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SAMENVATTING 

Voor de bepaling van temperatuurvelden in staalplaat-beton

vloeren die aan brand blootgesteld worden is een twee

dimensionaal thermisch model ontwikkeld. Dit model is 

geverifieerd aan de hand van enkele brandproeven op staalplaat

betonvloeren. 

SUMMARY 

A two-dimensional thermal model for the determination of 

temperature profiles in fire exposed composite steeljconcrete 

slabs has been developed. This model has been verified on the 

basis of fire tests on composite steel/concrete slabs. 

Foto voorpagina: 

Een staalplaat-betonvloer na een brandproef. 

Foto afkomstig van het Centrum voor Brandveiligheid van 

TNO-IBBC. 
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LIJST MET SYMBOLEN 

a 

a con 

arad 
~ 

~res 
A 

p 

a 

a 

A 

c 

c 
d s 
F 

M 

q 

Q 

s 

warmteoverdrachtscoefficient 

convectieve warmteoverdrachtscoefficient [W/m2 K] 

radiatieve warmteoverdrachtscoefficient [W/m2 K] 

stralings-emissiefactor [-] 

resulterende emissiefactor 

warmtegeleidingscoefficient 

soortelijke massa 

constante van Stefan-Boltzmann 

5.67 * 10- 8 

[-] 

[Wjm•K] 

[kg/m3
] 

[W/m2 K4
] 

deel van de oppervlakte van het rand

element dat toegekend wordt aan de rand [-] 

totale zichtfactor voor stralings

overdracht (inclusief reflecties) 

temperatuurvereffeningscoefficient 

Ajpc 

[-] 

oppervlakte [m2
] 

soortelijke warmte [Jjkg•K] 

warmtecapaciteit [J/K] 

dikte van de staalplaat [m] 

zichtfactor (directe stralingsoverdracht)[-] 

emittantie, hoeveelheid uitgezonden stra-

ling per oppervlakte-eenheid [Wjm2
] 

index m.b.t. plaatsdiscretisatie 

gewichtspercentage water 

indices m.b.t. plaatsdiscretisatie 

warmtestroomdichtheid 

warmtestroom 

convectieve warmteoverdracht 

radiatieve warmteoverdracht 

[-] 

[Wjm2
] 

[W] 

[W] 

[W] 

verdampingswarmte van het aanwezige water[J] 

warmteweerstand [m2 KjW] 

index, verwijzend naar de dunne staalplaat 

tijd [s] 

vertragingstijd m.b.t. vochtverdamping 

tijdstap 

[s] 

[s] 
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Tgas 

Topp 
v 
w 
x,y 
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kritieke tijdstap 

temperatuur 

luchttemperatuur 

[s] 

[K] 

[K] 

temperatuur van het konstruktieoppervlak [K] 

volume 

hoeveelheid water in materiaal 

coordinaatassen 

afmetingen elementjes in x en y-richting [m] 
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staalplaat-betonvloeren als funktie van de brandduur bepaald 

worden. 

Bij de ontwikkeling van het computerprogramma is voortgebouwd op 
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1. INLEIDING 

Oak bij het ontwerpen van staalplaat-betonvloeren moet rekening 

gehouden worden met de brandwerendheid. Voor het verkrijgen van 

een brandwerendheid hager dan 30 minuten dient men bij staal

plaat-betonvloeren in het algemeen additionele maatregelen te 

treffen, zoals de toepassing van brandwerende plafonds, extra 

wapening of isolerende bekleding. Evaluatie van brandwerend

heidseisen vindt veelal plaats aan de hand van brandproeven. 

Oergelijke proeven zijn kostbaar en tijdrovend. Bovendien wordt 

hiermee weinig fundamenteel inzicht verschaft in het gedrag van 

de konstruktie. 
Oaarom zijn er in 1983 richtlijnen [3],[4] geformuleerd met 

betrekking tot de rekenkundige bepaling van de brandwerendheid. 

Deze richtlijnen, die gebaseerd zijn op de toentertijd beschik

bare kennis, bevatten een praktische berekeningsmethode, waarmee 

de brandwerendheid van enkele vloertypen op snelle en eenvoudige 

wijze bepaald kan worden. De op basis van deze methode berekende 

brandwerendheid blijkt, de grate hoeveelheid vereenvoudigingen 

en verwaarlozingen in aanmerking genomen, in het algemeen 

redelijk overeen te komen met proeven, althans voor een speci

fiek toepassingsgebied. Er is echter behoefte aan een mathema

tisch model, waarmee de brandwerendheid van een groat scala van 

staalplaat-betonvloeren (hoge en lage profielen, grind- en 
lichtbeton, verschillende brandwerende maatregelen) op een 

nauwkeurige, betrouwbare wijze bepaald kan worden. Met dit model 

kan fundamenteel inzicht in het gedrag van staalplaat-beton

vloeren onder brandomstandigheden verkregen worden. 

Een dergelijk mathematisch model wordt in het kader van een 

promotieonderzoek ontwikkeld bij de vakgroep Konstruktief 

Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universi

teit Eindhoven. Het doel van dit onderzoek is een rekenhulp

middel te verkrijgen waarmee beoordeeld kan worden wat de brand

werendheid van staalplaat-betonvloeren in verschillende prak

tijksituaties is. 
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In het algemeen kan een mathematisch model dat het konstruktie

gedrag bij brand beschrijft gesplitst worden in: 

1. Een thermisch model. 

Middels een thermische berekening wordt de temperatuur

verdeling over de doorsnede bepaald als functie van de 

brandduur. 

2. Een mechanisch model. 
Met behulp van een mechanisch model wordt de responsie 

van de konstruktie beschreven onder invloed van de brand

inwerking en de aanwezige belasting. 

In dit rapport wordt het thermische model behandeld, waarmee het 

temperatuurveld in een staalplaat-betonvloer bepaald kan worden. 

Het mechanische model wordt in enkele andere rapporten beschre

ven [5],(6]. 

In hoofdstuk 2 worden de eisen waaraan het thermische model moet 

voldoen op een rijtje gezet. In hoofdstuk 3 worden de theore

tische achtergronden van het thermische model beschreven en in 

hoofdstuk 4 wordt vervolgens ingegaan op de gevolgde numerieke 

aanpak. In appendix A wordt deze numerieke aanpak gedetailleer

der omschreven. In hoofdstuk 5 worden resultaten die verkregen 

zijn op basis van berekeningen met het in dit rapport beschreven 

thermische model geconfronteerd met testresultaten. In hoofdstuk 

6 vindt U een samenvatting van dit rapport alsmede de conclu

sies. 
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2. EISEN WAARAAN HET THERMISCHE MODEL MOET VOLDOEN 

Het is van belang om de temperatuurverdeling in de staalplaat

betonvloer als functie van de tijd te weten. Dit omwille van de 

twee voor vloeren relevante criteria met betrekking tot de 

brandwerendheid: 

1. Criterium van thermische isolatie: 

-~~ 
I i I 

figuur 1 Theoretische verloop van de temperatuur aan 

de niet-direct verhitte zijde van een staal

plaat-betonvloer [4] 

Aan de niet-verhitte zijde mag de temperatuur niet te hoog 

oplopen. Ter toetsing aan dit criterium dient de gemiddelde 

en de maximale temperatuurverhoging aan de niet-verhitte 

zijde bepaald te worden met behulp van het thermische model. 

Deze temperatuurstijging mag volgens [4] niet groter zijn dan 

140°C resp. 180°C. 

2. Criterium van bezwijken: 

De vloer meet de gebruiksbelasting kunnen blijven dragen. 

Ter toetsing aan dit criterium is het van groot belang om het 

temperatuurverloop over de doorsnede van de staalplaat-beton

vloer te weten, meer in het bijzonder het temperatuurverloop 

van de additionele wapening (punt c in figuur 1). Het tem

peratuurverloop van de wapening is een van de belangrijkste 

parameters die het tijdstip van bezwijken bepalen. In plaats 

van een feitelijk bezwijken wordt het bezwijkcriterium vaak 

door een doorbuigings(snelheids)-criterium bepaald. Om het 

doorbuigingsverloop tijdens een brand te simuleren is het 
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onvoldoende om alleen het temperatuurverloop in de wapening 

te weten. De temperatuurverdeling in de hele staalplaat

betonvloer dient bepaald te worden vanwege de grate invloed 

hiervan op de toename van de doorbuigingen van de vloer. 

In figuur 2 is een temperatuurverloop geschetst van een 

aantal belangrijke punten in een staalplaat-betonvloer [4]. 

Het twee-dimensionale karakter van het warmtetransport blijkt 

uit de verschillen tussen de temperatuurverlopen van punten 

die boven de bovenflens liggen (32, 10 en 45) en van punten 

die boven de onderflens liggen (31, 7 en 47). Een ander 

belangrijk temperatuurpunt in figuur 2 betreft de additionele 

wapening (punt 5 in figuur 2; punt C in figuur 1). 

~8001----+----+----~~~ 
u 

..:!., 

3 6001----1---_,"" 5 

l ! 400 

20 40 60 80 100 120 
~rhiltingsduur [min] 

figuur 2 Gemeten temperatuurverdeling in een staal

plaat-betonvloer [4] 

Teneinde de temperatuurverdeling in de staalplaat-betonvloer als 

functie van de tijd te bepalen, is het noodzakelijk over een 

thermisch model te kunnen beschikken. 

Oit model dient de volgende eigenschappen te bezitten: 

* Met het model dient een twee-dimensionale niet-stationaire 
warmtetransportberekening gemaakt te kunnen worden. 

* Met het model dienen staalplaat-betonvloeren onder wille

keurige brandomstandigheden beoordeeld te kunnen worden. 

Momenteel worden konstrukties ongeacht de praktische 
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situatie waar ze in verkeren beoordeeld op basis van een 

standaard-brandkromme (zie paragraaf 3.1). In de praktijk 

echter kan de temperatuurontwikkeling tijdens brand per 

situatie sterk verschillen. Men spreekt hier van een 

natuurlijke brand. In de toekomst zal het wellicht moge

lijk worden konstrukties in hun praktische situatie te 

beoordelen en zo tot een meer realistische vaststelling 

van de brandwerenheid te komen. Met het model zullen 

daarom naast de standaard-brand oak natuurlijke branden 

gesimuleerd moeten kunnen worden. 

Op de temperatuurontwikkeling in de brandruimte wordt in 

paragraaf 3.1.1 nader ingegaan. 

* Een situatie-afhankelijke invoer van de parameters die de 

straling en convectie be1nvloeden is noodzakelijk. Dit 

geldt zowel voor de verhitte als voor de niet-verhitte 

zijde van de konstruktie. 

Voor de warrnte-overdracht van de brand naar de konstruktie 

is de brandtemperatuur van groat belang. Daarnaast wordt 

de stralings- en convectieve warrnte-overdracht bepaald . 

door de aard van de (brandbare) materialen in de brand

ruimte en door het konstruktieoppervlak. Deze eigenschap

pen kunnen per geval sterk verschillen (zie paragraaf 

3 .1. 3). 

Ten aanzien van de (stralings)absorptie-eigenschappen van 

de verzinkte staalplaat manifesteert zich bij brandproeven 

nag een specifiek verschijnsel. Bij temperaturen in de 

orde van 500°C (Metals handbook [32): 475-525°C) smelt de 

dunne zinklaag op de staalplaat [27]. Als gevolg hiervan 

treedt geleidelijke zwartkleuring op, waardoor de absorp

tie van stralingswarrnte toeneemt. De verhoging van de 

absorptie als gevolg van de afsmeltende zinklaag is 

overigens van minder belang bij natuurlijke branden. Door 

onvolledige verbranding ontstaat hierbij namelijk een 

grate hoeveelheid rook, waardoor roetafzetting plaatsheeft 

op de konstruktie. De stralingsabsorptie door het kon

struktieoppervlak is hierdoor gedurende de gehele brand 

aanmerkelijk hager. In het model dienen de absorptie

eigenschappen van het oppervlak temperatuurafhankelijk 

ingevoerd te kunnen worden. 



14 

* Niet-lineair thermisch materiaalgedrag meet in de bereke 

ning betrokken kunnen worden. Dit in verband met de grate 

veranderingen in de warmtegeleidingscoefficient A en de 

specifieke warmte c van staal en beton bij hoge tempera

tuur. Omdat de warmtegeleidingscoefficient van staal ca. 

25 keer hager is dan die van beton en het staal een 

relatief geringe oppervlakte heeft heeft de invoer van de 

thermische materiaaleigenschappen van het staal (zowel 

staalplaat als wapening) een vrijwel verwaarloosbare 

invloed op de temperatuurontwikkeling in een staalplaat

betonvloer. 

In paragraaf 3.2.1.2 worden de thermische materiaaleigen

schappen behandeld. 

In deze paragraaf wordt tevens ge1llustreerd dat de ther

mische eigenschappen van grind- en lichtbeton sterk ver

schillend zijn. Deze beide in de praktijk voorkomende toe

passingen moeten met het model doorgerekend kunnen worden. 

* Bij de berekening kan aangenomen worden dat de tempera

tuurverdeling niet be1nvloed wordt door de aanwezige wape

ning. De verstoring is immers slechts locaal en de tempe

ratuur in het hart van de wapeningstaaf is, zo blijkt uit 

onderzoek [11], voor in de praktijk voorkomende randcondi

ties en ligging van de wapening praktisch identiek aan de 

temperatuur in een vergelijkbaar geval zonder wapening

staaf: figuur 3. Overigens ligt het snijpunt van beide 

temperatuurverlopen niet exact in het hart van de 

wapening, maar afhankelijk van onder meer het wapenings

percentage en de ligging van de wapening op enige afstand 

hiervan. De verstoring dempt uit op een afstand in de orde 

van 3 maal de staafdiameter. 
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figuur 3 Schematisch temperatuurverloop in de richting 

van de warmtestroom [11]: 

1) bij een wapeningstaaf 

2) in beton zonder wapening 

* De toepassing van een isolerende bekleding of een brand

werend plafond, in eerste instantie wellicht niet de meest 

economische oplossingen, moet door een eenvoudige uitbrei
ding van het thermisch model in de toekomst doorgerekend 

kunnen worden. 
* Het in het beton aanwezige vocht veroorzaakt een vertra

ging van de opwarming van de staalplaat-betonvloer. In 

eerste instantie wordt een eenvoudig vochtmodel geYmple

menteerd. In paragraaf 3.2.2 wordt wat dieper ingegaan op 

de invloed van het aanwezige vocht op het warmtetransport. 

* Uit het onderzoek van Schmidt en Lehmann (12] volgt dat de 

kritieke temperatuur van de additionele wapening van een 

staalplaat-betonvloer door de aanwezigheid van de staal

plaat in bepaalde gevallen ca. 10 minuten later bereikt 

wordt dan bij afwezigheid van de staalplaat. 

Dit effect, "thermal shielding", kan, zo wordt voorlopig 

aangenomen, voor een belangrijk deel toegeschreven worden 

aan het verschil in stralingseigenschappen tussen de 

verzinkte staalplaat en het betonoppervlak. Door de 

onderzoekers wordt gesuggereerd dat het effekt mede 

veroorzaakt wordt door het ontstaan van een luchtlaagje 

tussen staalplaat en beton. Door dit luchtlaagje, dat als 



16 

een isolator werkt, zou de staalplaat sneller en het beton 

langzamer opgewarmd worden. Het effect van een dergelijk 

spouwtje is betrekkelijk eenvoudig te modelleren. Toch zal 

de spouwwerking in eerste instantie niet in de modelvor

ming opgenomen worden. Dit omdat er nauwelijks iets bekend 

is over de parameters die het ontstaan en de grootte van 

het spouwtje be1nvloeden. Bovendien is het spouwverschijn

sel zeer plaatselijk en voor zover bekend enkel bij de 

door Schmidt en Lehmann onderzochte (ongebruikelijke) 

geometrie en wijze van verbinden van staal- en betonplaat 

opgemerkt. In een later stadium van het numerieke onder

zoek zal beoordeeld moeten worden in hoeverre verwaar

lozing van de spouwwerking een verantwoorde aanname is. 

Indien noodzakelijk zal spouwwerking alsnog in de model

vorming betrokken dienen te worden. 
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3. THEORETISCHE ACHTERGRONDEN BIJ DE THERMISCHE MODELVORMING 

In principe is bij de thermische rnodelvorming onderscheid te 

rnaken tussen : 

-De warmteoverdracht van de brand naar de konstruktie (3.1) 

door convectie en straling 

- Het warmtetransport in een konstruktie (3.2) rniddels gelei

ding, vooropgesteld dat zich in de konstruktie geen lucht

holtes bevinden 

In 3.3 zijn de forrnules voor het rnaken van thermische bereke

ningen gebundeld. 

3.1 Warmteoverdracht van de brand naar de konstruktie 

De warrnteoverdracht van de brand naar de konstruktie wordt in 

belangrijke mate bepaald door de ternperatuurontwikkeling in de 

brandruirnte. Paragraaf 3.1.1 handelt hierover. 

Andere van belang zijnde factoren worden in de paragrafen 3.1.2 

en 3.1.3 behandeld, waar de twee cornponenten van de warmteover

dracht, convectie en straling aan de orde kornen. 
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3.1.1 Temperatuurontwikkeling in een brandruimte 

Een brand wordt gekarakteriseerd door zijn temperatuurverloop 

als functie van de tijd, zoals in figuur 4 schematisch is 

weergegeven (7]. 
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figuur 4 Mogelijke temperatuurontwikkeling in een 

ruimte tijdens brand 

Er worden drie stadia onderscheiden: 

de groeifase, waarin de temperaturen betrekkelijk laag zijn 

en de vlammen zich uitbreiden in de ruimte, waarin de brand 

is ontstaan. In deze fase is vluchten en het gebruik van 

eenvoudige blusmiddelen nog mogelijk. 

de brandfase, die begint bij de zogenaamde vlamoverslag: een 

soort explosieve uitbreiding van de brand, waarbij alle 

brandbare gassen plotseling vlamvatten. Na dit punt vindt een 
sterke temperatuurstijging plaats. 

de dooffase, waarin de temperatuur van de brand afneemt. 

Het temperatuurverloop en de duur van de brand- en dooffase is 

hoofdzakelijk afhankelijk van de hoeveelheid, aard en verdeling 
van het brandbare materiaal, de ventilatiecondities en de 

geometrie van de brandruimte. 
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In de praktijk zal het temperatuurverloop derhalve per situatie 

verschillend zijn. In dit kader wordt gesproken van een zoge

naamde natuurlijke brand. Mathematische modellen voor het 

beschrijven van een natuurlijke brand zijn reeds beschikbaar 

[8]. In de richtlijnen echter wordt zowel op internationaal (ISO 

834[1]) als op nationaal (NEN 3884(2]) niveau een standaard 

brand voorgeschreven bij de beoordeling van konstrukties op 

brandwerendheid. Daarom zal voorlopig de standaard brand in het 

programma opgenomen worden. Deze standaard brand wordt gekarak

teriseerd door een geschematiseerd verband tussen temperatuur en 

tijd (figuur 5): 
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E 600 Cll 

1 
t.OO 
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tijd in minuten 

2 3 

tijd in uren 

figuur 5 De standaard brandkromme 

( 1) 

Hierbij wordt enkel de brandfase beschouwd. Hoewel dit verband 

voor een gegeven situatie zelden overeenkomt met het werkelijke 

temperatuurverloop (bij de natuurlijke brand), wordt een derge

lijke aanpak gevolgd om uniformiteit te scheppen in de wijze van 

beoordelen (brandproeven), waardoor konstrukties vergeleken en 

geclassificeerd kunnen worden. 
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Verder wordt in de richtlijnen aangenomen dat de brandduur 

uitsluitend bepaald wordt door de hoeveelheid brandbaar mate

riaal. 
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3.1.2 Warmteoverdracht door convectie 

Convectie is het transport van warmte via een stromend medium. 
Aan een oppervlak, dat een afwijkende temperatuur heeft ten 

opzichte van de stromende lucht, stelt zich een temperatuur

gradient in. Deze gradient is afhankelijk van de snelheid waar

mee de lucht stroomt. Hoe boger de luchtsnelheid hoe groter de 

temperatuurgradient. Het gebied waarin de temperatuur sterk 

varieert met de plaats wordt de thermische grenslaag genoemd. In 

de thermische grenslaag vindt de convectieve warmteoverdracht 

plaats. Als gevolg van het visceuze gedrag van de stroming in de 

grenslaag is de luchtsnelheid bij het oppervlak o, zodat bier 

sprake is van warmteoverdracht door geleiding. Hoewel de warmte

overdracht fysisch gezien een geleidingsproces is, wordt toch 

gesproken van convectieve overdracht. Dit door de invloed van de 

luchtsnelheid op het warmtetransport in de grenslaag [20]. 

Door de grote complexiteit van de convectieve overdracht in de 

thermische grenslaag, wordt deze overdracht Qcon doorgaans op 
een eenvoudige benaderende wijze bepaald: 

Q = A * a (T - T ) con con gas opp (2) 

met Qcon convectieve warmteoverdracht in w 
A oppervlakte in m2 

a warmteoverdrachtscoefficient voor convectie in W/m2 K con 
Tgas temperatuur van het stromende medium in K 

Topp temperatuur van het konstruktieoppervlak in K 

De warmteoverdrachtscoefficient a is afhankelijk van een con 
aantal parameters: 

De materie, waaruit het stromend medium bestaat (lucht, 

water). 

De luchtsnelheid bij het contactvlak. 

Bij vrije convectie is de luchtsnelheid in het algemeen laag. 

Bij gedwongen convectie is de luchtsnelheid boger ten gevolge 

van "uitwendige krachten" zeals bijvoorbeeld wind of ventila

tie. 
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De aard van de stroming in de grenslaag: 

Laminaire (in lagen) of turbulente (met wervels) stroming. 

Voor sommige eenvoudige gevallen is neon analytiseh te bepalen. 

Voor eomplexe gevallen eehter dient neon experimenteel vastge

steld te worden. Op grond van experimenten in ovens blijkt dat 

indien voor neon aan de verhitte zijde een eonstante waarde 
(onafhankelijk van de temperatuur) van 25 W/rn2 K aangenomen 

wordt, redelijke simuleringsresultaten verkregen worden [7]. 

Voor natuurlijke branden is neon aanzienlijk hoger. Aan de 

niet-verhitte zijde kan neon temperatuurafhankelijk genomen 

worden volgens een lineair verband [8]: neon= 8.7 + 0.033 Topp 

(Toppin °C). Kennelijk is er bij deze formule van uitgegaan dat 
er sprake is van (enige mate van) gedwongen eonveetie. Indien 

immers sprake zou zijn van vrije eonveetie dan zou de variatie 

in neon 4-8.5 W/m2 K bedragen bij een temperatuurstijging tot 
180°C aan de niet-verhitte zijde. Deze variatie is te berekenen 

volgens Holman [20] :neon= 1.32•(Topp-Tbuiten)
1

/
3 
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3.1.3 Warrnteoverdracht door straling 

straling is een electromagnetisch golfverschijnsel. Ieder 

oppervlak met een temperatuur boven het absolute nulpunt zendt 

straling uit in de vorrn van warrnte. 

Deze uitgezonden straling, emittantie, is sterk temperatuur

afhankelijk en verder afhankelijk van de golflengte (spectrale 

emittantie). Voor een zwart lichaam is de spectrale verdeling 

van de emittantie bekend als functie van de temperatuur (Planck, 

Wien). De emittantie van een zwarte straler wordt berekend door 

integratie van de spectrale emittantie over het golflengte

bereik. Het resultaat van deze integratie is de wet van stefan

Boltzmann: 

M (3a) 

met M de emittantie = de hoeveelheid uitgezonden straling per 

oppervlakte-eenheid in Wjm2 

a = de constante van Stefan-Boltzmann 

5,67 • 10-a Wfm2 K4 

T temperatuur van het stralende oppervlak in K 

Zwarte lichamen komen echter niet voor in de praktijk. Doorgaans 

wordt (ter vereenvoudiging) aangenomen dat stralende oppervlak

ken zich als zogenaamde grijze Lambert-stralers gedragen. Voor 

een grijze straler is de spectrale verdeling gelijk aan die van 

een zwarte straler. Bij Lambert-stralers is de straling diffuus, 

d.w.z. in alle richtingen gelijk. Hoewel deze aanname in een 

aantal gevallen niet correct is (met name bij metalen), is ze 

toch algemeen gebruikelijk. De emittantie van een grijze 

Lambert-straler is: 

M (3b) 

De emissiefactor e van een oppervlak is de verhouding tussen de 

emittantie van dat oppervlak en de emittantie van een zwart 

oppervlak. Deze factor, die materiaal- en temperatuurafhankelijk 
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is, kan een waarde tussen 0 en 1 aannemen. Voor kamertemperatuur 

is van de volgende factoren uit te gaan [17]: 

Beton 
Verzinkt staal 

0,9 

0,25 

Geoxydeerd staal: 0,7 

Gips 0,9 

De warmteoverdracht door straling tussen twee oppervlakken 1 en 

2 kan bepaald worden volgens (Eq.4): 

stralingsoverdracht in W 

oppervlakte van oppervlak 1 in m2 

(4) 

totale zichtfactor, deel van de door opper

vlak 1 isotroop uitgezonden straling dat 

oppervlak 2 bereikt, zowel direct als indi

rect (reflecties). 

Ter bepaling van de directe en indirecte stralingsoverdracht 

tussen konstruktieoppervlakken onderling en tussen konstruktie

oppervlakken en een brandruimte is een methode voorhanden die 

onder meer door Holman [20] beschreven wordt. In feite wordt bij 

deze methode een stralingsnetwerk opgezet waarbij tussen alle 

oppervlakken stralingsoverdracht plaatsheeft. De emittantie 

wordt gedefinieerd als de geemitteerde straling plus de gere
flecteerde straling. In het stralingsnetwerk wordt gebruik 

gemaakt van de zichtfactor F1 , 2 • Deze zichtfactor geeft de 

fractie van de door oppervlak 1 uitgezonden isotrope straling 

die direct op oppervlak 2 valt (zonder reflecties). 
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figuur 6 Bepaling F tussen twee diffuse oppervlakken 

In de standaard literatuur (bijv. Holman [20)) is een formule 

afgeleid voor deze zichtfactor F1 , 2 

(5) 

met <p 1 hoek die de normaal op oppervlak 1 maakt met de 

zichtlijn naar oppervlak 2 

<p
2 

hoek die de normaal op oppervlak 2 maakt met de 

zichtlijn naar oppervlak 1 

r afstand tussen oppervlak 1 en 2 

Het stralingsnetwerk (n vergelijkingen met n onbekenden) kan 

numeriek opgelost worden met behulp van een matrixmethode of een 
iteratiemethode. 

Bovenbeschreven aanpak wordt, hoewel ze een beschrijving van het 

stralingsprobleem geeft die de fysische werkelijkheid redelijk 

lijkt te benaderen, niet gevolgd. Voorlopig wordt de warmte

overdracht door straling op een meer benaderende wijze in reke

ning gebracht. Stralingsoverdracht tussen konstruktiedelen 

onderling wordt verwaarloosd ten opzichte van de stralings

overdracht van de brandruimte naar de konstruktiedelen (bijvoor

beeld tussen lijf en bovenflens van een staalplaat-betonvloer). 
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Gezien de relatief geringe temperatuurverschillen tussen deze 

konstruktiedelen is deze stralingsoverdracht in de meeste geval

len (trapeziumvormig geprofileerde staalplaat-betonvloeren) 

verwaarloosbaar. Met name voor zwaluwstaartvormig geprofileerde 

staalplaat-betonvloeren is deze verwaarlozing minder verant

woord. Mocht in het verloop van het onderzoek blijken dat het 

opwarmingsgedrag van staalplaat-betonvloeren als gevolg van het 

vereenvoudigde stralingsmodel niet adequaat beschreven wordt, 

dan zal het meer geavanceerde stralingsmodel (met een stralings

netwerk) alsnog ge1mplementeerd worden. Het vereenvoudigde 

stralingsmodel wordt in het onderstaande uiteengezet. 

De stralingsoverdracht tussen een brandruimte en een konstruktie 

is zeer complex en bestaat uit 3 componenten: 

a) Stralingsoverdracht van de vlammen (van de branders in 

geval van een brandproef). De bijdrage van deze compo

nent is niet zo belangrijk bij een standaard brand. 

b) Stralingsoverdracht van de deeltjes in de hete gassen 

die zich in de brandruimte bevinden 

c) Stralingsoverdracht van de wanden van de brandruimte 

Bij de analyse van brandproeven, die uitgevoerd zijn in 

verschillende ovens, is het zinvol te beseffen dat de stralings

overdracht per oven verschilt, hoewel het temperatuur-tijd

verloop via de standaard brandkromme is voorgeschreven. Per oven 

verschilt namelijk de plaats, het aantal en het type van de 
branders, de gebruikte brandstof, de ovenafmetingen en de 

thermische eigenschappen van de ovenwanden. Gezien de genoemde 

complexiteit met betrekking tot de stralingsoverdracht bij brand 

wordt deze op een eenvoudige benaderende wijze bepaald: 

q = e Fa (T4 
- T 4

) res 1 2 
(6) 

met F = zichtfactor (O ~ F ~ 1) 

eres = de resulterende emissiefactor 
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Hierbij wordt opgemerkt dat de drie stralingscomponenten (vlam

men, gassen, wanden) samengevoegd zijn in een forrnule. Dit 

ondanks het feit dat T > T ~ T In (Eq.6) wordt de vlam - gas wand" 
luchttemperatuur van de oven T ingevuld voor T . Meestal is 

gas 1 

de fout die hierrnee gemaakt wordt vrij klein, omdat de wanden 

van de oven doorgaans uit slecht geleidende materialen bestaan 

(dienaangaande worden aan de ovenwanden voorwaarden gesteld), 

waardoor de therrnische gradient bij het binnenoppervlak van de 

ovenwand klein is. Derhalve verschillen T en T d niet gas wan 
zoveel; alleen Tvlam is aanzienlijk hager. Bij standaard brand-

proeven zijn de vlamafmetingen relatief gering waardoor de 

bijdrage van de vlammenstraling relatief klein is. 

De resulterende emissiefactor t dient voor elke oven experi-res 
menteel vastgesteld te worden. Per oven kunnen namelijk de 

ovenafmetingen, de wandbekleding, de branders en de gebruikte 

brandstof varieren. 

Als benadering kan tres bepaald worden met forrnule (Eq.7) voor 

de stralingsoverdracht tussen twee evenwijdige platen: 

t res 1- ( 1-t 1 ) ( 1-t 2 ) 

1 

Voor een afleiding van (Eq.7) wordt verwezen naar [20]. 

(7) 

De stralingsemissie-eigenschappen van vlarnrnen, gassen en wanden 

bepalen de emissiefactor t
1

. De stralingsabsorptie-eigenschappen 

van het konstruktie-oppervlak (verzinkte staalplaat) bepalen de 

emissiefactor t
2

. 

Indien t = 0,85 kant met forrnule (Eq.7) bepaald worden oven res 
(t 1 = toven 0.85 en t 2 volgens de tabel met emissiefactoren in 

het begin van deze paragraaf) 

Beton 0,78 

Verzinkt staal 0,24 

Geoxydeerd staal: 0,62 

Gips 0,78 
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De zichtfactor F geeft de invloed aan van de positionering van 

het te beschouwen konstruktieonderdeel in de brandruimte. Voor 

een horizontaal konstruktiedeel waarbij de stralingsoverdracht 

met de brandruimte niet belemmerd wordt (bijvoorbeeld de onder

flens van een staalplaat-betonvloer) is F gelijk aan 1. Voor 

konstruktieonderdelen waarbij een deel van de stralingsuitwisse

ling met de brandruimte belemmerd wordt (het lijf en de boven

flens van staalplaat-betonvloeren) is F kleiner dan 1. 
Omdat de stralingsoverdracht opgebouwd is uit 3 componenten 

(vlammen, gassen, wanden) en de bijdragen van deze 3 componenten 

per oven en per konstruktieonderdeel verschillend zijn is F zeer 

moeilijk analytisch te bepalen. Evenals cres is F in principe 

experimenteel te bepalen. Het wordt dan ook niet zinvol geacht 

om een module ter bepaling van zichtfactoren in het thermische 

model op te nemen. Ter indicatie is echter wel gebruik te maken 

van berekeningen en deze te beschouwen bij het invoeren van 

zichtfactoren voor thermische berekeningen. 
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3.2 Warmtetransport in een konstruktie 

Het warmtetransport in een aan brand blootgestelde konstruktie 

is (naast de in 3.1 behandelde warmteoverdracht van de brand 

naar de konstruktie) afhankelijk van de geometrie van de door

snede, de thermische eigenschappen van de gebruikte materialen 

en de aanwezigheid van vocht. In 3.2.1 wordt het warmtetransport 

beschouwd in een konstruktie, die geen vocht bevat. In paragraaf 

3.2.2 wordt ingegaan op de invloed van het in de konstruktie 

aanwezige vocht op het warmtetransport. 

3.2.1 Warmtetransport in een konstruktie zonder vocht 

3.2.1.1 De geometrie van de doorsnede 

Bij een vlakke plaat is het warmtetransport in beginsel een

dimensionaal. De temperatuur varieert voornamelijk in de dikte

richting van de plaat. Bij staalplaat-betonvloeren zorgt de 

profilering ervoor dat er oak in breedterichting sterke tempera

tuurvariaties optreden. Het warmtetransport is hierbij twee

dimensionaal. 

In de praktijk is de opwarming vaak niet in alle doorsneden 

gelijk. Bij opleggingen grenzend aan niet aan brand blootgestel

de plaatvelden is sprake van een tragere opwarming. In een der

gelijke situatie met over de lengte van de vloer varierende 

temperatuurvelden is het warmtetransport als drie-dimensionaal 

te karakteriseren. Tach wordt voorlopig besloten om staalplaat

betonvloeren te beoordelen op basis van een twee-dimensionaal 

thermisch model. Dit omdat voor een 3D-berekening een fors 

hogere rekencapaciteit vereist is ten opzichte van een 2D-bere

kening. Driedimensionale thermische effecten kunnen in een later 

stadium eventueel in rekening gebracht worden. 

3.2.1.2 Thermische eigenschappen van de gebruikte materialen 

Het warmtetransport in een konstruktie wordt in belangrijke mate 

bepaald door de thermische eigenschappen van de gebruikte mate

rialen. Deze eigenschappen betreffen: 

- de warmtegeleidingscoefficient A 

- de soortelijke warmte c 

[W/m•K] 

(J/kg•K] 
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- de soortelijke massa p 

Deze eigenschappen van zowel staal als beton ondergaan aanzien

lijke veranderingen bij hoge temperaturen. De figuren 7 en 8 

(Malhotra [30]) geven het verloop van de warmtegeleidings

coefficient A van staal resp. beton weer als functie van de 

temperatuur. 

Ten aanzien van de thermische materiaaleigenschappen van beton 

blijkt de keuze van de toeslagmaterialen een van de belangrijk

ste invloedsparameters [30], [10]. Het verschil in warmtegelei

ding tussen grind- en lichtbeton, een interessant alternatief 

bij staalplaat-betonvloeren, wordt ge1llustreerd in figuur 8. De 

figuren 9 en 10 illustreren de invloed van de temperatuur op de 

specifieke warmte c van staal resp. beton [30]. 
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figuur 7 De warmtegeleidingscoefficient A van staal 

als functie van de temperatuur [30]. 
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3.2.2 Invloed van het in de konstruktie aanwezige vocht op het 

warmtetransport 

De meeste bouwmaterialen, waaronder beton bevatten een hoeveel

heid water. De aanwezigheid van water is van invloed op het 
warmtetransport c.q. temperatuurverhoging in een konstruktie. 

Tengevolge van de opwarming van de doorsnede manifesteert zich 

een proces van migratie en verdamping van vocht. Door de staal

plaat is dampuittreding aan de onderzijde onmogelijk. 

Daarom wordt de uittreding van waterdamp het eerst waargenomen 

bij de randen op het contactvlak van staalplaat en beton en 

vervolgens aan de bovenzijde van de plaat [12]. Deze verdamping 

vindt plaats ter plaatse van scheurtjes. 

Om het aanwezige water (vrij en in de chemische binding) te 

verdampen is een hoeveelheid energie nodig, waardoor ter plaatse 

een vertraging van de temperatuurverhoging plaatsheeft. 

In dit verband wordt in [7] de term vertragingstijd gelanceerd, 
die de tijd aangeeft gedurende welke de opwarming van het 

materiaal vertraagd wordt. 

t1. 
E 
~ 

t /"' -"" ,__= :taaltemperatuur 
/ 

figuur 11 Vertraging tv door het in een konstruktie 

aanwezige water 

Ter beschrijving van het proces van verdamping en diffusie staan 

vele modellen ter beschikking. Onderscheid wordt gemaakt tussen 
ingewikkelde modellen, die met behulp van dampspanningen e.d. 

diffusie en verdamping in rekening brengen en meer eenvoudige 

modellen, waarbij aangenomen wordt dat het damptransport (diffu-
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sie) ongehinderd plaats kan vinden. Deze laatste methoden zijn 

doorgaans geschikt voor brandberekeningen en worden dan ook veel

vuldig en op diverse wijzen toegepast [28],[13],[15]. 

Een mogelijkheid om het fenomeen verdamping te benaderen, is 

door aan te nemen dat de verdamping plaatsvindt bij een bepaalde 

temperatuur, i.e. 100°C. Dit laatste is vooral voor het gebonden 

water een grove benadering. De formules voor de verwerking van 

het vocht onder bovengenoemde aannamen zijn te vinden in para

graaf 3.3.3. 

Het is wellicht beter om de vertraging in de opwarming geleide

lijk in te voeren door de verdamping niet bij een temperatuur 

maar bij een temperatuurtraject (bijvoorbeeld tussen 100 en 

200°C) te laten plaatsvinden. Er zijn geen gegevens bekend over 

de mate van verdamping over een dergelijk temperatuurtraject. 

De genoemde methoden worden vaak gepresenteerd in de vorm van 

een piek in de warmtecapaciteit van het vochthoudende materiaal 

in de buurt van 100°C. 

Op bovenbeschreven wijze wordt de dampdiffusie impliciet mee

genomen. 

Hoewel een dergelijk concept in de meeste gevallen tot bevre

digende resultaten leidt, is het niet voor alle situaties 

geschikt. Met name bij platen met een dusdanige geometrie, dat 

de diffunderende dampstroom obstakels kan treffen. Deze stroom 

wordt door het relatief koele obstakel belemmerd, waardoor 

condensatie op kan treden. Aldus kan de belemmerde dampstroom 

een belangrijk koelend effect sorteren. 

Een voorbeeld van zo'n geometrie is een Zweeds profiel [16] dat 

in figuur 12 afgebeeld is. 
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0 

figuur 12 Geometrie van een Zweeds profiel, waar de 

inspringende vorm een vertraging van het 
damptransport veroorzaakt. 
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3.3 Formules voor thermische berekeningen 

3.3.1 Formules voor de warmteoverdracht van de brand naar de 

konstruktie 

Q 

met Q 

Qcon 

Qrad 
A 

Tgas 

Topp 
a 

met aeon 

= a A (T - T ) gas opp 

totale warmteoverdracht in W 

warmteoverdracht door convectie in W 

warmteoverdracht door radiatie in W 

oppervlakte in m2 

luchttemperatuur in de brandruimte in K 

oppervlaktetemperatuur in K 

warmteoverdrachtscoefficient in Wjm2 K 

warmteoverdrachtscoefficient voor convectie 

in W/m2 K 

(8) 

(9) 

(10) 

warmteoverdrachtscoefficient voor radiatie in Wjm2 K 

met eres 
a 

F 

eres a F 
( T4 T4 ) 

(T T ) gas opp gas - opp 

a F (T2 + T2 
) (T + T ) eres gas opp gas opp 

resulterende emissiefactor 

constante van Stefan-Boltzmann 

5,67 • 10- 8 Wjm2 K4 

zichtfactor 

(11) 
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3.3.2 Formules voor het warmtetransport in een konstruktie 

zonder vocht 

Voor twee-dimensionaal warmtetransport door geleiding gelden de 

vergelijkingen: 

warmtestroomdichtheid in x-richting 

op tijdstip tin Wjm2
• 

qyt warmtestroomdichtheid in y-richting 

A. 

aT 
ax 
CIT 
ay 

op tijdstip t in Wjm2 

warmtegeleidingscoefficient in Wjm•K 

temperatuurgradient in x-richting in K/m 

temperatuurgradient in y-richting in K/m 

Door de variatie van de warmtestroomdichtheid in de x- en 

y-richting vindt opwarming van het materiaal plaats: 

a ce c T) 
at 

met p soortelijke massa in kgjm3 

c = soortelijke warmte in Jjkg·K 

Uit substitutie van (Eq.l2) in (Eq.13) volgt 

a
av (A. aT) + £_ (A. aT) =a (p c T) 

.... ax ay {)y at 

(12) 

(13) 

(14) 

Indien de thermische materiaaleigenschappen A., p en c constant 

aangenomen worden, gaat (Eq.l4) over in de bekende differentiaal
vergelijking van Fourier : 

aT 
e c at (15) 
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de temperatuurvereffeningscoefficient in m2 /s 

X/pc 

De temperatuurvereffeningscoefficient a is een maat voor de 

(16) 

snelheid waarmee de temperatuurverdeling zich in een materiaal 

instelt. 

Metalen hebben een hoge a en isolatiematerialen en beton een 

lage a. 

Een overzicht van de a's van diverse materialen kan in de tabel 

op de volgende pagina aangetroffen worden. De tabel, die ont

leend is aan Delsing [19], vormt een overzicht van uit de 

literatuur afgeleide gegevens. 



TABELt prAktijkwaarden voor mlHcorhAle-igenschappen bij Vt>Thoop,de tempernturen; RPtnidd('ld .ann t(> houdf'n W'llerrtl'n voor de l>rr£>kenin~ 
van opvsrming bi J brand, 
De wear-den tijn Afgeleid uit de literatuur. 

HATERIAAL 

Brton 1.verdicht bet on 

2.grindbeton, normaal 

) .1 tchtgevicht bet on 

4.lichtgeYicht ht"ton 

5.1 ichtgevicht bet on 

B.tk&teen/JH:tse lwerk 

l.kltnkers 

2 .rood 

Cipa l.gipsphdster 

2 .gtpskartonphten 

Perl iet/Vermf eul ie t plat en 

At:b•atvr1je silicaatplaten 

PROIV.TECT-H 

pla.at 

Lucht 

flout t r.~tcht tHta 1 dhout * 

hardhout** 

soort eli jke mass a r (kg/ml) 

1800 

2)00-2500 

2200 

!bOO 

1000 

600 

700-2100 

1900 

1600 

800-150o, noo< 4oooc) 

880-900 

300-800 

450-900 

870 

800 

so 

120-150 

250-350 

I, 2 

JS0-500 

500-700 

vrrknltnp,~l':nrlhrlrtr O,hlt l'!ll'ft/mtn 
o.~o rnmlmtn 

fonthrnndlnp, td }1 

soortelijke \ol.'Hf!lt~ 

U/kg K) 

47 3+0, 2T+J ,R(T /100 )2 

900+0, RT-"(T /lOO) 2 

J 840 (20°C) - 1200* 
*""prakt i jk\oola&rde 

1200 

} 

840 (20°cl 

1100 gem!dd•ld 

1700 gem:£ drle 1 de waanfe 

840(20°C) - 1700 

1100 gem!dde ld 

I J 00 gem!ddeld 

llOO gem!ddeld 

1100 gem! dde] d 

1100 p,t'midd<' 1 d 

llOO gemiddcld 

1100 gemt<hh:-ld 

1000 (20°cl 

18RO (20°C) 

1880 < 20°cl 

J. rtoor vlflmtnt'n :••,nne 
!. Apnn f .1nn t~OW,c: 

... "armtc gc le id i ngscoe ff. 
A (W/m K) 

voch t percent agr 
Pg (%) 

54.7-0,03297 

2,0-0,2ldT/lOO)+O,OI7(T/lOfl); 1,5 

0,4 

0,17-0,35 

0,15-0,9 

0,7-1,2 
bi j 20oc, a fh. van 

0,6-0,9 vocht1r,ht.fd en r 

0,17-0,20* *gemiddcld 

O,lCj gemiddeld 

O,J'i gPmidrtcJd 

0,17+0,003(1 /100) 

o, I 5 p,<'mlrtd(' ld 

o,ot. 00°C} 

0. 25 ~<:-midde ld b!j brand 

0,10 gemidrtc lrt hi j brnnrt 

0,024 ( 2QOC) 

o,1s~o,11 (20°cl 

2. 5 

1, 5 

0 ' 

0. 2 

20 

20 

15 

J-5 

R. V. 

5-20 

5-20 

tempe rat tHtrvt>re f fen i nr,s ~ 
coe ff i ci i'nt 
a :)../('?c) (m2;.) 

II, 5 

0. 9 1 o-h 

0, 7 1 n~ 6 

0,4) Jo-6 

0,40 10-6 

O,JO 10-6 

0,2) 10~6 

0,22 w-L 

0,45-0,17 to-6 

0, 20 10~6 

O,!R JO-b 

0,17 10-o 

0,71 10-6 

I, 5 10-6 

o,n lO-b 

0,17 

0,17 
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3.3.3 Formules voor de verwerking van het in de konstruktie 

aanwezige vocht 

Indien aangenomen wordt dat de gevormde waterdamp de konstruktie 

ongehinderd kan verlaten en dat de verdamping plaatsvindt bij 

een bepaalde temperatuur (100°C), geldt: 

met Q 

met Vw 

w 

met P
9 

v 
p 

Q t 
v (17) 

het gemiddelde warmtetransport gedurende de vertraging 

in de opwarming in W 

vertragingstijd (zie figuur 11) in s 

de totale hoeveelheid warmte nodig voor de verdamping 

van het water in J 

w 

verdampingswarmte van water bij 100°C 

2,25 . 10& Jjkg 

de hoeveelheid water in het materiaal in kg 

gewichtsfractie water 

volume van het materiaal in m3 

soortelijke massa in kgjm3 

(18) 

(19) 
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3.3.4 Formules voor de randcondities 

Voor een konstruktieoppervlak waaraan convectieve en radiatieve 

warmteoverdracht plaatsheeft geldt als randconditie dat deze 

warmteoverdracht gelijk is aan het warmtetransport (geleiding) 

de konstruktie in: 

Deze warmtebalansvergelijking is te distilleren uit de formules 

(Eq.B), (Eq.9), (Eq.lO) en (Eq.l2). 
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4. NUMERIEKE AANPAK VAN HET THERMISCHE MODEL 

In paragraaf 4.1 worden thermische berekeningsmethoden vergele

ken en een aantal belangrijke keuzen met betrekking tot het 

thermische model gemotiveerd. In 4.2 wordt het thermische model, 

dat gebaseerd is op de eindige differentiemethode, beschreven. 

Deze beschrijving beperkt zich tot de hoofdzaken en de belang

rijkste formules. In appendix A wordt het thermisch model 

gedetailleerder beschreven en worden de formules afgeleid. 

In paragraaf 4.3 wordt het stroomschema van het computerprogram

ma behandeld en in paragraaf 4.4 de in- en uitvoer hiervan. 

4.1 Numerieke methoden voor thermische berekeningen 

Om de temperatuurverdeling in een konstruktie, die blootgesteld 
wordt aan een brand, te bepalen dient een niet-stationaire 

warmtetransportberekening gemaakt te worden. Voor een dergelijke 

berekening in homogene, isotrope materialen is de bekende 

differentiaalvergelijking van Fourier beschikbaar. Voor twee

dimensionaal warmtetransport en constante materiaaleigenschappen 

luidt deze warmtegeleidingsvergelijking, uitgedrukt in carthe

sische coordinaten: 

oT 
p c -;rr- ( 21) 

Deze differentiaalvergelijking, die in hoofdstuk 3 afgeleid is, 

is slechts in zeer specifieke gevallen (geometrie, randcondi

ties) analytisch op te lassen. Daarom zijn numerieke methoden 

ontwikkeld, waarvan de eindige elementen- en de eindige diffe

rentiemethode de meest bekende zijn. Deze methoden worden in 

gelijke mate gebruikt bij de ontwikkeling van computerpro
gramma's: 

* Eindige elementenmethode: 
- FIRES T3 U.S.A.jBerkeley (21] 

- TASEF2 ZwedenjLund [22] 

-DIANA Nederland/Delft (23],[24] 
- STABA-F Duitsland/Braunschweig [25] 
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* Eindige differentiemethode: 

- CEFICOSS BelgiejLuik [13],[14] 

- ALGOL 

- TRAPSI 

Duitsland/Berlijn [26] 

DuitslandjBraunschweig [27] 

De eindige elementenmethode wordt vooral toegepast bij ingewik

kelde geometrieen en drie-dimensionale warmtetransportproblemen. 

De methode is universeel toepasbaar. Een nadeel is echter dat de 

elementenmethode tot aanzienlijk langere rekentijden leidt. Voor 

tweedimensionale problemen met niet al te ingewikkelde geo

metrieen verdient het gebruik van de differentiemethode de 

voorkeur in verband met de beduidend hogere rekensnelheid. Voor 

de berekening van temperatuurvelden in staalplaat-betonvloeren 

bij brand wordt daarom in dit onderzoek de eindiqe differentie

methode aangewend. 

Het probleem wordt opgelost door middel van directe tijdsinte

qratie, dit wil zeggen dat aangenomen wordt dat in- en uitgaande 

warmtestromen bij de elementen alsmede temperaturen lineair 

verlopen binnen een tijdstap. 

Bij directe tijdsintegratie, die zowel bij de eindige elementen

als bij de eindige differentiemethode de meest toegepaste 

techniek is, kan in principe gekozen worden uit twee methoden: 

een expliciete of een impliciete methode. In appendix A worden 

beide methoden nader aangeduid (paragraaf A.3). Een impliciete 

methode is onvoorwaardelijk stabiel. Dit wil zeggen dat voor 

elke tijdstap convergentie plaatsheeft. De expliciete methode, 

waarbij de temperatuurverdeling direct berekend wordt uit de 

temperatuurverdeling op het vorige tijdstip, is niet onder alle 

voorwaarden stabiel. De tijdstap in de berekening At moet 

kleiner zijn dan de kritieke tijdstap Atkrit' die afhankelijk is 

van de plaatsdiscretisatie en de materiaaleigenschappen: 

At < Atkrit {22) 
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Atkrit wordt in appendix A.7 voor een aantal gevallen afgeleid. 

In het algemeen vereist een warmtetransportberekening volgens de 

expliciete methode een kleinere tijdstap At dan bij een bereke

ning volgens een impliciete methode. Om de snelle temperatuur

stijgingen tijdens een brand voldoende nauwkeurig te kunnen 

simuleren meet echter onafhankelijk van de gebruikte methode 

tech al een kleine tijdstap gekozen worden. Het voordeel van een 

grotere tijdstap bij de impliciete methode gaat derhalve vaak 

verloren bij brandberekeningen. Omdat de rekentijden per tijd

stap voor een impliciete methode doorgaans (en zeker bij niet

lineair materiaalgedrag en een groat aantal elementjes) aan

zienlijk hager zijn dan voor de expliciete methode, verdient het 

gebruik van deze laatste methode voor brandberekeningen de 

voorkeur. Bovendien kan het vochtprobleem eenvoudiger en nauw

keuriger verwerkt worden met de expliciete methode en vergt een 

expliciete methode minder geheugenruimte. Gezien het boven

staande is voor het te beschouwen probleem (niet-lineaire 

materiaaleigenschappen, verwerking van vocht, een groat aantal 

elementjes) gekozen voor de expliciete methode. 
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4.2 Thermisch model op basis van de eindige differentiemethode 

Bij de eindige differentiemethode wordt de konstruktie opgedeeld 

in een aantal elementjes. Voor elk elementje wordt een vergelij

king opgesteld op basis van de energiebalans. 

i-1,j . 

i,j+l 
• 

i,j 
• 

i, j-1 . 

Ax. 
1 

i+1, j . 

figuur 13 Rechthoekige elementenverdeling met gelijke 

elementafmetingen 

Voor een rechthoekige elementenverdeling (figuur 13), waarbij 

alle elementjes gelijke afmetingen Ax. en Ay. hebben, kan de 
1 J 

differentiaalvergelijking (Eq.21) geschreven worden met differen-

tiequotienten: 

A. •• [(T.+1 . - T .. )-(T .. - T. 1 .)] 
1,] 1 ,] 1,] 1,] 1- ,] 

Ax~ 
1 

A. •• [(T .. +1 - T .. )-(T .. - T .. 1 )] 
1,] 1,] 1,] 1,] 1,]-

Ay~ 
J 

p • . c .. AT .. I At 
1,] 1,] 1,] 

+ 

(23) 

Deze formule wordt in appendix A afgeleid voor een meer algemeen 

geval: temperatuurafhankelijke thermische materiaaleigenschappen 
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en ongelijke elementafmetingen (Eq.A.4}. 

In deze appendix wordt het warmtetransportprobleem geformuleerd 

met behulp van warmteweerstanden en -capaciteiten. De warmte

capaciteiten worden geconcentreerd in knopen. Tussen de knopen 

bevinden zich de warmteweerstanden, zoals in figuur 14 te zien 

is. 

figuur 14 Formulering van het warmtetransport met 

warmteweerstanden en -capaciteiten 

zo ontstaat een compacte begrijpelijke formulering van het 

warmtetransportprobleem: 

Q. + 
l. 

At 

(24} 

warmtegeneratie, c.q. -dissipatie in een 

elementje ,bijvoorbeeld bij faseovergang [W] 

temperatuur van element met volgnummer i 

na p tijdstappen [K] 

idem na p+1 tijdstappen [K] 

temperatuur van een aangrenzend elementje 

met volgnummer j na p tijdstappen [KJ 

tijdstap [s} 

Rij de warmteweerstand bij stroming tussen de 

elementen i en j 

de warmtecapaciteit van element i 

[K/W] 

[J/K] 
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Met deze forrnule kan het warrntetransportprobleem voor een 

willekeurige rangschikking van knopen (c.q. warrntecapaciteiten) 

en warrnteweerstanden beschreven worden. Voor het specifieke 

probleem van opwarming van staalplaat-betonvloeren bij brand 

worden warmteweerstanden en -capaciteiten op een bepaalde wijze 

gerangschikt, hetgeen in appendix A nader gemotiveerd wordt: 

- De vloer wordt opgedeeld in rechthoekige, driehoekige en 

trapeziumvormige elementen, waarbij deze laatste twee per 

definitie aan de rand liggen (aan de schuine rand van het 

lijf). 
- Met deze elementen is zowel een trapeziumvormige als een 

zwaluwstaartvormige staalplaat-betonvloer te discretiseren, 

zoals in figuur 15 gedemonstreerd is. 

- Elementen die niet aan de rand van het elementennet liggen 

bevatten een temperatuurpunt (knoop) in het zwaartepunt. 

- Bij elementen die aan de rand liggen wordt een knoop aan

gebracht op de rand. In deze knoop vindt warrnteaccumulatie 

plaats. 

- Rechthoekige en trapeziumvormige elementen aan de rand hebben 

naast een knoop op de rand bovendien een knoop in het centrum 

van het element. Driehoekige elementen hebben dit niet. Een 

verklaring hiervoor is te vinden in Appendix A (paragraaf 

A. 4). 

De warrntecapaciteit van de dunne staalplaat wordt in het model 

meegenomen in de knopen die op de rand liggen. De warmteweer

stand van de staalplaat wordt niet meegenomen, omdat deze 

verwaarloosbaar klein is. Zou de staalplaat als apart 

elementje beschouwd worden dan zou dit dramatische gevolgen 

hebben voor de kritieke tijdstap, c.q. rekentijd. In appendix 

A wordt dit nader toegelicht. 

De warmteweerstanden en -capaciteiten van het op bovenbeschreven 

wijze gevormde warmtetransportnetwerk zijn in appendix A afge

leid. 



t--t----+------+--+--1. I 
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figuur 15 Discretisatie 

staartvormige 

situering van 
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·\ 

van trapeziumvorige en zwaluw

staalplaat-betonvloeren en 

(temperatuur)knopen. 

·\ 
·\ 

via formule (Eq.24) is het opwarmingsprobleem expliciet geformu

leerd: de knooptemperaturen op het nieuwe tijdstip volgen direct 

uit de knooptemperaturen op het vorige tijdstip: 

Tl? + At ( Q + 
l c. i (25) 

l 
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4.3 Stroomschema van het computerprogramma 

Het stroomschema waar het computerprogramma op gebaseerd is, is 

in figuur 16 afgebeeld. 

INIT 

t:=O 

y t:=t+At QCALC TEMPCALC 

figuur 16 Stroomschema van het computerprogramma 

De invoer en uitvoer van het programma komen in de volgende 

paragraaf aan de orde. 

In het INIT-blok worden geometrische berekeningen gedaan (lig

ging van de temperatuurpunten, bepaling oppervlakte en type van 
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de elementjes) en worden de temperaturen en warrntetransporten 

ge1nitialiseerd. 

Vervolgens wordt de warrntetransportberekening een aantal malen 

uitgevoerd, waarbij de tijd t telkens met een tijdstap At 

verhoogd wordt. Zolang de eindtijd tend niet bereikt is, wordt 

er doorgerekend. 

Bij de warrntetransportberekening worden op een bepaald tijdstip 

eerst de warmtestromen tussen de diverse elementjes opgesteld, 

uitgaande van de temperaturen op het vorige tijdstip. Dit 

gebeurt in de procedure QCALC. In de procedure TEMPCALC worden 

vervolgens de nieuwe temperaturen van de elementjes berekend op 

basis van de vergelijking (Eq.25). 

Het programma is geschreven in standaard Pascal en kan dus in 

principe op elke computer draaien. Op een PC is de verhouding 

tussen rekensnelheid en brandduur bij een elementenverdeling met 

ca. 150 temperatuurpunten en een tijdstap van 5 sec. 1:6 (20 

minuten rekentijd over 120 minuten brandduur). Vanwege de 

beperkte capaciteit van een PC (640 Kb) is het aantal toe te 

passen elementen beperkt tot ca. 20*20, hetgeen in de meeste 

gevallen voldoende is. Bij meer elementen zal naar een 

mini-computer, c.q. main frame overgestapt dienen te worden. 
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4.4 In- en uitvoer van het cornputerprograrnrna 

In de huidige prograrnrna-configuratie wordt de geornetrie van de 

staalplaat-betonvloer (trapeziurnvorrnig of zwaluwstaartvorrnig) 

ingevoerd rniddels een aantal hoekpunten. Vervolgens wordt de 

onderverdeling in elernentjes opgegeven in x- en y-richting. Het 

programma genereert dan in het initialiseerblok (figuur 16) een 

elernentennet, dat in figuur 15 is weergegeven. Naast een gelijk

rnatige elernentenverdeling is het ook rnogelijk een ongelijkrnatige 

elernentenverdeling aan te brengen, door bijv. aan de verhitte 

zijde een fijnere elernentenverdeling in te voeren. Bovendien is 

hierrnee de ligging van de wapening voor elke willekeurige 

situatie exact te discretiseren. 

Bij de syrnrnetrie-assen worden halve elernenten toegepast, waarvan 

de ternperatuurpunten op de rand (syrnrnetrie-as) gesitueerd zijn. 

Zodoende kan de ternperatuur van de op de syrnrnetrie-as gelegen 

wapening bepaald worden. 

Voorts worden de volgende gegevens ingevoerd: 

de dikte van de staalplaat ds 

de resulterende ernissiefactor c en de convectieve res 
warrnteoverdrachtscoefficient a Deze worden opgegeven con 
zowel voor de verhitte als voor de niet-verhitte zijde. 

Aan de verhitte zijde wordt nog onderscheid gernaakt tussen 

onderflens, lijf en bovenflens (geornetiefactor voor de 

straling w). 
het brandtype (standaard brandkrornrne, natuurlijke brand) 

de randconditie aan de niet-verhitte zijde 

het vochtgehalte van het beton 

de beginternperatuur van de gehele konstruktie 

de tijdstapgrootte At. Deze tijdstap dient kleiner te zijn 

dan de kritieke tijdstap Atkrit" Atkrit kan bepaald worden 
aan de hand van de in appendix A afgeleide forrnule A.39 

de eindtijd van de berekening tend 

het deel van het oppervlak, c.q. van het warrnteaccurnu

lerend verrnogen van de rechthoekige en trapeziurnvorrnige 

randelernenten ~. dat toegekend wordt aan de punten op de 

rand 
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De (temperatuurafhankelijke) thermische materiaaleigenschappen 

z n overeenkomstig tabel 1 ingevoerd, maar kunnen naar believen 

aangepast worden. 

De berekeningsresultaten kunnen zowel grafisch als in de vorm 

van tabellen uitgevoerd worden. De temperatuurpunten waarvan men 

de temperatuur-tijd-verlopen wil genereren worden bij de invoer 

opgegeven. Ter indicatie van de grafische uitvoer is figuur 17 

opgenomen. 

,....., 
u 

1000 
Tbrand 
1 
2 

0 ........ 
1-

i 
,__ __ _,4 

3 

500 

-----4 

figuur 17 Grafische weergave van temperatuur-tijd

verlopen van een aantal punten 

2 

3 
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5. SIMULERINGSBEREKENINGEN 

Ter verificatie van het in dit rapport beschreven thermische 

model is een aantal simuleringsberekeningen uitgevoerd en 

geconfronteerd met brandproeven die uit de literatuur bekend 

zijn. In dit hoofdstuk worden drie van deze simuleringen behan

deld. Voor een uitgebreider overzicht, alsmede een diepgaander 

behandeling van de simuleringsberekeningen wordt verwezen naar 

[ 33] . 

De simuleringsberekeningen worden in de figuren 20, 21 en 22 

vergeleken met de proeven: 

1) Een proef op een geribde betonplaat (Schmidt[12]): figuur 20 

2) Een proef op een trapeziumvormig geprofileerde staalplaat

betonvloer (Schmidt[12]): figuur 21. 

3) Een proef op een zwaluwstaartvormig geprofileerde staal

plaat-betonvloer (Gent(34]): figuur 22. 

De bij de berekeningen toegepaste invoerparameters zijn groten

deels bij de betreffende figuren vermeld: 

- geometrie en discretisatie 

- ligging van de temperatuurmeetpunten 

- temperatuurverloop binnen en buiten de brandruimte 

- het betonvochtgehalte 

- de convectieve warmteoverdrachtscoefficient a 

- de zichtfactor (straling) ~ 

-de stralingsemissiefactoe ~. die aan paragraaf 3.1.3 

ontleend is. Opgemerkt wordt dat het in hoofdstuk 2 kwalita

tief aangeduide verschijnsel van het afsmelten van het 

zinklaagje van de staalplaat in rekening gebracht wordt door 

middel van een temperatuurafhankelijke ~, zeals weergegeven 

in figuur 18b. 
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figuur 19 Temperatuurafhankelijke soortelijke warmte van 

a) beton 

b) staal 

De thermische materiaaleigenschappen van staal en beton zijn bij 

de berekeningen temperatuurafhankelijk ingevoerd conform de 

tabel in hoofdstuk 3: 

* beton 

- pb 2400 kgjm3 

- i\b 2 - T 
0.24(100) 

T 2 
+ 0.012(100) W/m•K (figuur 18a) 

900 T 
- cb + S0(100) 

T 2 
- 4 ( 100) Jjkg•K (figuur 19a) 



* staal 

- c s 

Resultaten 

7800 kgjm3 

T 
470 + 20(100) 
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T 2 
+ 3 •8<1oo> 

* Geribde betonplaat: figuur 20. 

Jjkg·K (figuur 19b) 

Hoewel een aantal parameters (therrnische materiaaleigen

schappen, vochtgehalte en parameters voor de warrnteoverdracht) 

niet expliciet verrneld is in het onderzoeksrapport en dus 

aannamen gedaan werden op basis van gegevens uit de litera

tuur, komen de berekeningsresultaten goed overeen met de 

proefresultaten. Dit geldt vooral voor de wapeningtemperatuur, 

een van de belangrijkste parameters bij een mechanica-bereke

ning, en de temperatuur van de onderflens. 

* Trapeziumvormig geprofileerde staalplaat-betonvloer: figuur 21 

Het verkregen simuleringsresultaat is uitstekend voor de 

wapening en de staalplaat. Aan de niet-verhitte zijde is het 

resultaat minder goed, vooral ter hoogte van de bovenflens. 

Opgemerkt wordt dat de wapeningtemperatuur slechts tot 90 

minuten brandduur afgebeeld is. De meting hiervan is namelijk 

na ca. 60 minuten uitgevallen, waarna geextrapoleerd wordt. 

Dit is mogelijk door vergelijking met analoge proeven. Extra

polatie voor brandduren hoger dan 90 minuten is niet zinvol. 

Bij de beschouwde proef lag de wapeningtemperatuur tussen 60 

en 90 minuten wat boven de gemiddeld gemeten temperatuur bij 

vergelijkbare proeven (na 90 minuten ca. 50°C). Dit verklaart 

de geringe verschillen in wapeningtemperatuur na 90 minuten 

tussen de figuren 20 en 21. 

In [33] wordt een parameterstudie uitgevoerd, waaruit het 

volgende blijkt: 

Voor het temperatuurverloop aan de verhitte zijde blijken 

vooral de emissiefactor en de zichtfactor van belang (naast 

triviale zaken als het temperatuurverloop in de brandruimte). 

Voor de wapening is vooral de emissiefactor en het betonvocht-
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gehalte van belang. Aan de niet-verhitte zijde wordt het 

temperatuurverloop voornamelijk beYnvloed door het vocht

gehalte en de warmteoverdracht aan de niet-verhitte zijde 

(warmteoverdrachtscoefficient en omgevingstemperatuur). 

* Zwaluwstaartvormig geprofileerde staalplaat-betonvloer: figuur 

22. 

Ondanks de vrij arbitrair gekozen warmteoverdrachtsparameters 

(a,~) in de zwaluwstaart wordt een goed simuleringsresultaat 

verkregen voor de wapeningtemperatuur en de temperatuur aan de 

niet-verhitte zijde. 

overigens is in [33] middels een gevoeligheidsanalyse aange

toond dat de invloed van a en ~ in de zwaluwstaart voor het 

beschouwde geval gering is ten aanzien van de temperatuur van 

de wapening en aan de niet-verhitte zijde. 
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6. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In het kader van een onderzoek naar het gedrag van staalplaat

betonvloeren onder brandomstandigheden is een thermisch model 

ontwikkeld. Hiermee kunnen temperatuurvelden bepaald worden in 

staalplaat-betonvloeren die aan brand blootgesteld worden. Op 

basis van de thermische berekening kan een staalplaat-betonvloer 

beoordeeld worden op brandwerendheid m.b.t. het criterium van de 

thermische isolatie. Indien de thermische berekening gekoppeld 

wordt aan een mechanische berekening is tevens beoordeling op 

brandwerendheid m.b.t. bezwijken mogelijk. 

Het model is analytisch beschreven en vervolgens vertaald in een 

numeriek model. 

Met het model wordt een twee-dimensionale niet-stationaire 

warmtetransportberekening gemaakt. 

Het ontwikkelde thermische model is gebaseerd op de eindige 

differentiemethode met gebruikmaking van directe tijdsinte

gratie. Dit wil zeggen dat warmtestromen en temperaturen lineair 

verlopen binnen een tijdstap. De berekening wordt in een aantal 

tijdstappen doorlopen. De temperaturen worden per tijdstap 

berekend volgens een expliciet oplossingsschema. 

De doorsnede van een staalplaat-betonvloer wordt onderverdeeld 

in rechthoekige, trapeziumvormige en driehoekige elementjes. De 

verdamping van het in het beton aanwezige vocht wordt op een 

impliciete wijze verwerkt door aan te nemen dat de verdamping 

plaatsheeft bij een bepaalde temperatuur (bijv. l00°C) en dat 

deze ongehinderd kan plaatsvinden. De thermische materiaal

eigenschappen van staal en beton kunnen temperatuurafhankelijk 

ingevoerd worden. Diverse brandkrommen kunnen met het model 

gesimuleerd worden. De factoren die de convectieve en radiatieve 

stralingsoverdracht bij een brand be1nvloeden kunnen naar gelang 
het probleem opgegeven worden. 
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APPENDIX A: BESCHRIJVING VAN HET THERMISCHE MODEL OP BASIS VAN 

DE EINDIGE DIFFERENTIEMETHODE 

A.l Inleiding 

In deze appendix wordt het aan de TU Eindhoven ontwikkelde 

thermische model beschreven. Dit model is gebaseerd op de 

eindige differentiemethode. Met dit model wordt het warmte

transport in een aan brand blootgestelde konstruktie berekend. 

Het warmtetransport in een konstruktie is in paragraaf 3.2 reeds 

analytisch beschreven. 

In paragraaf A.2 worden de differentievergelijkingen afgeleid 

voor een rechthoekige elementenverdeling. In paragraaf A.3 

worden de warmtebalansvergelijkingen geformuleerd met behulp van 

warmteweerstanden en -capaciteiten. Tevens wordt uiteengezet 

waarom een expliciet oplossingsschema gehanteerd wordt bij het 

oplossen van de differentievergelijkingen. In paragraaf A.4 

worden de warmtecapaciteiten gedefinieerd en de ligging van de 

temperatuurpunten omschreven. In A.5 worden de warmteweerstanden 

binnen de diverse elementen afgeleid, waaruit de warmteweerstan

den volgen van de elementjes die aan de rand liggen. 

In A.6 worden de in A.5 afgeleide deelweerstanden gebruikt om de 

warmteweerstanden tussen de diverse elementen op te stellen. 

In paragraaf A.7 wordt de kritieke tijdstap afgeleid. 
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A.2 Afleiding van de differentievergelijking 

Bij de differentiemethode wordt een konstruktie opgedeeld in 

elementjes, waarbij de voor het warrntetransport relevante para

meters (temperatuur, warrntegeleiding en warrntecapaciteit) 

gekarakteriseerd worden in de zwaartepunten van de elementjes. 

i, j-1 . 
i-l,j i,j i+l,j 
• . • 

i,j-1 
• 

figuur A.l Rechthoekige elementenverdeling 

Voor elk elementje in een rechthoekige elementenverdeling zoals 

geschetst in figuur A.l kan de warrntebalansvergelijking opge

steld worden. Dit wordt gedaan door de partiele afgeleiden in 

formule (Eq.l2) te vervangen door differentiequotienten. Bij 

beschouwing van het element met de indices i en j geldt: 

aT 
axrechts 

aT 
ax links 

T.+l . 
~ I) 

- T .. 
1,) 

Axi+l 
-2-

+ Ax. 
l. 

-2-

T .. 
~,) 

Ax. 
~ 

-2-

- T. 1 . 
~- I) 

+ Axi-l 
-2-

(A.l.a) 

(A.l.b) 

De variatie van de warrntegeleidingscoefficient X in x-richting 

wordt als volgt in rekening gebracht: 



A aT 
axrechts 

T. . 
l+l,J 

Axi+l 
2A. 1 . l+ ,] 

A. 3 

- T .. 
l,] 
Ax. 

+ __ l_ 
2A .. l,J 

T .. l,J - T. 1 . 
l- ,] 

Ax. 
__ l_ + 
2A .. 

l,J 2A. 1 . 
l- ,] 

(A. 2 .a) 

(A.2 .b) 

De variatie van warmtetransport, die een rnaat is voor de ternpera

tuurstijging in een elernentje, is in differentie-schrijfwijze: 

a 
ax 

A aT 
ax rechts 

T. . l+l,] 

Ax. 
l 

- T .. l,J 
Ax. Axi+l 

2A.+l . 
l , J 

+ __ l _ 
2A .. 

l,] 

Ax. 
l 

T .. 
l,J - T. 1 . 

l- , J 
Ax. 

__ l_ + 
2A .. 

l,J 

Axi-l 
2A. 1 . 

l- , J (A. 3) 

Op analoge wijze is het warrntetransport in de y-richting af te 

leiden. Na verrnenigvuldiging van de warrntetransportcornponenten 

met Axi en Ayj kan de differentiaalvergelijking van Fourier 

(Eq.15) voor een rechthoekige elernentenverdeling als volgt 

orngeschreven worden in differentienotatie: 

T.+l . l , J 

Axi+l 

2A'+l . l , J 

Ayj+l 

2A. '+1 l,J 

- T. , 
l,] 
Ax. 

+ __ l_ 
2A .. 

l,J 

Ay. 
+~ 

l,J 

- T. '] l,J 

Ay. -
J 

Ax. -
l 

T. , 
l,] 

- T. 1 . 
l- ,] 

Ax. 
__l_ + 
2A .. l,J 2A. 1 . 

l- ,] 

T .. l,J 

~ 
2A .. l,J 

- T. , 1 
l, ]-

Ay. 1 + J-
2A. . l 

l, J-

p . • c .. Ax
1
• AyJ. AT .. /At l,J l,J l,J 

Ay. + 
J 

(A. 4) 
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Bovenstaande forrnule is eerder afgeleid door onder meer Franssen 

[ 13] . 

Indien de warrnteaccumulatie in een elementje voorgesteld wordt 

als de sommatie van de warrntestromen naar het elementje toe, 

ontstaat de volgende schrijfwijze: 

= p . . c .. Ax
1
• Ay. AT .. /At 

1,] 1,] J 1,] 

Q. 1 . ]- , J 

T. 1 . 
1- ,] 
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(A. 5) 
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A.3 Formulering van de warmtebalansvergelijking met behulp van 

warmteweerstanden en warmtecapaciteiten 

In de vorige paragraaf is de warmtebalansvergelijking afgeleid 

voor een rechthoekige elementenverdeling. Een overzichtelijke 

schrijfwijze wordt verkregen door de sam van de warmtestromen 

naar een elementje gelijk te stellen aan de warmteaccumulatie in 

dat elementje. In de standaardliteratuur (e.g. Holman [20]) 

worden warmtetransportproblemen vaak naar analogie met electri

sche schakelingen beschreven met behulp van warmteweerstanden en 

-capaciteiten. Zie figuur A.2. Elk elementje wordt als een knoop 

met een bepaalde warmtecapaciteit voorgesteld, die door warmte
weerstanden verbonden is met naburige elementen. 

figuur A.2 Formulering van het warmtetransport met 

warmteweerstanden en -capaciteiten. 

Zo ontstaat een compacte begrijpelijke formulering van het 

warmtetransportprobleem: 

(A. 6) 

warmtegeneratie, c.q. -dissipatie in een 

elementje ,bijvoorbeeld bij faseovergang [W] 

temperatuur van element met volgnummer i 

na p tijdstappen [K] 

idem na p+l tijdstappen [KJ 

temperatuur van een aangrenzend elementje 
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met volgnummer j na p tijdstappen 

tijdstap 

[K] 

[s] 

R.. de warrnteweerstand bij stroming tussen de 
l] 

c. 
l 

elementen i en j 

de warrntecapaciteit van element i 

Voor de warrntecapaciteit ci geldt: 

met P· soortelijke mass a 
l 

c. soortelijke warrnte 
l 

v. volume vam element i 
l 

[K/W] 

[J/K] 

(A.7) 

[kgjm3
] 

[J/kgK] 

(m3] 

Via forrnule (Eq.A.6) is het warrntetransportprobleem universeel 

geforrnuleerd. Afhankelijk van de geometrie van de te beschouwen 

elementen wordt de warmteweerstand Rij en de warrntecapaciteit ci 

bepaald en ingevuld. In de paragrafen A.4, A.S en A.6 worden 

deze weerstanden en capaciteiten beschreven. 

Eerst wordt echter ingegaan op de wijze waarop de warmtebalans

vergelijking geforrnuleerd is. Vergelijking (Eq.A.6) is gebaseerd 

op een voorwaartse differentietechniek, waarbij de temperatuur 

van een element aan het einde van een tijdstap uitgedrukt wordt 

in de temperaturen van de omringende elementen aan het begin van 

die tijdstap. Dergelijke uitdrukkingen worden expliciet genoemd 

omdat het mogelijk is de nieuwe temperatuurverdeling expliciet 

af te leiden uit de oude (bekende) temperatuurverdeling. Het 

opwarmingsprobleem is uit te schrijven als n vergelijkingen met 

1 onbekende per vergelijking. 

De warrntebalansvergelijkingen kunnen ook op een andere wijze 

geforrnuleerd worden door de warrntestromen te beschouwen op het 

einde van de tijdstap. Deze methode wordt de terugwaartse 

differentietechniek genoemd. Forrnule (Eq.A.6) ziet er volgens 

deze forrnulering als volgt uit: 



Q. + 
1 

A.7 

c. 
1 

(A.8) 

Dergelijke uitdrukkingen worden impliciet genoemd. De nieuwe 

temperatuurverdeling volgt nu niet expliciet uit de oude tempe

ratuurverdeling. Voor elk element moet een vergelijking opge

steld worden, waarna een stelsel van n vergelijkingen met n 

onbekenden ontstaat. Dit stelsel vergelijkingen wordt opgelost 

met behulp van matrixmethoden (inverse bepalen) of met behulp 

van een iteratiemethode (bijv. de Gauss-Seidel-iteratiemethode). 

Een impliciete methode is onvoorwaardelijk stabiel. Dit wil 

zeggen dat voor elke tijdstap convergentie plaatsheeft naar een 

juiste oplossing. De expliciete methode, waarbij de temperatuur

verdeling direct berekend wordt uit de temperatuurverdeling op 

het vorige tijdstip, is niet onder alle voorwaarden stabiel. De 

tijdstap in de berekening At moet kleiner zijn dan de kritieke 

tijdstap Atkrit' die afhankelijk is van de plaatsdiscretisatie 
en de materiaaleigenschappen: 

At < Atkrit (A.9) 

Voor een een-dimensionaal probleem geldt, zo wordt in paragraaf 

A.7 afgeleid: 

met Ax afmetingen van de vierkante elementjes 

a temperatuurvereffeningscoefficient, die 

aangeeft hoe snel een temperatuurverdeling 

zich in een bepaald materiaal instelt. 

In het algemeen vereist een warmtetransportberekening volgens de 

expliciete methode een kleinere tijdstap At dan bij een bereke
ning volgens een impliciete methode. Om de snelle temperatuur

stijgingen tijdens een brand voldoende nauwkeurig te kunnen 

simuleren moet echter onafhankelijk van de gebruikte methode 
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tach al een kleine tijdstap gekozen worden. Het voordeel van een 

grotere tijdstap bij de impliciete methode gaat derhalve vaak 

verloren bij brandberekeningen. Omdat de rekentijden per tijd

stap voor een impliciete methode doorgaans (en zeker bij niet

lineair materiaalgedrag en een groat aantal elementjes) 

aanzienlijk hager zijn dan voor de expliciete methode, verdient 

het gebruik van deze laatste methode voor brandberekeningen de 

voorkeur. Bovendien kan het vochtprobleem eenvoudiger en nauw

keuriger verwerkt worden met de expliciete methode en vergt een 

expliciete methode minder geheugenruimte. Gezien het boven

staande is voor het te beschouwen probleem (niet-lineaire 

materiaaleigenschappen, verwerking van vocht, een groat aantal 

elementjes) gekozen voor de expliciete methode. 
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A.4 De warmtecapaciteit van de elementen 

Voor de beschrijving van een groot aantal thermische problemen 

kan met een rechthoekige elementenverdeling volstaan worden. Bij 

zowel trapeziumvormige als zwaluwstaartvormige staalplaat

betonvloeren (zie figuur A.3) echter is de hoek tussen lijf en 

a) b) 

figuur A.3 Geprofileerde staalplaat voor staalplaat

betonvloeren: a) trapeziumvormig 

b) zwaluwstaartvormig 

flenzen niet recht, waardoor ook andere elementen nodig z n. Om 

een voldoende vrije keuze van de elementenverdeling mogelijk te 

maken zijn naast rechthoekige ook driehoekige en trapezium

vormige elementen ge1ntroduceerd. Deze elementen liggen per 

definitie aan de schuine rand van het lijf. 

In principe wordt er onderscheid gemaakt tussen 4 elementen: 

a) rechthoekige elementen, niet aan de rand 

b) rechthoekige elementen aan de rand 

c) driehoekige elementen (aan de rand) 

d) trapeziumvormige elementen (aan de rand) 



a) 

c) 

A.lO 

b) 

i i 

* * Ay 

---- ---- ! ~Ay j 

* 

d) 

i j i 

* 

figuur A.4 Elementen met punten waar de warmteaccumula

tie plaatsheeft: 

a) rechthoekig element niet aan de rand 

b) rechthoekig element aan de rand 

c) driehoekig element aan de rand 

d) trapeziumvorrnig element aan de rand 

Zeals in figuur A.4 ge1llustreerd wordt vindt de warrnteaccumu

latie van de rechthoekige elementen die niet aan de rand liggen 

plaats in het zwaartepunt: 

(A.ll) 

Bij rechthoekige elementen die aan de rand liggen is de warrnte

capaciteit verdeeld over twee punten: een punt in het zwaarte

punt en een punt op de rand. De motivering voor het toekennen 

van een deel van de warrntecapaciteit aan de randpunten wordt 

verderop in deze paragraaf gegeven. 

Aan punt j op de rand wordt een fractie ~ van de warmtecapaci

teit van het element toegekend (zie figuur A.4.b). De warrnte

capaciteit van punt i wordt dienovereenkomstig verlaagd: 

(A.12) 



c. 
1 

met ~ 

A.ll 

(A.l3) 

fractie van de warmtecapaciteit die aan de rand 

toegekend wordt, 0 < ~ ~ 1/2. 

Voor recbtboekige elementen aan de verbitte zijde wordt de 

warmtecapaciteit van de randpunten verboogd met de warmtecapaci

teit van de staalplaat: 

c. 
J 

(A.14) 

met s = index, verwijzend naar de dunne staalplaat 

Voor trapeziumvormige elementen is de verdeling van warmtecapa

citeiten over een randpunt en een centrumpunt analoog. Hierop 

zijn dan ook de formules (Eq.A.13) en (Eq.A.14) van toepassing. 

Het randpunt wordt balverwege de rand gesitueerd (figuur A.4). 

Het centrumpunt bevindt zicb niet exact in bet zwaartepunt van 

bet trapezium, maar in bet zwaartepunt van de recbtboek die 

ontstaat als bet scbuine deel ter plaatse van bet randpunt 

loodrecbt getekend zou worden. Met de gekozen situering zijn de 

warmteweerstanden eenvoudig te bescbrijven, zeals in de volgende 

paragrafen aan de orde zal komen. 

Bij de drieboekige elementen wordt de warmtecapaciteit niet 

opgesplitst in een randpunt en een centrumpunt. De warmtecapaci

teit wordt volledig geconcentreerd in bet randpunt en bedraagt: 

(A.15) 

Hiervoor is gekozen om verscbillende redenen. Op de eerste 

plaats kan de warmteweerstand van bet drieboekige element 

eenvoudiger bepaald worden indien niet met een centrumpunt 

gewerkt wordt. In de volgende paragrafen wordt deze warmteweer

stand afgeleid. Op de tweede plaats is de kritieke tijdstap 

Atkrit aanzienlijk kleiner bij opsplitsing van de warmtecapaci-



A.12 

teit in twee punten. In paragraaf A.7 wordt afgeleid dat de 

kritieke tijdstap Atkrit bepaald wordt door voor het maatgevende 

element de warmtecapaciteit te delen door de som van de recipro

ken van de warmteweerstanden van de diverse warmtestromen naar 

dat element: 

(A.16) 

Atkrit is groter naarmate de warmtecapaciteit van en de warmte

weerstanden tussen de elementen groter is. De warmteweerstand is 

groter naarmate de afstand tussen de temperatuurpunten groter 

is. Bij een discretisering van staalplaat-betonvloeren is de 

driehoek doorgaans het element dat de kritieke tijdstap bepaalt. 

Dit omdat het relatief klein is, waardoor enerzijds de warmte

capaciteit lager is en anderzijds de afstand tot aangrenzende 

elementen, c.q. de warmteweerstand kleiner is dan bij de andere 

elementtypen. Indien de driehoek bovendien uit twee temperatuur

punten zou bestaan zoals in figuur A.5 getoond wordt, zou Atkrit 

nog verder verlaagd worden. 

r 
Ayi 

l 

Ax. Ax. 
l J 

i 
-~- j rand 

figuur A.5 Warmtetransport tussen een rechthoekig en een 

driehoekig element 

Voor deze lage Atkrit is vooral de verlaging van de warmteweer

stand verantwoordelijk als gevolg van de geringe afstand tussen 

randpunt en centrumpunt. Daarnaast levert ook de lagere warmte

capaciteit van het randpunt een bijdrage tot de kleinere kritie-
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ke tijdtstap. Deze kan in de orde van een factor 10 dalen, 

waardoor de rekentijden met een factor 10 toenemen, zonder dat 

een nauwkeuriger berekening verkregen wordt. 

Een nog grotere daling van Atkrit wordt verkregen indien de 
dunne staalplaat als apart elementje in de berekening betrokken 

zou worden. Dit wordt duidelijk bij beschouwing van (Eq.A.16), 

die in paragraaf A.7 afgeleid is. De warmtecapaciteit van de 

dunne staalplaat (dikte ca. 1 mm.) is in het algemeen in de orde 

van een factor 5 kleiner dan de warmtecapaciteit van een aan

grenzend betonelementje (dikte in de orde van 10 mm.). Bovendien 

is de warmteweerstand van het elementje ontzettend laag, ener

zijds door de geringe dikte, anderzijds door het feit dt de 

warmtegeleidingscoefficient A van staal een factor 25 boger is 

dan die van beton. Zou de dunne staalplaat als apart elementje 

meegenomen worden dan zou Atkrit meer dan 100 keer zo klein 
worden. De rekentijden zouden verhonderdvoudigen. 

Gezien de relatief geringe warmteweerstand van de staalplaat 

wordt deze in het model verwaarloosd. De warmtecapaciteit van de 
staalplaat, die ten opzichte van bet aangrenzende betonelement 

niet verwaarloosbaar klein is, wordt echter wel in de berekening 

meegenomen. Dit wordt gedaan in de punten die op de rand liggen, 

zoals reeds in het voorgaande aangeduid is. 

In het onderstaande wordt een motivering gegeven voor de keuze 

van warmteaccumulatie in punten die op de rand liggen. Deze 

keuze is niet erg gebruikelijk. 

In de meeste thermische modellen wordt geen warmteaccumulatie 

aangenomen in de punten die op de rand liggen. 

De warmteoverdracht Q1 (Eq.3.9) naar de rand van element i,j is 

dan gelijk aan het warmtetransport Q2 van de rand naar het 

zwaartepunt van element i,j (figuur A.6). Deze randvoorwaarde 

wordt uitgedrukt met de volgende formule [13]: 
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Ql Q2 . 
--~~--~ ---~--~*1 

+------Ax.------+ 
1 

( T - T ) opp i 
Ax. 

1 

2X':-
1 

figuur A.6 Warmtetransport aan de rand 

(A.17) 

Uit (Eq.A.17) wordt dan de nieuwe oppervlaktetemperatuur Topp 

berekend. Bij een impliciet oplossingsschema is dit een formeel 

juiste aanpak. Bij een expliciet oplossingsschema echter 

ontstaat bij bovenbeschreven aanpak een discontinu1teit. Het 

warmtetransport bij de rand wordt nu namelijk niet meer berekend 

op basis van de temperatuurverdeling op het vorige tijdstip, 

maar er wordt noodgedwongen gerekend met de nieuwe oppervlakte

temperatuur. Noodgedwongen, omdat anders niet aan de evenwichts

vergelijking (Eq.A.17) voldaan wordt. 

Hoewel een dergelijke aanpak tot bevredigende resultaten kan 

leiden (zie bijvoorbeeld Franssen [13]), verdient een formeel 

juistere aanpak de voorkeur. 

Teneinde een zuiver expliciet oplossingsschema (waarbij de 

nieuwe temperatuurverdeling bepaald wordt aan de hand van de 

temperatuurverdeling op het vorige tijdstip) te kunnen hanteren, 

wordt een deel van het oppervlak van de randelementen toegekend 

aan de punten op de rand. Hiermee verkrijgen de randpunten een 

warmteaccumulerend vermogen. Formule (Eq.A.17) gaat er nu anders 

uitzien: 
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(T. - T ) Ay. 
l. opp l. a A y . ( T - T ) + -..;;;;._-..,.._::.""'-""'---= 

1 gas opp Axi 

2Xi 

(A.18) 

met ~ = deel van het oppervlak van het randelement dat 

toegekend wordt aan de rand. 

Indien de rand zich aan de verhitte zijde bevindt dient de 

warmteaccumulatie van de staalplaat opgeteld te worden bij het 

rechterlid van (Eq.A.lS): 

(A.19) 

index, verwijzend naar de dunne staalplaat 

dikte van de staalplaat 
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A.S De warmteweerstand van elementen 

In deze paragraaf worden de warmteweerstanden afgeleid voor de 

warmtestromen in de diverse elementen (rechthoekig, driehoekig, 

trapeziumvormig). Bekeken worden de van toepassing zijnde 

stromingsrichtingen op elementniveau. Hiermee zijn dan de 

warmteweerstanden tussen temperatuurpunten op de rand en in het 

centrum van een element te bepalen. In paragraaf A.6 worden de 

warmteweerstanden tussen temperatuurpunten van verschillende 

elementen samengesteld. De op basis van de paragrafen A.S en A.6 

bepaalde warmteweerstanden R zijn in te vullen in de warmte

balansvergelijkingen (Eq.A.6). 

A.S.l De warmteweerstand van rechthoekiqe elementen 

k 

m 

J 

Ax; 

figuur A.7 De warmteweerstand van een rechthoekig 

element 

Voor een rechthoekig element gelden de volgende warmteweerstan

den: 

R .. Rik 
Ayi 

l.J 2 A.. Ax. 
l. l. 

(A. 20.a) 

Ax. 
R. Ril 

l. 

l.m 2 A.. Ayi l. 

(A.20.b) 
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Indien element i op de rand van het elementennet ligt en punt j 

het temperatuurpunt op de rand is, dan is Rij te bepalen uit 

(Eq.A.20.a) en direct in te vullen in (Eq.A.6). De andere 

warmteweerstanden moeten in serie geschakeld worden met de 

warmteweerstanden van de aangrenzende elementen (zie paragraaf 
A.6), voordat invulling in (Eq.A.6) plaatsheeft. 
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A.5.2 De warmteweerstand van driehoekige elementen 

I 
I 
L 

'.J 

J 

I 

I 
L--

liXj 

+ 

k 

"'-----

' ' 

AXj liX(2 

figuur A.8 De warmteweerstand van een driehoekig 

element 

k 

In paragraaf A.4 is uiteengezet waarom driehoekige elementen 

slechts een temperatuurpunt (op de rand) hebben. De totale 

warmteweerstand van de driehoek wordt in rekening gebracht door 

de driehoek voor beide stromingsrichtingen te schematiseren tot 

een rechthoek, zoals in figuur A.8 gevisualiseerd wordt. 

Voor de driehoek gelden dan de volgende warmteweerstanden: 

(A. 21. a) 



A.l9 

(A.2l.b) 

Deze weerstanden worden in paragraaf A.6 opgeteld bij de weer

standen van de aangrenzende elementen, alvorens invulling in 

(Eq.A.6) plaatsheeft. 
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A.5.3 De warrnteweerstand van trapeziumvorrnige elementen 

\- -r---------, 
\ 

\ 

\ j 
\ 

\ 
\ 

\ 

m 

.6Xj 

k + 

k 

0,751.x'j + 0, 2 5 AXj I 

,-~--------~------~ 
\ 

\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

m 

1
o,256xj + 0,75flxi 

figuur A.9 De warrnteweerstand van een trapeziumvormig 

element 

Evenals bij de driehoek wordt de totale warmteweerstand van het 

trapezium in beide stromingsrichtingen in rekening gebracht door 

het schuine deel in de diverse richtingen te schematiseren zeals 

aangegeven in figuur A.9. 
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Voor het trapezium gelden dan de volgende warmteweerstanden: 

2 r.. 
1. 

2 r.. 
1. 

(Axi + Axj_)/2 

2 Xi Ay i 

Ayi 

(0.75 Ax~ + 0.25 Axi) 
1. 

Ayi 

(0.75 Ax. + 0.25 Axj_) 
1. 

(A.22.a) 

(A.22.b) 

(A.22.c) 

Rij is hier de warmteweerstand tussen de twee temperatuurpunten 

van het trapezium en kan dus direct in (Eq.A.6) ingevuld worden. 

De andere warmteweerstanden worden in paragraaf A.6 in serie 

geschakeld met warmteweerstanden van aangrenzende elementen , 

waarna invulling in (Eq.A.6) kan plaatsvinden. 
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A.6 De warmteweerstand bij schakeling van elementen 

In A.5 zijn de warmteweerstanden op elementniveau bepaald. Met 

deze bouwstenen worden in deze paragraaf de warmteweerstanden 

opgesteld bij transport tussen de diverse elementen 

A.6.1 De warmteweerstand tussen rechthoekige elementen 

AYj 
• 

Ay· 
J 

Ax· . I 

figuur A.lO Warmteweerstand tussen twee rechthoekige 

elementen 

De warmteweerstand Rij tussen twee rechthoekige elementen i en j 

is eenvoudig te bepalen uit paragraaf A.5.1: 

R .. 
1] 

A xi Ax. 

2 A. Ay. + 2 A Ay 
1 1 j j 

(A.23) 
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A.6.2 De warrnteweerstand tussen een rechthoekig en een 

driehoekig element 

• =' y 
J 

Ax· I 

figuur A.ll Warmteweerstand tussen een rechthoekig 

en een driehoekig element 

De warmteweerstand Rij tussen een driehoekig element i en een 

rechthoekig element j volgt door optelling van de deelweerstan

den die in de paragrafen A.5.1 en A.5.2 bepaald zijn: 

Axi Ax. 

2 Ai Ayi + 2 Aj Ayj 
(A.24) 
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A.6.3 De warmteweerstand tussen een rechthoekiq en een 

trapeziumvormiq element 

tJ.y. 
,.I 
t.y· 

J 

AXj t.x· J 

figuur A.l2 Warmteweerstand tussen een trapeziumvormig 

en een rechthoelig element- type 1 

De warmteweerstand tussen een trapeziumvormig element i en een 

rechthoekig element j volgt door optelling van de deelweerstan-

den die in de paragrafen A.5.1 en A.5.3 bepaald n. Bij 

staalplaat-betonvloeren kunnen een rechthoekig en een trapezium

vormig element op 2 wijzen gerangschikt worden ten opzichte van 

elkaar. Beide mogelijkheden zijn in een figuur afgebeeld. Bij 

rangschikking van de elementen volgens figuur A.l2 is de warmte

weerstand R .. : 

R .• 
J.] 

J.] 

(A xi + Ax.p /2 Ax. 

2 1\. Ay. + 2 A.. Ay. 
J. J. J J 

(A. 2 5) 

Bij rangschikking van de elementen volgens figuur A.l3 is de 

warmteweerstand Rij: 

Ay. 

+21\.Ax. (A. 26) 
J J 
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l1Yj 

Ax· 
I I 

figuur A.13 Warmteweerstand tussen een trapeziumvormig 

en een rechthoekig element- type 2 
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A.6.4 De warrnteweerstand tussen trapeziurnvorrnige elernenten 

fl x'· J 

~· 

/).X' 
I I 

"X "X~ IA>j=~, 

figuur A.l4 Warrnteweerstand tussen twee trapeziurnvorrnige 

elernenten 

De warrnteweerstand R .. tussen twee trapeziurnvorrnige elernenten i 
lJ 

en j volgt uit paragraaf A.5.3 door optelling van de deelweer-

standen: 

R .. 
Ayi 

+ lJ 2 A. (0.75 Ax~ + 0.25 A xi) l l 

Ay. 

2 A. (0.75 Ax. + 0.25 Axq (A.27) 
J J J 
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A.6.5 De warmteweerstanden tussen een trapeziumvormig en een 

driehoekig element 

ay. 
J 

ay. 
I 

AX', .. J . 

figuur A.15 Warmteweerstand tussen een trapeziumvormig 

en een driehoekig element 

De warmteweerstand R .. tussen een driehoekig element i en een 
1] 

trapeziumvormig element j wordt bepaald door optelling van de 

deelweerstanden uit de paragrafen A.5.1 en A.5.2: 

Ayi Ay. 

2 A . A x . + 2 A . ( 0 . 7 5 A xJ. + 0 . 2 5 Ax q 
1 1 J J 

(A.28) 



A.28 

A.7 De kritieke tijdstap Atkrit 
De warmtebalansvergelijkingen worden opgelost met een expliciet 

oplossingsschema. Deze keuze werd in paragraaf A.3 reeds gemoti

veerd. Bij een expliciet schema wordt de temperatuurverdeling 

direct berekend uit de temperatuurverdeling op het vorige 

tijdstip. Een dergelijk oplossingsschema is niet onder alle 

voorwaarden stabiel. Er dient een tijdstap At gekozen te worden 

die kleiner is dan de kritieke tijdstap Atkrit: 

At < Atkrit (A.29) 

Atkrit is afhankelijk van de elementenverdeling en de materiaal
eigenschappen. In het onderstaande wordt een uitdrukking afge

leid voor Atkrit' 
Uitgangspunt is dat geen warmtedissipatie, c.q. -generatie 

plaatsheeft (bijvoorbeeld door verdamping van vocht): Qi in 
(Eq.A.6) is gelijk aan 0. Vergelijking (Eq.A.6) gaat dus over 

in: 

c. 
1 

Anders geschreven luidt deze uitdrukking: 

TJ? 
( 1 _ At \ _1_) + At \ _]_ 

c. L R.. c, L R .. 
1 j 1] .... j 1] 

(A. 3 0) 

(A. 31) 

Als voorwaarde voor een fysisch relevante oplossing van deze 
vergelijking geldt: 

1 
_ At \ 

c:-L 
1 j 

~ 0 (A. 32) 

Indien dit namelijk niet het geval is wordt de coefficient van 

Tl negatief, waardoor een situatie ontstaat die in strijd is met 
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de tweede wet van de thermodynamica (Holman (20]). Dit wordt 

verduidelijkt aan de hand van een voorbeeld, waarin een knoop 

beschouwd wordt die via j weerstanden verbonden is met j aan-

grenzende knopen, die op tijdstip p een temperatuur T~ hebben 

(zie figuur A.2). 

Stel de temperaturen van deze aangrenzende knopen zijn allen 

gelijk aan elkaar en grater dan de temperatuur van de te 

beschouwen knoop T~: 
1 

met /3 ~ 1 

T~ 
J 

Indien verder de volgende substitutie plaatsheeft: 

1 
R:-:-

1] 

= 'T 

gaat (Eq.A.31) over in: 

T~ ( 1 - 'T + /3 'T ) 
1 

(A.33) 

(A. 34) 

(A. 35) 

(A. 36) 

Omdat de temperatuur van alle aangrenzende knopen, T~, boger is 

dan Tl zal knoop i een temperatuurstijging moeten ondergaan, 

hetgeen resulteert in een knooptemperatuur T~+ 1 die lager is dan 
1 

de temperatuur van de aangrenzende knopen: 

Uit deze voorwaarde volgt: 

At 
c. 

1 

\ 1 ~ 1 
L Rij 
j 

hetgeen overeenkomt met (Eq.A.32). 

(A.37) 

(A. 38) 
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Als voorwaarde voor de kritieke tijdstap Atkrit kan derhalve 

gesteld worden: 

(A. 39) 

De kritieke tijdstap kan voor een bepaald probleem bepaald 

worden door voor de maatgevende knoop i de warrntecapaciteit Ci 

te delen door de sam van de reciproken van de warrnteweerstanden 

met de aangrenzende elementen. 

De bepaling van Atkrit volgens (Eq.A.39) is oak van toepassing 

op de elementen die op de rand liggen. De omgevingstemperatuur 

(brand- of buitentemperatuur) is immers als een knoop op te 

vatten. De warmteweerstand met de rand is te bepalen uit de 

warmteoverdrachtscoefficient a, waarbij a volgt uit (Eq.lO) en 

(Eq.ll): 

met a 

A 

1 
a A 

warmteoverdrachtscoefficient (straling en 

convectie) 

oppervlakte van het randelement 

(A. 40) 

In de literatuur (Holman [20]) wordt Atkrit doorgaans afgeleid 

voor specifieke gevallen. 
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t 
Ax 

t 
Ax 

t 
Ax 

Ax---+-- Ax---+-- Ax 

figuur A.16 Vierkante elementenverdeling 

Voor het specifieke geval van warmtetransport in een homogeen 

materiaal met temperatuuronafhankelijke thermische materiaal

eigenschappen en bij een vierkante (Ax = Ay) elementenverdeling 

(figuur A.16) gaat (Eq.A.39) voor wat betreft de elementen die 

niet aan de rand liggen over in: 

(A. 41) 

met Ax afmetingen van vierkante elementjes 

a temperatuurvereffeningscoefficient, die aan

geeft hoe snel een temperatuurverdeling zich 

instelt in een bepaald materiaal 
p c 

Voor hetzelfde geval geldt bij een een-dimensionaal transport 
met een laagdikte Ax: 

(m] 

(A.42) 



Reeds verschenen in de serie "BOUWSTENEN" 

nr .1 
Elan, a computermodel 
for building energy design, 
theory and validation 
M.H. de Wit 
H.H. Driessen 
R.M.M. van der Velden 

Eerste druk: februari 1987 
Tweede (herziene) druk: augustus 1987 

nr.2 
Kwaliteit, keuzevrijheid en kosten 
Evaluatie van experiment 
Klarendai/Arnhem 
drs. J. Smeets 
C. le Nobel, arch. HBO 
M. Broos, J. Frenken, A. v.d. Sanden 

nr.3 
Crooswijk 
van "bijzonder naar gewoon" 
drs. V. Smit 
ir. K. Noort 

nr.4 
Staal in de woningbouw 
ir. E.J.F. Delsing 

nr.5 
Mathematical theory of stressed skin 
action in profiled sheeting with various 
edge conditions 
ir. A.W.A.M.J. v.d. Bogaard 

nr.6 
Hoe berekenbaar en betrouwbaar is de 
coefficient k in x - ka en i - ks? 
ir. K.B. Lub 
drs. A.J. Bosch 

nr.7 
Het typologisch gereedschap 
J.H.Luiten arch.HBO 

nr.S 
lnformatievoorziening 
en beheerprocessen 
ir. A.Nauta/drs.J.Smeets (red) 
prof. H. Fassbinder (projectleider) 
ir. A.Proveniers, drs. J.v.d. Moosdijk 

Exemplaren zijn verkrijgbaar bij: 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 
Redaktie "BOUWSTENEN" 
Den Dolech 2 
5600 MB Eindhoven 

of telefonisch: 040 - 472293 

nr.9 
Strukturering en verwerking 
van tijdgegevens 
voor de uitvoering 
van bouwwerken 
ir.W.F.Schaefer 
ir.P.A.Erkelens 

nr.1 0 
Stedebouw en de vorming 
van een speciale wetenschap 
Kees Doevendans 

nr .11 
Informatica en ondersteunlng 
van ruimtelijke besluitvorming 
Redactie 
George G. van der Meulen 

nr.12 
Staal in de woningbouw, 
korrosiebescherming van de begane 
grondvloer 
E.J.F.Delsing 



200610187 

ISBN 90-6814-513-4 


