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FINITA ELEMENTANALYS AV
BRANDUTSATTA
FACKVERKSBALKAR I STÅL

Bakgrund
Det har blivit allt vanligare med direkt-
handel i stora enplans varuhus där kun-
derna plockar varorna direkt från pallställ.
Pallställen är ofta höga och varor placeras
ända upp till taket. Vid händelse av brand
i ett sådant pallställ kan det bli stor lokal
värmepåverkan med snabb upphettning av
delar av takbalkarna som oftast är
fackverkskonstruktioner i stål.  Tester ut-
förda av SP påvisar i en chipsbrand att
temperaturen i taket är ca 1000°C med en
maxeffekt på ca 6MW. Vid lokal
flampåverkan av takkonstruktionen har
inte brandgasventilationen någon effekt.
Temperaturen i delar av takkonstruktionen
kan erhålla temperaturer över 900°C, vilket
innebär att det är mindre än 10% kvar av
den ursprungliga bärförmågan i en stål-
konstruktion. Detta innebär med största
sannolikhet att de direkt flampåverkade
takdelarna kommer kollapsa till följd av
den kraftiga temperaturökningen. Om-
fattningen av denna primära skada beror
på den konstruktiva utformningen avse-
ende samverkan mellan pelar– balksystem
och hur byggnadens globala stabilitet han-
teras.
En takkonstruktion som utsätts för lokal
flampåverkan kommer i de allra flesta fall
förlora sin bärförmåga, vilket innebär kol-
laps av delar eller hela takkonstruktionen.
Omfattningen av den primära skadan till
följd av brand beror bla på dimensione-
rande brandförlopp från lokal
flampåverkan, den konstruktiva utform-
ningen av stommen och lastutnyttjande-
graden i bärande delar. Är det acceptabelt
att delar av den bärande tak-
konstruktionen kollapsar under inverkan
av lokal flampåverkan i lokaler där lagstift-
ningen generellt sätter ett 30 minuters krav

på den bärande stommen? Kunskap om
den bärande stommens beteende vid
brand och verktyg för att analytiskt verifiera
händelseförlopp är väsentliga för att
säkerhetsställa om en kollaps sker och i
vilken omfattning.

Innehåll
Examensarbetet avser att med finita
elementmetoden analysera deformationer
och risk för kollaps i en takkonstruktion
med fackverksbalkar i stål utsatta för en
häftig lokal brand. Arbetet skall utveckla en
FE-metodik i ABAQUS för att analysera stål-
balkar utsatta för värme enligt en tempera-
turkurva där speciellt materialets egenska-
per som styvhet, plastiska egenskaper och
värmeledningsparametrar skall uttryckas
som funktion av temperaturen. För att si-
mulera korrekt värmespridning i stålet
krävs att värmeflödesproblemet löses sam-
tidigt som deformationsproblemet i ett så
kallat kopplat problem. Metodiken utveck-
las och testas för en enkel geometri för att
sedan utnyttjas för en hel takbalk och slut-
ligen för en del av ett helt tak där flera
takbalkar samverkar.

Arbetet innefattar även att i förekom-
mande fall föreslå åtgärder för att förbättra
befintliga takkonstruktioner med avse-
ende på risk för kollaps vid händelse av
brand. Frågeställningar avseende byggna-
dens globala stabilitet, omfattning av pri-
mär skada, risken för fortskridande ras till
följd av primär skada är av primärt intresse
för det aktuella arbetet, men även dimen-
sionerande brandscenario, risken för lokal
flampåverkan, , utrymningssäkerhet och
konstruktiv utformning kan komma att
studeras.


