
BRANDHÆMMENDE BELÆGNINGERS VARMELEDNINGSMODSTAND:  

EN EKSPERIMENTEL OG NUMERISK UNDERSØGELSE 

 

Baggrund og motivation 

Brandhæmmende belægninger er den mest almindelige brandbeskyttelse brugt på 
stålkonstruktioner, da de ekspanderer når de udsættes for varme og skaber et tykkere lag 
med lav massefylde, der beskytter stålet mod overophedning. 

På trods af deres store udbredelse, er brandhæmmende belægningers sammensætningen 
hovedsagelig baseret på standard-brandtemperaturen, selvom det er velkendt, at 
brandhæmmende belægningers varmeledning også påvirkes af brandens andre 
egenskaber, så som flammeeksponering, varmestrømninger og brandvækstfaktoren. Som 
følge heraf, kan en stål-indrammet bygning, der er er beskyttet med en brandhæmmende 
belægning, opføre sig anderledes end forventet ud fra konstruktionen, og derved muligvis 
true konstruktionens integritet og beboernes sikkerhed. 

 

Formål og metode 

Dette projekt sigter på at undersøge forskellige brandkonditioner på ækvivalente 
brandhæmmende belægningers varmeresistens og, baseret på testresultaterne, at udvikle 
en simpel men mere nøjagtig metode til vurdering af varmeresistensen i stålelementer, der 
er behandlet med brandhæmmende belægninger i realistiske brande. 

Dette mål vil blive opnået gennem en række eksperimenter, hvor emnet vil blive testet 
under forskellige varmeforhold og specifikt: i en ovn, der indkøbes til formålet for de 
opnåede midler, under et varmestrålingspanel og i et lille overtændingsrum. 

 

Formål og perspektiv 

På baggrund af disse forsøg, udledes den ækvivalente opvarmningstrægheds 
afhængighed af de forskellige brandforhold og der udarbejdes konstruktionstabeller, der 
tager højde for en øjeblikkelig integration af den nye konstruktionsmetode i eksisterende 
ingeniørpraksis og i bygningsreglementet. Dette vil medvirke til at bygge bro over den 
eksisterende kløft mellem bygningsindustriens behov for praktiske og enkle 
konstruktionsprocedurer for stålkonstruktioner og samfundets efterspørgsel efter høje og 
pålidelige sikkerhedsstandarder. 

 

Ansvarlig, placering og tidsramme  

Projektet starter i september 2013 og vil blive udført over 15 måneder i DTU Bygs 
brandlaboratorier under ansvar og tilsyn af lektor og ekspert i forbrændingsprocesser og 
forsøgsarbejde Grunde Jomaas, og af lektor Luisa Giuliani, der arbejder med 
brandsikkerhed i bygninger. 

 

 


