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Enkla termiska modeller
Resultatet från arbetet med de mer enkla modellerna
redovisas i en rapport av North et al.1 Rapporten visar
hur information från konkalorimetern om antändnings-
tider och värmeutveckling  kan användas för att simu-
lera tid till antändning och brandtillväxt i vissa full-
skalescenarion. Tre fullskalescenarier behandlades;
Room Corner Test, Single Burning Item och vägg-
brand i ett stort rum.

Implementeringen av modellen i SOFIE
En fysikalisk flamspridningsmodell utvecklad av
Zhenghua Yan på LTH för att förutsäga flamspridning
har studerats och implementerats i CFD-koden SOFIE.
I projektet utvecklades även en enkel procedur för att
med hjälp av konkalorimeterdata erhålla de material-
parametrar som är indata till den fysikaliska
flamspridningsmodellen.

Slutsatser
Resultatet från arbetet med de enkla, termiska model-
lerna visar att de kan ge grova uppskattningar för vissa
scenarier. Uppskattningarna blir dock mindre bra för
vissa typer av material, till exempel termoplastiska
material1. En mer komplex, fysikalisk pyrolysmodell

har även studerats inom projektet. Fördelen med så-
dana modeller är att de är lämpliga för implementering
i CFD-koder. Med hjälp av CFD-koderna kan man
beräkna flamspridningen i avancerade och komplexa
scenarier2.
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Utveckling av ingenjörsverktyg
för beräkning av flamspridning
Under de senaste decennierna har forskningen om
flamspridning resulterat i ett stort antal potentiella
ingenjörsmodeller som möjliggör beräkning av
flamspridning på brännbara material och därmed
beräkning av brandtillväxt. Dessa metoder är
mycket varierande vad gäller komplexitet och
användarvänlighet. Vissa ger grova svar för speci-
fika geometrier, behöver endast enkla indata och
kan användas av ingenjörer. Andra är mer gene-
rella men kräver expertkunskap och en stor mängd
indata.

Projektet "Utveckling av ingenjörsverktyg för
beräkning av flamspridning och brandtill-
växt"genomfördes i samarbete mellan Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut (SP) och Lunds
tekniska högskola (LTH) för att öka kunskapen
om flamspridningsmodeller, både vad gäller enk-
lare termiska modeller samt mer komplicerade
pyrolysmodeller. Vid LTH studerades termiska
modeller1 och vid SP implementerades och test-
kördes2 en pyrolysmodell i CFD-koden SOFIE.


