Korte beschrijving van het programma:

Doel van het programma:
Dit programma berekent de tijdsafhankelijke temperatuursverdeling in een gelaagde constructie
als functie van de tijd.
De beschouwde geometrie is ééndimensionaal.
Het programma is primaire geschreven met het oog op het uitvoeren van brandberekeningen, maar
is echter ook geschikt voor het gebruik bij lagere temperaturen.
Aan de linkerzijde van de eerste laag is een warmtestroom gedurende een zekere tijd opgelegd.
Er zijn DRIE mogelijkheden bij het invoeren van de randvoorwaarde ter LINKERzijde
1. Opgeven van de luchttemperatuur [°C]
2. Opgeven van de invallende straling [kW/m2]
3. Combinatie van punt 1. en 2.
Bij punt 1. moet naast de luchttemperatuur ook de warmteovergangscoëficiënt worden opgegeven
[W/m2 °C]
Bij punt 2. straalt door de temperatuurverhoging van de eerste laag deze echter ook weer warmte
terug en heeft daarmee een verlagend effect op de oppervlaktetemperatuur (vooral bij hogere
oppervlaktetemperaturen).
Bij punt 3. wordt zowel energie ingebracht door convectie als straling.
Voor het invoeren van de luchttemperaturen en eventuele straling ter LINKERzijde staan
verschillende meer of minder complexe opties ter beschikking
Ter RECHTERzijde is alleen een eenvoudige randvoorwaarde mogelijk; d.w.z. een constante
temperatuur met warmteovergangscoëfficiënt.;
In de diverse lagen vindt warmteoverdracht plaats d.m.v. geleiding.
Het is mogelijk bij water de temperatuur te begrenzen tot maximaal 100 graden Celsius.
In een eventuele spouw(en) wordt alleen de warmteoverdracht door straling berekend.
De uitvoer van de rekenresultaten kan zowel in numerieke als grafische vorm plaatsvinden.

Attentie !!

Vrijwel overal kan in het programma hulp worden verkregen door het
indrukken van de functietoets F1
Laat b.v de muis rusten op een bepaalde menu-ingang en druk
tegelijkertijd de F1 toets in; de contextsensitieve hulp zal dan verschijnen
(zie ook het onderstaande voorbeeld).

Bij een aantal schermen kan tevens hulp worden verkregen door het
indrukken een speciale hulpknop
(indrukken van de F1 toets werkt echter daar ook)

Nieuw probleem
Met behulp van deze menukeuze worden alle variabelen in het geheugen geïnitialiseerd. Het
eventueel aanwezige probleem wordt uit het RAM geheugen gewist (niet van de harde schijf),
opdat met een schone lei kan worden begonnen met de invoer van een nieuw probleem. De
gebruiker wordt om een bevestiging gevraagd.

Inlezen bestand
Met behulp van deze menukeuze kan een reeds bestaand probleem worden ingelezen.
De standaard extensie van de databestanden is "TMP".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het overzicht verliest omtrent
de bestanden die geschikt zijn om door dit programma te worden ingelezen.
Het programma houdt ook een lijst bij met namen van meest recent gebruikte databestanden; zie
het voorbeeld hier beneden:

Door het aanklikken van één van de bestanden uit de lijst wordt het bestand, zonder dat een
dialoogscherm verschijnt, automatisch geopend.
De lijst kan maximaal 10 bestanden bevatten.
Nieuw ingelezen bestanden worden aan de bovenzijde toegevoegd; als het aantal groter dan 10
dreigt te worden wordt het bestand aan de onderzijde uit de lijst verwijderd.
Het leegmaken van de lijst behoort ook tot de mogelijkheden.

Bewaar bestand
Met behulp van deze menukeuze kan een probleem worden weggeschreven onder een reeds
bekende naam (zonder dialoogvenster). Is er nog geen naam bekend dan wordt deze via een
dialoogvenster alsnog gevraagd.
De standaard extensie van de databestanden is "TMP".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het overzicht verliest omtrent
de bestanden die geschikt zijn om door dit programma te worden ingelezen.
Op het moment dat een berekening wordt uitgevoerd wordt door het programma zekerheidshalve
deze functie uitgevoerd; zonder dat in het algemeen de gebruiker dit merkt
Zie verder ook Bewaren als…

Bewaar bestand Als....
Met behulp van deze menukeuze kan een probleem worden weggeschreven onder een nog te
bepalen naam; Hiertoe verschijnt er een dialoogvenster.
De standaard extensie van de databestanden is "TMP".
Aanbevolen wordt hier niet van af te wijken, daar men anders snel het overzicht verliest omtrent
de bestanden die geschikt zijn om door dit programma te worden ingelezen.
Zie verder ook: Bewaar bestand

Starten van de berekening
Met behulp van deze menukeuze (of knop op de toolbar) wordt de berekening van de
temperaturen gestart.
Als de berekening klaar is wordt een venster geopend met daarin de numerieke uitvoer van de
berekening weergegeven.
De tekst is geladen uit een bestand met de door de gebruiker gekozen naam van het probleem;
maar nu echter met de extensie "TMU".
Vanuit dit editorscherm kan het bestand via de knop
behulp van de knop

naar de printer worden gestuurd. Met

kunnen de papiermarges e.d. worden ingesteld. Deze instellingen

blijven behouden; ook als de computer wordt uitgezet. De diverse pagina's worden op papier
genummerd.
Verder is een volwaardige editor ingebouwd met diverse functies, welke hier niet verder
beschreven zullen worden (moeten voor zichzelf spreken).
Tijdens de berekening wordt de voortgang van de berekening weergegeven; zie onderstaand:

.

Naast de numerieke uitvoer kan de uitvoer op een grafische wijze worden weergegeven.

Einde
Met deze menukeuze (of knop op de toolbar) wordt het programma beëindigd.
Zekerheidshalve wordt door het programma om een bevestiging gevraagd.

Beschrijving van het probleem
Deze optie is FACULTATIEF
In dit invoerscherm kan willekeurige tekst worden getypt welke uitgevoerd zal worden boven de
echo van de invoergegevens.
Hier kan men bij voorbeeld een beschrijving van de achtergronden van het probleem kwijt.
Meerdere regels zijn toegestaan; maximaal 10 regels worden overgenomen.

Grootheden van de lagen
In het eerste tabblad van dit invoerscherm dienen de diverse eigenschappen per laag te worden
ingevoerd t.b.v. de temperatuurberekening; in het tweede tabblad de benodigde grootheden voor
het bepalen van de equivalente temperatuurbelasting.

Eerste tabblad
Rechtsboven in het groene vlak moet het aantal benodigde lagen waaruit de constructie bestaat
worden ingesteld.
Dit kunnen ook “dummy” lagen zijn, omdat alleen op laagscheidingen uitvoer van de berekende
temperaturen als functie van de tijd mogelijk is; zie verder ook numerieke uitvoer en grafische
uitvoer.
Bij het aanmaken van zulke “dummy” lagen is een handige kopieer functie ingebouwd, waarbij
ALLE eigenschappen van een in te voeren laagnummer naar de actieve laag worden gekopieerd.
Het invoerscherm bezit een zekere mate van “intelligentie”. Sommige beeldelementen verschijnen
of verdwijnen al naar gelang de context en de gemaakte keuzen.
Door te klikken op de blauw onderstreepte ballonteksten in onderstaande figuur wordt direct
gesprongen naar de verdere uitwerking van het betreffende onderwerp.

Beschrijvende tekst
Per gedefinieerde laag kan een willekeurige tekst worden ingevoerd, waarmee b.v. achtergrond
informatie weergegeven kan worden.
De tekst maar uit meerdere regels bestaan. De invoer is facultatief.
Per laag wordt deze tekst bij de echo van de invoergegevens en bij de numerieke uitvoer
weergegeven.

Instellen aantal lagen

Hier voert u het aantal benodigde lagen in (eventueel “dummy” lagen);
Als het aantal gewijzigd wordt verschijnen of verdwijnen er knoppen aan de onderzijde van het
scherm.

Warmtegeleidingscoëfficiënten

Hier voert u de temperatuurafhankelijke warmtegeleidingscoëfficiënten in.
Aan de onderzijde wijzigt u het aantal benodigde invoerpunten.
De opgegeven temperaturen moeten een oplopend verloop hebben; dit geldt niet voor het verloop
van de warmtegeleidingscoëfficiënten.
Tussen de ingevoerde temperaturen wordt door het programma lineair geïnterpoleerd.
Als u slechts 1 invoerpunt gebruikt wordt de warmtegeleidingscoëfficiënt als een constante waarde
geïnterpreteerd.
Voor temperaturen welke hoger zijn dan de hoogste opgegeven temperatuur wordt die waarde van
de warmtegeleidingscoëfficiënt gehanteerd die behoort bij het laatst opgegeven punt.
Met behulp van de knop

worden de waarden volgens Eurocode EN 1992-1-2 (beton)

gegenereerd; zie ook data uit Eurocode.
Met behulp van de knop
worden getoond.

Soortelijke warmte

kan ter controle een afbeelding van de ingevoerde waarden

Hier voert u de temperatuurafhankelijke soortelijke warmte in.
Aan de onderzijde wijzigt u het aantal benodigde invoerpunten.
De opgegeven temperaturen moeten een oplopend verloop hebben; dit geldt niet voor het verloop
van de soortelijke warmte.
Tussen de ingevoerde lagen wordt door het programma lineair geïnterpoleerd.
Als u slechts 1 invoerpunt gebruikt wordt de soortelijke warmte als een constante waarde
geïnterpreteerd.
Voor temperaturen welke hoger zijn dan de hoogste opgegeven temperatuur wordt die waarde van
de soortelijke warmte gehanteerd die behoort bij het laatst opgegeven punt.
Met behulp van de knop

worden de waarden volgens Eurocode EN 1992-1-2 (beton)

gegenereerd; zie ook data uit Eurocode.
Met behulp van de knop

kan ter controle een afbeelding van de ingevoerde waarden

worden getoond.

Inlezen/schrijven materiaaleigenschappen uit/naar bestand
M.b.v. de knop

kunnen de materiaaleigenschappen van een laag worden

ingevoerd vanuit een bestand.
M.b.v. de knop

kunnen de materiaaleigenschappen van een laag worden

opgeslagen in een bestand.

Het bestand heeft als extensie *.TempData
Door het installatieprogramma wordt in de directory {app}\Mechanical
Programs\TemperatureMaterialData de materiaaleigenschappen van een

aantal materialen gezet.
Met {app} het door de gebruiker gekozen deel van de padnaam bij het
installeren van het programma.
De materiaalbestanden kunnen via de knop
worden
weggeschreven, maar ook door de gebruiker, m.b.v. een teksteditor,
buiten het programma worden aangemaakt (ASCII karakters).
De opbouw van het bestand dient strikt als volg te zijn:
regel 1: Willekeurige beschrijvende tekst van het bestand
regels 2 … N: Willekeurige tekst voor de beschrijving van het materiaal.
Met N een willekeurig aantal regels; N=2 in onderstaand voorbeeld
regel N+1: De verplichte tekst “Specific mass”
regel N+2: De waarde voor de soortelijke massa
regel N+3: De verplichte tekst “Temperature Heat conduction coefficients”
regels N+4....N+4+H: H regels met de paren temperaturen en
warmtegeleidingscoëfficiënten (gescheiden door 1 of meer spaties)
regel N+4+H....N+4+H+1: De verplichte tekst “Temperature Specific heat”
regels N+4+H+2....N+4+H+2+S: S regels met de paren temperaturen en
soortelijke warmtes (gescheiden door 1 of meer spaties)
regel N+4+H+2+S+1: De verplichte tekst “E-modulus”
regels N+4+H+2+S+2....N+4+H+2+S+2+M: M regels met de paren
temperaturen en waarden voor de E-modulus (gescheiden door 1 of meer spaties)
regel N+4+H+2+S+2+M+1: De verplichte tekst “Expansion coefficient”
regels N+4+H+2+S+2+M+2....N+4+H+2+S+2+M+2+E: E regels met de
paren temperaturen en uitzetingscoëfficiënten (gescheiden door 1 of meer spaties)
regel N+4+H+2+S+2+M+2+E+1: De verplichte tekst “Compression
strength”
regels N+4+H+2+S+2+M+2+E+2….N+4+H+2+S+2+M+2+E+2+C: C
regels met de paren temperaturen en druksterktes (gescheiden door 1 of meer
spaties)

N, H, S, M, E en C mogen willekeurige aantallen zijn (allen ≥ 1).
PCTempFlow material properties for a certain material
Promatect H hittewerende bekleding
Dikte 27 mm; met enig vocht
Specific mass
8.70000000000000E+0002
Temperature Heat conduction coefficients
2.00000000000000E+0001 1.69000000000000E-0001

1.00000000000000E+0002 1.75000000000000E-0001
2.50000000000000E+0002 1.83000000000000E-0001
5.00000000000000E+0002 2.03000000000000E-0001
7.50000000000000E+0002 2.61000000000000E-0001
1.00000000000000E+0003 4.00000000000000E-0001
1.25000000000000E+0003 6.74000000000000E-0001
1.50000000000000E+0003 1.14500000000000E+0000
Temperature Specific heat
2.00000000000000E+0001 9.66000000000000E+0002
9.90000000000000E+0001 9.66000000000000E+0002
9.95000000000000E+0001 1.30000000000000E+0004
1.00500000000000E+0002 1.30000000000000E+0004
1.01000000000000E+0002 9.66000000000000E+0002
1.50000000000000E+0003 9.66000000000000E+0002
E-modulus
2.00000000000000E+0001 3.00000000000000E+0004
1.00000000000000E+0002 1.87500000000000E+0004
2.00000000000000E+0002 1.29500000000000E+0004
3.00000000000000E+0002 9.11000000000000E+0003
4.00000000000000E+0002 5.62500000000000E+0003
5.00000000000000E+0002 3.00000000000000E+0003
6.00000000000000E+0002 1.35000000000000E+0003
7.00000000000000E+0002 9.00000000000000E+0002
8.00000000000000E+0002 4.50000000000000E+0002
9.00000000000000E+0002 2.40000000000000E+0002
1.00000000000000E+0003 1.20000000000000E+0002
1.10000000000000E+0003 3.00000000000000E+0001
Expansion coefficient
2.00000000000000E+0001 1.00000000000000E+0000
1.00000000000000E+0002 1.00000000000000E+0000
2.00000000000000E+0002 1.05000000000000E+0000
3.00000000000000E+0002 1.10000000000000E+0000
4.00000000000000E+0002 1.25000000000000E+0000
5.00000000000000E+0002 1.40000000000000E+0000
6.00000000000000E+0002 1.67000000000000E+0000
7.00000000000000E+0002 2.00000000000000E+0000
8.00000000000000E+0002 1.00000000000000E-0001
9.00000000000000E+0002 1.00000000000000E-0001
1.00000000000000E+0003 1.00000000000000E-0001
1.10000000000000E+0003 1.00000000000000E-0001

Compression strength
2.00000000000000E+0001 3.50000000000000E+0001
1.00000000000000E+0002 3.50000000000000E+0001
2.00000000000000E+0002 3.32500000000000E+0001
3.00000000000000E+0002 2.97500000000000E+0001
4.00000000000000E+0002 2.62500000000000E+0001
5.00000000000000E+0002 2.10000000000000E+0001
6.00000000000000E+0002 1.57500000000000E+0001
7.00000000000000E+0002 1.05000000000000E+0001
8.00000000000000E+0002 5.25000000000000E+0000
9.00000000000000E+0002 1.75000000000000E+0000
1.00000000000000E+0003 1.40000000000000E+0000
1.10000000000000E+0003 3.50000000000000E-0001
Naast deze invoer vanuit een bestand kunnen de gegevens ook van de ene laag naar een andere
laag worden gekopieerd; zie verder kopieer eigenschappen

Bijzonder gebruik van de soortelijke warmte
Als een materiaal vocht bevat zal bij 100 °C eerst alle vocht moeten verdampen alvorens de
temperatuur verder boven de 100 °C kan stijgen.
Gedurende een bepaalde tijd zal plaatselijk als het ware een horizontale drempel in de
temperatuurontwikkeling ontstaan.
Dit verdampingseffect kan gesimuleerd worden door nabij 100 °C de waarden voor de soortelijke
warmte veel groter te nemen; zie ook onderstaande figuur.
Het oppervlak onder de kromme dient daarbij gelijk te zijn aan de verdampingswarmte van de
aanwezige hoeveelheid vocht.
Uitgaande van:
b = soortelijke verdampingswarmte van water = 2260 103 [J/kg]
X = percentage vocht in het materiaal [kg/kg]=[-]
A = oppervlak onder gearceerde kromme [J/kg]

A = b.X

Voorbeeld van een “spijker” in de soortelijke warmte teneinde de verdamping te simuleren.

Uitvergroting van de “spijker”

Diverse eigenschappen

Standaard invoergegevens
is.

Invoergegevens als laag een spouw

Per laag dienen Standaard een aantal constante invoergegevens te worden ingevoerd (linker
afbeelding):
-

Soortelijke massa

-

Dikte van de laag

-

Begin temperatuur; op tijdstip nul

-

Emissiecoëfficiënt ter plaatse van de linkerzijde van de eerste laag; bij de andere lagen kan
geen emissiecoëfficiënt worden ingevoerd, tenzij het een spouw is.

Wordt bij de eerste laag gebruikt als er ook stralingsbelasting aanwezig is. Bij de waarde ''1''
werkt het materiaal voor warmtestraling als een ideale “zwarte straler”; bij de waarde ''0'' wordt
alle warmte gereflecteerd. Van de meeste bouwmaterialen varieert de waarde tussen de 0.9 en
1.0.
Alleen metalen kunnen aanzienlijk lagere waarden bezitten. Verder is de emissiecoëfficiënt in
principe nog temperatuurafhankelijk, dit aspect wordt hier echter verwaarloosd. De kleur (b.v.
wit) zegt niets over de waarde van de absorptie en emissie van de langgolvige warmtestraling.
Tenzij speciale stralingsschilden worden toegepast, wordt eenvoudigheidshalve 'het gebruik van
de waarde ''1'' aanbevolen. Voor kortgolvige straling (b.v. licht) gelden andere waarden voor de
emissiecoëfficiënt; in dat geval is de kleur van het oppervlak wel van groot belang.
De emissiecoëfficiënt - ε - geeft de warmtestraling van een 'grijs lichaam' aan volgens de StefanBoltzmann-wet, vergeleken met de warmtestraling van een ideaal 'zwart lichaam' met de

emissiviteitscoëfficiënt ε = 1.
Voor enige waarden voor ε zie onderstaande tabel:

Als de luchttemperatuur c.q. vlamtemperatuur hoger is dan de temperatuur aan het oppervlak, dan
zal door dit extra stralingseffect de temperatuur aan het oppervlak wat hoger worden (in de
opwarmingsfase). Omgekeerd geldt dat als de luchttemperatuur lager is dan de temperatuur aan
het oppervlak dan zal door dit stralingseffect de temperatuur wat lager worden (in de
afkoelingsfase). Bij hogere temperaturen neemt dit stralingseffect, volgens de wet van Boltzmann
(≈ T4,Kelvin), aanzienlijk toe.
-

Afvinken, van het vakje aan de onderzijde van het invoerscherm, of de temperatuur
begrensd moet blijven tot maximaal 100 °C; b.v. bij de aanwezigheid van een overmaat aan
water.

Spouw (zie figuur rechtsboven)
Met uitzondering van de eerste en laatste laag kan een tussenliggende laag ook een spouw zijn;
keuze d.m.v. het afvinken van het betreffende vakje.

Voor dat geval moet zowel ter linker- als ter rechterzijde een emissiecoëfficiënt worden ingevoerd
(zie hierboven rechter afbeelding).
Het warmtetransport over de spouw zal alleen door straling plaatsvinden.
Er mogen geen spouwen direct naast elkaar liggen; het programma controleert dit.

Kopieer eigenschappen

Met behulp van deze optie kunnen ALLE eigenschappen van een in te voeren laag nr. naar de
actieve laag worden gekopieerd (b.v van 1 naar 4, of 3 naar 2).
Deze optie is vooral handig om snel “dummy” lagen aan te maken; alleen de dikte behoeft dan
zonodig aangepast te worden.
“Dummy” lagen hebben als doel om op de virtuele laagovergangen uitvoer van de berekende
temperaturen als functie van de tijd mogelijk te maken; zie verder ook numerieke uitvoer en
grafische uitvoer.

Terug naar boven

Tweede tabblad
Op dit tabblad kunnen de benodigde gegevens voor het berekenen van de equivalente temperatuur
worden in gevuld; dit tabblad is NIET verplicht.
Dit tabblad is alleen toegankelijk als er geen spouw aanwezig is.

De equivalente temperatuur (gemiddelde en gradiënt) geeft bij een rechtlijnig temperatuurverloop
dezelfde krachtswerking (normaalkracht en moment), voor het geval dat de optredende
temperatuurrekken volledig worden verhinderd, als de daadwerkelijk berekende niet lineair
verlopende temperatuurverdeling; zie ter verklaring onderstaande figuur:

Door de equivalente gemiddelde temperatuur en gradiënt te gebruiken als invoer in b.v. een
raamwerkprogramma wordt dezelfde krachtsverdeling berekend als bij het daadwerkelijk niet
lineaire verloop van de temperatuur.

De onderstaande gegevens zijn benodigd om met behulp van de lineaire
equivalente temperatuurverdeling, bij geheel verhinderde uitwendige
vervormingen, de optredende spanningen te kunnen berekenen.

E-modulus
In dit datagrid kan per laag de E-modulus als functie van de temperatuur worden opgegeven.
In het algemeen daalt de E-modulus bij toenemende temperaturen, met als gevolg dat de
krachtswerking bij hogere temperaturen relatief minder is.
Bij de krachtwerking als gevolg van de berekende niet lineaire temperatuurverdeling wordt de
variërende waarde voor de E-modulus in rekening gebracht.
Het programma gaat voor de berekening van de equivalente lineaire temperatuurverdeling
(gemiddelde en gradiënt) uit van de eerste opgegeven E-modulus (nr. 1); zie verder ook
achtergronden bij het programma.
Met behulp van de knop

worden de waarden volgens Eurocode EN 1992-1-2 (beton)

gegenereerd; zie ook data uit Eurocode.

Uitzettingscoëfficiënt
In dit datagrid kan per laag de uitzettingscoëfficiënt als functie van de temperatuur worden
opgegeven.
De ingevoerde waarden worden met 10-5 vermenigvuldigd!!
Bij de krachtwerking als gevolg van de berekende temperatuurverdeling wordt de variërende
waarde voor de uitzettingscoëfficiënt in rekening gebracht.
Het programma gaat voor de berekening van de equivalente lineaire temperatuurverdeling
(gemiddelde en gradiënt) uit van de eerste opgegeven uitzettingscoëfficiënt (nr. 1); zie verder ook
achtergronden bij het programma.
Met behulp van de knop

worden de waarden volgens Eurocode EN 1992-1-2 (beton)

gegenereerd; zie ook data uit Eurocode.

Druksterkte
In dit datagrid kan per laag de maximale druksterkte als functie van de temperatuur worden
opgegeven.
Met behulp van de knop

worden de waarden volgens Eurocode EN 1992-1-2 (beton)

gegenereerd; zie ook data uit Eurocode.

Referentiepunt
Door middel van het referentiepunt wordt vastgelegd t.o.v. welk punt het door de
temperatuurverdeling ontstane moment gedefinieerd is.

Hiervoor kan elk punt in de doorsnede gekozen worden; b.v. halverwege de dikterichting; zie ook
ter illustratie de figuur hieronder:

In- en uitschakelen berekening equivalente
temperaturen en verhinderde spanningen
De equivalente temperatuurverdeling (gemiddelde en gradiënt) en verhinderde spanningen wordt
alleen berekend als dit vakje is afgevinkt.
De equivalente temperatuurverdeling en verhinderde spanningen worden zowel als numeriek
uitvoer als grafische uitvoer weergegeven.
Zie onderstaande voorbeelden:

Werkelijk en equivalent temperatuurverloop

Verhinderde spanningen

Terug naar boven

Randvoorwaarden LINKERzijde en
RECHTERzijde
Met behulp van dit invoerscherm dient aangegeven te worden hoe de warmtebelasting ter
LINKER- en RECHTERzijde gedefinieerd is.
Aan beide zijden is een verschillende vorm van warmtebelasting mogelijk. De keuze tussen
LINKER- en RECHTERzijde wordt gemaakt m.b.v. de tabs
Het invoerscherm bezit een zekere mate van “intelligentie”. Sommige invoervelden verschijnen of
verdwijnen al naar gelang de context en de gemaakte keuzen.
Uit diverse mogelijkheden van warmtebelasting wordt gekozen via zogenoemde “radioknoppen”.
In onderstaande figuur moet linksboven in het groene vlak de hoofdkeuze worden gemaakt
omtrent het type warmtebelasting.
De meest voorkomende is die van optie 1: ‘Luchttemperatuur gegeven’; de andere 2 opties zijn
voor bijzondere doeleinden opgenomen

Attentie !!
De totale duur van de aanwezige warmtebelasting behoeft niet overeen te
komen met het maximale tijdstip waarop men uitvoer wil verkrijgen; zie
bij Stuurgrootheden
De totale “probleemtijd” mag groter of korter zijn dan de opgegeven duur
van de aanwezige warmtebelasting op de linker rand van de constructie.
Hieronder wordt per type randvoorwaarde vermeld hoe het programma
omgaat bij een totale “probleemtijd” groter dan de duur van de
aanwezige warmtebelasting.

Keuze type warmtebelasting

Gekozen kan worden voor een voorgeschreven luchttemperatuur, voorgeschreven warmteinstraling of een combinatie van beide.
Al naar gelang de keuze welke wordt gemaakt verschijnen of verdwijnen er invoervelden.
Bij

optie 1. krijgt het oppervlak ter linker- of rechterzijde een temperatuur opgedrongen via

een warmte-overgangscoëfficiënt overeenkomstig een (brand)kromme welke de luchttemperatuur
weergeeft.
Indien de warmte-overdracht plaats vindt via een

kan al of niet het

stralingseffect, overeenkomstig de wet van Boltzmann, tussen het verschil in vlamtemperatuur c.q.
roettemperatuur en de temperatuur aan het oppervlak in rekening worden gebracht; zie verder
theoretische achtergronden.
Dit geschiedt door het al of niet aanvinken van het keuzevakje
(voor de linker- en rechterzijde mag deze keuze
verschillend zijn). Standaard wordt rekening gehouden met geleiding en straling.

De emissiecoëfficiënt voor het aangestraalde oppervlak es

dient dan te

worden ingevoerd; de standaardwaarde is es = 0,7).
Let op:
Bij omstandigheden die ten naaste bij overeenkomen met de toestand in een grotendeels gesloten
ruimte als een oven dient van deze optie nr. 1 gebruik gemaakt te worden.
In een oven heerst een stralingsevenwicht tussen wanden, dak en vloer. Hetgeen inhoudt dat de
inkomende en terug gestraalde straling in ongeveer evenwicht is (dus netto geen stralingsinteractie
naar een koudere omgeving).
Gebruik van optie 3. zou voor deze omstandigheden een te geringe warmte-indringing geven.
Bij

optie 2. ontvangt het oppervlak ter linker zijde een inkomende stralingsbelasting welke

deels geabsorbeerd wordt en deels weer wordt heruitgestraald naar de omgeving toe, als functie

van de momentane temperatuur van het oppervlak (volgens de wet van Stefan-Boltzmann).
Bij

optie 3. worden de effecten van opties 1. en 2. gecombineerd. Door de aanwezigheid

van terugstraling volgens Stefan-Boltzmann bij optie 3. kan de temperatuur aan het linker
oppervlak, ondanks dat ook inkomende straling is ingevoerd, lager zijn dan de waarden behorende
bij de gekozen kromme voor de luchttemperatuur (niet gebruiken voor omstandigheden die bij
benadering overeenkomen met de geslotenheid van een oven c.q. tunnel).

Keuze type TEMPERATUURbelasting
Als alleen een temperatuurrandvoorwaarde aanwezig is vindt geen terugstraling van de warmte
naar de vrije koudere ruimte plaats; als de optie

is

aangevinkt, vindt er echter wel stralingsoverdracht plaats als gevolg van het temperatuurverschil
tussen het hete gas/lucht en het wat minder hete oppervlak.
Zoals in bovenstaande figuur te zien is worden een zevental verschillende type
temperatuurbelastingen ondersteund.
Met behulp van de knop

kan ter controle een afbeelding van de ingevoerde waarden

worden getoond.

1. Standaard ISO brandkromme

Dit is de brandkromme welke veelal in de utiliteitsbouw wordt toegepast.
Voor tijden na de duur van de ingevoerde temperatuurbelasting (zie bij Stuurgrootheden) wordt
de ingevoerde luchttemperatuur op t = 0 gebruikt.
De temperatuurontwikkeling in de tijd wordt beschreven met onderstaande formule:

T = To + 345 * log(8*t+1)
waarin:
T

= luchttemperatuur in graden Celsius

To

= luchttemperatuur aan het begin; op t = “0”

t

= tijd in minuten.

De gebruiker dient naast de begintemperatuur de duur van de warmtebelasting op te geven
Deze brandkromme blijft bij toenemende tijd steeds langzamer doorstijgen; zie onderstaande
figuur:

2. RWS brandkromme

Dit is de brandkromme welke gehanteerd wordt door Rijkswaterstaat (RWS) voor het beschrijven
van koolwaterstofbranden in verkeerstunnels
De kromme is standaard gedefinieerd voor een brandduur van 120 minuten (2 uur).
Wordt door de gebruiker een tijdsduur gelijk of kleiner dan 120 minuten ingevoerd, dan valt de
brandkromme terug tot de luchttemperatuur op t = 0; zie onderstaande figuur:

Wordt door de gebruiker een duur voor de warmtebelasting groter dan 120 minuten ingevoerd ,
dan wordt voor tijdstippen groter dan 120 minuten een constante temperatuur van 1200 °C

aangehouden, waarna de kromme weer terugvalt naar de luchttemperatuur op t = 0.; zie
onderstaande figuur (duur = 160 min.):

Tijd [min.] Temperatuur [°C]
10
Omgevingstemperatuur
3
890
5
1140
10
1200
30
1300
50
1350
90
1300
120
1200
Temperaturen zoals gedefinieerd door de RWS brandkromme
Indien het vakje

is aangevinkt dan wordt aan het eind van bovenstaand

weergegeven RWS brandkromme een afkoelingstraject doorlopen.
Na 10 minuten is de temperatuur gedaald tot 600 ⁰C; na 30 minuten tot 300 ⁰C en na 90 30
minuten tot 150 ⁰C

Let op!

Als in het invoervakje

een waarde kleiner dan

120 minuten wordt ingevoerd, dan vindt het afkoeltraject plaats vanaf dit vroegere tijdstip.

Als in het invoervakje

een waarde groter dan

120 minuten wordt ingevoerd, dan vindt het afkoeltraject plaats vanaf dit latere tijdstip.
Tevens wordt daarbij tussen 120 minunten en de ingevoerde tijd de temperatuur constant op 1200
⁰C gehouden.

Voor tijden na de duur van de ingevoerde temperatuurbelasting, eventueel pas na het afkoeltraject,
(zie bij Stuurgrootheden) wordt de ingevoerde luchttemperatuur op t = 0 gebruikt.

Wil het afkoeltraject tot zijn recht komen, dan dient de totale in rekening te brengen tijd wel gelijk
of groter te zijn dan ‘Duur warmtebelasting’ + 90 minuten; b.v. ≥ 120 + 90 = 210 minuten.

3. Standaard EUROCODE brandkromme (koolwaterstoffen)

Voor tijden na de duur van de ingevoerde temperatuurbelasting (zie bij Stuurgrootheden) wordt
de ingevoerde luchttemperatuur op t = 0 gebruikt.
De temperatuurontwikkeling in de tijd wordt beschreven met onderstaande formule:

waarin:
T

= luchttemperatuur in graden Celsius

To

= luchttemperatuur aan het begin; op t = “0”

t

= tijd in minuten.

De gebruiker dient naast de begintemperatuur de duur van de warmtebelasting op te geven

Deze brandkromme vertoont in het begin een snelle temperatuurstijging, waarna de waarde bijna
constant blijft; zie onderstaande figuur:

4. Franse gemodificeerde koolwaterstof brandkromme
(HCM)

Voor tijden na de duur van de ingevoerde temperatuurbelasting (zie bij Stuurgrootheden) wordt
de ingevoerde luchttemperatuur op t = 0 gebruikt.
De temperatuurontwikkeling in de tijd wordt beschreven met onderstaande formule:

waarin:
T

= luchttemperatuur in graden Celsius

To

= luchttemperatuur aan het begin; op t = “0”

t

= tijd in minuten.

De gebruiker dient naast de begintemperatuur de duur van de warmtebelasting op te geven
Deze brandkromme vertoont in het begin een snelle temperatuurstijging, waarna de waarde bijna
constant blijft; zie onderstaande figuur:

5. RABT-ZTV brandkromme

6. Blokvormig temperatuurverloop

Bij deze optie is gedurende een zekere tijd een constante temperatuur aanwezig.
Voor tijden na de duur van de ingevoerde temperatuurbelasting (zie bij Stuurgrootheden) wordt
de ingevoerde luchttemperatuur op t = 0 gebruikt.

7. Willekeurig temperatuurverloop

Deze optie is de meest universele wijze van invoer van het temperatuurverloop.
De brandkromme wordt gedefinieerd door een willekeurig aantal invoerpunten.
Per invoerpunt moet het tijdstip (in oplopende volgorde) en de bijbehorende temperatuur worden
ingevoerd.
De ingevoerde punten worden door rechte lijnen verbonden (lineaire interpolatie)
Voor tijden voor de start van de ingevoerde temperatuurbelasting (zie bij Stuurgrootheden)
wordt gebruik gemaakt van de eerst ingevoerde waarde voor de temperatuur in de tabel.
Voor tijden na de duur van de ingevoerde temperatuurbelasting (zie bij Stuurgrootheden) wordt
gebruik gemaakt van de laatste ingevoerde waarde voor de temperatuur in de tabel.

Een eenvoudig voorbeeld van een “willekeurig temperatuurverloop”

8. Sinusvormig temperatuurerloop

Deze optie is vooral bedoeld als het probleem niet zozeer op het gebied van brand betrekking
heeft, maar b.v. de indringing van temperatuurwisselingen als gevolg van de verschillen tussen dag
en nacht.
Met behulp van het afvinkvakje kan gekozen worden voor één of twee temperatuurkrommen.
Per temperatuurkromme dienen de volgende gegevens te worden ingevoerd:
Allereerst moet de totale duur van de randvoorwaarde worden ingevoerd.
Vervolgens de periodeduur van een complete sinus (1 etmaal = 24 uur =1440 minuten).
De sinus slingert rondom een gemiddelde temperatuur.
Tenslotte dient het verschil tussen de maximum en minimum temperatuur te worden ingevoerd (2
* de amplitude).

Voorbeeld van de weergave van een sinusvormig temperatuurverloop.
Indien twee krommes

zijn ingevoerd, worden in de berekening deze

twee krommes bij elkaar opgeteld.
Deze optie kan b.v. handig zijn als een dagritme en jaarritme van de buitentemperatuur
tegelijkertijd in rekening moet worden gebracht.
Voor tijden na de duur van de ingevoerde temperatuurbelasting (zie bij Stuurgrootheden) wordt
gebruik gemaakt van ingevoerde constante gemiddelde temperatuur.

Keuze type overgangsvoorwaarde

De TEMPERATUURbelasting kan op twee verschillende wijzen op de buitenkant van de eerste
laag (LINKERzijde) aangrijpen.
1. Via een overgangscoëfficiënt
Als het ingevoerde temperatuurverloop de luchttemperatuur naast de constructie beschrijft, dan is
de temperatuur direct aan het oppervlak van de constructie lager.
Er is als het ware een overgangsweerstand aanwezig.
Bij normale klimaattemperaturen worden wel onderstaande formules voor de waarde van de
overgangscoëfficiënt a [W/m2.°C] gehanteerd:

a = 5,55 + 3,9 * V
a = 7,1 * V0,78

voor V <= 5 m/s
voor V > 5 m/s

waarin
V = windsnelheid in m/s
Bij hogere windsnelheden is de warmteoverdracht efficiënter (het lijkt kouder als er een sterke
wind staat).
Ook bij brandtemperaturen is de warmteoverdracht vrij efficiënt (a = 50 á 100 [W/m2.°C]).

2. Temperatuur aan het oppervlak is exact gelijk aan
ingevoerde waarde.
Als voor deze optie wordt gekozen dan is er geen verschil tussen luchttemperatuur en oppervlakte
temperatuur.
Deze optie is alleen te gebruiken als geen straling als randvoorwaarde aanwezig is !!!.

Keuze type stralingsbelasting

Indien straling als randvoorwaarde meegenomen wordt, al of niet in samenhang met een
temperatuurrandvoorwaarde, dan geldt aan het oppervlak de wet van Stefan-Boltzmann:

waarin
q

= warmte-instroom [kW/m2]

s

= Stefan-Boltzmann constante = 5.67051E-8 [W/(m2.°C)]

e

= emissiecoëfficiënt @ absorptiecoëfficiënt

Tw
To

= temperatuur op wand (ter LINKER zijde) [°K]
= temperatuur van omgeving waarnaartoe wordt teruggestraald [°K]

De laatste grootheid dient te worden ingevoerd in het onderstaande vakje.

Als het bovenstaand keuzevakje niet is aangevinkt wordt de ingevoerde stralingsbelasting niet
verminderd met terugstraling volgens Stefan-Boltzmann.
Het gevolg hiervan is dat de temperatuur aan het oppervlak steeds langzamer zal gaan stijgen,
omdat de terugstraling bij hoge temperaturen de grootte van de instraling dan gaat benaderen.
Met behulp van de knop

kan ter controle een afbeelding van de ingevoerde waarden

worden getoond.
Bij de keuze van het type straling zijn een drietal invoermogelijkheden aanwezig.

1. Blokvormig stralingskromme

Bij deze optie is gedurende een zekere tijd de stralingsbelasting constant.
Voor tijden na de duur van de ingevoerde stralingbelasting (zie bij Stuurgrootheden) is de
grootte van de straling gelijk aan nul.

2. Willekeurige stralingskromme

Deze optie is de meest universele wijze van invoer van het stralingsverloop.
De stralingskromme wordt gedefinieerd door een willekeurig aantal invoerpunten.
Per invoerpunt moet het tijdstip (in oplopende volgorde) en de bijbehorende warmtebelasting
[kW/m2] worden ingevoerd.
De ingevoerde punten worden door rechte lijnen verbonden (lineaire interpolatie).
Voor tijden na de duur van de ingevoerde stralingbelasting (zie bij Stuurgrootheden) is de
grootte van de straling gelijk aan nul.

Een eenvoudig voorbeeld van een “willekeurig stralingsverloop”

3. Halve sinusvormige stralingskromme

Deze optie is vooral bedoeld als het probleem niet zozeer op het gebied van brand betrekking
heeft, maar b.v. de indringing van temperatuurwisselingen als gevolg van de verschillen tussen dag

en nacht.
Bij deze optie wordt de zonnestraling overdag meegenomen volgens een sinusvormig verloop, ’s
nachts is de warmteinstraling gelijk aan nul.
Voor tijden na de duur van de ingevoerde stralingbelasting (zie bij Stuurgrootheden) is de
grootte van de straling gelijk aan nul.

Een voorbeeld van de half sinusvormig verloop van de warmtestraling

Terug naar boven

Stuurgrootheden
Met dit invoerscherm wordt het verloop van het rekenproces gestuurd; zie onderstaand scherm:

Aantal uitvoertijdstippen
Hier wordt aangegeven op hoeveel en op welk tijdstip zowel numerieke als grafische uitvoer
wordt gewenst.

Let op !!
De totale duur van de aanwezige warmtebelasting behoeft niet
overeen te komen met het maximale tijdstip waarop men uitvoer wil
verkrijgen; zie ook bij de randvoorwaarden aan de linker- en
rechterzijde
De totale “probleemtijd” mag groter of korter zijn dan de opgegeven
duur van de aanwezige warmtebelasting op de linker rand.

Generatie van tijdstappen

Deze optie kan behulpzaam zijn bij het genereren bij het aantal tijdstippen waarop uitvoer
gewenst is.

Totaal aantal tijdstappen
De totale tijd t.b.v. het rekenproces moet in stappen worden opgedeeld.
Het aantal tijdstappen bepaalt o.a. de bereikte rekennauwkeurigheid.
Naast de tijdstappen wordt de constructie in plaatsstappen verdeeld; dit gebeurt echter
automatisch.
Het aantal gehanteerde plaatsstappen wordt bij de numerieke uitvoer getoond.
Vanwege de toegepaste impliciete rekenmethode is de stabiliteit van het rekenproces
onvoorwaardelijk verzekerd.

Om de hoeveel plaatstappen uitvoer
Om een zeer omvangrijke numerieke output te voorkomen, kan hier worden ingevoerd om de
hoeveel stappen numerieke uitvoer gewenst is.
Als het getal 1 is ingevoerd, wordt elke plaatsstap weergegeven bij de numerieke uitvoer.
Met bijvoorbeeld een aantal van 5 wordt ca. 20% van het aantal aanwezige plaatsstappen
getoond.
Bij de overgang van laagovergangen wordt echter altijd de numerieke uitvoer getoond.

Echo Invoergegevens
Bij deze menuoptie opent zich een scherm waarin de invoergegevens tekstueel worden
weergegeven; zie onderstaand voorbeeld.

Zie verder ook Numerieke uitvoergegevens

Numerieke uitvoer
Met behulp van deze menukeuze (of knop op de toolbar) kunnen de rekenresultaten worden
getoond in numerieke vorm; zie verder ook Grafisch
In het eerste deel wordt een echo gegeven van de invoergegevens.
In het tweede deel worden de rekenresultaten getoond:
1. over de dikte van de constructie op vooraf bepaalde tijdstippen; tijdstippen in te stellen via
Stuurgrootheden
2. op laagovergangen (linkerzijde van elke ingevoerde laag) als functie van de tijd; lagen te
definiëren via Grootheden van de lagen
Het geheel wordt getoond in een in het programma ingebouwde editor; zie onderstaand:

Voorbeeld echo invoergegevens:

**** P C T e m p F l o w ****

Datum is : 10-1-2003
Bewaard onder: .\Examples\Example.TMU

-- I N V O E R G E G E V E N S -This is an arbitrary example
Only for the purpose of showing some capabilties of the program

*** Eigenschappen diverse lagen
Absorptiecoëfficiënt LINKERzijde:
Laag

massa

Dikte

Water

[kg/m3]

[m]

(J/N)

***

1.000

Nultemp.
[°C]

|----|---------|-------|------|----------|
1

870.0

0.027

N

20.0

2

2400.0

0.025

N

20.0

3

2400.0

0.025

N

20.0

4

2400.0

0.350

N

20.0

Laag

Temp. Warmte geleidingcoëf.
[°C]

Temp.

[W/m°C]

[°C]

Soortelijke warmte
[J/kg°C]

|----|------|--------------------||-------|------------------|
1

20.00

0.169

20.00

966.000

100.00

0.175

99.00

966.000

250.00

0.183

99.50

13000.000

500.00

0.203

100.50

13000.000

750.00

0.261

101.00

966.000

1000.00

0.400

1500.00

966.000

1250.00

0.674

--

--

1500.00

1.145

--

--

Promatect heat resistant lining
thickness 27 mm; with some moisture
..............................................................
2

20.00

2.000

20.00

900.000

100.00

1.800

1200.00

1300.000

200.00

1.633

--

--

400.00

1.333

--

--

600.00

1.100

--

--

800.00

0.933

--

--

1200.00

0.800

--

--

Concrete C35
depth 25 mm (requirement: < 250 °C)
..............................................................
3

20.00

2.000

20.00

900.000

100.00

1.800

1200.00

1300.000

200.00

1.633

--

--

400.00

1.333

--

--

600.00

1.100

--

--

800.00

0.933

--

--

1200.00

0.800

--

--

Concrete C35
depth 50 mm
..............................................................
4

20.00

2.000

20.00

900.000

100.00

1.800

1200.00

1300.000

200.00

1.633

--

--

400.00

1.333

--

--

600.00

1.100

--

--

800.00

0.933

--

--

1200.00

0.800

--

--

Concrete C35
remaining thickness

*** Randvoorwaarden ter LINKERZIJDE ***
Warmteovergangscoëfficiënt LINKS

[W/m2/°C] is:

75.0

** Het luchttemperatuurverloop verloopt volgens de standaard RWS
brandkromme **
(koolwaterstoffen)
De luchttemperatuur voor t=0 [°C] is groot:
Deze belasting is gedurende

120 minuten aanwezig.

10.0

*** Randvoorwaarden ter RECHTERZIJDE ***
Warmteovergangscoëfficiënt RECHTS [W/m2/°C] is:

50.0

CONSTANTE temperatuur ter RECHTERZIJDE

20.000

[°C]

*** Besturingsgrootheden ***
Het aantal tijdstappen bij de berekening is: 10000
Grootte stabiliteitsparameter: 7.0000
Tijdstippen waarop numerieke uitvoer
Nr.

Tijd [min.]

------|-----------1

10

2

20

3

30

4

45

5

60

6

90

7

120

*** Einde invoergevens

Fragment van numerieke uitvoer rekenresultaten:
*** U I T V O E R berekeningsresultaten ***
Aantal gebruikte plaatsstappen= 211
Onderstaande gegevens gelden op het tijdstip van
het begin van de berekening
Plaats
[m]

Temperatuur
[°C]

----------------------0.000

997.83

0.004

825.89

0.008

622.79

0.012

421.67

0.017

258.82

0.021

142.53

10 minuten na

0.025

64.82

0.027

34.37

0.036

26.53

0.045

22.81

0.052

21.43

0.061

20.55

0.070

20.20

0.077

20.09

0.086

20.03

0.094

20.01

0.103

20.00

0.112

20.00

0.120

20.00

0.129

20.00

0.137

20.00

0.146

20.00

0.155

20.00

0.163

20.00

0.172

20.00

0.181

20.00

0.189

20.00

0.198

20.00

0.207

20.00

0.215

20.00

0.224

20.00

0.233

20.00

0.241

20.00

0.250

20.00

0.258

20.00

0.267

20.00

0.276

20.00

0.284

20.00

0.293

20.00

0.302

20.00

0.310

20.00

0.319

20.00

0.328

20.00

0.336

20.00

0.345

20.00

0.354

20.00

0.362

20.00

0.371

20.00

0.379

20.00

0.388

20.00

0.397

20.00

0.405

20.00

0.414

20.00

0.423

20.00

0.427

20.00

Onderstaande gegevens gelden op het tijdstip van
het begin van de berekening
Plaats
[m]

Temperatuur
[°C]

----------------------0.000

1093.24

0.004

985.21

0.008

856.73

0.012

704.13

0.017

534.53

0.021

357.88

0.025

185.91

0.027

101.53

0.036

72.55

0.045

52.91

0.052

42.75

0.061

33.53

0.070

27.81

0.077

25.06

0.086

22.84

0.094

21.55

0.103

20.82

0.112

20.42

0.120

20.21

0.129

20.10

0.137

20.05

0.146

20.02

0.155

20.01

20 minuten na

0.163

20.00

0.172

20.00

0.181

20.00

0.189

20.00

0.198

20.00

0.207

20.00

0.215

20.00

0.224

20.00

0.233

20.00

0.241

20.00

0.250

20.00

0.258

20.00

0.267

20.00

Terug naar boven

Grafische uitvoer
Naast de numerieke weegave van de rekenresultaten (Numeriek) kunnen de resultaten ook op een
grafische wijze worden getoond.
In het betreffende scherm kunnen de resultaten worden getoond op drie verschillende wijzen:

1. over de dikte van de constructie op vooraf bepaalde tijdstippen; tijdstippen in te stellen via
Stuurgrootheden

2. op laagovergangen (linkerzijde van elke ingevoerde laag) als functie van de tijd; lagen te
definiëren via Grootheden van de lagen

3. de warmtestroom aan het oppervlak ter LINKER- en RECHTERzijde.
ad. 1.: Zie onderstaand voorbeelden

Temperatuurverloop als functie van de plaats op een bepaald tijdstip
Via de besturingsknoppen aan de onderzijde worden de diverse tijdstippen gekozen waarop het
temperatuurverloop in de dikterichting getoond wordt.
Op de horizontale as wordt het dikteverloop van de gelaagde constructie getoond; in meter.
De verticale as geeft het temperatuurverloop weer; in graden Celsius.

De weergegeven markeerpunten betreffen slechts een selectie uit alle bij de berekening
gehanteerde “plaatspunten”.
Via de in bovenstaand groen weergegeven radioknoppen kan een keuze worden gemaakt tussen
weergave-optie 1., 2. of 3.
De verticale in rood weergegeven en genummerde lijnen geven de locatie van de laagovergangen
weer, ter plaatse waarvan bij optie 2. uitvoer als functie van de tijd verkregen kan worden.
De allerlaatste besturingsknop geeft alle lijnen tegelijkertijd weer; zie onderstaand scherm:

Temperatuurverloop als functie van de plaats op een aantal tijdstippen
Voor het geval bij het invoeren van de grootheden van de lagen op het 2e tabblad, bij
, gekozen is voor het berekenen van de
equivalente lineair verdeelde temperatuurbelasting kan dit ook worden afgebeeld door op de
volgende knoppen te klikken
Zie onderstaande voorbeelden:

Werkelijke en lineair equivalente temperatuurverdeling

Verhinderde spanningsverdelingen als gevolg van temperatuuruitzetting

ad. 2.: Zie onderstaand voorbeelden

Temperatuurverloop als functie van de tijd op een bepaalde plaats
Via de besturingsknoppen aan de onderzijde worden de diverse vlakken (linkerzijde van de
ingevoerde lagen) gekozen waarop het temperatuurverloop als functie van de tijd getoond wordt.
De allerlaatste besturingsknop geeft alle lijnen tegelijkertijd weer; zie onderstaand scherm:

Temperatuurverloop als functie van de tijd op verschillende plaatsen

ad. 3.: Zie onderstaand voorbeelden:

RWS-brandkromme; hitte werende bekleding ter linkerzijde: warmtestroom aan oppervlak ter
LINKER- en RECHTERzijde als functie van de tijd
(duur brandkromme is 120 min. à tot 120 min. warmteinstroom; > 120 min. warmte-uitstroom)

RWS-brandkromme; GEEN hitte werende bekleding ter linkerzijde: warmtestroom aan oppervlak
ter LINKER- en RECHTERzijde als functie van de tijd
(duur brandkromme is 120 min. à tot 120 min. warmteinstroom; > 120 min. warmte-uitstroom)

Standaard ISO-brandkromme; hitte werende bekleding ter linkerzijde: warmtestroom aan
oppervlak ter LINKER- en RECHTERzijde als functie van de tijd

Standaard ISO-brandkromme; GEEN hitte werende bekleding ter linkerzijde: warmtestroom aan
oppervlak ter LINKER- en RECHTERzijde als functie van de tijd

Naar klembord of printer
Met behulp van het menu links boven of de knoppen is de afbeelding resp. te kopiëren of af te
drukken.

Als onderstaand vakje is afgevinkt, dan wordt de afbeelding in vectorformaat (Metafile formaat)
naar het klembord gekopieerd; anders gebeurt het in bitmapformaat.

Enige instelmogelijkheden
Met behulp van het menu links boven of de knoppen zijn een aantal zaken omtrent de weergave
van de afbeelding in te stellen; zie hieronder:

De grenzen van de assen worden ingesteld met het onderstaande scherm:

Naast het aanpassen van het beeldveld m.b.v bovenstaand scherm kan als volgt gewerkt worden:
'Inzoomen met ingedrukte "Shift" toets en muis; "Shift" toets + muisklik maakt inzoomen
ongedaan';

De eigenschappen van de assen worden ingesteld met het onderstaande scherm:

Met behulp van deze optie kan indien gewenst alles in zwart-wit worden getoond.
Met deze optie kunnen de markeerpunten al of niet getoond worden.
Met deze optie kunnen de lijnstukken tussen de markeerpunten al of niet getoond worden.

Terug naar boven

Language ENGLISH
Het programma is tweetalig.
Met behulp van deze menucode kan worden ingesteld of het programma in het Nederlands of
Engels met de gebruiker moet communiceren (zowel invoer als uitvoer).
Als het programma in de Nederlandse stand staat wordt de tekst “Language ENGLISH” getoond;
als het programma in de Engelse stand staat wordt de tekst “Taal NEDERLANDS” getoond.

De instelling voor de taalkeuze wordt bewaard, zodat bij opnieuw starten
van het programma de eerder gemaakte keuze ingesteld staat.

Rekenmachine
Met deze optie wordt de standaard Windows-calculator opgeroepen. Dit kan handig zijn voor
tussentijdse berekeningen.

Achtergronden werkblad
Met behulp van deze optie kan op het werkblad van het programma een grafische afbeelding als
achtergrondbehang worden ingesteld (*.bmp, *.gif of *.jpg).
Standaard wordt het schilderij de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn getoond.
Het eenmaal ingestelde werkblad wordt bewaard, zodat bij herstarten van het programma
automatisch het werkblad wordt getoond zoals dit de laatste keer is ingesteld.

Aanpassen formaat van de schermen t.o.v de
ontwerpwaarden
M.b.v. deze optie ‘Aanpassen formaat schermen’ kunnen de afmetingen
van de diverse schermen worden aangepast t.o.v. de ontwerpwaarden; zie
onderstaande figuur:

Het programma ondersteunt, afhankelijk van de versie van Windows, één
van de onderstaande 2 opties:

1. Aanpassing van de afmetingen m.b.v. het Windows 10 venster
‘Instellingen/Beeldscherm/Schaal en Laypout’
Deze optie is beschikbaar als een versie van Windows na de Windows
‘Anniversary Update’ editie (nummer 1607, 2016-02-08) gebruikt wordt.
Het programma is ontworpen met een schermresolutie van 1920 x 1080
stippen in gedachten.
Bij schermen met een veel hogere schermresolutie (zoals tabletten of 4K
monitoren) kan het wenselijk zijn, vanwege de leesbaarheid, de schermen
wat te vergroten t.o.v. de ontwerpwaarden.

Dit scherm kan ook vanuit het programma worden geopend door op de
knop
te klikken (rechter-onder hoek van het
hoofdvenster).
Door het vergroten van de ‘Schaal en lay-out’ kan op beeldschermen met
een hoge resolutie de leesbaarheid verbeterd worden.

2. Ingebouwde aanpassing van de afmetingen
Deze optie is alleen beschikbaar als een versie van Windows voor de
Windows ‘Anniversary Update’ editie (nummer 1607, 2016-02-08)
gebruikt wordt.
Dit omdat dat daarna in Windows een betere verschaling naar hogere
schermresoluties aanwezig is (b.v. 4K)
Deze optie functioneert alleen bij die schermen welke een vast formaat
hebben.
De optie is niet van toepassing op schermen waarbij de afmetingen door
de gebruiker van het programma gewijzigd kunnen worden (zoals bij
schermen t.b.v. grafische afbeeldingen).

Het programma is ontworpen met een schermresolutie van 1920 x 1080
stippen.
Bij schermen met een veel hogere schermresolutie en/of op kleinere
beeldschermen (zoals tabletten) kan het wenselijk zijn, vanwege de
leesbaarheid, de schermen wat te vergroten t.o.v. de ontwerpwaarden.
Bij schermen met een lagere schermresolutie kan het juist wenselijk zijn
de schermen wat te verkleinen, omdat ze anders slecht op het
beeldscherm passen.
Dit verkleinen loopt echter al snel tegen grenzen aan, omdat er wel plaats
moet overblijven om de diverse beeldelementen een plaats te kunnen
geven.
Als het vakje
is aangevinkt worden alle schermen
geschaald naar het aantal stippen in verticale richting van het
beeldscherm.
Hierbij wordt als referentiewaarde de waarde 1080 gehanteerd.
Bij een aanwezige schermresolutie van < 1080 worden de schermen
evenredig verkleind; bij een aanwezige schermresolutie van > 1080
worden de schermen evenredig vergroot.

Als het vakje
is aangevinkt dan worden de afmetingen van
de schermen niet gewijzigd t.o.v. de ontwerpwaarden (dit is de standaardinstelling).

In het vakje
kan het percentage t.o.v. de ontwerpafmetingen
worden ingevoerd.
De grootte van dit percentage moet >= 80 en <= 150 zijn.

Als het bovenstaande scherm opnieuw wordt geopend verschijnt het
zelfde scherm in een wat groter formaat:

De grootte van de letters worden zo goed mogelijk mee geschaald.

Als het bovenstaande scherm opnieuw wordt geopend verschijnt het
zelfde scherm in een wat kleiner formaat:

De grootte van de letters worden zo goed mogelijk mee geschaald.
Wees bewust van het feit dat bepaalde schermelementen niet aanpasbaar
zijn, noch zijn zij resolutie onafhankelijk. In plaats daarvan worden ze
direct door Windows beheerd. Deze schermelementen zijn: titelbalk van
de schermen, het lettertype van de menu's, de kleine afmeting van de
schuifbalk, de vierkante vorm van de checkbox, de ronde vorm van de
radio-knop, de afbeelding op de bitbutton en de speedbutton.
De instellingen worden bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten van het
programma de eerder gekozen instellingen automatisch worden
gehanteerd.
Deze optie kan ook vanuit het programma ook worden geopend door op
de knop
te klikken (rechter-onder hoek van het
hoofdvenster).

Numeriek formaat van reëel getal
Met behulp van deze hoofdmenuoptie
kan de numerieke uitvoerweergave
van reële getallen worden ingesteld.

Het karakter dat wordt gebruikt als decimaal scheidingsteken voor reële
getallen kan worden gekozen; d.w.z. de ‘.’ of de ‘ ,’
Standaard wordt het decimale scheidingsteken gebruikt worden dat
behoort bij de lokale Windowsinstelling. Dit kan echter worden
aangepast (de instellingen worden bewaard).
Tevens kan voor de uitvoer van gegevens een keuze gemaakt worden
tussen “Wetenschappelijk formaat”, “Vast decimaal formaat” en
“Automatische formatering”; dit zowel voor de numerieke uitvoer als bij
de grafische uitvoer.
“Vast decimaal formaat”
“Wetenschappelijk formaat”
“Automatische formatering”

-123.122333

-1.2312E+02

0.00000037

3.7000E-07

3.14E003
3.14

Het voordeel van het “”Wetenschappelijk formaat” is dat zowel zeer
grote als zeer kleine getallen altijd binnen de gereserveerde ruimte
weergegeven kunnen worden; vandaar dat dit het aanbevolen
dataformaat is.
Bij het gebruik van het “Vast decimaal formaat” worden te kleine
getallen afgekapt, waardoor precisie verloren kan gaan. Als dit aan de
orde is dan één van de 2 andere formaten toepassen.
Bij de “Automatische formattering” gelden de volgende regels:
Het argument moet een floating-point waarde. De waarde wordt omgezet
in de kortst mogelijke decimale string met behulp van vast of
wetenschappelijke formaat. Het aantal significante cijfers in de
resulterende tekenreeks wordt bepaald door de opgegeven
nauwkeurigheid. Voorafgaande nullen worden verwijderd uit de
resulterende tekenreeks en een decimaal teken verschijnt alleen indien
nodig. De resulterende tekenreeks gebruikt het vaste punt formaat als het
aantal cijfers links van de decimale punt in de waarde kleiner dan of
gelijk aan de gespecificeerde nauwkeurigheid is, en indien de waarde
groter is dan of gelijk aan 0,00001. Anders wordt de resulterende
tekenreeks gebruikt wetenschappelijke indeling.
Bij de keuze voor “Vast decimaal formaat” of “Automatische
formatering” kan de weergave van het getal links of rechts worden
uitgelijnd; zie onderstaand voorbeeld (“Automatische formatering”):

Rechts uitgelijnd
Links uitgelijnd

Invoer van numerieke data
Bij de invoer van data wordt bij het openen van elk scherm echter de
numerieke data getoond volgens het hier boven gekozen formaat
(“Wetenschappelijk formaat”, “Vast decimaal formaat” of “Automatische
formatering”).
De invoer van de gegevens kan in zo’n invoerscherm echter in elke
formaat’ geschieden; zie onderstaand voorbeeld:

Uitvoer van numerieke data
Voorbeeld van ‘Wetenschappelijk formaat’:

Voorbeeld van ‘Automatisch formaat’:

Voorbeeld van ‘Vast formaat’:

De gemaakte keuze wordt bewaard, zodat bij het opnieuw opstarten van
het programma de instelling gehandhaafd blijft.

Omtrent…
Dit schermpje wordt geopend bij de start van het programma; het is ook toegankelijk via het Hulp
hoofdmenu.

Via de knop

wordt automatisch een voorbeeld bestand geladen.

De nieuwe gebruiker kan nu snel en eenvoudig de mogelijkheden van het programma verkennen.

Begrenzingen
In dit scherm worden een aantal maxima weergegeven welke niet overschreden mogen worden;
het betreft de volgende grootheden:
-

Aantal regels voor beschrijvende tekst per laag; zie ook bij Beschrijving probleem

-

Aantal lagen waaruit constructie bestaat; zie ook bij Grootheden van de lagen

-

Aantal temperatuurafhankelijke eigenschappen; zie ook bij Grootheden van de lagen

-

Aantal punten bij willekeurige belasting aan de LINKERzijde; zie ook bij
Randvoorwaarden LINKERzijde

-

Totale brandduur in minuten; zie ook bij Stuurgrootheden

-

Aantal toegestane rekentijdstappen; zie ook bij Stuurgrootheden

-

Aantal toegestane tijdstippen voor uitvoer (numeriek en grafisch) ; zie ook bij
Stuurgrootheden

Het programma controleert bij de invoer of de maxima worden overschreden en waarschuwt
hiervoor.

E-mail
Met behulp van deze optie wordt het op de computer geïnstalleerde E-mail programma (b.v. van
Microsoft of Netscape) gestart, met het E-mail adres van de auteur van dit programma al
ingevuld (wolsink@ziggo.nl).
Het doel van deze optie is om ervaringen van de gebruiker met dit programma gemakkelijk naar
de auteur door te kunnen geven.
Deze optie werkt natuurlijk alleen maar als op de betreffende computer de goede software is
geïnstalleerd en toegang tot Internet beschikbaar is.
Zie verder ook: Homepage

Homepage
Met behulp van deze menu-ingang wordt de default Internet browser gestart en contact gemaakt
met de home page van de auteur (https://gerritwolsink.nl/) van dit programma.
Het wordt aanbevolen zo af en toe eens te kijken of er een vernieuwde versie van dit programma
beschikbaar is; deze kan dan opgehaald worden.
Hierbij kunt u ook gebruik maken van: Controle nieuwere versie

Controle voor nieuwere versie
Met behulp van deze menu-ingang kunt u snel en eenvoudig controleren of via het Internet een
nieuwere verisie van de software te laden is.
Dit gebeurt zonder het openen van de internetbladeraar.
Om deze optie te kunnen gebruiken moet u echter wel in het bezit zijn van een
Internetaansluiting.
Na de controle via Internet wordt meegedeeld of al of niet op het Internet een nieuwere versie
verkrijgbaar is.
Zie verder ook E-mail en Homepage.

Achtergronden bij het programma
De volgende aspecten worden hier behandeld:
- Warmtetransport door geleiding
- Randvoorwaarden
- Numerieke benadering
- Equivalente temperatuur

Warmtetransport door geleiding
Uitgangspunt is een ééndimensionale temperatuurstroming weergegeven door de partiële
differentiaalvergelijking van FOURIER.
DV van FOURIER voor ééndimensionale tijdsafhankelijke warmtestroming:

(1)
waarin:
r

= soortelijke massa

c(T)

= temperatuurafhankelijke soortelijke warmte

l(T)

= temperatuurafhankelijke warmtegeleidingscoëfficiënt

T

= temperatuur

t

= tijd

x

= coördinaat
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Randvoorwaarden
1.1. Voorgeschreven temperatuur
Topp=Tlucht/gas

(2)

1.2. Via geleiding
De warmte-instroom aan een rand via geleiding kan worden beschreven met onderstaande
formule:
(3)
waarin:
q
a

= warmte-instroom
= warmte-overgangscoëfficiënt

Topp.
= temperatuur aan het oppervlak
Tlucht/gas = luchttemperatuur
1.3. Via geleiding + straling
Als gevolg van de aanwezigheid van een warmte-overgangscoëfficiënt ontstaat er een
temperatuurverschil tussen de temperatuur van de roet en de temperatuur aan het oppervlak.
Hierdoor is er ook een warmtestroom aanwezig als gevolg van straling overeenkomstig de

wet

van Stefan-Boltzmann (temperatuur in [⁰K])
De totale warmtestroom is:
(4)
waarin:
q

= warmte-instroom

a

= warmte-overgangscoëfficiënt

s

= Stefan-Boltzmann constante = 5.67051E-8 [W/(m2.°K)]

es.

= emissiecoëfficiënt @ absorptiecoëfficiënt van het oppervlak (volgens de gelijkstelling

van Kirchhoff)
De emissiviteitscoëfficiënt – εs - geeft de warmtestraling van een 'grijs lichaam' aan
volgens de Stefan-Boltzmann-wet, vergeleken met de warmtestraling van een ideaal 'zwart
lichaam' met de emissiviteitscoëfficiënt εopp = 1.
In het programma is de standaardwaarde es. = 0,7 (in overeenstemming met NEN-EN
1992-1-2 art. 2.2.(2) voor het oppervlak van beton)
Ts.
Tf

= temperatuur aan het oppervlak
= effectieve (stralingstemperatuur) van de brand [⁰K].

1.4. Via stralingsoverdracht in een spouw

De stralingsoverdracht in een spouw voldoet aan de wet van StefanBoltzmann:
(5)
waarin:
q
s

= warmte-instroom
= Stefan-Boltzmann constante = 5.67051E-8 [W/(m2.°K)]

e

= emissiecoëfficiënt @ absorptiecoëfficiënt

Ti
Tj

= temperatuur aan linkerzijde van de spouw
= temperatuur aan rechterzijde van de spouw

2. Alleen inkomende straling

De warmte-instroom aan een rand via straling kan worden beschreven met onderstaande
formule:

(6)
waarin:

qin

= inkomende warmtestraling

3. Inkomende straling + via geleiding
(7)
waarin:
T0

= Temperatuur waarnaar teruggestraald wordt
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Numerieke benadering
Impliciete methode
Een belangrijk voordeel is dat deze rekenmethode, in tegenstelling tot de expliciete methode,
onvoorwaardelijk stabiel is.
Het belangrijkste nadeel van impliciete methoden is dat deze moeilijker te implementeren zijn.

Differentiaalvergelijking (1)
Bij de oplossing van deze vergelijking en het verwerken van rand- en overgangsvoorwaarden
wordt gebruik gemaakt van de methode der eindige differenties.
Hiertoe wordt in dikte richting een aantal knopen aangebracht, zie onderstaand:

De term

uit formule (1) kan ter plaatse van knoop i numeriek met 2e orde nauwkeurigheid als

volgt worden bepaald:

(8)
waarin:
= temperatuur op plaats i en tijdstap n+1
Dx

= plaatsafstand tussen knopen
= orde van de afbreekfout

De term

uit formule (1) kan ter plaatse van knoop i numeriek met 2e orde nauwkeurigheid

als volgt worden bepaald:

(9)
Voor de termen

en

in formule (1) geldt een analoge aanpak:
(10)

(11)
Vergelijking (1) kan daarmee als volgt worden herschreven:

(12)
ofwel:

met

Merk op dat m.b.v. (12) een asymmetrische tri-diagonale matrix wordt
verkregen (tenzij C3=0).
Randvoorwaarden; formule (3) -- warmte-instroom via geleiding
Linkerzijde:
Aan de linkerzijde geldt:
Aan de zijde van de constructie geldt:

(13)
(14)

waarin:
i=1 is de index van de knoop ter plaatse van de linker rand

Gelijkstellen van (13) en (14) geeft:

(15)

Formule (15) wordt vervolgens in formule (12) ingevuld; in vereenvoudigde vorm:
(12_a)

opmerking:
De vereenvoudigde vorm van formule (12_a) wordt gebruikt omdat
anders
in de vergelijking voorkomt (eigenschap in virtueel punt).
(16)
met

Rechterzijde:
Aan de rechterzijde geldt:

(17)

Aan de zijde van de constructie geldt:

(18)

waarin:
i=m is de index van de knoop ter plaatse van de rechter rand

Gelijkstellen van (17) en (18) geeft:

(19)

Formule (19) wordt vervolgens in formule (12_a) ingevuld; in vereenvoudigde vorm:
(12_a)

(20)

met

Randvoorwaarden; formule (4) -- warmte-instroom via geleiding + straling
Linkerzijde:
Aan de linkerzijde geldt voor lnoop 1:

(21)
Aan de zijde van de constructie geldt:

(22)

waarin:
i=1 is de index van de knoop ter plaatse van de linker rand
Gelijkstellen van (21) en (22) geeft:

(23)
Formule (23) wordt vervolgens in formule (12) ingevuld; in vereenvoudigde vorm:
(12_a)

(24)
met

Rechterzijde:
Aan de rechterzijde geldt voor knoop m:

(25)
Aan de zijde van de constructie geldt:

(26)

waarin:
i=m is de index van de knoop ter plaatse van de rechter rand
Gelijkstellen van (25) en (26) geeft:
(27)
Formule (19) wordt vervolgens in formule (12_a) ingevuld; in vereenvoudigde vorm:
(12_a)

(28)

met

Randvoorwaarden bij een spouw (alleen stralingsoverdracht);
formule (5)

Linkerzijde van de spouw:
(5)

(29)

Aan de linkerzijde van de spouw geldt:
waarin:
i=l is de index van de knoop ter plaatse van de linker rand van de spouw
Gelijkstellen van (5) en (29) geeft:

(30)

Formule (30) wordt vervolgens in formule (12) ingevuld; in vereenvoudigde vorm:
(12_a)
(31)
met

Rechterzijde van de spouw:

(32)

Aan de rechterzijde van de spouw geldt:
waarin:
i=r is de index van de knoop ter plaatse van de rechter rand van de spouw
Gelijkstellen van (5) en (32) geeft:

(33)

Formule (33) wordt vervolgens in formule (12) ingevuld; in vereenvoudigde vorm:
(12_a)
(34)
met

Laagovergangen

(35)
met

volgt:
(36)

Voor de andere randvoorwaarden wordt een gelijksoortige aanpak
gevolgd.
De oplossing van het systeem van vergelijkingen per tijdstap gebeurt m.b.v. het tridiagonale
matrix algoritme (TDMA), ook bekend als het Thomas algoritme.
Zie voor verdere achtergronden hiervan:
http://en.wikipedia.org/wiki/Tridiagonal_matrix_algorithm
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Equivalente temperatuur
De equivalente temperatuur (gemiddelde en gradiënt) geeft bij een rechtlijnig
temperatuurverloop dezelfde krachtswerking (normaalkracht en moment), voor het geval dat de
optredende temperatuurrekken volledig worden verhinderd, als de daadwerkelijk berekende niet
lineair verlopende temperatuurverdeling; zie ter verklaring onderstaande figuur:

Door de equivalente gemiddelde temperatuur en gradiënt te gebruiken als invoer in b.v. een
raamwerkprogramma wordt dezelfde krachtsverdeling berekend als bij het daadwerkelijk niet

lineaire verloop van de temperatuur.

Equivalente gemiddelde temperatuur

waarin
Teq,m = gemiddelde equivalente temperatuur
Ei,Ti = elasticiteitsmodulus in laag i bij temperatuur Ti
Dxi = breedte laag i
Ci,Ti = uitzettingscoëfficiënt in laag i bij temperatuur Ti
Ti = temperatuur in laag i
Ei,T0 = elasticiteitsmodulus in laag i bij temperatuur T0 (temperatuur bij aanvang van de
temperatuurberekening)
Ci,T0 = uitzettingscoëfficiënt in laag i bij temperatuur T0 (temperatuur bij aanvang van de
temperatuurberekening)
Equivalente temperatuurgradiënt

waarin
Gradeq = equivalente temperatuurgradiënt
Ei,Ti = elasticiteitsmodulus in laag i bij temperatuur Ti
Dxi = breedte laag i
Ci,Ti = uitzettingscoëfficiënt in laag i bij temperatuur Ti
Ti = temperatuur in laag i
Xi = afstand laag i tot linkerzijde (oorsprong)
Xref = afstand referentiepunt tot linkerzijde (oorsprong)
Ei,T0 = elasticiteitsmodulus in laag i bij temperatuur T0 (temperatuur bij aanvang van de
temperatuurberekening)
Ci,T0 = uitzettingscoëfficiënt in laag i bij temperatuur T0 (temperatuur bij aanvang van de
temperatuurberekening)
Dtot = totale dikte van de doorsnede

Terug naar boven

Eigenschappen volgens NEN-EN 1992-1-2
(materiaal: beton)
(nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar)

Warmtegeleidingscoëfficiënten [W/m°C]

Soortelijkewarmte [J/kg°C]

Sterkteparameters

In het programma wordt de E-modulus nabij de oorsprong van bovenstaande figuur
gebruikt.

Uitzettingsgedrag

