt låga syrenivåer. 
 
Först innan resultaten diskuteras vidare måste resultaten gällande mätpunkt 1, 2, 9 och 10 i 
området kring branden ( se Graf 7.2 och 7.3) ifrågasättas gällande om de verkligen beskriver 
de önskade, syrenivårerna i området kring branden. Då samtliga av dessa fyra virtuella 
instrument är placerade på samma sida om branden som beskrivs mer ingående i Figur 5.5 
och Tabell 5.3 valdes att närmare undersöka detta för en djupare förståelse och för att finna 
en förklarning. Smokeview visar att under brandförloppet tenderar lågorna för branden att 
dra sig åt ett specifikt håll, nämligen den sida där dessa instrument är placerade och som 
illustreras i Figur 8.1 på nästkommande sida. 
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Detta kan bero på termisk expansion av brandgaser som inducerar ett kraftigt flöde ut 
genom ventilöppningen placerad i golvnivå som verifieras i Bilaga C Känslighetsanalys – Yttre 
avgränsning. Detta flöde ut skulle kunna vara en påverkande faktor till att brandens flammor 
dras i samma riktning. Oavsett orsak och grund så resulterar detta i att instrumenten för 
mätning av syrenivåer innefattas av flammorna och visar således syrenivåerna inne i 
flammorna och inte i dess nära omgivning som var sökt. Detta innebär fortsatt att de 
avvikande mätresultaten kopplade till dessa mätinstrument: 1, 2, 9 och 10 inte kommer att 
diskuteras vidare gällande syrenivåerna kring branden. 
 
Dessa flöden ut genom ventilöppningarna skulle kunna tänkas skapa en ökad syretillgång 
för branden då sval syrerik luft passerar förbi branden och således syresätter den. Detta 
skulle kunna resultera i en högre förbränningseffektivitet än vad som väntas jämfört med 
värden mätta från tester utförda i öppna utrymmen. 
 
När de kommer till undersökning av underventilering av en brand är det främst i området 
kring branden som är av intresse då det är där syret kommer att ingå i förbrännings-
processer. Med detta sagt bör understrykas att i Graf 7.2 och 7.3 visar att syrenivåerna i 
området närmast brandens bas och 40 cm ovan dess bas kan en stadig trend av sjunkande 
syrenivåer identifieras enligt den konservativa simuleringen utförd i FDS 6 med 
förbränningseffektiviteten 𝜒  = 1.0. Dessa indikerar att först i tidsområdet kring 500 
sekunder uppnås syrenivåer på 15 volymprocent som når ett minimum av 13-14 
volymprocent vid tiden 600 sekunder. Då underventilering är en gradvis process som ökar 
för varje minskning av syrenivå kan dessa koncentrationer av syre inte styrka en konkret 
underventilering av branden inom den undersökta tidsrymden 600 sekunder. Även om lägre 
koncentrationer uppnås i slutskedet av simuleringen måste beaktning tas för den orealistiskt 
höga förbränninseffektivitet detta bygger på och således bör visa på att egentliga högre 
nivåer av syre bör finnas vid ett empiriskt försök. Dock visar resultaten kring branden 
tydliga tecken på att det skulle leda till en underventilerad brand om simulering hade tillåtits 
fortgå med fortsatt minskande syrenivåer kring branden.  
 
 

Figur 8.1 visar ett tidsurklipp av hur lågorna från branden tenderar att dras åt ett 
specifikt håll. 
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Tidigare i brandförloppet kan lägre syrenivåer identifieras speciellt för området beskriven av 
Graf 7.5 på andra sidan lokalen ifrån brandkällan sett. Här visas ett tätt följt sjunkande 
mönster av syrenivåer för hela det vertikala området som mätningar gjorts med undantag 
för den lägst placerade på 190 cm under takhöjd. Det kan möjligvis förklaras med att de 
varma brandgaserna som sprider sig längs med taket stoppas av motsvarnade väggen, 
tvingas nedåt och till att omblandas i lägre regioner och accumuleras på denna sida av 
rummet. Denna accumulering av nyskapade varma brandgaser kan tvinga bort tillgänglig 
luft ut ur ventilöppningen som sitter i anslutning till detta område och således evakuerar 
syrerikare svalare luft.  Graf 7.4 visar på ett liknande resultat som för Graf 7.5 men med 
något större spridning gällnande syrenivåerna för de olika vertikala mät-punkterna och en 
något lägre minskningshastighet som bör väntas i område med större avstånd från 
uppstoppande vägg och med ingen direkt anslutning till ventilöppning. De generellt sett 
homogena mönstret av syrenivåerna för de vertikala områdena som jämförts i Graf 7.4 och 
Graf 7.5 kan möjligtvis tyda på att en god omblandning av gaser sker. Detta bör dock 
jämföras med data för temperaturer som bör således också visa på liknande tecken av 
homogena betingelser.  

Effektutveckling	  
Resultaten från simuleringen gjord i FDS 4 visar på avvikande drag gällande effekt-
utveckling. Detta kan ses i olikheter i temperaturkurvor jämfört med FDS 6 och 
experimentell data som båda avviker från tidigare nämnda resultat. De två senare däremot 
följer i generella drag samma typ av mönster gällande effektutvecklingen även om storheten 
inte tycks vara den samma. Flera av de temperaturkurvor som tagits fram som jämförelser 
för försöket och simuleringarna visar på en intensivare effektutveckling genom en initialt 
brantare tillväxtkurva för FDS 4 samt i vissa fall, framförallt i närområdet kring brandkällan, 
en totalt sett högre temperaturtopp, se Graf 7.6 och 7.7 för termoelementträd 7 samt Graf 
7.12 och 7.13 för termoelementträd 22.  
 
Med större avvikelser i temperaturmönster över tiden gör avsaknaden av en effekt-
utvecklingskurva för resultaten från simuleringen gjord i FDS 4 att det inte går på ett 
tillfredställande sätt att jämföra dessa resultat mot de nya hämtade från simuleringarna 
utförda i FDS 6 för denna studie. Således kan inte någon skillnad gällande resultat mellan 
mjukvaran Fire Dynamics Simulator version 4.0.7 göras gentemot version 6.1.2. Detta då en 
signifikant påverkan som följd av skillnad i effektutveckling inte kan styrkas eller alls 
användas för att verifiera simuleringens giltighet gällande jämförelse av dess resultat.  Även 
om stora osäkerheter föreligger för simuleringen utförd i FDS 4 tas ändå dess resultat med i 
vidare diskussion för att vidga resonemangen och understryka skillnader.  
 
Med avseende på avsaknaden av en effektutvecklingskurva från experimentet som denna 
studie bygger kring gjordes valet att utföra och inkludera två nya simuleringar med olika 
förbränningseffektiviteter 𝜒  = 1.0 & 𝜒  = 0.7 och således också resultat för två olika 
effektutvecklings-kurvor. Dessa simuleringars resultat har tagits med för jämförelser av 
denna osäkra parameter både gällande experimentets verkliga effektutveckling samt 
simuleringsresultaten från FDS 4 för att undersöka denna faktors påverkan på övriga 
resultat i fråga om att närma sig samma resultat eller att de dras åt olika håll.  

Temperaturer	  
Samtliga grafer över temperaturen för de olika försöken visar på en genomgående trend för 
höjderna ned till 20 cm under takhöjd. Där visar simuleringar utförda i FDS 6 𝜒 = 1.0 och 
FDS 4 i genomsnitt 50 ℃ högre temperaturer än för experimentet. Även brantare tillväxt-
kurvor kan iakttas här som leder fram till den högre temperaturen. Utöver denna skillnad i 
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magnitud för temperaturerna, framförallt gällande resultaten erhållna från simuleringen 
gjord i FDS 6  𝜒 = 1.0, kan liknande mönster för fluktuationer över tiden iakttas. De olika 
motsvarande kurvorna följer varandra parallellt över tiden. Detta tyder på att brandkällorna 
har ett likartat mönster över tiden men med olika effekter. Hur kan detta vara möjligt då 
simuleringens och experimentets brandkälla verifierats flera gånger mot varandra genom 
denna rapport? Senast i Graf 7.1 bekräftas brandkällornas likhet med en nästan perfekt 
överlappning av de båda kurvorna. Viktigt att anmärka är att effektutvecklingen för 
experimentet aldrig mättes under tillfället för försöket, utan enbart massavbrinningen från 
brandkällan. Kurvorna som visas för experimentet i Graf 7.1 antar bland annat att all 
viktminskning resulterar i förbränning av bränslet enligt avsnitt 5.2 Brandkällan antingen 
med förbränningseffektiviteten 𝜒 = 1.0 eller 𝜒 = 0.7. Detta tyder på att experimentets 
förbränningseffektivitet ligger betydligt lägre än det konservativa värdet 𝜒 = 1.0. Och det 
andra försöket i FDS 6 med förbränningseffektiviteten 𝜒 = 0.7 visar på betydligt bättre 
närmevärden för experimentet om än inte identiska.  
 
Då detta experimentella scenario som denna rapport bygger kring ska representera en 
underventilerad brand skulle det kunna ha en påverkan på förbränningen av bränslet från 
brandkällan och således även dess effektutveckling. Om brandgaserna efter en tid börjar 
fylla större delar av utrymmet och således börja cirkulera in i branden kan detta leda till en 
försämrad förbränning av bränslet. Eller om det tillgängliga syret i utrymmet förbrukas i allt 
för stor grad. Således kan inte måttet av massavbrinningshastighet anses som pålitligt i fråga 
om effektutveckling när det gäller en potentiellt underventilerad brand. Av det som kunde 
uttydas från resultaten gällande syrenivåerna närmast branden kan detta inte ses som en 
trolig huvudförklaring även om en viss påverkan är svår att utesluta i denna studie. 
 
Vid händelse av en underventilerad brand avtar experimentets effektutveckling sakta på 
grund av en förminskad förbränningseffektivitet medan för denna simulering i FDS 6 
bestämda effektutvecklingar antagits oberoende av påverkan utifrån. Den använda 
metoden, att förbestämma en brands magnitud har således en stark begränsning gällande 
predikteringen av ett scenario i underventilerad miljö. Gällande förebyggande arbete då 
simuleringar ofta används är detta inte av lika stort intresse då kritiska förhållanden för en 
människa, med största sannolikhet, redan kommer infinnas innan detta kan tänkas ske. Som 
beskrivs som en del av syftet med den grundläggande rapporten Holmstedt, 2008, att 
förbränningsmodellerna för de flesta CFD-koder tagits fram för välventilerade bränder och 
det är av intresse att identifiera just dem osäkerheter som råder kring hur dessa modeller 
handskas med underventilerade scenarion.  
 
Nya simuleringsresultat erhållna från arbetet av denna rapport visar indikationer på att 
branden möjligtvis kan klassas som underventilerad men först vid en tidpunkt runt 500-600 
sekunder eller senare. Detta är långt senare än trenden av avvikelser kan börja iakttas mellan 
simuleringsresultat och experimentella resultat och bör inte tas med vidare som någon 
större påverkande faktor i temperaturavvikelser mellan simuleringsförsök och experimentell 
data. Detta med ytterligare grund i att de bygger på en brand med den överskattade 
förbränningseffektiviteten 𝜒 = 1.0. Således kan inte liknande låga syrenivåer kopplade till en 
karaktäriskt underventilerad brand väntas infunnits för det experimentella försöket. 
 
Påverkan på grund anpassning av brandrummets bredd som presenteras i kapitel 6 
Känslighetsanalys - Rummets bredd skulle också kunna vara en bidragande faktor till en förhöjd 
temperatur i utrymmet jämfört med experimentet. Men en förminskning av rummets volym 
med 1.3 % kan utan större argument förkastas som huvudorsak till en genomgående högre 
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temperatur i utrymmet med närmare 50 ℃ i flera områden för simuleringen FDS 6 𝜒 = 1.0, 
vilket innebär en motsvarande skillnad på cirka 20-30 % i temperatur.  
 
Med jämförelse av temperaturer kan man se tydliga generella mönster för resultaten av både 
simuleringen FDS 6 𝜒 = 1.0 samt FDS 4 vilka visar på betydande högre temperaturer 
jämfört med de experimentella. Med antagandet att samma eller liknande massavbrinnings-
hastighet har använts som grund för simuleringen i FDS 4 som för det experimentella 
försöket visar dessa två simuleringar på att för höga värden av förbränningseffektivitet har 
antagis för de två. Det är påvisbart att en överskattning av temperaturerna i i princip hela 
rummet sker för den tidigare utförda simuleringen i FDS 4. Dock kan det avvikande 
mönstret gällande resultaten från FDS 4 jämfört med de experimentella för de övre 
regionerna av brandgaslagret tyda på olikheter i effektutvecklingsmönstret i allmänhet annat 
än bara storhet. För simuleringen FDS 6 𝜒 = 0.7 kan för de övre regionerna en god 
överensstämmelse med de experimentella resultat iaktas över hela brandrummet. Till 
skillnad från resultaten från FDS 6 𝜒 = 1.0 och FDS 4 kan något lägre temperaturer 
återfinnas för denna jämför med de experimentella. Som exempel kan nämnas Graf 7.13 och 
Graf 7.15 som visar temperaturerna uppmätta vida termoelementträd 22 och 26. Detta 
skulle kunna tyda på att ett inducerat flöde i de lägre luftmassorna som strömmar mot 
ventilöppningen syresätter branden ytterliggare som resulterar i något högre effekt-
utveckling och därmed också temperaturer i brandgaslagret. Detta är dock rent hypotetiskt 
och ytterligare tester och mätningar skulle behöva utföras för påvisa dessa teorier. 
 
För de lägre regionerna i området kring 80-190 cm under takhöjd visas genomgående lägre 
temperaturer för experimentet jämfört med samtliga simuleringar både i FDS 4 och FSD 6. 
Även om simuleringarna FDS 6 𝜒 = 1.0 och FDS 4 visar på betydande högre temperaturer 
än de resultat från simuleringen FDS 6 𝜒 = 0.7 så är det även för denna genomgående 
högre temperaturer i dessa områden. Figur 7.1 och 7.2 visar på turbulenta flödesbilder inte 
bara i de övre regionerna utan även i de nedre. Detta är av intresse då det kan tyda på att 
den turbulens och det flöde som skapas nedåt i rummet skulle kunna vara en stor bidragade 
faktor till de högre temperaturerna som återfinns i dessa regioner samt de homogena 
syrenivårerna som påvisas i Graf 7.4 och Graf 7.5.  
 
Vad kan dessa överskattningar av temperaturer i de lägre regionerna av rummet bero på 
som inte uppmätts för det empiriska försöket? Tidigare förklaring gällande detta mönster av 
högre temperturer i de lägre regionerna var på grund av felmätningar vid det experimentella 
försöket, som uppskattats till 20 % och att allt för höga värden uppmätts i övre regionerna 
medan all för låga värden i nedre regionerna på grund av strålningskorrektion (Holmstedt, 
o.a., 2008). Inga nya resultat motstrider denna förklaring i sin helhet men ett antagande 
som gjorts för denna rapport är att hyllplanen som är placerade i lokalen är helt täta och 
stängda hyllor. Då de ska representera en affär kan det tolkas som att hyllor med varor 
skapar stängda miljöer mellan sidorna av hyllorna. Men om det som använts i det 
experimentella försöket varit öppna ramar skulle detta kunnat påverka de turbulenta flödena 
genom att mindre brandgaser blandas in i de nedre gasmassorna och ger en tydligare bild av 
ett brandgaslager som visas för resultaten från experimentet (se exemplevis Graf 6.6 och 
Graf 6.8). Denna avsaknad av brandgaslager med möjlig förklaring av större inducerad 
turbulens kan dock synas för resultaten både från simuleringarna gjorda i FDS 4 precis som 
i de nya gjorda i FDS 6. Då det experimentella försöket sattes upp som grund för 
simuleringen utförd i FDS 4 som även den visar på en avvikelse kan det ifrågasättas om det 
anses troligt att det hade gjorts en sådan betydande förenkling i simulering som att gå från 
genomsläppliga hyllor till täta hyllor, även om det anses vara den mest troliga förklaringen.  
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Graf 7.19 samt 7.20 visar trots allt på att större likheter kan upnås med hjälp av FDS 4 
jämfört med det experimentella försöket och den tidigare utförda simuleringen i FDS 4. 
Detta tyder än mer på vikten av operatörens val av parameterar och utformningen av 
simuleringen.   

Sikt	  
Graf 7.18 visar jämförelse av sikten som stämmer generellt sätt bra överens för simuleringar 
gjorda i FDS jämfört mot experimentet. Figur 7.3 visar tidurklipp för hur brandgaser sprider 
sig i utrymmet och kan direkt kopplas till den nedsatta sikten i Graf 7.18. Generellt visas 
mycket överensstämmande resultat för samtliga simuleringar med de experimentella resultat 
som presenteras i Graf 7.18 även om resultaten från FDS 4 visar på något mer avvikande 
mönster med långsammare siktnedsättning till skillnad från de övriga.   

Tryck	  och	  läckage	  
I simuleringarna utförda för denna studie har endast de två beskrivna ventilerna i utrymmet 
tagits hänsyn till gällande tryck och läckage för brandrummet. Då detta experiment utförts 
på en testkonstruktion kan det innebära att sådant som allmänna krav på täthet i utrymmet 
inte har följts och således haft en annan typ av läckage utöver den beskrivna. Detta är, som 
nämnts innan, inte något som tagits hänsyn till och kan vara en påverkande faktor som 
skiljer resultaten mellan simulering och experiment åt. Möjligen bör en läckagefaktor tagits 
med i simuleringarna för att givet en bättre beskrivning av scenariot och möjligen minskat 
flödet genom ventilerna. Ett läckage i de övre regionerna skulle kunna påverka 
temperaturerna i rummet genom att varma brandgaser tillåts lämna utrymmet och således 
sänka temperaturen i rummet. 
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9. Slutsatser 
 
Här presenteras en sammanfattning om vad som utförts i samband med detta arbete och 
vilka slutsatser som kan dras efter utförande av denna rapport. Slutsatserna som redovisas 
här görs med en utgångspunkt från de ursprungliga frågeställningar som angavs 
inledningsvis i kapitel 1.4 Inledning - Frågeställningar.  
 
Känslighetsanalyser visar att simuleringarna utförda i FDS version 6.1.2 i denna rapport har 
varit gridoberoende samt att de yttre avgränsningarna som använts inte ger upphov till 
annat än försumbar påverkan på det undersökta scenariot. Simuleringsresultaten visar på att 
en förbränningseffektivitet i området kring 𝜒 = 0.7 kan stämma in på branden i det utförda 
experimentet ”affärslokalen” som endast anges i form av massförlust av bränsle. I övrigt 
visar resultaten från FDS 6.1.2 att programmet förhåller sig väl i uppskattandet av 
temperatur och sikt som kunnat jämföras med de experimentella resultaten med fokus på 
brandgasspridning. 
 
Simuleringsresultaten framtagna i denna rapport visar på att det undersökta brandscenariot 
ger upphov till låga syrenivåer som kan kopplas till underventilerade förhållanden vid tiden 
500-600 sekunder. Med det konservativa antagandet gällande förbränningseffektiviteten (𝜒 
= 1.0) som dessa resultat bygger på anses det högst otroligt att en mer utbredd under-
ventilering äger rum för denna brand inom den undersökta tidsrymden på 600 sekunder. Då 
brandscenariot inte tyder på att vara en fullt karaktäristiskt underventilerad brand kan inte 
de nya förbättringarna i programvaran för FDS påvisas genom jämförelse med resultaten 
för den tidigare använda version 4.07. 
 
Skillnader i temperaturkurvor och temperaturnivåer har inte kunnat identifieras mellan 
simuleringarna utförda i FDS 6.1.2 jämfört med de utförda i FDS 4.07. Detta visar på att 
märkbara skillnader av resultat inte kan härledas till de olika versionerna av programmet 
gällande temperatur. Däremot pekar samtliga resultat, både för FDS 6.1.2 samt FDS 4.07 på 
att en allt för stor omblandning sker jämfört med det i experimentet. Dessa påståenden 
bygger bland annat på mer homogeniserade temperaturförhållanden över den vertikala 
axeln samt syrenivåer i rummet jämfört med den tydliga uppdelning av temperatur som 
visas för experimentet. Tidigare förklarades detta enbart med mätningsfel och 
strålningskorrektion (Holmstedt, o.a., 2008). Många potentiellt påverkande faktorer som 
inte har kunnat verifieras till fullo har identifierats i denna studie så som effektutveckling 
och utformning av hyllmoduler för både experimentet och simuleringen utförd i FDS 4.07. 
 
Denna studie visar främst på betydelsen av operatören. Kunskap och erfarenhet hos 
användaren vid utförandet av simuleringar i Fire Dynamics Simulator är av största vikt för att 
kunna producera trovärdiga resultat, då de val som ligger hos användaren kommer att 
påverka resultaten i en allt för stor skala för att lämnas åt generella gissningar och 
standardantaganden. Studien visar även på vikten av att korrekt och tillräcklig information 
insamlas och verifieras för att möjliggöra en god grund för operatören. 
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Bilaga A  

Ekvationer 
Samtliga ekvationer som används i denna rapport refereras från detta kapitel där de och 
deras inbegripna parametrar tydligt redogörs.  
 

A.1	  Effektutveckling	  (HRR)	  
Heat Release Rate (HRR) beskriver en effektutvecklingsstorhet som beror av ett flertal olika 
faktorer och är här en omskriven formel anpassad för givet scenario i denna rapport 
(Drysdale, 2009). 
 
 
𝑄! = 𝜒 ∗𝑚 ∗ Δ𝐻!       (Ekvation 1) 
 
 
Där: 
 
               𝑄!  Heat Release Rate [kW] 

         𝜒  Förbränningseffektivitetsfaktor [-] 

      𝑚  Massavbrinningshastighet [g/s] 

    Δ𝐻!  Förbränningsentalpi [kJ/g] 

 

	  
A.2	  Massavbrinningshastighet	  per	  areaenhet	  
I programmet FDS 6 används funktionen MLRPUA (Mass Loss Rate Per Unit Area) för att 
programmera en specifik effektutveckling för en brandkälla (McGrattan, Hostikka, 
McDermott, Weinschenk, Floyd, & Overholt, 2014). 
 
 

MLRPUA =  
!
!

        (Ekvation 2) 

 
 
Där:   
 
 MLRPUA  Mass Loss Rate Per Unit Area [g/m2s] 

  m  Massavbrinningshastighet [g/s] 

  A  Area[m2] 
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A.3	  Den	  hydrauliska	  diametern	  	  
Med den hydrauliska diametern [Dh] kan man behandla en icke cirkulär kanal på samma vis 
som med en cirkulär för att granska tryck och flöde (Emmons, 2002). 
 
 

𝐷!   =   
4∗𝐴
𝑂         (Ekvation 3) 

 
 
Där:  Dh   Den hydrauliska diametern [m]  

  A  Area [m2] 

  O  Omkrets [m]   

 

 

	  
	  

A.4	  Brandens	  karakteristiska	  diameter	  
Brandens karakteristiska diameter [D*] är ett mått härlett från en brands effektutveckling. D* 
används för att ta fram ett mått på hur väl upplöst ett flöde är i en CFD-simulering, genom 
beräkning av kvoten mellan D* och den använda gridcellstorleken [𝛿𝑥]  (McGrattan, 
Hostikka, McDermott, Weinschenk, Floyd, & Overholt, 2014). 
 
 

𝐷∗ = !
!!!!!! !

!
!      (Ekvation 4) 

 
 
Där:  
 
  D*   Brandens karakteristiska diameter [m]  

  𝑄  Effektutveckling [kW] 

  𝜌!  Densitet [kg/m3] 

  𝑐!  Specifik värmekapacitet [kJ/kgK] 

  𝑇!  Omgivningstemperatur [K] 

  g  Gravitaionskonstant [m/s2]  
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A.5	  Kvoten	  [𝑫∗ 𝜹𝒙]	  
Ett mått på hur väl ett flöde återges i en simulering med stigande plymer (McGrattan, 
Hostikka, McDermott, Weinschenk, Floyd, & Overholt, 2014).  
 
 

 𝐷∗ 𝛿𝑥        (Ekvation 5) 
    
 
Där:  
 
  D*   Brandens karakteristisk diameter [m]# 

 𝛿𝑥   Cellstorlek för korresponderade mesh [m] 

 
#Se Ekvation 4 

 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	   	  



 
 

B1 

Bilaga B 

Känslighetsanalys – Geometriska anpassningar 
I detta kapitel redogörs samtliga geometriska anpassningar på grund av den begränsande 
faktorn grövsta gridstorlek för rapportens samtliga simuleringar. Även en känslighetsanalys 
av anpassningars påverkan på resultat redovisas i det här kapitlet. Samtliga ekvationer 
refererade till är mer utförligt beskriva i Bilaga A - Ekvationer. 
 
För simuleringar av affärslokalen användes följande tre gridstorlekar: 5 cm, 10 cm samt 20 
cm. För att möjliggöra att simuleringarna i övrigt var identiska krävdes ett antal förenklingar 
och anpassningar för att passa in geometrin i det grövsta gridnätet med storleken 20 cm. 
Här följer en redogörelse av samtliga anpassningar och förenklingar för att passa in 
geometrin till den grövsta använda gridstorleken – 20 cm. 

B.1	  Brännaren	  
Brännaren för affärslokalen utgörs av en rektangulärt formad låda. Brännaren utgör den 
enda brandkällan i detta scenario och det är därför av största vikt att få den anpassning som 
den kräver, för att fungera med vald grövsta gridstorlek, att ge minimal påverkan på dess 
effekt och placering. 
 

 
I Figur B.1 visas den anpassning som gjorts (högra figuren) av originalbrännaren (vänstra 
figuren) som användes i det empiriska försöket ”Scenario 4 – Affärslokal” (Holmstedt, o.a., 
2008). I det empiriska försöket användes heptan som bränsle. Massavbrinningen för 
brännaren i försöket återges i ”Figur 4.2” i rapporten ”Kvalitetssäkring av olycks- och 
skadeförebyggande arbete med brandskydd i byggnader, 2008” där ett maxvärde på cirka 15.5 g/s 
återges.  
 
 
 

Figur B.1 Vänstra figuren illustrerar orginaldimensionerna för brännaren som användes vid det empiriska 
försöket i affärslokalen test 1 medan den högra figuren illustrerar de modifierade dimensionerna för 
brännaren som anpassats för att fungera med det använda gridnätet för simuleringarna i FDS.  
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𝑀𝐿𝑅𝑃𝑈𝐴 =
15.5 𝑔 𝑠
0.25 𝑚! = 62 𝑔 𝑚!𝑠              

 
 
Enligt Ekvation 2 ger en massavbrinning på 15.5 g/s för orginalarean 0.25 m2 (se Figur B.1) 
en massavbrinning på 62 g/m2s eller 0.062 kg/m2s det vill säga en MLRPUA=0.062 kg/s 
för orginalbrännaren. För att anpassa de nya dimensionerna för brännaren enligt högra 
figuren i Figur B.1 krävs en ny MLRPUA för att inte påverka den slutgiltiga HRR.  
 
 

𝑀𝐿𝑅𝑃𝑈𝐴 =
15.5 𝑔 𝑠
0.24 𝑚! = 64.58 𝑔 𝑚!𝑠              

 
 
Enligt Ekvation 2 kräver den nya anpassade brännararen på 0.24 m2 (se Figur B.1) en 
MLRPUA på 64.58 g/m2s för det ska stämma med orginalbrännarens maximala 
massavbrinningshastighet 15.5 g/s.  
 

 
Graf B.1 Visar att HRR för den modifierade brandkällan överenstämmer mkt väl med den 
framtagna kurvan av HRR för exprimentet.  
 
 
 
 

Graf B.1 Visar en jämförelse av HRR (𝝌 = 1)  för den virtuella brännaren med anpassade dimensioner för 
gridstorleken 20 cm jämfört med den beräknade HRR-kurvan för experimentet med utgångspunkt från 
massavbrinningshastigheten samt att 𝝌 = 1. 
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Graf B.2 visar skillnaden i effektutveckling i kW för den modifierade brännaren kontra 
ordinarie brännares experimentellt uppmätta data.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diskussion	  och	  slutsats	  	  
Datan som visas i Graferna B.2 samt B.3 ger en genomsnittligt differens av 0.10 kW eller 
0.22 % mellan ordinarie brännares effektutveckling och den modifierade. Denna skilland 
antas som acceptabel aproximation för fortsatta simuleringar av affärslokalen men bör ändå 
betraktas som en potenciell felkälla då en anpassning har gjorts och tas således med i vidare 
beaktning.  
 	  

Graf B.2 Den röda kurvan visar differensen av HRR för den gridstorleksanpassade brännaren och 
de motsvarande värdena för HRR beräknade från massavbrinningshastigheten för brandkällan i 
experimentet. Den blå streckade linjen är en linjär trendlinje utifrån värdena för den röda kurvan, 
med dess ekvation nere i det högra hörnet.   
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Graf B.3 Visar den procentuella skillnaden effektutveckling för den modifierade brännaren jämfört 
med den ordinarie brännarens effektutveckling som är beräknad på experimentellt uppmätt data för 
massavbrinningshastighet.  



 
 
B4 

B.2	  Ventilationsöppningar	  
Affärslokalen har två stycken ventilationsöppningar i vardera kortända av rummet (se Figur 
B.2). Båda är givna med en area på 0.125 m2 och placerade 5 cm ovanför golvnivå.  
 

Dimensionerna är ospecificerade från försöket och leder så till ett antal olika plausibla 
varianter. Men på grund av den begränsande 
faktorn, grövsta gridstorlek 20 cm, minskas dessa 
möjliga varianter till noll och en approximation av 
bästa lämpliga modell får antas istället.  Figur B.3 
illustrerar möjliga dimensioner för ventilerna med 
dess resulterande area angiven.  
 
 
Tabell B.1 Procentuell differens av area för samtliga 
ventilapproximationer (se Figur B.3) mot area för 
orginalventiler i affärslokalen (Holmstedt, o.a., 2008).  

 

Diskussion	  och	  slutsats	  	  
Tabell B.1 visar resulterande procentuell differens 
för samtliga ventilapproximationer angivna i Figur 
B.3. Ventil nummer 1 visar ett tydlig närmevärde 
för originalarean på 0.125 m2, med en negativ 
procentuell differens på 4 % och antas således 
som bästa approximation och modellgrund för 
vidare simuleringar av affärslokalen där dem även 
approximeras till att vara placerade från golvnivå 
och uppåt. Angiven differens i area och placering 
av ventil i rummet bör tas med i vidare beaktning 
av resultat från simuleringar som känd felkälla.   

 

Ventil Nr. Area [m2] Differens [%] 

Orginal 0.125 - 
1 0.12 - 4 
2 0.16 + 28 
3 0.24 + 92 

Figur B.3 Illustrerar möjliga approximationer av 
ventilernas dimensioner till affärslokalen med 
hänsyn tagen till grövsta gridstorlek 20 cm. 

Figur B.2 Illustration i 3 dimensioner över affärslokalen med dess ventilationsöppningar synliga för 
vardera kortända av rummet.  
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B.3	  Rummets	  bredd	  
Brandrummets bredd enligt Holmstedt, 2008 är 7.5 m. Detta ger komplikationer för en 
gridcellsstorlek på 0.2 m som endast tillåter en bredd på 7.4 m eller 7.6 m. Detta skulle 
medföra en förminskning alternativt en förstoring av rummets bredd med 1.3 % och så-
ledes också 1.3 % av rummets volym.  

Diskussion	  och	  slutsats	  	  
Då brandkällan inte placerats efter en centralisering i rummet utan förskjutet mer mot ett av 
hörnen i brandrummet samt att de båda angivna alternativen ger en relativt liten skillnad 
mot en i övrigt stor area. Detta gör att en storleksändring i rummets bredd på 0.1 m eller 
1.3 % av bredden och volymen bedöms vara försumbar som större felkälla men bör tas 
med i beaktning av analys av resultaten för simuleringen då den jämförs mot andra resultat.  
 
Rummet antas med en bredd på 7.4 m för att passa in i det grövsta tänkta gridnätet utan att 
skapa större volym som skulle kräva mer datorkraft att beräkna.  
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Bilaga C 

Känslighetsanalys – Yttre avgränsningar  
Här redogörs en omfattande känslighetsanalys av hur storleken på de yttre avgränsningarna 
utanför brandrummet påverkar det simulerade flödet genom ventilationsöppningar samt de 
simulerade förhållandena i brandrummet. Samtliga grafer gällande resultat från FDS-
simuleringar är anpassade med ett rörligt medelvärde som inbegriper de tio närmaste 
värdena i tiden, för tydligare utläsning av data. Brandkällan har avgränsats till endast ett 
värde på förbränningseffektiviteten, 𝜒  = 1.0, för denna analys. Samtliga ekvationer 
refererade till är mer utförligt beskriva i Bilaga A - Ekvationer. 
 
Fluidflöden drivs av bland annat dynamiska tryckskillnader och således har dynamiskt tryck 
och hastighet ett nära samband gällande flöden av fluider. För att specificera 
flödeshastigheter i FDS kan man antingen göra det genom det dynamiska trycket eller med 
en hastighet. Placering av de yttre avgränsningarna för en simulering kan ha en betydande 
påverkan flödeshastigheter och flödesmönster genom öppna utrymmen. I FDS antas yttre 
avgränsningar av default vara solida väggar. För att skapa en öppen area mot omgivning 
krävs att detta specificeras, vanligen med funktionen: &VENT SURF_ID=’OPEN’. 
Tryckets avgränsningsvillkor över en sådan öppning är missvisande och kan leda till fel i 
flödet genom öppningen. Därför om flödet genom en öppning, som till exempel en dörr, är 
av större vikt bör inte denna funktion användas i den specifikt. Istället rekommenderas att 
avgränsningarna för det yttre området förses med denna funktion och förlängs med 
förslagsvis några få meter utanför kritiska öppningar så att ett mer korrekt flödesmönster 
genom öppningen tillåts utvecklas för att minimera påverkan och felkälla (McGrattan, 
Hostikka, McDermott, Weinschenk, Floyd, & Overholt, 2014).  

C.1	  Yttre	  avgränsningar	  -‐	  Affärslokalen	  	  
Affärslokalen är försedd med två mindre ventiler (0.2 m * 0.6 m) i golvnivå av vardera 
kortändas mitt (se Figur C.1). I det här avsnittet görs en känslighetsanalys för inverkan och 
betydelse av den yttre avgränsningens avstånd från ventilationsöppningarna på för-
hållandena i brandrummet och i och kring ventilationsöppningarna. 
 

 
 

Figur C.1 Illustration hämtad från Smokeview av affärslokalen beskriven i FDS med dess två 
ventilationsöppningar markerade och numrerade i rött samt de yttre avgränsningarna markerade i 
rosa. 

1. 

2. 
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Metod	  för	  känslighetsanalys	  
Denna känslighetsanalys bygger på en jämförelse och analys av olika simuleringar där 
påverkan av avståndet från brandrummet och yttre avgränsningar samt gridstorlek jämförs. 
Viktigt att beakta är att gridstorlekens inverkan på simuleringarna inte är huvudsyftet för 
denna känslighetsanalys. Då denna analys har valts att göras innan analys av gridoberoende 
kan en betydande påverkan av gridstorlek inte uteslutas och tas med i beaktning som vidare 
beskrivs i detta avsnitt.  
 
Storleken på de yttre avgränsningarna som jämförs utgår från det relativa måttet på den 
hydrauliska diametern för ventilationsöppningarna. Då en jämförelse ska ske bestäms att två 
olika storlekar på den yttre avgränsningen ska användas i analysen, en mindre och en större.  
Den hydrauliska diametern beräknas med hjälp av Ekvation 3 till följande:  
 
  

   𝐷!   = 
!∗!.!" !!

!.![!]
     = 0.3[𝑚] 

 
 
Med den hydrauliska diametern på 0.3 m bestäms de yttre avgränsningarna som ska 
användas till följande enligt Tabell C.1. 

 

Tabell C.1 Tabellering av de två längderna på de yttre avgränsningarna för 
undersökning och analys av dess påverkan. Som visas i den andra kolumnen i 
tabellen är längderna bestämda från en specifik faktor av Dh. 

 
 
 
 
 
Enligt Tabell C.1 representerar simulering nummer 1 med en längd på 3 1/3  gånger den 
hydrauliska diametern den korta yttre avgränsningen medan simulering nummer 2 med en 
längd på 10 gånger den hydrauliska diametern, och 3 gånger längden av nummer 1, den 
längre yttre avgränsningen. 
 

Tabell C.2 Tabell över de fyra olika simuleringar som utgör grunden för analys av 
påverkan av storleken på den yttre avgränsningen till utanför ventilations-
öppningarna till affärslokalen.  

  

 
 
 
 
 
 
Tabell C.2 visar de fyra antagna försöksuppställningarna för simulering av affärslokalen med 
avseende på undersökning av påverkan av storleken på de yttre avgränsningarna utanför 
ventilationsöppningarna. Valda gridstorlekar grundar sig i beräkningar som beskrivs mer 
ingående i kapitel 6. - Känslighetsanalys som utfördes i viss utsträckning  parallellt med denna 
känslighetsanalys.  

Yttre avgränsning nr. X [-] X * Dh [m] 
1 3 1/3 1.0 
2 10 3.0 

Simulering nr. X[-] X * Dh [m] Gridstorlek [cm] 
1 3 1/3 1.0 20 
2 10 3.0 20 
3 3 1/3 1.0 5 
4 10 3.0 5 
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I Figur C.2 visas de fyra olika simuleringar som utförts för denna känslighetsanalys och 
kommer fortsatt att omtalas vid dess respektive simuleringssnumrering beskriven i Figur C.2 
samt Tabell C.2. För denna analys har en tid på totalt 300 sekunder antagits baserad på att 
brännarens effektutveckling når en något mer stabil fas efter 200 till 250 sekunders tid.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 

Simulering nr. 3 Simulering nr. 4  

Simulering nr. 1 Simulering nr. 2 

Yttre avgränsning = Dh * 31/3 med 5 cm grid 
 

Yttre avgränsning = Dh * 10 med 5 cm grid 
 

Yttre avgränsning = Dh * 31/3 med 20 cm grid Yttre avgränsning = Dh * 10 med 20 cm grid 
 

Figur C.2 Visar urklipp ur Smokeview av de fyra olika simuleringarnas geometriska 
utförande sett uppifrån, tillsammans med gridstorlek och simuleringssnumrering.  
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C.2	  Resultat	  och	  analys	  
Här följer samtliga resultat för de fyra olika simuleringarna tillsammans med en analys. 
Resultaten visas systematiskt med en jämförelse av yttre avgränsning 1 och 2 för de två 
olika gridstorlekarna. Det vill säga att simulering 1 och 2, med den grövre gridstorleken, 
jämförs och simulering 3 och 4, med den finare gridstorleken, jämförs var för sig (se Figur 
C.2).  
 

Massflöden	  ut	  genom	  ventilerna	  -‐	  20cm	  grid	  
Här sammanställs resultaten för massflödet ut genom de två ventilerna för samtliga 
simuleringar med en gridstorlek på 20 cm – simulering 1 och 2. 
 

Graf C.1 jämför resultaten gällande massflöde ut för simulering 1 och 2 för båda 
ventilationsöppningarna.  
 
Tabell C.3 Integral över det totala massflödet ut gällande ventil 1 (se Figur C.1) för simulering 1 och 2. Samt en 
procentuell jämförelse av dem båda.  

 
 
Tabell C.4 Integral över det totala massflödet ut gällande ventil 2 (se Figur C.1) för simulering 1 och 2. Samt en 
procentuell jämförelse av dem båda. 

Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  1	  och	  ventil	  1	  [kg]	   80.15	  
Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  2	  och	  ventil	  1	  [kg]	   81.29	  
Differens	  	  [%]	   1.37	  

Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  1	  och	  ventil	  2	  [kg]	   96.16	  
Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  2	  och	  ventil	  2	  [kg]	   94.17	  
Differens	  	  [%]	   2.07	  

 Graf C.1 Jämförelse av simulering 1 och 2 (se Figur C.2) gällande massflöde ut ur ventilationsöppning 1 
(ovan) och 2 (nedan). Till vänster visas grafisk jämförelse med massflödet [kg/s] på y-axeln och tiden [s] på 
x-axeln samt till höger den procentuella skillnaden över tiden av motsvarande jämförelse.   
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Med en medeldifferens på cirka 5 % för de 200 första sekunderna (se Graf C.1) och med 
fokus på den procentuella skillnaden över det totala massflödet genom ventilerna över de 
300 sekunder med 1.4 % för ventil 1 och 2.1 % för ventil 2 (se Tabell C.3 och Tabell C.4) kan 
en något större skillnad i tiden identifieras, men det totala resultatet ligger mycket närmare 
varandra. Detta gäller för en något grov gridstorlek och den skillnad som kan iakttas bör 
kompletteras med en jämförelse med resultaten från den finare gridstorleken för komplett 
analys.  

Massflöde	  in	  genom	  ventilerna	  –	  20	  cm	  Grid	  
Här sammanställs resultaten för massflödet in genom de två ventilerna för samtliga 
simuleringar med en gridstorlek på 20 cm – simulering 1 och 2.  
 

Graf C.2 jämför resultaten gällande massflöde in för simulering 1 och 2 för båda 
ventilationsöppningarna.  
 
 
Tabell C.5 Integral över det totala massflödet in gällande ventil 1 (se Figur C.1) för simulering 1 och 2. Samt en 
procentuell jämförelse av dem båda. 

 
 
Tabell C.6 Integral över det totala massflödet in gällande ventil 2 (se Figur C.1) för simulering 1 och 2. Samt en 
procentuell jämförelse av dem båda. 

 
 
Graf C.2 visar relativt sett mycket låga flöden in i rummet genom ventilerna gällande den 
grövre gridden. En procentuell skillnad mellan simuleringarna men det gäller värden som 
jämfört med massan som passerar ut ur rummet endast är försumbart för båda fallen 
(Jämför Tabell C.5 och C.6 med Tabell C.3 och C.4). Ventilationsöppningarna innefattar för 
den grövre gridden, på 20 cm, endast tre stycken celler vilket tydligt åskådliggörs i dessa fall 
gällande massflöde in i rummet. Då en övervägande andel av massflödet rör sig ut ur 

Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering	  1	  och	  ventil	  1	  [kg]	   0.13	  
Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering	  2	  och	  ventil	  1	  [kg]	   0.04	  
Differens	  	  [%]	   69.23	  

Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering	  1	  och	  ventil	  2	  [kg]	   2.60	  
Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering	  2	  och	  ventil	  2	  [kg]	   2.66	  
Differens	  	  [%]	   2.26	  

Graf C.2 Jämförelse av simulering 1 och 2 (se Figur C.2) gällande massflödet [kg/s] på y-axeln och tiden [s] 
på x-axeln in genom ventilationsöppning 1 (graf till vänster) och 2 (graf till höger).  
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rummet lämnas inte mycket utrymme för de enstaka cellerna att vända det totala flödet så 
att någon massa kan ta sig in i rummet för denna relativt grova gridstorlek. Resultaten för 
massflödet in säger väldigt lite om inget alls gällande påverkan av storleken på den yttre 
avgränsningen, således hänvisas till resultaten för den finare gridden nedan.  
 

Massflöde	  ut	  genom	  ventilerna	  –	  Grid	  5	  cm	  
Här sammanställs resultaten för massflödet ut genom de två ventilerna för samtliga 
simuleringar med en gridstorlek på 5 cm – simulering 3 och 4.  
 

Graf C.3 jämför resultaten gällande massflöde ut för simuleringar 3 och 4 för båda 
ventilationsöppningarna.  
 
 
Tabell C.7 Integral över det totala massflödet ut gällande ventil 1 (se Figur C.1) för simulering 3 och 4. Samt en 
procentuell jämförelse av dem båda. 

 
 
Tabell C.8 Integral över det totala massflödet ut gällande ventil 2 (se Figur C.1) för simulering 3 och 4. Samt en 
procentuell jämförelse av dem båda.  

Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  3	  och	  ventil	  1	  [kg]	   172.11	  
Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  4	  och	  ventil	  1	  [kg]	   16C.79	  
Differens	  	  [%]	   2.51	  

Totala	  massflödet	  för	  simulering	  3	  och	  ventil	  2	  [kg]	   186.87	  
Totala	  massflödet	  ut	  för	  simulering	  4	  och	  ventil	  2	  [kg]	   183.4	  
Differens	  	  [%]	   1.86	  

Graf C.3 Jämförelse av simulering 3 och 4 (se Figur C.2) gällande massflöde ut ur ventilationsöppning 1 
(ovan) och 2 (nedan). Till vänster visas grafisk jämförelse med massflödet [kg/s] på y-axeln och tiden [s] på 
x-axeln samt till höger den procentuella skillnaden över tiden av motsvarande jämförelse.   
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Skillnaden mellan simuleringarna för massflödena ut genom ventilerna är relativt små vilket 
syns av de väl överensstämmande graferna till vänster ovan. Graferna till höger ovan visar 
att en påtaglig procentuell skillnad äger rum men detta kan möjligen härledas till och 
förklarar med en momentan skillnad beroende på slumpmässiga numeriska skillnader 
mellan simuleringarna. Tabellerna på föregående sida (se Tabell C.7 och C.8) visar att för de 
två ventilerna skiljer sig den totala massan som transporterats ut genom dem på 2.5 % 
respektive 1.9 % vilken skulle kunna beskrivas som en genomsnittlig mycket liten skillnad. 
 

Massflöde	  in	  genom	  ventilerna	  –	  Grid	  5	  cm	  	  
Här sammanställs resultaten för massflödet in genom de två ventilerna för samtliga 
simuleringar med en gridstorlek på 5 cm – simulering 3 och 4.  
 

 
Graf C.4 jämför resultaten gällande massflöde in för simulering 3 och 4 för båda 
ventilationsöppningarna.  
 
Tabell C.9 Integral över det totala massflödet in gällande ventil 1 (se Figur C.1) för simulering 3 och 4. Samt en 
procentuell jämförelse av dem båda. 

 
 
Tabell C.10 Integral över det totala massflödet in gällande ventil 2 (se Figur C.1) för simulering 3 och 4. Samt en 
procentuell jämförelse av dem båda. 

 
Jämfört med massflödet in för den grövre gridden är det en stor skillnad för den finare 
gridden (se Tabell C.9 och C.10) speciellt för ventil 2 som är längst bort från branden. Här 
visas en transport som också till stor del överensstämmer mellan de båda simuleringarna 
gällande toppar och dalar, även om en skillnad äger rum för magnituden för dessa (se Graf 
C.4). Denna skillnad är inte försumbar då den i procentuell skala ligger på över 14 % för 
ventil 1 och över 19 % för ventil 2. Då inflödet av massa är litet i jämförelse med utflödet 

Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering	  3	  och	  ventil	  1	  [kg]	   15.75	  
Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering	  4	  och	  ventil	  1	  [kg]	   13.53	  
Differens	  	  [%]	   14.10	  

Totala	  massflödet	  för	  simulering	  3	  och	  ventil	  2	  [kg]	   11.75	  
Totala	  massflödet	  in	  för	  simulering	  4	  och	  ventil	  2	  [kg]	   9.45	  
Differens	  	  [%]	   19.57	  

Graf C.4 Jämförelse av simulering 3 och 4 (se Figur C.2) gällande massflödet in genom ventilationsöppning 1 
(till vänster) och ventilationsöppning 2 (till höger). Med massflödet [kg/s] på y-axeln och tiden [s] på x-
axeln  
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kommer denna skillnad med stor sannolikhet ändå inte ha någon större påverkan på 
förhållandena i brandrummet för detta specifika fall.  
 
Skillnaden mot det lägre flödet i den grövre gridden (jämför Tabell C.5 och C.6 med C.9 och 
C.10) kan, som tidigare nämndes, tänkas bero på att den grova upplösningen endast 
inkluderar 3 stycken celler som spänner över ventilationsöppningen jämfört mot den finare 
gridden som har hela 24 stycken celler som spänner över öppningen. Detta kan medföra att 
de mindre flödena, det vill säga flödena in i rummet (i jämförelse med flödet ut som är mer 
än 10 gånger större) försvinner till stor del i medelvärdesberäkningar av de enstaka cellerna 
som ska både fungera som inlopp och utlopp över ventilen. 

Hastigheter	  i	  brandrummet	  
Här visas och jämförs hastigheter i brandrummet för simuleringarna med den finare gridden 
– simulering 3 och 4. 
 

Graf C.5 Visar uppifrån vänster och nedåt höger en jämförelse av respektive resultat från simulering 3 och 4 
(se Figur C.2) gällande hastigheter [m/s] (y-axeln) över tiden [s] i området kring termoelementträd 16 (se 
Figur C.1 ) på följande nivåer under takhöjd: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm. 	  
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Angående hastigheterna i brandrummet har ett stickprov tagits ut för träd 16 som ligger ca 
13 meter från branden på andra sidan rummet fritt från alla butikshyllor. Nio stycken 
mätpunkter varav de åtta första är återgiva i enskilda grafer för båda simuleringarna (se Graf 
C.5). 
 
 

Hela trädets resultat illustreras i graferna ovan (se Graf C.6) där också 3 olika sektioner 
tydligt visas: positiva flöden (ovan), negativa flöden (längst ner) och flöden som pendlar 
mellan positiv och negativ (mitten). I graferna på föregående sida (se Graf C.5) syns det 
tydligt att mätpunkt 1, 2 och 3 innefattar området för positiva flöden, medan mätpunkterna 
för 5, 6 och 7 innefattar områden för negativa flöden. Relativt lika resultat för respektive av 
de nu nämnda mätpunkterna visar på en likvärdighet för simuleringarna.  
 
Mätpunkt 4, 8 och 9 visar större fluktuationer i resultat. Detta beror sannolikt på att dem 
infattar det tredje området, med stora variationer. Mätpunkt 4 och 8 som visas i graferna 
ovan på föregående sida (se Graf C.5) skulle kunna vara dem närmast aktiva 
termodynamiskt drivna flöden och påverkas således av dessa med en inblandning och en 
turbulens som kan skapa variationer som syns i graferna. Skillnaden mellan simuleringarna 
är existerande men inte vad som kan kallas omfattande. Då mätpunkterna för 1, 2, 3, 5, 6 
och 7 visar på mkt nära närmevärden mellan simuleringarna kan inte fluktuationerna i 
mätpunkt 4 och 8 härledas till storleken på den yttre avgränsningen utan snarare bero på 
relativt kraftig turbulens och omblandningen som resulterar i en numeriskt slumpmässig 
skillnad mellan de två olika simuleringarna i dessa övergångsområden.  

Graf C.6 Visar all data samlad från hastighetsträd 16 (se Figur 4.1 ) för simulering 3 och 4 (se Figur C.2). De 
olika mätpunkterna är tagna uppifrån taket med ett avstånd på: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 
100cm, 140 cm samt 190 cm från taket. 
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Temperatur	  i	  ventilerna	  
Här presenteras resultaten gällande temperatur i ventilerna.  
 

 
I Graf C.7 visas en jämförelse för temperaturerna gällande simulering 1 och simulering 2 där 
en skillnad mellan simuleringarna tydligt kan identifieras för ventil 1 gällande två dippar i 
temperaturen vid tiderna 225 och 275 för simulering 1 medan simulering 2 inte visar dessa 
dippar. Temperaturdipparna äger även rum vid ventil 2 där den första vid tiden 225 
sekunder också enbart visas för simulering 1. Kan detta bero på slumpmässiga avvikelser 
för en allt för grov grid?  

 
I Graf C.8 visas för simulering 3 och simulering 4, med den finare gridden, bättre 
överensstämmelse av de både simuleringarna där även dessa temperaturfluktuationer visas 
speciellt tydligt i ventil 1, men då för de båda simuleringarna. Detta tyder på bättre och mer 
korrekta resultat gällande simulering 1 med den mindre yttre avgränsningen då dessa 
fluktuationer redan kunde visas för den grova gridden. Men som tidigare ifrågasattes är om 
det enbart berodde på en slumpmässig korrekthet för en sådan grov grid och bör tas med i 
beaktning fortsättningsvis.  
 
I övrigt syns inga större skillnader för de båda simuleringarna gällande simuleringarna med 
den finare gridden fram till tiden 150 sekunder varefter fluktuationer börjar tillväxa, men i 
stort överensstämmer temperaturen relativt bra. 
 

Graf C.7 Visar temperatur i ventil 1 till vänster och ventil 2 till höger för simulering 1 och simulering 2 (se 
Figur C.2). 

Graf C.8 Visar temperatur i ventil 1 till vänster och ventil 2 till höger för simulering 3 och simulering 4 (se 
Figur C.2). 
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Temperatur	  i	  brandrummet	  	  
Här presenteras resultaten gällande temperatur i brandrummet för simuleringarna med den 
finare gridden – simulering 3 och 4.  
 

I Graf C.9 visas ett stickprov av temperaturen i brandrummet från temperaturträd 16 som 
befinner sig i linje med branden 13 meter bort på andra sidan rummet. Resultaten är 
hämtade från simulering 3 och simulering 4. För de olika höjderna ges ett mycket nära 
närmevärde och visar således på liten differens. Något mindre fluktuationer för resultaten 
mellan de två simuleringar visas för området som spänner över de 4 översta mätpunkterna 
(16-1, 16-2, 16-3 och 16-4), det vill säga ned till 40 cm under taket. Detta beror sannolikt på 
det kraftiga termodynamiskt drivna flödet från brandkällan som sannolikt ger upphov till 

Graf C.9 Visar uppifrån vänster och nedåt en jämförelse av respektive resultat från simulering 3 och 4 (se 
Figur C.2) gällande temperaturen [℃] (y-axeln) över tiden [s] i området kring termoelementträd 16 (se Figur 
4.1 ) på följande nivåer under takhöjd: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 140 cm. 	  



 
 
C12 

turbulens vilket i sin tur leder till inblandning av svalare gaser som orsakar dessa 
momentana fluktuationer i temperatur. Inget av magnitud nog att direkt härleda till 
skillnaden i storlek på den yttre avgränsningen utanför brandrummet. 

MTR	  -‐	  simulering	  1	  och	  simulering	  2	  
Ett enkelt mått på upplöst turbulens är Measure of Turbulence Resolution (MTR) som visar 
andelen turbulent kinetisk energi som återges i de upplösta rörelserna. Den mäter i skalan 
från 0 (representerar RANS) till 1 (representerar DNS) (Pope, 2004).  
 
Simulering 1 och simulering 2 omfattar de två simuleringar med den grövre gridden med en 
storlek på 20 cm. I fråga om storhet på MTR används den övre gränsen 0.20 som 
gränsöverskridning för att undersöka simuleringarnas pålitlighet, som motsvarar 80 % av 
upplöst energi för turbulens (Pope, 2004). 
 

Figur C.3 Visar kvantitativ färgskalning av MTR i området mitt genom och kring ventilationsöppning 1 
för simulering 1 och simulering 2 av affärsloken med den grövre gridstorleken på 20 cm. Simulering 1 
med mindre utrymme utanför brandrummet (till vänster) och simulering 2 med större utrymme utanför 
brandrummet (till höger).  Uppifrån och neråt visas tiderna 10, 100, 200 och 300 sekunder 

Simulering 1 

Simulering 1 

Simulering 2 

Simulering 2 

10 s. 10 s. 

100 s. 100 s. 

200 s. 200 s. 

300 s. 300 s. 
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Figur C.3 visar en urklipp från programmet Smokeview där slicefiles av MTR har tagits i 
beaktning i området kring ventilationsöppning 1 för simulering 1 och simulering 2 som 
illustreras överst i den nämnda figuren 
 

 
Områdena för de båda ventilerna för simulering 1 och simulering 2 (se Figur C.3 samt C.4) 
visar på en mycket nära likhet i skalan för MTR på insidan av rummet för de två olika 
simuleringarna gällande den grövre gridden. Medan utanför brandrummet syns en större 
skillnad mellan de simuleringarna. Ett högre värde av MTR ackumuleras närmre väggen 
med ventilöppningen för simuleringen med den mindre yttre avgränsningen (Dh*31/3) 
medan för den andra simuleringen med större yttre avgränsningen (Dh*10) visas en mer 
förskjuten ackumulering av oupplöst turbulens. Detta beror sannolik på att flödet genom 
ventilerna inte får tillräckligt med rum att utvecklas i de mindre yttre avgränsningarna som 
är den grundläggande anledningen till denna känslighetsanalys. I de första två bilderna för 
yttre avgränsningen Dh*10 gällande tiden 10 och 100 sekunder, då ett kraftigt massflöde, 
som tidigare visades på, tydligt visar flödet ur ventilera i form av grön-gul-röd färgskala (det 

Figur C.4 Visar kvantitativ färgskalning av MTR i området mitt genom och kring 
ventilationsöppning 2 för simulering 1 och simulering 2 av affärsloken med en gridstorlek på 20 cm. 
Simulering 1 med mindre utrymme utanför brandrummet (till vänster) och simulering 2 med större 
utrymme utanför brandrummet (till höger).  Uppifrån och neråt visas tiderna 10, 100, 200 och 300 
sekunder 

Simulering 1 

Simulering 1 

Simulering 2 

Simulering 2 

10 s. 10 s. 

100 s. 100 s. 

200 s. 200 s. 

300 s. 300 s. 
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vill säga ett värde överstigande gränsvärdet 0.20) av MTR röra sig bort från öppningen i en 
sned plym för att sedan innefattas i ett ”moln”. Ett större område visar tydligt på en annan 
bild gällande MTR som också är vad som tester visar på i andra sammanhang.  

MTR	  -‐	  simulering	  3	  och	  simulering	  4	  
Simulering 3 och simulering 4 omfattar de två simuleringar med den finare gridden med en 
storlek på 5 cm. I fråga om MTR används den övre gränsen 0.20 som gränsöverskridning 
för att undersöka simuleringarnas pålitlighet, som motsvarar 80 % av upplöst energi för 
turbulens (Pope, 2004). 
 

 

Figur C.5 Visar kvantitativ färgskalning av MTR i området mitt genom och kring 
ventilationsöppning 2 för simulering 3 och simulering 4 av affärsloken med en gridstorlek på 5 cm. 
Simulering 3 med mindre utrymme utanför brandrummet (till vänster) och simulering 4 med större 
utrymme utanför brandrummet (till höger).  Uppifrån och neråt visas tiderna 10, 100, 200 och 300 
sekunder 

Simulering 3 

Simulering 3 

Simulering 4 

Simulering 4 

10 s. 10 s. 

100 s. 100 s. 

200 s. 200 s. 

300 s. 300 s. 
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Figur C.5 visar en urklipp från programmet Smokeview där slicefiles av MTR har tagits i 
beaktning i området kring ventilationsöppning 1 för simulering 3 och simulering 4 som 
illustreras överst i den nämnda figuren. 
 

 
Som väntat visar simuleringarna med den finare gridstorleken (se Figur C.5 samt C.6) en 
betydligt lägre ackumulering av MTR. Det beror på att ett högre antal gridceller klarar av att 
återskapa finare turbulens i sina relativt sett mindre celler.  
 
En skillnad kan påvisas fram till de första 100 sekunderna för de mindre yttre 
avgränsningarna (Dh*31/3). Där en kraftig ackumulering av oupplöst MTR samlas i nästan 
hela utrymmets area i linje med ventilöppningens mitt. Som nämndes i analysen av MTR för 
simulering 1 och simulering 2 är detta tiden för kraftigt massflöde ut ur ventilöppningarna 

Figur C.6 Visar kvantitativ färgskalning av MTR i området mitt genom och kring ventilationsöppning 1 
för simulering 3 och simulering 4 av affärsloken med en gridstorlek på 5 cm. Simulering 3 med mindre 
utrymme utanför brandrummet (till vänster) och simulering 4 med större utrymme utanför 
brandrummet (till höger).  Uppifrån och neråt visas tiderna 10, 100, 200 och 300 sekunder 

Simulering 3 

Simulering 3 

Simulering 4 

Simulering 4 

10 s. 10 s. 

100 s. 100 s. 

200 s. 200 s. 

300 s. 300 s. 
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och kan vara orsaken till detta. Samma kraftiga ackumulering av MTR syns inte efter 100 
sekunder för den större yttre avgränsningen (Dh*10) och kan tyda på att en mer 
tillfredsställande storlek utanför ventilöppningarna som överensstämmer med teorin för 
längden för den yttre avgränsningen utanför en ventilöppning.   

C.3	  Diskussion	  och	  slutsats	  
Temperaturerna i rummet som kan anses vara en grundläggande parameter vid analys av 
bränder visar på en god överensstämmelse mellan simuleringar oberoende av skillnaden i 
den yttre avgränsningen. I ventilöppningarna kan en mindre obalans gällande temperaturen 
dock påvisas. Detta gäller simulering 1 och 2 med den grövre gridstorleken i synnerhet men 
samtliga simuleringar påvisar samma mönster i allmänhet. Den relativa obalans som kan 
synas för temperaturerna i ventilerna är ändå en relativt liten skillnad, temperaturerna i stort 
följer samma mönster i övrigt och har en god överensstämmelse. De mindre obalans i 
temperatur i ventilerna kan man vidare se på med en förklaring när det kommer till rörelser 
i rummet gällande flöden. Ser man mer på flödena genom ventilerna så visar överraskande 
nog simulering 3 och 4 på större variationer jämfört med simulering 1 och 2. Detta kan 
förklaras med att simulering 1 och 2 med en betydligt grövre gridcellsstorlek får betydligt 
svårare att hantera flöden genom relativt små öppningar som dessa (0.2 m * 0.6 m). För 
simuleringarna 1 och 2 med en gridcellsstorlek på 0.2 m * 0.2 m innebär detta att ventilerna 
endast täcks av 3 stycken gridceller som ska stå för fluktuationer i flöde både in och ut ur 
rummet. För simulering 3 och 4 som har gridcellsstorleken 0.05 m * 0.05 m innebär detta 
att de har 48 stycken gridceller som täcker ventilerna och alla dess flöden.  
 

 
Ovan i Figur C.7 visas en illustration av skillnaden mellan de två olika gridstorlekarna och 
dess betydelse för ventilöppningarna. Så den påvisade skillnaden framförallt gällande flödet 
in i rummet för simuleringen 3 och 4 tyder på att en skillnad i flödet för olika yttre 
avgränsningarna. Men då ingen större skillnad finns att påvisa för flödet ut ur rummet är det 
ändå svårt att göra något faktiskt konstaterande utan ytterligare ingående studie i ämnet.  
 
Slutsatsen som dras för analysen gällande påverkan på flödet ur ventilerna på grund av 
storleken på de yttre avgränsningarna är att en betydande påverkan kan finnas för de relativt 
små öppningarna men är svår att påvisa. Då ventilerna är små jämfört med rummets storlek 
har de med största sannolikhet en generellt sett liten påverkan på den rådande miljön i 
rummet. Trots detta antas de större yttre avgränsningarna (Dh*10) för vidare simuleringar i 
ett konservativt syfte för att minimera potentiella felkällor då tillräcklig datorkraft för vidare 
simuleringar finns tillgänglig för att bibehålla dessa.  
 
Övrigt kan också fastställas av resultaten i denna analys att den grövre gridstorleken 
(𝛿𝑥=0.2 m) är en allt för grov grid för att ge trovärdiga resultat då de visar en betydande 
skillnad mot den finare gridden på 5 cm. Gridden 𝛿𝑥=0.2 m ger en undermålig återgivning 
av samtliga undersökta parametrar och kan såldes redan här uteslutas för vidare 
undersökning gällande gridoberoende. 

Figur C.7 Visar antalet gridceller som spänner över de två ventilöppningarna. Till 
vänster så visas konstellationen för simulering 1 och 2 med 3 stycken cellers täckning 
och till höger visas motsvarande för simulering 3 och 4 med 48 stycken cellers täckning.  
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Bilaga D 

Indatfil för FDS  
Här redogörs indatafilen för de specifikationer som bestämts för att användas till att 
simulera scenariot affärslokalen som beskriven i denna rapport.  
 
 
Brand nr.1 
Affärslokal - all grunddata tas från rapporten ”kvalitetssäkring 2008”  
 
 
***********************************ALLMÄNT********************************** 
 
 
&HEAD CHID='retail_final', TITLE='retail_final' / Brand 1 
 
—————————————————————————————— 
    RUMSDIMENSION [24.0*7.5*2.4]  
—————————————————————————————— 
 
&MESH IJK=40,150,48 XB=-3.0, -1.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /   MESH NR.1 
&MESH IJK=40,150,48 XB=-1.0, 1.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /   MESH NR.2 
&MESH IJK=40,150,48 XB=1.0, 3.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /  MESH NR.3 
&MESH IJK=40,150,48 XB=3.0, 5.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /  MESH NR.4 
&MESH IJK=40,150,48 XB=5.0, 7.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /  MESH NR.5 
&MESH IJK=40,150,48 XB=7.0, 9.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /  MESH NR.6 
&MESH IJK=40,150,48 XB=9.0, 11.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /   MESH NR.7 
&MESH IJK=40,150,48 XB=11.0, 13.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /   MESH NR.8 
&MESH IJK=40,150,48 XB=13.0, 15.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /  MESH NR.9 
&MESH IJK=40,150,48 XB=15.0, 17.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /  MESH NR.10 
&MESH IJK=40,150,48 XB=17.0, 19.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /   MESH NR.11 
&MESH IJK=40,150,48 XB=19.0, 21.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4 /   MESH NR.12 
 
&TIME T_END=600.0 / 
 
&MISC TMPA=19.6/ AMBIENT TEMPERATURE 
 
 
*************************************GEOMETRI******************************* 
 
&OBST XB= 0.0, 18.0, 7.4, 7.5, 0.0, 2.4 , SURF_ID='WALL' / långvägg för att få dimensionen 7.5 
 
&OBST XB= -0.2, 0.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4, SURF_ID='WALL' /KORTVÄGG 1 TILL BRANDRUM 
&OBST XB= 18.0, 18.2, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4, SURF_ID='WALL' /KORTVÄGG 2 TILL BRANDRUM 
 
&VENT XB= -3.0, -3.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4, SURF_ID='OPEN' /KORTVÄGG 1 UTANFÖR BRANDRUM 
&VENT XB= 21.0, 21.0, 0.0, 7.5, 0.0, 2.4, SURF_ID='OPEN' /KORTVÄGG 2 UTANFÖR BRANDRUM 
 
&VENT XB=-3.0, -0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, SURF_ID='OPEN' / ÖPPET UTRYMME UTANFÖR 
BRANDRUM 
&VENT XB=-3.0, -0.2, 7.5, 7.5, 0.0, 2.4, SURF_ID='OPEN' / ÖPPET UTRYMME UTANFÖR 
BRANDRUM 
 
&VENT XB=18.2, 21.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, SURF_ID='OPEN' / ÖPPET UTRYMME UTANFÖR 
BRANDRUM 
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&VENT XB=18.2, 21.0, 7.5, 7.5, 0.0, 2.4, SURF_ID='OPEN' / ÖPPET UTRYMME UTANFÖR 
BRANDRUM 
 
&VENT XB=18.2, 21.0, 0.0, 7.5, 2.4, 2.4, SURF_ID='OPEN' / ÖPPET UTRYMME UTANFÖR 
BRANDRUM 
&VENT XB=-3.0, -0.2, 0.0, 7.5, 2.4, 2.4, SURF_ID='OPEN' / ÖPPET UTRYMME UTANFÖR 
BRANDRUM 
 
&VENT XB= 0.0, 5.0, 0.0, 7.5, 2.4, 2.4, SURF_ID='INNER_ROOF_1', OUTLINE=.TRUE. /TAK 1 
&VENT XB= 5.0, 14.6, 0.0, 7.5, 2.4, 2.4, SURF_ID='INNER_ROOF_2', OUTLINE=.TRUE. /TAK 2 
&VENT XB= 14.6, 18.0, 0.0, 7.5, 2.4, 2.4, SURF_ID='INNER_ROOF_3', OUTLINE=.TRUE. /TAK 3 
 
 !VENT MB='ZMIN', SURF_ID='FLOOR', OUTLINE=.TRUE. / GOLV 
&VENT XB=-3.0, 21.0, 0.0, 7.5, 0.0, 0.0, SURF_ID='FLOOR', OUTLINE=.TRUE. / GOLV 
 
&HOLE XB= -0.4, 0.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2,  / VENTILATIONSÖPPNING 1 
&HOLE XB= 17.8, 18.4, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2,  / VENTILATIONSÖPPNING 2 
 
—————————————————————————————————— 
 
 !OBST XB= 1.9, 2.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.1 
 
 !OBST XB= 3.9, 4.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.2 orginal 
&OBST XB= 4.0, 4.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.2 
 !OBST XB= 5.9, 6.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.3 orginal 
&OBST XB= 6.0, 6.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.3 
 !OBST XB= 7.9, 8.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.4 orginal 
&OBST XB= 8.0, 8.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.4 
 !OBST XB= 9.9, 10.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.5 orginal 
&OBST XB= 10.0, 10.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.5 
 !OBST XB= 11.9, 12.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.6 orginal 
&OBST XB= 12.0, 12.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, COLOR='MELON' / hylla nr.6 
 
—————————————————————————————————— 
 
 !OBST XB= 1.75, 2.25, 4.75, 5.25, 0.0, 0.625,  
 SURF_IDS='POOL FIRE', 'INERT', 'INERT'/ brandkälla orginal 
 
 !OBST XB= 1.7, 2.2, 4.7, 5.2, 0.0, 0.6,  
 SURF_IDS='POOL FIRE', 'INERT', 'INERT'/  
 brandkälla orginal men förskjuten 5cm åt vänster för 10cm grid 
 
&OBST XB= 1.8, 2.2, 4.6, 5.2, 0.0, 0.6,  
SURF_IDS='POOL FIRE', 'INERT', 'INERT'/ brandkälla för 0.2m grid 
—————————————————————————————————— 
 
 !OBST XB= 1.9, 2.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.1 
 
 !OBST XB= 3.9, 4.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.2 orginal 
&OBST XB= 4.0, 4.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.2 
 !OBST XB= 5.9, 6.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.3 orginal 
&OBST XB= 6.0, 6.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.3 
 !OBST XB= 7.9, 8.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.4 orginal 
&OBST XB= 8.0, 8.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.4 
 !OBST XB= 9.9, 10.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.5 orginal 
&OBST XB= 10.0, 10.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.5 
 !OBST XB= 11.9, 12.1, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.6 orginal 
&OBST XB= 12.0, 12.2, 3.0, 7.0, 0.0, 1.8, SURF_ID='HYLLA' / hylla nr.6 
 
—————————————————————————————————— 
 
 !OBST XB= 1.75, 2.25, 4.75, 5.25, 0.0, 0.625,  
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 SURF_IDS='POOL FIRE', 'INERT', 'INERT'/ brandkälla orginal 
 
 !OBST XB= 1.7, 2.2, 4.7, 5.2, 0.0, 0.6,  
 SURF_IDS='POOL FIRE', 'INERT', 'INERT'/  
 brandkälla orginal men förskjuten 5cm åt vänster för 10cm grid 
 
&OBST XB= 1.8, 2.2, 4.6, 5.2, 0.0, 0.6,  
SURF_IDS='POOL FIRE', 'INERT', 'INERT'/ brandkälla för 0.2m grid 
 
 
 
*************************************MATERIALS******************************* 
 
 
Följande tre materialspecifikationer gäller för väggar och tak, se sid 159 i rapporten Kvalitetssäkring 2008 
 
&MATL ID     ='GIPS' 
  FYI     ='Properties taken from report 
Kvalitetssäkring 2008' 
  SPECIFIC_HEAT   =1.09 
  DENSITY    =910.  
  CONDUCTIVITY   =0.22 /  
 
 
&MATL ID     ='ROXULL_ISOLERING' 
  FYI     ='Properties taken from report 
Kvalitetssäkring 2008' 
  SPECIFIC_HEAT   =0.79 
  DENSITY    =180  
  CONDUCTIVITY   =0.039 /  
 
 
&MATL ID     ='BETONG' 
  FYI     ='Data hamtad från Byggnadsmaterial 2012' 
  SPECIFIC_HEAT   =0.88 
  DENSITY    =2300  
  CONDUCTIVITY   =1.7 / 
CONDUCTIVITY - hämtad från tabell 4.1 från boken 'Byggnadsmaterial, 2012' för betong 
DENSITY - hämtad från tabell 4.1 från boken 'Byggnadsmaterial, 2012' för betong 
SPECIFIC_HEAT - hämtad från boken 'Byggnadsmaterial, 2012' för betong 
 
&MATL ID     ='PROMATECT'  
  FYI     ='Properties taken from report 
Kvalitetssakring 2008'  
  DENSITY    =860.   
  CONDUCTIVITY_RAMP  ='k_ramp'  
  SPECIFIC_HEAT_RAMP  ='c_ramp' / 
&RAMP ID='c_ramp', T=292.75, F=0.74 / 
&RAMP ID='c_ramp', T=293.15, F=0.74 / 
&RAMP ID='c_ramp', T=473.15, F=0.922 / 
&RAMP ID='c_ramp', T=673.15, F=1.031 / 
&RAMP ID='k_ramp', T=292.75, F=0.17 / 
&RAMP ID='k_ramp', T=293.15, F=0.17 / 
&RAMP ID='k_ramp', T=473.15, F=0.214 / 
&RAMP ID='k_ramp', T=673.15, F=0.214 / 
 
 
**********************************SURFACES*********************************** 
 
 
&SURF ID   ='FLOOR', 
  COLOR  ='GRAY', 
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  MATL_ID  ='BETONG', 
  THICKNESS  =0.3  / 
 
&SURF  ID   ='WALL' 
  COLOR  ='TAN' 
  MATL_ID  ='PROMATECT' 
  THICKNESS  =0.01  
  DEFAULT  =.TRUE. / 
 
&SURF  ID   ='HYLLA' 
  FYI  ='antagen tjocklek på gips' 
  COLOR  ='MELON' 
  MATL_ID  ='GIPS' 
  THICKNESS  = 0.01 / 
 
&SURF  ID   ='INNER_ROOF_1' 
  FYI   ='NÄRMAST BRANDEN' 
  COLOR  ='GRAY' 
  MATL_ID  ='ROXULL_ISOLERING' 
  THICKNESS  = 0.02 / 
 
&SURF  ID   ='INNER_ROOF_2' 
  FYI   ='MITTEN PÅ RUMMET' 
  COLOR  ='SLATE GRAY' 
  MATL_ID  ='PROMATECT' 
  THICKNESS  = 0.01 / 
 
&SURF  ID   ='INNER_ROOF_3' 
  FYI   ='ANDRA SIDAN RUMMET FRÅN BRANDEN' 
  COLOR  ='SILVER' 
  MATL_ID  ='GIPS' 
  THICKNESS  = 0.006 / 
 
 
 
*****************************FIRE********************************************** 
 
 
 
&REAC FUEL    ='N-HEPTANE' 
  FYI    ='värden hämtade från SFPE table 3-4.19' 
  HEAT_OF_COMBUSTION =45000. 
  SOOT_YIELD  =0.037 
  CO_YIELD   =0.01 / 
  
Table 2-8.4 i SFPE ger DELTA Hc för n-HEPTANE 45MJ/kg dvs 45kJ/g 
Fig 4.2 i rapporten (kvalitetssakring) ger ett maxvärde på massavbrinning av ca 15.5g/s 
15.5g/s ger en total massavbrinning på 62g/s eller 0.062kg/s per unit area -> MLRPUA=0.062kg/s 
 
Med ny brännarstorlek (0.4 x 0.6m) anpassad för gridden 0.2m så behövs en ny MLRPUA för att de ska bli 
samma effekt ut i brandrummet. Så om: 
 
  (15.5[g/s])/(0.25[m2]) = 62[g/s*m2] -> 62[g/s*m2]*0.24[m2]=64.58[g/s] 
 
&SURF  ID    ='POOL FIRE' 
  COLOR   ='RED' 
  SPEC_ID   ='N-HEPTANE' 
  MLRPUA   =0.06458 
  RAMP_Q   ='POOL_FIRE_RAMP_Q' / 
 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=0, F=0/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=1.0, F=0.193548387/ 



 
 

D5 

&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=10, F=0.225806452/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=20, F=0.258064516/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=30, F=0.35483871/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=40, F=0.258064516/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=50, F=0.580645161/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=60, F=0.632258065/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=70, F=0.780645161/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=80, F=0.832258065/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=90, F=0.75483871/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=100, F=0.8/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=110, F=0.838709677/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=120, F=0.858064516/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=130, F=0.858064516/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=140, F=0.980645161/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=150, F=1/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=160, F=1/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=170, F=0.935483871/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=180, F=0.858064516/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=190, F=0.890322581/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=200, F=0.890322581/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=210, F=0.903225806/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=220, F=0.870967742/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=230, F=0.774193548/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=240, F=0.838709677/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=250, F=0.896774194/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=260, F=0.838709677/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=270, F=0.767741935/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=280, F=0.806451613/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=290, F=0.832258065/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=300, F=0.806451613/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=310, F=0.793548387/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=320, F=0.838709677/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=330, F=0.787096774/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=340, F=0.812903226/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=350, F=0.75483871/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=360, F=0.793548387/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=370, F=0.812903226/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=380, F=0.812903226/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=390, F=0.8/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=400, F=0.767741935/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=410, F=0.806451613/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=420, F=0.774193548/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=430, F=0.916129032/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=440, F=0.909677419/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=450, F=0.84516129/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=460, F=0.806451613/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=470, F=0.735483871/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=480, F=0.761290323/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=490, F=0.877419355/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=500, F=0.806451613/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=510, F=0.838709677/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=520, F=0.819354839/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=530, F=0.690322581/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=540, F=0.890322581/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=550, F=0.8/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=560, F=0.703225806/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=570, F=0.748387097/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=580, F=0.690322581/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=590, F=0.651612903/ 
&RAMP ID='POOL_FIRE_RAMP_Q', T=600, F=0.64516129/ 
 
 



 
 
D6 

 
******************************DATAINSAMLING******************************* 
 
 
&SLCF PBY=1.5, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=5.0, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBZ=2.3, QUANTITY='TEMPERATURE', VECTOR=.TRUE. / 
 
&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='U-VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='V-VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='W-VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBX=0.0, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 
&SLCF PBX=18.0, QUANTITY='VELOCITY', VECTOR=.TRUE. / 
 
&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION' / 
&SLCF PBY=5.0, QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION' / 
&SLCF PBZ=2.3, QUANTITY='TURBULENCE RESOLUTION' / 
 
&SLCF PBY=1.5, QUANTITY='SCALAR RESOLUTION', QUANTITY2='MASS FRACTION', 
SPEC_ID='SOOT' / 
&SLCF PBY=5.0, QUANTITY='SCALAR RESOLUTION', QUANTITY2='MASS FRACTION', 
SPEC_ID='SOOT' / 
&SLCF PBY=3.7, QUANTITY='SCALAR RESOLUTION', QUANTITY2='MASS FRACTION', 
SPEC_ID='SOOT' / 
&SLCF PBZ=2.3, QUANTITY='SCALAR RESOLUTION', QUANTITY2='MASS FRACTION', 
SPEC_ID='SOOT' / 
 
—————————————Mass flow and openings ——————————— 
 
&DEVC XB= -0.2, -0.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW', ID='massflow vent 1' / 
&DEVC XB= -0.2, -0.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW +', ID='massflow + vent 1' / 
&DEVC XB= -0.2, -0.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW -', ID='massflow - vent 1' / 
 
 
&DEVC XB=  18.2, 18.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW', ID='massflow vent 2' / 
&DEVC XB= 18.2, 18.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW +', ID='massflow + vent 2' / 
&DEVC XB= 18.2, 18.2, 3.4, 4.0, 0.0, 0.2, QUANTITY='MASS FLOW -', ID='massflow - vent 2' / 
 
————————————————Visibility ———————————— 
 
 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,2.35, QUANTITY='VISIBILITY', ID='VIS-1' / VISIBILITET 5 CM UNDER TAK 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,2.2, QUANTITY='VISIBILITY', ID='VIS-2' / VISIBILITET 20 CM UNDER TAK 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,1.6, QUANTITY='VISIBILITY', ID='VIS-3' / VISIBILITET 80 CM UNDER TAK 
 
 
———————————————Velocity ———————————————— 
 
 
&DEVC XYZ=0.0,3.7,0.1, QUANTITY='VELOCITY', ID='vel-1' / HASTIGHET ventil 1 
&DEVC XYZ=18.0,3.7,0.1, QUANTITY='VELOCITY', ID='vel-2' / HASTIGHET ventil 2 
 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.35, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-7-1' / HASTIGHETträd 7.1 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.3, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel 7-2' / HASTIGHETträd 7.2 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.2, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel 7-3' / HASTIGHETträd 7.3 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.0, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel 7-4' / HASTIGHETträd 7.4 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.8, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel 7-5' / HASTIGHETträd 7.5 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.6, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel 7-6' / HASTIGHETträd 7.6 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.4, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel 7-7' / HASTIGHETträd 7.7 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.0, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel 7-8' / HASTIGHETträd 7.8 
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&DEVC XYZ=5.0,5.0,0.5, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel 7-9' / HASTIGHETträd 7.9 
 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.35, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-1' / HASTIGHETträd 16.1 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.3, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-2' / HASTIGHETträd 16.2 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.2, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-3' / HASTIGHETträd 16.3 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.0, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-4' / HASTIGHETträd 16.4 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.8, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-5' / HASTIGHETträd 16.5 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.6, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-6' / HASTIGHETträd 16.6 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.4, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-7' / HASTIGHETträd 16.7 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.0, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-8' / HASTIGHETträd 16.8 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,0.5, QUANTITY='U-VELOCITY', ID='vel-16-9' / HASTIGHETträd 16.9 
 
——————————— oxygen ———————————————— 
 
&DEVC XYZ=1.6,4.9,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-1' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=1.7,4.9,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-2' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.0,5.4,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-3' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.0,5.3,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-4' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.0,4.5,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-5' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.0,4.4,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-6' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.3,4.9,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.4,4.9,0.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-8' 
/SYREHALT KRING BRAND 
 
&DEVC XYZ=1.6,4.9,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-9' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=1.7,4.9,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-10' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.0,5.4,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-11' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.0,5.3,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-12' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.0,4.5,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-13' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.0,4.4,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-14' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.3,4.9,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-15' 
/SYREHALT KRING BRAND 
&DEVC XYZ=2.4,4.9,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16' 
/SYREHALT KRING BRAND 
 
 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.35, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-1' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.3, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-2' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.2, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-3' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-4' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.8, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-5' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-6' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 



 
 
D8 

&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.4, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-7' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-8' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,0.5, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-7-9' 
/SYREHALT KRING TRÄD 7 
 
 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.35, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-
1' /SYREHALT KRING TRÄD 16 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.3, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-2' 
/SYREHALT KRING TRÄD 16 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.2, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-3' 
/SYREHALT KRING TRÄD 16 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-4' 
/SYREHALT KRING TRÄD 16 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.8, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-5' 
/SYREHALT KRING TRÄD 16 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.6, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-6' 
/SYREHALT KRING TRÄD 16 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.4, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-7' 
/SYREHALT KRING TRÄD 16 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.0, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-8' 
/SYREHALT KRING TRÄD 16 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,0.5, QUANTITY='VOLUME FRACTION', SPEC_ID='OXYGEN' ID='O2-16-9' 
/SYREHALT KRING TRÄD 16 
 
—————————————thermocouples ——————————— 
 
 
&PROP ID='TC25', BEAD_DIAMETER=0.00025 / 
 
 
&DEVC XYZ=0.0,3.7,0.1, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-1' / 
termoelement 1 
 !DEVC XYZ=X.X,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-2' / 
termoelement 2 
&DEVC XYZ=1.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-3' / 
termoelement 3 
&DEVC XYZ=2.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-4' / 
termoelement 4 
&DEVC XYZ=3.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-5' / 
termoelement 5 
&DEVC XYZ=4.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-6' / 
termoelement 6 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-1' / 
termoelementträd 7.1 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.3, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-2' / 
termoelementträd 7.2 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.2, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-3' / 
termoelementträd 7.3 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,2.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-4' / 
termoelementträd 7.4 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.8, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-5' / 
termoelementträd 7.5 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.6, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-6' / 
termoelementträd 7.6 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.4, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-7' / 
termoelementträd 7.7 
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&DEVC XYZ=5.0,5.0,1.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-8' / 
termoelementträd 7.8 
&DEVC XYZ=5.0,5.0,0.5, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-7-9' / 
termoelementträd 7.9 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=6.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-8-1' / 
termoelementträd 8.1 
&DEVC XYZ=6.0,5.0,2.30, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-8-2' / 
termoelementträd 8.2 
&DEVC XYZ=6.0,5.0,2.2, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-8-3' / 
termoelementträd 8.3 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=7.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-9' / 
termoelement 9 
&DEVC XYZ=8.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-10' / 
termoelement 10 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-1' / 
termoelementträd 11.1 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,2.3, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-2' / 
termoelementträd 11.2 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,2.2, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-3' / 
termoelementträd 11.3 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,2.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-4' / 
termoelementträd 11.4 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,1.8, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-5' / 
termoelementträd 11.5 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,1.6, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-6' / 
termoelementträd 11.6 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,1.4, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-7' / 
termoelementträd 11.7 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,1.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-8' / 
termoelementträd 11.8 
&DEVC XYZ=9.0,5.0,0.5, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-11-9' / 
termoelementträd 11.9 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=10.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-12' / 
termoelement 12 
&DEVC XYZ=11.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-13' / 
termoelement 13 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=12.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-14-1' / 
termoelementträd 14.1 
&DEVC XYZ=12.0,5.0,2.3, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-14-2' / 
termoelementträd 14.2 
&DEVC XYZ=12.0,5.0,2.2, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-14-3' / 
termoelementträd 14.3 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=13.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-15' / 
termoelement 15 
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—————————————————————————————————— 
 
 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-1' / 
termoelementträd 16.1 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.3, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-2' / 
termoelementträd 16.2 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.2, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-3' / 
termoelementträd 16.3 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,2.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-4' / 
termoelementträd 16.4 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.8, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-5' / 
termoelementträd 16.5 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.6, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-6' / 
termoelementträd 16.6 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.4, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-7' / 
termoelementträd 16.7 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,1.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-8' / 
termoelementträd 16.8 
&DEVC XYZ=15.0,5.0,0.5, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-16-9' / 
termoelementträd 16.9 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=17.0,5.0,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-17' / 
termoelement 17 
&DEVC XYZ=1.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-18' / 
termoelement 18 
&DEVC XYZ=2.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-19' / 
termoelement 19 
&DEVC XYZ=3.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-20' / 
termoelement 20 
&DEVC XYZ=4.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-21' / 
termoelement 21 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-1' / 
termoelementträd 22.1 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,2.3, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-2' / 
termoelementträd 22.2 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,2.2, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-3' / 
termoelementträd 22.3 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,2.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-4' / 
termoelementträd 22.4 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,1.8, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-5' / 
termoelementträd 22.5 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,1.6, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-6' / 
termoelementträd 22.6 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,1.4, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-7' / 
termoelementträd 22.7 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,1.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-8' / 
termoelementträd 22.8 
&DEVC XYZ=5.0,1.5,0.5, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-22-9' / 
termoelementträd 22.9 
 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=6.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-23' / 
termoelement 23 
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&DEVC XYZ=7.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-24' / 
termoelement 24 
&DEVC XYZ=8.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-25' / 
termoelement 25 
—————————————————————————————————— 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-1' / 
termoelementträd 26.1 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,2.3, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-2' / 
termoelementträd 26.2 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,2.2, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-3' / 
termoelementträd 26.3 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,2.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-4' / 
termoelementträd 26.4 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,1.8, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-5' / 
termoelementträd 26.5 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,1.6, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-6' / 
termoelementträd 26.6 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,1.4, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-7' / 
termoelementträd 26.7 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,1.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-8' / 
termoelementträd 26.8 
&DEVC XYZ=9.0,1.5,0.5, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-26-9' / 
termoelementträd 26.9 
—————————————————————————————————— 
&DEVC XYZ=10.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-27' / 
termoelement 27 
&DEVC XYZ=11.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-28' / 
termoelement 28 
&DEVC XYZ=12.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-29' / 
termoelement 29 
&DEVC XYZ=13.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-30' / 
termoelement 30 
—————————————————————————————————— 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-1' / 
termoelementräd 31.1 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,2.3, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-2' / 
termoelementräd 31.2 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,2.2, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-3' / 
termoelementräd 31.3 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,2.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-4' / 
termoelementräd 31.4 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,1.8, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-5' / 
termoelementräd 31.5 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,1.6, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-6' / 
termoelementräd 31.6 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,1.4, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-7' / 
termoelementräd 31.7 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,1.0, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-8' / 
termoelementräd 31.8 
&DEVC XYZ=15.0,1.5,0.5, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TREE-31-9' / 
termoelementräd 31.9 
—————————————————————————————————— 
 
&DEVC XYZ=17.0,1.5,2.35, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-32' / 
termoelement 32 
&DEVC XYZ=18.0,3.7,0.1, QUANTITY='THERMOCOUPLE', PROP_ID='TC25', ID='TE-33' / 
termoelement 33 
 
—————————————————————————————————— 
 
&TAIL // 


