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Anvisningar

Analytisk brandteknisk dimensionering

1 Allmänt
Reglerna i BBR och EKS är uppbyggda i form av föreskrifter som vanligen är ganska allmänt formulerade.
Till dessa föreskrifter finns allmänna råd. Råden utgör exempel på hur föreskriftens krav kan uppfyllas.
Att uppfylla en föreskrift genom att följa de allmänna råden benämns en förenklad brandteknisk dimensionering. De allmänna råden behöver dock inte följas.
Föreskrifterna kan uppfyllas på annat sätt. Det ska då visas att föreslagna alternativa lösningar uppfyller föreskrifternas krav. Detta benämns analytisk brandteknisk dimensionering.

2 Genomförda brandprov och brandteknisk analys
Balkongföreningen har under 2020 låtit genomföra fullskaliga brandprov vid RISE
i Borås för att simulera brand på inglasade balkonger [1]. Vald verklig brandbelastning i form av möbler med bl. a stoppade dynor kan anses representativ för
inglasade balkonger. Vid proven mättes brandgastemperaturerna samt temperaturerna på ett flertal ställen på olika stålkonstruktioner i form av bl. a stålpelare
och dragstag. Brandskyddslaget har analyserat brandförsöken och bl. a gjort
jämförande beräkningar av temperaturerna [2].

3 Uppkomna ståltemperaturer
Den nominella utvändiga brandkurvan innebär brandgastemperaturer på maximalt 680 oC oberoende av förutsatt brandvaraktighet. Det i sin tur innebär att
ståltemperaturerna heller aldrig kan bli högre 680 oC.
Beroende på godstjocklekar samt placering av respektive konstruktion i förhållande till brandbelastningen och anslutande väggar mm kommer verkliga
ståltemperaturer normalt bli lägre än 680 oC med högre bärförmåga som följd.
Detta styrks också av resultaten i rapporterna [1] och[2]. Dessa resultat kan därför
i tillämpliga delar användas i det enskilda fallet för att påvisa lägre ståltemperaturer.
Givetvis kan vid en analytisk brandteknisk dimensionering, som ett konservativt
antagande, alltid förutsättas en ståltemperatur på maximalt 680 oC.
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Såväl resultaten i [1] som [2] visar att en tillämpning av den utvändiga nominella
brandkurvan kan förväntas ge uppkomna ståltemperaturer på säkra sidan. Detta
gäller för såväl öppna balkonger som balkonger med enkel inglasning. Vid en
analytisk brandteknisk dimensionering av balkongbärverk i det enskilda fallet
kan därmed refereras till förutsättningar och resultat i ovan nämnda rapporter.

4 Belastningar och utnyttjandegrad vid lastfallet brand
Vid 680 oC gäller enligt EN 1993-1-2 att vanligt konstruktionsstål har en hållfasthet
(effektiv sträckgräns) som är 28 % av motsvarande sträckgräns vid rumstemperatur.
Om utnyttjandegraden vid lastfallet brand är högst 28 % uppfyller således aktuell
stålkonstruktion sin bärförmåga vid brand utan yttre brandskydd.
Utnyttjandegraden µ för en konstruktion vid lastfallet brand är
µ=Q/B
Q = Lasten vid lastfallet brand
B = Bärförmågan vid tiden noll, d v s bärförmågan vid rumstemperatur.
Vid beräkning av lasten vid lastfallet brand bör ψ- faktorn för nyttig last kunna få väljas motsvarande ψ2 (= 0.3 för balkonger) och inte ψ1 (= 0.5 för balkonger). Detta trots
att Sverige som nationellt val generellt anger ψ1 för brandlastfallet. Belägg för val av
ψ2 för balkonger vid lastfallet brand finns utförligt motiverat i [2].
Om utnyttjandegraden µ vid lastfallet brand för aktuell konstruktion överstiger 28 %
finns följande två alternativa möjligheter för att inte behöva förse stålkonstruktionen
med ett yttre brandskydd.
a) Konstruktionen överdimensioneras (dvs B i formeln ovan ökas) så att
utnyttjandegraden µ vid lastfallet brand inte överstiger 28 %.
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b) En noggrannare analys av uppkomna ståltemperaturer görs baserat på resultaten
och förutsättningarna i rapporterna [1] och [2].
En påvisad lägre ståltemperaturer än 680 oC innebär en ökad hållfasthet
(ökad effektiv sträckgräns). Om det i det aktuella fallet påvisas att maximal
ståltemperatur t e x är 500 oC istället för det konservativa värdet 680 oC,
ökar den effektiva sträckgränsen till 78 % enligt EN 1993-1- 2.
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