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Sammanfattning 

För byggnader som kräver högre brandskydd kan träpanelerna behandlas för att minska 
riskerna om brand skulle uppstå. De byggnadsdelar som används i fuktiga, exempelvis 
utomhusmiljöer, utsätts för stora påfrestningar vilket påverkar effekten av brandskyddsmedlet. 
Dessa tillsatser innehåller ofta oorganiska salter med vattenlösliga och hygroskopiska 
egenskaper som gör att brandskyddsmedlet lakas ur och migrerar ut ur träet. För att förhindra 
detta kan träet förses med ett skyddande färgskikt, tidigare studier har visat att alkydbaserade 
eller linoljebaserade färger fungerar bäst för detta ändamål. Syftet med denna studie är att 
bedöma beständighet av brandskyddsmedel för träpaneler vilket har åldrats naturligt i tio år. 

För att testa en produkts brandegenskaper och klassificera enligt europeiska standarder 
används metoden Single Burning Item - EN 13823 i medelstor skala. I vissa fall används den 
storskaliga metoden Room Corner Test – ISO 9705. Room Corner Test är dock krävande både 
sett till kostnad och tid varför predikteringsmodeller tagits fram för att förutse testernas 
resultat utifrån resultat som erhållits ur mindre tester i konkalorimeter enligt ISO 5660.  

I denna studie användes 25 olika paneler behandlade med sex olika brandskyddsmedel. 
Variationen utgörs även av skyddande färgskikt och mängd medel. Panelerna har sedan 
åldringsperiodens slut förvarats i konditioneringsrum för att erhålla rätt temperatur och 
fuktkvot. Därefter testades varje panel med två provbitar enligt ISO 5660 och resultaten 
analyserades enligt predikteringsmodellerna Rule of Thumb, Trätek-modellen samt två 
modeller i programmet Cone Tools.  

Predikteringsmodellerna visar tydligt att brandskyddsmedlenas beständighet inte sträcker sig 
över tio år. Som bäst klassades några paneler i klass D vilket motsvarar en obehandlad 
träpanel. Effekten av ett skyddande färgskikt var inte tillräcklig men den alkydbaserade färgen 
gav bäst resultat. Den predikterade klassen för varje panel varierade mellan de olika 
metoderna. Sammanfattningsvis var det endast 11 av de 25 panelerna som predikterades till 
samma klass enligt alla fyra metoder.  

Brandskyddsmedlena har efter tio års åldring inte längre någon verkan på tid till antändning 
eller den värmeeffekt som avges under det initiala brandförloppet. Därför klassificeras 
samtliga produkter i samma euroklass som obehandlat trä eller lägre.   
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Abstract 
For buildings which requires higher fire resistance the wood panels can be treated to reduce 
the risks in the event of a fire. Constructions which are used in damp and outdoor 
environments are being exposed of great strains which affects the efficiency of the fire 
retardant. These additives usually consist of inorganic salts with water soluble and 
hygroscopic abilities that makes the fire retardants to leach and migrate out from the wood. 
To avoid this the wood can be treated with a protective layer of paint, past studies have shown 
that alkyd based and linseed-oil based paints are the most efficient for this kind of purpose. 
The aim with this study is to evaluate the durability of fire retardants for wood panels which 
has been naturally aged for ten years. 

To test a product’s fire characteristics and classify it according to European standards the 
medium-scale method Single Burning Item – En 13823 is being used. In some cases the large-
scale method Room Corner Test – ISO 9705 is used. These test methods are however 
demanding in regards to their cost and time consumption why prediction models have been 
proposed to anticipate the test results by using results from small-scale tests in a cone 
calorimeter according to ISO 5660. 

In this study 25 panels, which were treated with six different kind of fire retardants, were 
used. The variation between the panels contains also of protective paint layers and the amount 
of fire retardants. Since the end of the ageing period the panels have been stored in a 
conditioning room to acuire the right temperature and moisture. Every panel were tested by 
testing two samples according to ISO 5660 and the results were analysed according to the 
prediction models Rule of Thumb, The Trätek-model as well as two programs in Cone Tools. 

The prediction models clearly shows that the fire retardants’ sustainability does not extend 
over ten years. Some of the panels were classified as best as class D which corresponds to an 
untreated wood panel. The effect of a protective paint layer was not enough but the alkyd 
based paint gave the best results. The predictive class for each panel varied between the 
different models. To sum up only 11 of the 25 panels were predicted to the same class for all 
four models.  

The fire retardants have after ten years of ageing no more affect on time to ignition or on the 
heat release that emits during the initial fire development. That’s why all the products were 
classified to the same euroclass as for untreated wood or lower.   



  V 
 

Innehållsförteckning 
Nomenklatur ............................................................................................................................ VII 

Teckenförklaring ................................................................................................................... VIII 

Romanska tecken ............................................................................................................... VIII 

Grekiska tecken .................................................................................................................... IX 

1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................. 1 

1.3 Frågeställning .............................................................................................................. 1 

1.4 Avgränsning ................................................................................................................. 2 

1.5 Projektmetodik ............................................................................................................. 2 

2 Teori ................................................................................................................................... 3 

2.1 Förbränning av trä ....................................................................................................... 3 

2.2 Brandskyddsimpregnering ........................................................................................... 3 

3 Europeiska och internationella standarder ......................................................................... 4 

3.1 EN ISO 11925-2 .......................................................................................................... 5 

3.2 EN 13823 ..................................................................................................................... 6 

3.3 ISO 9705 ...................................................................................................................... 7 

3.4 ISO 5660 ...................................................................................................................... 7 

3.5 CEN/TS 15912 ............................................................................................................ 8 

3.5.1 Accelererad åldring .............................................................................................. 9 

3.5.2 Naturlig åldring .................................................................................................. 10 

4 Predikteringsmodeller ...................................................................................................... 11 

4.1 Klassificeringskriterier .............................................................................................. 11 

4.2 Beräkning av SBI-parametrar .................................................................................... 11 

4.3 Rule of Thumb ........................................................................................................... 12 

4.4 Trätek-modellen ......................................................................................................... 12 

4.5 Cone Tools ................................................................................................................. 13 

4.5.1 Beräkningsmodell för Room Corner Test .......................................................... 13 

4.5.2 Beräkningsmodell för SBI .................................................................................. 15 

5 Resultat från tidigare studier ............................................................................................ 17 

5.1 Material ...................................................................................................................... 17 

5.2 Euroklassprediktering ................................................................................................ 18 

6 Experimentiell studie ........................................................................................................ 20 

6.1 Material ...................................................................................................................... 20 



  VI 
 

6.2 Metod ......................................................................................................................... 21 

6.2.1 Beredning av provbitar ....................................................................................... 21 

6.2.2 Kalibrering av konkalorimeter ........................................................................... 21 

6.2.3 Konkalorimetertest ............................................................................................. 22 

6.3 Testresultat ................................................................................................................. 22 

6.3.1 Värmeutveckling per provbit ............................................................................. 24 

6.3.2 Jämförelse av skyddande färgskikt..................................................................... 30 

6.3.4 Jämförelse av brandskyddsmedel med samma skyddande färgskikt ................. 32 

7 Analys ............................................................................................................................... 33 

7.1 Reproducerbarhet ....................................................................................................... 33 

7.2 Inverkan av färgtyp .................................................................................................... 33 

7.3 Prediktering enligt Trätek-modellen .......................................................................... 34 

7.4 Prediktering enligt Rule of Thumb ............................................................................ 36 

7.5 Prediktering enligt Cone Tools .................................................................................. 36 

7.5.1 Prediktering av Room Corner Test ..................................................................... 36 

7.5.2 Prediktering av SBI-test ..................................................................................... 38 

7.7 Sammanställning av predikterade euroklasser .......................................................... 39 

8 Diskussion ........................................................................................................................ 40 

8.1 Felkällor ..................................................................................................................... 41 

8.2 Slutsats ....................................................................................................................... 41 

8.3 Förslag på vidare studier ............................................................................................ 41 

9 Referenser ......................................................................................................................... 42 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 45 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 49 

 

 

  



  VII 
 

Nomenklatur  
CEN   Europeisk standardiseringsorganisation 

CPD   Byggproduktdirektivet 

CPR   Byggproduktförordningen 

DRF (Durability of Reaction to Fire) Brandegenskapers beständighet 

EN   Europeisk standard 

EXT   Bruksklass för utomhusbruk enligt CEN/TS 15912 

FIGRA   Brandtillväxtindex [W/s] 

IRV (Ignition Response Value) Förenklad version av termisk tröghet som används 
vid beräkning av reaktionsfunktionen vid 
prediktionsberäkningar för Room Corner Test 

ISO   International Organization for Standardization 

HRR (Heat Release Rate)  Utvecklad värmeeffekt [kW/m2] 

LFS (Lateral Flame Spread) Sidledsflamspridning [m] 

NT   Nordtest 

RCT   Room Corner Test 

SBI   Single Burning Item 

SMOGRA (Smoke Growth Rate Index) Rökproduktionsindex [m2/s2]  

SPR (Smoke Production Rate) Rökproduktion [m2/s] 

THR300s (Total Heat Release) Total mängd utvecklad energi 300 sekunder efter 
antändning [MJ/m2] 

THR600s  Total mängd utvecklad energi 600 sekunder efter 
antändning [MJ/m2] 

TS Teknisk specifikation 

TSP600s (Total Smoke Production) Total rökproduktion 600 sekunder efter antändning 
[m2] 
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Teckenförklaring 
Romanska tecken 
�̇�𝐴 Tidsderivatan av förbränningsarean för ett SBI-test i 

Cone Tools [m2/s] 

𝐴𝐴1 Förbränningsarea då A ≤ 2 m2 eller t ≤ 600 s [m2] 

𝐴𝐴2 Förbränningsarea då A > 2 m2 eller t > 600 s och 
temperaturen, θs ≥ 335°C [m2] 

𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 Maximala förbränningsarean i beräkningsmodellen 
för ett SBI-test i Cone Tools [m2] 

𝐴𝐴(𝑡𝑡) Förbränningsareans utveckling med tiden i 
beräkningsmodellen för SBI-test [m2] 

∆𝐴𝐴𝑖𝑖 Ändringen i förbränningsarea vid tidpunkten i för ett 
SBI-test i Cone Tools [m2] 

D Brännarens diameter vid SBI-test [m] 

H Flamhöjd [m] 

ℎ Värmeövergångskoefficienten för konvektion 
[kW/m2] 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 Den utvecklade värmeeffekten från ett 
konkalorimetertest [kW/m2] 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 Predikterade utvecklade värmeeffekten vid SBI-test 
[kW/m2] 

tfo (Time to flashover) Tid till övertändning [s] 

tig (Time to ignition)  Tid till antändning [s] 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 Predikterad tid till antändning vid Room Corner Test 
[s] 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆   Predikterad tid till antändning vid SBI-test [s] 

𝑞𝑞"̇𝑏𝑏𝑏𝑏  Värmeeffekten per areaenhet uppmätt från ett 
konkalorimetertest [kW/m2] 

𝑞𝑞"̇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁−𝑖𝑖 Värmeeffekten per areaenhet efter (N-i) tid uppmätt 
vid ett konkalorimetertest [kW/m2] 

𝑞𝑞"̇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 Infallande värmestrålning från konen mot provbiten 
vid konkalorimetertest [kW/m2] 

𝑞𝑞"̇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 Korresponderande infallande värmestrålningen för ett 
SBI-test i Cone Tools [kW/m2] 
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�̇�𝑄∗ Omvandlad värmeeffektutveckling vid beräkning av 
flamhöjd [kW] 

�̇�𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 Predikterad värmeeffektutveckling från brännaren i 
ett SBI-test [kW] 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 Predikterad värmeeffektutveckling från produkten i 
ett SBI-test [kW] 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 Predikterad total värmeeffektutveckling för Room 
Corner Test [kW/m2] 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡 Predikterad total värmeeffektutveckling för ett SBI-
test [kW] 

Grekiska tecken 
𝛼𝛼 Konstant vid beräkning av reaktionsfunktion i Cone 

Tools [-] 

𝛾𝛾 Empiriskt framtagen konstant för 
prediktionsberäkningar för Room Corner Test [-] 

𝜂𝜂𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑟𝑟𝑝𝑝𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 Reaktionsfunktionen vid prediktionsberäkningar för 
Room Corner Test 

𝜂𝜂𝑏𝑏𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑚𝑚𝑝𝑝 Reaktionsfunktionen då materialets yttemperatur, θs 
≥ 335°C 

𝜃𝜃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑏𝑏 Predikterad gastemperatur vid Room Corner Test 
[°C]  

𝜃𝜃𝑏𝑏 Predikterad yttemperatur av provmaterialet vid Room 
Corner Test [°C] 

ξ Korrelationsfaktor vid beräkningar för prediktion 
enligt Cone Tools 

ρ Densitet [kg/m3] 

τRCT Dimensionslös tid som används vid 
prediktionsberäkningar av Room Corner Test [-] 

τSBI Dummyvariabel vid beräkningar för ett SBI-test i 
Cone Tools [s] 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Trä är ett av våra viktigaste byggnadsmaterial. Trä är ett naturmaterial som dessutom har 
tekniska och ekonomiska fördelar, vilket gör det fördelaktigt vid byggnationer. [1] Dock finns 
det, ur ett brandsäkerhetsperspektiv, faktorer att beakta.  

Obehandlat trä klassas, enligt europeiska standarden EN 13501-1, med brandteknisk klass D. 
Detta visar på en högre brandpåverkan på ytskiktet än dess materialkonkurrenter betong och 
stål som klassas som obrännbara, klass A. [2]  För att förbättra träets brandegenskaper kan det 
behandlas med brandskyddsmedel som tillsätts genom impregnering eller täckning med 
brandskyddsfärg. Träets ytskikt kan då klassas C alternativt B. [3] 

Förutom att brandskyddsmedel förbättrar träets egenskaper att motstå brand så påverkar det 
några av träets andra egenskaper negativt. Till exempel tenderar salterna, som traditionella 
brandskyddsmedel består av, att ta upp fukt. Av detta skäl är brandskyddsbehandlat trä inte 
optimalt för användning utomhus, där luftfuktigheten är högre. [3] För att bevisa trä som 
användbart byggmaterial till ytterfasader testas det behandlade träet enligt den europeiska 
tekniska specifikationen CEN/TS 15912. Resultaten används sedan för att klassificera in 
brandskyddade träprodukter i bruksklassen INT 1 (torrt klimat) eller INT 2 (fuktigt klimat) för 
inomhusbruk eller EXT för utomhusbruk. [4] 

I Boverkets byggregler, BBR 21 avsnitt 5:551, anges vilka krav som ställs på ytterväggar. 
Kravet är att väggen skall upprätthålla en avskiljande funktion vid brandcellsgräns, begränsa 
brandspridning, begränsa risk för brandspridning längs med fasaden samt begränsa risken för 
personskador som kan åsamkas av nedfallande delar från ytterväggen. För byggnader som 
utförs med högst två plan ovan mark godkänns ytskikt med klass D-s2,d0, exempelvis 
obehandlat trä. För byggnader med tre plan eller fler finns krav att fasaden huvudsakligen 
skall utföras i klass A2-s1,d0 (obrännbart) men kan ha lägre klassade ytor inom vissa 
begränsningar. [5] Träfasader kan användas om de uppfyller krav vid provning enligt SP Fire 
105 (brandskyddat trä) [6] eller om byggnaden är sprinklad (t.ex. obehandlat trä). [5] 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utvärdera brandskyddat trä för utomhusbruk. Provning med 
konkalorimeter skall utföras på brandskyddsimpregnerat trä som utsatts för naturlig åldring. 
Variation av brandskyddsmedel och skyddande färgskikt kommer att utvärderas. Resultaten 
från konkalorimetern skall sedan översättas med predikteringsmodeller för att prediktera 
träprodukternas euroklass. Slutligen kommer beständigheten av brandskyddsmedlet efter 10 
års åldring att bedömas.  

1.3 Frågeställning 
Hur väl brandskyddsmedel bibehåller sin funktion över tid är än inte tillräckligt dokumenterat. 
Klassificering av träpaneler utifrån sin beständighet i utomhusmiljöer är därmed en osäkerhet. 
Detta skapar kunskapsluckor om hur brandskyddad trä eventuellt skulle kunna användas som 
fasadmaterial för byggnader med högre skyddsvärde. Fasader skall dessutom i högsta mån 
behålla sitt estetiska värde över tiden. Frågor som denna rapport skall besvara är: 

• Vilken effekt har brandskyddsmedel på träfasadernas brandegenskaper efter ett 
respektive tio års åldring?  
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• Vilken brandteknisk klass tillhör de brandskyddade träpanelerna, enligt 
predikteringsmodellerna Rule of Thumb, Trätek-modellen samt de två 
predikteringsmodellerna i Cone Tools? 

• Tillhör de provade träpanelerna bruksklass EXT, enligt CEN/TS 15912, efter tio års 
åldring?  

• Ger skillnaden av skyddande färgskikt en effekt på brandskyddsmedlets beständighet? 

1.4 Avgränsning 
Rapporten behandlar 25 olika paneler impregnerade med sex olika brandskyddsmedel. De 
paneler som valts ut för studien är baserat utifrån resultaten i det tidigare projektet 
InnoFireWood. [7] Varje panel testas med två provbitar i konkalorimetern. Testerna i 
konkalorimetern har begränsats till att endast utföras med en infallande värmestrålning om 50 
kW/m2. Klassificeringar sker efter predikteringsmodellerna Rule of Thumb [7], Trätek-
modellen [8] och Cone Tools [9] [10]. Rapporten kommer inte att utvärdera 
brandskyddsmedlena eller de skyddande färgskikten ur en kemiskt synpunkt då teknisk data 
för brandskyddsmedel eller skyddande färgskikt ej tillhandahållits. 

1.5 Projektmetodik 
Projektets inledande fas bestod av att analysera metodik samt de tidigare resultat från 
projektet InnoFireWood. Därefter har de konditionerade panelerna sågats till 
provbitsdimensioner och testats enligt ISO 5660. Konkalorimeterresultaten användes för 
analys enligt de fyra, tidigare nämnda, predikteringsmodellerna där ytskiktsklass och 
bruksklass förutspåtts. Utifrån analysen har brandskyddsmedlenas beständighet samt val av 
skyddande ytskikt diskuterats.  

  



  3 
 

2 Teori 
2.1 Förbränning av trä 
En brand startar med en antändning till följd av att materialet utsätts för en öppen låga eller 
genom självantändning. Vid självantändning utsätts materialet för värmestrålning som får 
materialet att pyrolysera, d.v.s. att materialet sönderdelas och avger pyrolysgaser. När 
pyrolysgaserna uppnår en tillräckligt hög koncentration mot träts yta kan antändning ske. [11] 

För obehandlat trä startar den termiska nedbrytningen vid 200-250°C men för att självantända 
kan en temperatur upp mot 530°C komma att krävas. Träets yta avger ungefär 2 g/(m2s) 
pyrolysgas vid antändning. [11] [6] 

Efter antändning förkolnar träet och branden sprids över materialets yta. 
Förkolningshastigheten är cirka 0,5 till 2,0 mm/min och beror i sin tur på träets egenskaper, 
till exempel träets fuktkvot, densitet samt tjocklek och tvärsnitt.  Det förbrända träet bildar ett 
kolskikt mellan den inkommande värmestrålningen och det fortfarande oförbrända, normala 
träet. [11] [6] 

 
Figur 1: Beskrivning av träs förkolning då det är utsatt för brand. [12] 

Kolskiktet skyddar det bakomliggande normala träet med en isolerande effekt. I trä med större 
dimensioner kan därmed förkolningshastigheten retardera över tvärsnittet. [11] [6] 

2.2 Brandskyddsimpregnering 
Brandskyddsimpregnering av trä utförs vanligen med vakuum och tryck. Vakuum- och 
tryckimpregnering kontrolleras så att rätt mängd brandskyddsmedel tillsätts materialet. Detta 
garanterar att impregneringen utförs korrekt och med exakta mängder brandskyddsmedel. 
Mängden brandskyddsmedel som krävs för ett godtyckligt brandskydd är ungefär 10-20 vikt-
% av träets massa. [13] [3] 

Brandskyddsmedel innehåller vanligen oorganiska salter såsom fosfater, borater eller sulfater. 
Deras vattenlösliga och hygroskopiska egenskaper bidrar till komplikationer vid användandet 
av brandskyddsmedel i utomhusmiljöer. Fukten i luften tas upp av salterna som migrerar ut ur 
träet och bildar saltutfällningar på ytan. Detta resulterar i en försämring av den 
brandskyddande verkan och påverkar även andra funktioner såsom målningsbarhet, 
fuktupptagning och hållfasthet. Dessutom har urlakningen en negativ effekt på det estetiska 
värdet. [3] 



  4 
 

Brandskyddsmedel hämmar träets brandpåverkan genom en eller en kombination av 
funktioner. Ett brandskyddsmedel kan förhindra antändning genom att ligga som ett 
värmeskyddande lager på materialytan. Det kan även späda träets pyrolysgaser som avges när 
temperaturen stiger eller förändra träets termiska egenskaper såsom densitet och termiska 
konduktivitet vilka också fördröjer förbränningen efter antändning. Andra faktorer som kan 
hämma förbränningen är att förändra pyrolysens reaktionskedja eller förhindra 
kedjereaktioner vid förbränning. [14]  

Ytbehandlingar genom doppning, sprayning, rollning eller borstning kan också ge ett visst 
brandtekniskt skydd men uppnår inte samma beständiga resultat som vakuum- eller 
tryckimpregnering. Detta eftersom brandskyddsfärgen endast fixeras på träets yta. 
Färgskiktets mängd kan variera mellan 300-600 g/m2 beroende på färgens egenskaper och 
brandskyddsprodukt. Färgen kan reagera på värme och sväller upp till ett isolerande skikt. 
Träet anses efter behandling kunna klassas upp till B-s1,d0. [15]  

3 Europeiska och internationella standarder 
Det europeiska systemet för brandsäkerhet i byggnader togs fram för att harmoinsera 
individuella länders regelverk med varandra i syfte att gynna handel. Systemet infördes i 
samband med upprättandet av byggproduktdirektivet (CPD) 1988 som sedan ersattes 2013 
med den nya byggproduktförordningen (CPR). CPR innehåller sju viktiga krav för 
byggnadskonstruktioner varav ett av kraven behandlar brandsäkerhet. Brandsäkerheten skall 
kontrolleras genom att följande krav uppfylls vid händelse av brand: 

• Byggnadsverkets bärförmåga kan antas förbli intakt under en bestämd tid. 
• Uppkomst och spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas.  
• Brandens spridning till angränsande byggnadsverk begränsas. 
• Personer som befinner sig i byggnadsverket kan lämna detta eller räddas på annat sätt. 
• Räddningsmanskapets säkerhet beaktas. [16] 

Brandsäkerheten i byggnader säkerställs med olika europeiska klassifikationer för 
brandexponerade byggprodukter samt provnings- och beräkningsstandarder för materials och 
byggkomponenters brandegenskaper. De europeiska standarderna återfinns inom den 
europeiska standardiseringsorganisationen (CEN). Klassificering av byggprodukters 
brandtekniska egenskaper samlas i standarden EN 13501-1 som är uppdelad i två delsystem. 
Delsystemen är byggprodukter utom golvbeläggning och golvbeläggning. Delsystemen har 
klassifikationer med avseende på byggprodukternas brandpåverkan. Byggprodukter klassas 
A-F där obrännbara produkter får klass A1 eller A2, brännbara i klass B-E och otestade i klass 
F. Dessa klassifikationer kan kombineras med tilläggsklassifikationer som rökproduktion (s1, 
s2 eller s3) och benägenhet att droppa under förbränning (d0, d1 eller d2). Det finns idag 
ingen specifik standard för bestämmande av fasaders brandegenskaper, dock använder sig 
vissa länder av standarden EN 13501-1 även i detta syfte. Sverige använder sig dessutom av 
provningsmetoden SP Fire 105 för ytterligare brandkrav. [6] 
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Tabell 1: Europeiska brandklasser enligt EN 13501-1  för byggprodukter utom golvbeläggning. [6] 

Huvud-
klass 

Rök-
klass 

Droppklass Krav enligt FIGRA 
[W/S] 

Exempel på 
produkter Obrännbarhet SBI Liten 

låga 
A1 - - x - - - Sten, glas, stål 
A2 s1, s2 

eller s3 
d0, d1 eller d2 x x - ≤ 120 Gipsskivor (tunt 

papper), 
mineralull 

B s1, s2 
eller s3 

d0, d1 eller d2 - x x ≤ 120 Gipsskivor 
(tjockt papper), 
brandskyddat trä 

C s1, s2 
eller s3 

d0, d1 eller d2 - x x ≤ 250 Tapet på 
gipsskiva, 
brandskyddat trä 

D s1, s2 
eller s3 

d0, d1 eller d2 - x x ≤ 750 Trä och 
träbaserade 
skivor 

E - - eller d2 - - x - Vissa 
syntetmaterial 

F - - - - - - Ingen 
brandklass 
bestämd 

 

Brandklasserna i EN 13501-1 för byggprodukter utom golvbeläggningar är baserade på 
resultat från två provningsmetoder för brännbara produkter, Liten låga (EN ISO 11925-2) och 
Single Burning Item (EN 13823). För klasserna A1 och A2 måste även Obrännbarhet (EN 
ISO 1182) och Värmepotential (EN ISO 1716) testas. 

Tabell 2: Europeiska brandprovningsmetoder för brännbara byggprodukter utom golvbeläggning. [6] 

Provmetod Huvudparameter för klassificering 
Liten låga, 
EN ISO 11925-2 

Flamspridning inom 60 eller 20 s 

Single Burning Item 
(SBI), EN 13823 

- FIGRA, FIre Growth RAte 
- SMOGRA, SMOke Growth RAte 
- Brinnande droppar eller partiklar  

 

Förutom dessa två provningsmetoder används provningsmetoden Room Corner Test (ISO 
9705) som ett storskaligt referensscenario för EN 13823 vid klassificering av ytskikt. [17] EN 
13823 och ISO 9705 kräver stora ekonomiska resurser och tid varvid småskaliga 
provningsmetoder används för att prediktera resultaten av ISO 9705 och EN 13823. En 
återkommande provningsmetod som används för prediktion är ISO 5660, se avsnitt 3.4, som 
är lätthanterligt och repetionsvänligt. [18]  

3.1 EN ISO 11925-2 
Denna metod testar produkters antändlighet vid direkt påverkan av en liten låga. 250  x 90 
mm2 provkroppar ställs upp vertikalt för att utsättas av en 20 mm hög flamma med en vinkel 
av 45° mot provkroppen. Lågan fås av en propanbrännare. Applikationstiden varierar för de 
olika euroklasserna; klass E utsätts i 15 sekunder och klass B, C och D i 30 sekunder. Data 
som kan fås av metoden är antändningstid, uppkomsten av brinnande droppar och 
flamspridning på produktens yta. Det är flamspridningen under 20 eller 60 sekunder som 
används vid bedömning av euroklass. [19] 



  6 
 

 

Figur 2: Försöksuppställning enligt EN ISO 11925-2. [19] 

3.2 EN 13823 
Single Burning Item-metoden baseras på ett brandscenario där en propanbrännare placeras i 
ett hörn uppbyggt av det material som skall testas. Propanbrännaren avger en värmeeffekt om 
30 kW vilket kan representera en brand i en papperskorg. Under testperiodens 20 minuter 
samlas rökgaserna upp i en huv. Rökgaserna analyseras i avseende på molfraktion av syre och 
koldioxid, temperatur, flödesberoende tryckskillnader samt ljusförsvagning med hjälp av 
sensorer. Testet predikterar produktens utvecklade värmeeffekt (HRR), total mängd utvecklad 
energi 600 sekunder efter antändning (THR600s) och rökproduktion (SPR). HRR och THR600s 
räknas ut med hjälp av förbränningens syreförbrukning medan rökproduktionen bedöms med 
ljusförsvagning i rökgaserna.  

Parameterkriterier för euroklasserna som fås av metoden är brandspridningsindex (FIGRA), 
THR600s och sidledsflamspridning (LFS). Även parametrar som rökproduktionsindex 
(SMOGRA) och total rökproduktion (TSP600s) samt uppkomsten av brinnande droppar under 
de första 600 sekunder av testet mäts och analyseras för tilläggsklasser. [7] 

 

Figur 3: Försöksuppställning för EN 13823. [20] 
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3.3 ISO 9705 
Vid provning av ytskikt i storskaligt försök används provningsmetoden ISO 9705 Room 
Corner Test. Metoden baseras på ett rumsbrandscenario där rummets alla ytskikt, förutom 
dörrväggen och golvet, utgörs av provmaterialet och en propanbrännare placeras i ett av 
rumshörnen. Testet pågår under 20 minuter. Under de första tio minuterna avger 
propanbrännaren en värmeeffekt om 100 kW som sedan höjs till 300 kW under de resterande 
tio minuterna om rummet inte har gått till övertändning. Provningen avbryts när flammor slår 
ut genom dörröppningen eftersom rummet då antas vara övertänt, vilket vanligtvis sker vid en 
värmeeffekt på 1 MW. 
   

Mätdata som ges av metoden är utvecklad värmeeffekt, total mängd utvecklad energi och 
rökproduktion. Dessa parametrar fås genom att rökgaserna samlas upp i en huv och analyseras 
med avseende på syreförbrukningen under förbränningen. Visuellt studeras fenomenet 
övertändning, brinnande droppar och flamspridning i rummet. [17] 
 

 
Figur 4: Försöksuppställning för ISO 9705. [17] 

3.4 ISO 5660 
ISO 5660 är en metod som kan användas för att bedöma materials brandegenskaper, t.ex. 
antändningsbenägenhet och värmeeffektutveckling. Metoden kan också användas för att 
modellera och prediktera mer storskaliga försök som EN 13823 och ISO 9705. Mätdata som 
fås från metoden är antändningstid, utvecklad värmeeffekt, mängd utvecklad energi, 
massförlust, rökutveckling samt effektivt värmevärde.  

Metoden använder sig av en konkalorimeter där en 100 x 100 mm2 provkropp utsätts för en 
förbestämd infallande värmestrålning. Provet avger pyrolysgaser som antänds med en 
gnisttändare. Mätdatan tas från en huv som samlar upp rök och mäter den kvarvarande 
syrehalten i röken för att beräkna den utvecklande värmeeffekten. Med hjälp av ett 
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lasersystem och en FTIR-analys kan rökutvecklingen respektive halten av giftiga gaser 
mättas. [18] 

 
Figur 5: Provuppställning för ISO 5660. [18] 

3.5 CEN/TS 15912 
Vid brandskyddsbehandling av trä beaktas vanligtvis inte brandegenskapernas beständighet 
(DRF). Det vill säga den funktion brandskyddsmedlet har efter det att produkten har varit i 
bruk under en viss tid. För trä som skall användas inomhus brukar DRF inte vara ett problem 
till följd av åldring utan endast träets estetiska värde påverkas negativt. Vid 
utomhusexponering kan dock träets brandegenskaper försämras under förbrukningstiden på 
grund av varierande luftfuktigheter och brandskyddsmedlets hygroskopiska egenskaper. 
Därför är DRF av stort intresse för både tillverkare som vill erbjuda konkurrenskraftiga 
fasader och för köpare som vill få hållbara produkter. Det finns idag inget krav på att 
brandskyddat trä ska uppnå någon beständighet enligt europeisk standard. [21] 

2006 togs Nordtestmetoden NT Fire 054 fram för att bedöma beständigheten hos 
brandskyddat trä. Den nordiska metoden överfördes till en europeisk metod när den 
europeiska tekniska specifikationen CEN/TS 15912 infördes 2013 som klassificerar 
brandskyddat trä i bruksklasser. Bruksklasserna är uppdelade för inomhus- (INT 1, INT 2) 
och utomhusanvändning (EXT). Inomhusbruksklasserna klassificeras genom att beräkna 
fuktkvoten i träet medan utomhusbruksklassen kräver att träet behåller sina brandegenskaper 
efter en längre tids utomhusexponering. Utomhusexponeringen kan ske genom accelererad 
eller naturlig åldring. [4]  
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Tabell 3: Bruksklasser för brandskyddat trä. [22] 

Bruksklasser  Brandklass Funktionskrav för olika slutanvändning 
av brandskyddat träa) 

 

DRF klass Avsedd 
användning 

Brandklass, 
initiellt 

Fuktegenskaperb) Brandklass efter 
väderexponering 

ST Kort tid Relevant 
brandklass 

- - 

INT 1 Inomhus, torrt Relevant 
brandklass 

- Fuktkvot < 20 % 
- Minimalt synligt salt 
utan ökning på ytan 
- Ingen 
vätskebildning 

- 

INT 2 Inomhus, fuktigt Relevant 
brandklass 

- Fuktkvot < 28 % 
- Minimalt synligt salt 
utan ökning på ytan 
- Ingen 
vätskebildning 

- 

EXT Utomhus Relevant 
brandklass 

- Fuktkvot < 28 % 
- Minimalt synligt salt 
utan ökning på ytan 
- Ingen 
vätskebildning  

Bibehållen 
brandklass(c,d) efter: 
- Accelererad åldring 
- Naturlig åldring 
- Annan 
dokumenterad 
åldringsmetod 

a) Ska uppfyllas av material producerat enligt samma tillverkningsprocess och med samma retention för uppnåd brandklass. 
b) För INT vid (70 ± 5) % RH och (25 ± 2) °C och för INT 2 vid (90 ± 5) % RH och (27 ± 2) °C. 
c) Kriterier för brandegenskaper enligt konkalorimetern, ISO 5660, efter väderexponering: 

Produkter med brandklass B: (Rate of Heat Release) RHR30s ave ≤ 150 kW/m2 under 600 s provning och (Total Heat 
Release) THR600s ≤ 20 % ökning jämfört med provning före väderexponering. 
Produkter med brandklass C: (Rate of Heat Release) RHR30s ave ≤ 220 kW/m2 under 600 s provning och (Total Heat 
Release) THR600s ≤ 20 % ökning jämfört med provning före väderexponering. 

d) DRF klass EXT är giltig endast för den typ av ytbehandling som provats. 
e) DRF klass EXT som uppmätts utan ytbehandling (med vanlig färg) gäller även för samma produkt med ytbehandling (med 
vanlig färg), förutsatt att ytbehandlingen inte påverkar brandegenskaperna.  
 

3.5.1 Accelererad åldring 
Accelererad åldring är en metod för att påskynda åldringseffekten för utomhusexponerat, 
brandskyddat trä. Metoden används för att kontrollera beständigheten för brandskyddade 
träprodukter. Accelererad åldring utförs genom att utsätta produkterna för regelbundna 
perioder av bevattning, torkning, vila och i vissa fall även för UV-ljus för att återskapa flera 
års utomhusexponering. Effekten av accelererad åldring kan uppnås genom att välja mellan 
två metoder, Metod A och Metod B. Provkroppen måste vara konditionerad till 50 ± 3 % RH 
och 23 ± 2° innan metoderna används. Efteråt jämförs produktens vikt innan åldringen med 
vad den väger efter för att räkna ut massförlusten. Massförlusten kan säga hur mycket av 
impregneringsmedlet som kan ha lakats ut. [22] 

3.5.1.1 Metod A 
Med Metod A utsätts provkroppen för tolv veckors exponering av upprepande cykler. Varje 
cykel består av 96 timmar bevattning och 72 timmar torkning. Vid bevattning fördelas vattnet 
jämt över provkroppen med en volym av 0,3 l/(m2min) och vid en temperatur mellan 2-16°C. 
Torkning sker med en kontrollerad temperatur mellan 57-60°C. [22] 

3.5.1.2 Metod B 
Provkroppen exponeras i en 24 timmars cykel vilken upprepas tills provkroppen har 
exponerats i totalt 1000 timmar. Cykeln består av följande moment: 
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• 4 timmar bevattning (12 ± 0,8 l/(m2min) med temperatur på < 32°C). 
• 4 timmar torkning med en temperatur mellan 63 ± 3°C samt exponering av UV-

strålning med en intensitet av 300 W. 
• 4 timmar bevattning (12 ± 0,8 l/(m2min) med temperatur på < 32°C). 
• 4 timmar torkning med en temperatur mellan 63 ± 3°C samt exponering av UV-

strålning med en intensitet av 300 W. 
• 8 timmar vila. [22] 

 

3.5.2 Naturlig åldring 
Metoden sker enligt den europeiska standarden EN 927-3. Vanliga egenskaper som undersöks 
efter åldring är till exempel träproduktens färg och glans, mögelbildning, sprickbildning, 
adhesion och allmänt utseende. [23] Det testade materialet skall åldras i ett klimat som 
motsvarar det där produkten skall användas. [22] 
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4 Predikteringsmodeller 
Euroklassificeringen baseras på de två provningsmetoderna EN ISO 11925-2 och EN 13823. 
Dock har olika predikteringsmodeller tagits fram för att prediktera euroklass för ytskikt med 
hjälp av resultat från ISO 5660.  

4.1 Klassificeringskriterier 
För att klassificera ytskikt har kriterier för materialens resultat i tester enligt EN ISO 11925-2, 
EN 13823 samt brandscenariot Room Corner Test bestämts. Obehandlat trä klassas i 
euroklass D. För att klassificera en behandlad produkt högre skall den uppnå kriterierna enligt 
tabellen nedan: 

Tabell 4: Kriterier för ytskiktsklass enligt EN 13501-1 vid provning enligt EN 13823 och EN ISO 11925-2 samt 
kriterier för brandscenariot ISO 9705 [24], [7] 

Klass Testmetoder Klassificeringskriterier Tilläggsklassificeringar 
B EN 13823 FIGRA ≤ 120 W/s 

LFS < provbitens kant 
THR600s ≤ 7,5 MJ 

Rökproduktion och brinnande 
droppar/partiklar. 

ISO 9705 Tid till övertändning > 1200 
s 

EN ISO 11925-2* Fs ≤ 150 mm i 60 s. 
C EN 13823 FIGRA ≤ 120 W/s 

LFS < provbitens kant 
THR600s ≤ 15 MJ 

Rökproduktion och brinnande 
droppar/partiklar. 

ISO 9705 600 s < Tid till övertändning 
≤ 1200 s 

EN ISO 11925-2* Fs ≤ 150 mm i 60 s. 
D EN 13823 FIGRA ≤ 750 W/s Rökproduktion och brinnande 

droppar/partiklar. ISO 9705  120 s < Tid till övertändning 
≤ 600 s 

EN ISO 11925-2* Fs ≤ 150 mm i 60 s. 
E ISO 9705 Tid till övertändning ≤ 120 s - 
* Tid för exponering: 30 sekunder. 

För tilläggsklassificering används följande kriterier: 

Tabell 5: Kriterier för rökproduktion samt droppbildning vid ytskiktsklassificering enligt EN 13501-1 vid 
provning enligt EN 13823 och EN ISO 11925-2. [24] [7] 

 Rökproduktion (s)  Brinnande droppar/partiklar (d) 
s1 SMOGRA ≤ 30 m2/s2 

TSP600s ≤ 50 m2 
d0 Inga brinnande droppar/partiklar inom 600s. 

s2 SMOGRA ≤ 180 m2/s2 

TSP600s ≤ 200 m2 
d1 Inga ihållande droppar/partiklar längre än 10 

s inom 600 s. 
s3 SMOGRA > 180 m2/s2 

TSP600s > 200 m2 
d2 Brinnande droppar/partiklar som är ihållande 

längre än 10 s. inom 600 s. 
 

4.2 Beräkning av SBI-parametrar 
FIGRA och THR600s räknas ut med följande ekvationer: 

𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐻𝐻𝐴𝐴 = 1000 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 �𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎(𝑝𝑝)
𝑝𝑝

�    (1) 

där RHRav är medelvärmeutvecklingen över 30 sekunder [kW] och t är tid som har avverkats 
från testets början (antändningen av brännaren) [s]. 
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𝑇𝑇𝐻𝐻𝐻𝐻600𝑏𝑏 = 1
1000

∑ 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻(𝑡𝑡)∆𝑡𝑡600𝑏𝑏
0𝑏𝑏     (2) 

 
där RHR(t) är värmeutvecklingen som funktion av tiden [kW] och ∆t är tidsintervall för 
datainsamling under mätningen, oftast 3 sekunder enligt testförsöksstandard.  
Enheterna för FIGRA och THR600s är [W/s] respektive [MJ]. LFS bedöms visuellt. [25] 

4.3 Rule of Thumb 
För Rule of Thumb utgörs bedömningsgrund av parametrarna tid till antändning och 
maximala värmeeffekt under en viss tid från ett konkalorimetertest. Dessa tids- och 
värmeeffektsgränser har fastställts med säkerhetsmarginal för att garantera att ytskikten med 
hög sannolikhet även klarar kraven vid en provning enligt SBI. Säkerhetsmarginalen bidrar 
till att produkters predikterade euroklass enligt Rule of Thumb inte når samma klass som då 
de provas enligt Single Burning Item. Därför kan matematiska modeller vara en bättre lösning 
för klassificering i särskilda fall. [7] Dessa särskilda fall kan bestämmas genom att analysera 
produkters HRR-kurvor efter konkalorimetertestet. Det värmeeffektsmönster som 
karaktäriserar svårpredikterade produkter är de med en brant första HRR-topp.  Obehandlat 
trä är ett typexempel på material som ofta får detta värmeeffektsmönster vid provning i 
konkalorimeter. [8] Kurvan startar med en tidig och brant första topp som dalar ut och 
efterföljs av en förkolningsprocess. Värmeeffekten stiger igen till en andra topp när materialet 
börjar brinna på baksidan. Denna kommer sedan åter att dala och till slut slockna.  

Bedömningsgrunderna utifrån tid till antändning och maximala värmeeffekten vid tester med 
konkalorimeter redovisas i tabellen nedan: 

Tabell 6: Klassificeringsgränser vid euroklassificering av ytskikt enligt Rule of Thumb med infallande 
värmestrålningen 50 kW/m2. [7] 

Euroklass Tid till antändning  
[s] 

HRRmax* 
[kW/m2] 

B ≥ 40 ≤ 100 
C ≥ 30 ≤ 180 
D ≥ 15 ≤ 250 
* ≤ 900 sekunder efter att produkten börjat utsättas för värmestrålning. 

4.4 Trätek-modellen 
SP Trätek (numera SP Träbyggande och boende) har utformat denna modell för att prediktera 
Room Corner Test-resultat. Modellen är framtaget genom att korrelera indataparametrar från 
konkalorimeterförsök med indataparametrar från Room Corner Test. 
   

28 byggprodukter har testats i både konkalorimeter och Room Corner Test. Standarden ISO 
9705 användes vid Room Corner-testerna. Konkalorimeterförsöken utfördes enligt ISO 5660 
med en infallande värmestrålning om 50 kW/m2. Valet av infallande värmestrålning 
motiverades med att alla produkter inte antände vid lägre värmestrålning (25 kW/m2 och 35 
kW/m2). För att korrelera indataparametern från Room Corner-testerna 
användes konkalorimeterparametrarna värmeeffekt, antändningstid samt 
provkroppens massförlust under testet.   
 

Korrelationen mellan parametrarna från konkaloirmeter och tid till övertändning i Room 
Corner Test analyserades med en linjär regressionsanalys (y = ax +b). Under 
regressionsanalyserna upptäcktes att en prediktion baserad på konkalorimeterparametrarna 
värmeeffekt och antändningstid gav en låg korrelation (0,74-0,78) med verkliga Room Corner 
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Test-resultat för att prediktionen skulle vara acceptabel. Prediktionen förbättrades (0,97-0,98) 
när medelvärdet på provproppens densitet lades till i regressionsanalysen. Medelvärdet på 
densiteten fungerade som ett förenklat uttryck av provkroppens termiska tröghet. 
Regressionsanalysen gav den bästa prediktionen med följande ekvation: 
 

tfo = a
tig
0,25ρ1,72

THR300
1,30 + b     (3) 

 

där tfo är tid till övertändning i Room Corner Test [s], tig är tid till antändning i 
konkalorimeterförsök [s], THR300 är den totala värmeeffekten under de första 300 sekunder 
efter provkroppens antändning vid en infallande värmestrålning om 50 kW/m2 [J/m2], ρ är 
medelvärdet för densiteten [kg/m3] och a [(J/m2)1,30*(kg/m3)-1,72*s0,75] samt b [s] är 
konstanter. Förenklat med värden på konstanterna blir ekvation (3): [26] 

tfo = 0,07
tig
0,25ρ1,7

THR300
1,3 + 60     (4) 

4.5 Cone Tools 
Cone Tools är en flamspridningsmodell som kan prediktera ett resultat som skulle kunna 
erhållas om en produkt testas enligt EN 13823 eller ISO 9705. Prediktionen görs utifrån 
resultat som erhållits vid tester enligt ISO 5660. Tid till antändning samt värden för utvecklad 
värmeeffekt är de parametrar från konkalorimetertestet som används i de framtagna 
ekvationerna. Cone Tools predikterar inte bara tid till övertändning, vilket Trätek-modellen 
gör, utan kan prediktera de flesta klassificeringsparametrar i EN 13501-1. Till exempel kan 
Cone Tools förutsäga SBI-parametrar som FIGRA och SMOGRA samt hela 
värmeeffektutvecklingen för produkten i ett SBI-test och Room Corner Test. Beräkningarna 
ger för produkter med normal förbränning, t.ex. obehandlat trä, ofta en bra förutsägning om 
ett fullskaletests resultat. Korrekta prediktioner för material som spricker, smälter, som har 
ytbehandlats eller på annat sätt avviker från det normala förbränningsmönstret är ofta svårare 
att erhålla.  [9] 

Cone Tools baseras på tre grundläggande antaganden: 

• Utvecklingen av förbränningsarean och värmeeffekten är ej beroende av varandra. 
• Förbränningsareans utveckling är proportionell mot inversen av konkalorimetertestets 

tid till antändning. 
• Värmeeffekt per areaenhet vid varje mätpunkt är densamma i ett SBI-test som med 

konkalorimeter. [9] 

4.5.1 Beräkningsmodell för Room Corner Test 
För att förutse Room Corner-testets värmeeffektutveckling krävs, förutom parametrarna tid 
till antändning och värmeeffektutvecklingen från konkalorimetertestet, även beräkningar av 
förbränningsarea, tid till antändning och materialets yttemperatur. [9] 

För att beräkna tid till antändning vid ett Room Corner Test används en korrelationsfaktor, ξ. 
Korrelationsfaktorn beräknas enligt ekvation (5): 

𝜉𝜉𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 = �𝑞𝑞"̇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
25000

�
2
     (5) 

där 𝑞𝑞"̇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 är den infallande värmestrålningen vid konkalorimetertestet [kW/m2]. 
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För att förutse tid till antändning vid Room Corner Test utifrån infallande värmestrålning och 
tid till antändning som erhållits i konkalorimetertest används följande ekvation: 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝜉𝜉𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅      (6) 

Ekvation (5) i (6) ger: 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 × �𝑞𝑞"̇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
25000

�
2
     (7) 

Vidare beräknas materialets förväntade yttemperatur, vilken beror av materialets termiska 
tröghet och gastemperatur. Gastemperaturen predikteras enligt ekvation (8): 

𝜃𝜃𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔 = 𝛾𝛾× 𝑄𝑄𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
2

5�      (8) 

Den termiska trögheten förenklas, IRV (Ignition Response Value), och bestäms proportionell 
mot den uppmätta tiden till antändning i konkalorimetern enligt ekvation (9): 

𝐹𝐹𝐻𝐻𝐼𝐼 = 1250 × 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖     (9) 

För halvoändliga kroppar vilka utsätts för konstant gastemperatur kan reaktionsfunktionen 
beräknas enligt ekvation (10): 

𝜂𝜂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟 = 𝜃𝜃𝑔𝑔
𝜃𝜃𝑔𝑔𝑚𝑚𝑔𝑔

= �1− exp � 𝑡𝑡
𝜏𝜏𝐻𝐻𝑅𝑅𝑇𝑇

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑒𝑒𝑒𝑒� 𝑡𝑡
𝜏𝜏𝐻𝐻𝑅𝑅𝑇𝑇

��   (10) 

där τRCT beräknas enligt: 

𝜏𝜏𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅 = 𝑆𝑆𝑅𝑅𝐼𝐼
ℎ2

      (11) 

Vid brännarens plym kan värmeövergångskoefficienten för konvektion antas vara 50 
kW/m2K. 

För att beräkna materialets yttemperatur som beror av tiden används Duhamels 
superpositionsprincip där produkten av yttemperaturen och reaktionsfunktionen, vilka varierar 
med tid, summeras. Detta enligt ekvation (12): [9] 

𝜃𝜃𝑔𝑔(𝑡𝑡) = ∑ 𝜃𝜃𝑔𝑔𝑟𝑟 × 𝜂𝜂𝑁𝑁−𝑟𝑟𝑁𝑁
𝑟𝑟=1      (12) 

Beräkning av förbränningsarea sker i flera steg. Först beräknas förbränningsareans tillväxt till 
dess att den uppnår 2 m2 alternativt maximalt upp till 600 sekunder efter antändning. Detta 
enligt ekvation (13): 

𝐴𝐴1(𝜂𝜂) = 3.0 × (𝜂𝜂 − 𝛼𝛼)     (13) 

där α är en konstant (0.25) och η beräknas enligt ekvation (14):  

𝜂𝜂 = 𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖

= 𝑝𝑝
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶×𝜉𝜉𝑅𝑅𝐶𝐶𝑅𝑅

     (14) 

Om materialets yttemperatur, vid en förbränningsarea om 2 m2 eller inom tiden 600 sekunder, 
uppnått ≥ 335°C antas branden gå mot övertändning och förbränningsareans spridning 
beräknas enligt ekvation (15): 
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𝐴𝐴2(𝜂𝜂) = 15 × ��𝜂𝜂 − 𝜂𝜂𝑔𝑔𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠� − 𝛼𝛼�+ 𝐴𝐴1(𝜂𝜂𝑔𝑔𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠)   (15) 

där ηspread beräknas enligt följande: [10] 

𝜂𝜂𝑔𝑔𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠 = 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐶𝐶𝑎𝑎𝑠𝑠
𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶×𝜉𝜉

− 𝛼𝛼     (16) 

4.5.2 Beräkningsmodell för SBI 
Även vid prediktioner av euroklass enligt SBI-test använder sig Cone Tools av en 
korrektionsfaktor för att omvandla tid till antändning, men även för den utvecklade 
värmeeffekten från konkalorimetertester. Korrektionsevkationer är enligt ekvation (17) och 
(18): 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 = 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 × �𝑞𝑞"̇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑞𝑞"̇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆

�     (17) 

där tig,SBI är predikterad tid till antändning vid ett SBI-test [s] och 𝑞𝑞"̇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 är den 
korresponderande infallande värmestrålningen för SBI-modellen i Cone Tools (40 kW/m2). 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 × � 𝑞𝑞"̇𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑞𝑞"̇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

�
0,5

    (18) 

där HRRCorr är predikterade utvecklade värmeeffekten vid SBI-test [kW/m2], och HRRCone är 
den utvecklade värmeeffekten från konkalorimetertestet [kW/m2]. Båda 
korrektionsekvationerna är framtagna utifrån halvoändlig kropp-teorin, vilket har visat sig ge 
de bästa prediktionerna.  

Förbränningsarean är en viktig del av beräkningarna för Cone Tools-prediktioner för SBI. 
Förbräningsarean kan utvecklas på två olika sätt beroende på vilken flamhöjd som uppskattas 
uppstå under SBI-testet. Figur 6 visar förbränningsareans modellerade utvecklingsmönster i 
Cone Tools där alla materials förbränningsarea antas utvecklas på likanade sätt direkt efter 
antändningen (I). Därefter kan utvecklingen antingen ske enligt II om flamhöjden < 1,5 m 
eller III om flamhöjden ≥ 1,5 m.  

 
Figur 6: Modellerad utveckling av förbränningsarean för ett SBI-test enligt Cone Tools. [27] 
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Förbränningsareans utveckling med tiden (A(t)) [m2] beräknas enligt ekvation (19) där den 
maximala förbränningsarean (Amax) [m2] ändras med flamhöjden: 

𝐴𝐴(𝑡𝑡) = 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ×

⎣
⎢
⎢
⎡
1 − �1 +

𝑝𝑝−
𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
2

𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖
� × 𝑟𝑟

�
𝑡𝑡−
𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
2

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖
�

⎦
⎥
⎥
⎤
�𝑒𝑒𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚ℎö𝑗𝑗𝑠𝑠 < 1,5 𝑚𝑚 → 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,35 𝑚𝑚2

𝑒𝑒𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚ℎö𝑗𝑗𝑠𝑠 ≥ 1,5 𝑚𝑚 → 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,60 𝑚𝑚2(19) 

Ekvation (19) och värdena för de maximala förbränningsareorna är empiriskt framtagna, t.ex 
representerar 0,35 m2 arean bakom brännarens flammor. [28] [29] 

Flamhöjden (H) för ett rumshörn fås av ekvation (20): [30] 

𝑅𝑅
𝐷𝐷

= 3 × �̇�𝑄∗23      (20) 

där D är diameter för brännaren [m] och �̇�𝑄∗ räknas ut enligt följande: 

�̇�𝑄∗ = �̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡 × �𝐷𝐷
5
3 × 1110�    (21) 

 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡 är den totala värmeeffektutvecklingen från brännaren och den testade produkten [kW]. 
Den totala värmeeffektutvecklingen kan beskrivas enligt följande ekvation: 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝𝑚𝑚𝑡𝑡 = �̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 + �̇�𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶    (22) 

där �̇�𝑄𝑏𝑏𝑏𝑏𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 är värmeeffektutvecklingen från brännaren, konstant 30 kW, och �̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 är 
värmeeffektutvecklingen från det testade produkten vilket varierar i tid [kW]. �̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 räknas 
ut med hjälp av Duhamels intregral: 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 = ∫ �̇�𝐴(𝜏𝜏𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)𝑞𝑞"̇𝑏𝑏𝑏𝑏
𝑝𝑝
0 (𝑡𝑡 − 𝜏𝜏𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆)𝑠𝑠𝜏𝜏𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆   

 (23) 

där 𝜏𝜏𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 är en dummyvariabel, �̇�𝐴 är tidsderivatan av förbränningsarean [m2/s] och 𝑞𝑞"̇𝑏𝑏𝑏𝑏 är 
värmeeffekten per areaenhet uppmätt från konkalorimetertestet [kW/m2]. Cone Tools 
använder sig av en numerisk lösning av Duhamels integral enligt följande: 

�̇�𝑄𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝𝑝𝑝 = ∑∆𝐴𝐴𝑖𝑖𝑞𝑞"̇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁−𝑖𝑖     (24) 

där ∆𝐴𝐴𝑖𝑖 är ändringen i förbränningsarea vid tidpunkten i [m2] och 𝑞𝑞"̇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑁𝑁−𝑖𝑖 är värmeeffekten per 
areaenhet efter (N-i) tid uppmätt vid konkalorimetertestet [kW/m2]. [28] [29]  
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5 Resultat från tidigare studier 
I projektet InnoFireWood testades kemiskt behandlade träprodukter efter ett års åldring med 
hjälp av accelererad åldring enligt NT Fire 053, Metod A. [7] 

5.1 Material 
15 träpaneler testades i InnoFireWood-projektet för utomhusanvändning. I projektet användes 
sex olika brandskyddsmedel som impregnerats in i panelerna genom tryck- och 
vakuumimpregnering. Varje serie av brandskyddsmedel utgjordes av antingen två eller tre 
paneler som skildes sig åt i val av skyddande färgskikt. Val av skyddande färgskikt var 
omålad, alkydfärg och linoljefärg. Valet av trämaterial för panelerna föll på furusplintved då 
den har en likartad permeabillitet längs hela materialet. Detta minimerar påverkan av 
träslagets egenskaper på testresultaten. [7] 

Tabell 7: Sammanställning av använda brandskyddsmedel i både InnoFireWood-projektet och i denna studie. 
[7] 

Produkt Använd kemikalie Impregnerat trä 
ID Namn Aktiv 

kemikalie 
Vätskor Konc. 

[%] 
Medel-mängd 
brandskydds-

medel  
[kg/m3] 

Densitet 
[kg/m3] 

OBE Obehandlad - - - - 542 
BS BSM 2000 

(Presso-
Center) 

Oorganiska 
salter med 
additiver 

FR, använd som 
ytbehandling av trä. 

44 347 830 

BF Flame Proof Oorganiska 
salter 
(kontroll) 

Gammal, 
hygroskopisk 
kemikalie. 

30 228 670 

DQ1 Dequest 20101 
(solutia) 

Fosfonat 
(HEDP) 

Använd för 
kylvatten. 

60 290 875 

DQ2 Dequest 20102 
(solutia) 

Fosfonat 
(HEDP) 

Använd för 
kylvatten. 

40 181 710 

BH Bayhibit AM 
(bayer) 

Organisk 
fosforsyra 
(PBTC) 

Används som 
korrosion inhibitor 
och 
dispergersmedel. 

50 236 790 

AF1 Addiflam R. 
SP31 (CTF 
2000) 

Fosfor- och 
kvävebaserad 

- 48 251 677 

AF2 Addiflam R. 
SP31 (CTF 
2000) 

Fosfor- och 
kvävebaserad 

- Okänd Okänd Okänd 

NF Novaflam TP1 
(Allinova) 

Organisk 
fosfonsyra 

- 45 206 618 

 

Tabell 8: Specificering av använd färg på provpaneler. [7] 

Färgtyp Antal skikt 
Totalmängd 

[g/m2] Skiktdetaljer 
Alkyd 4 530-650 1 skikt förbehandlingsolja,  

1 skikt förbehandlingsalkyd,  
2 toppskikt alkyd (alla produkter är 
lösningsmedelsburna) 

Linolja 3 400-550 2 skikt utspädd färg (30 % respektive 15 %),  
1 toppskikt outspädd färg. 
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5.2 Euroklassprediktering 
I InnoFireWood-projektet predikterades de omålade panelernas euroklass både initialt och 
efter åldring medan de med ett skyddande färgskikt predikterades endast efter åldring. 
Prediktionerna utfördes med bland annat predikteringsmodellerna Trätek-modellen och Rule 
of Thumb. Resultaten av predikteringsmodellerna visade på att några panelers 
brandegenskaper har tillräckligt beständighet för att ingå i bruksklassen EXT. 17 av de 25 
paneler som testas i denna studie testades även under InnoFireWood-projektet. Tabell 9 
redovisar information om de paneler som användes, Tabell 10 en sammanställning av initiala 
resultat från både konkalorimetertesten och predikteringsmodellerna och Tabell 11 visar 
resultat efter accelererad åldring samt EXT-klassning från projektet. Resultaten och 
prediktionerna i Tabell 11 är medelvärden av två provbitar förutom när en av provbitarna inte 
antände, då redovisas resultat från respektive provbit. [7] 

Tabell 9: Information om brandskyddsmedel, färgtyp och massförlust för panelerna efter åldring i 
InnoFireWood-projektet. [7] 

Produkt-ID Brandskyddsmedel Färgtyp Mängd 
brandskyddsmedel 

[kg/m3] 

Massförlust 
efter åldring  

[%] 

L005 BS Omålad 345 39,9 
L011 BS Alkyd 345 16,9 
L018 BS Linolja 345 38,8 
L025 BF Omålad 220 27,9 
L030 BF Alkyd 220 12,2 
L035 DQ1 Omålad 286 37,2 
L041 DQ1 Alkyd 286 14,3 
L048 DQ1 Linolja 286 15,6 
L055 DQ2 Omålad 177 26,4 
L061 DQ2 Alkyd 177 13,3 
L068 DQ2 Linolja 177 12,2 
L075 BH Omålad 241 41,8 
L081 BH Alkyd 241 19,1 
L088 BH Linolja 241 23,3 
L102 OBE Omålad - 2,3 
L107 OBE Alkyd - 0,8 
L114 OBE Linolja - 2,5 
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Tabell 10: Sammanställning av initiala konkalorimeterresultat och prediktioner från InnoFireWood-projektet. 
[7] 

 Konkalorimeterdata Predikterad tfo 
[min] 

Predikterad 
euroklass 

Produkt-
ID 

Brand-
skydds-
medel 

tig  
[s] 

HRRmax 
[kW/m2] 

THR 
[MJ/m2] 

Trätek Trätek Rule of 
Thumb 

L005 BS Ingen - - > 20 B B 

L025 BF Ingen - - > 20 B B 

L035 DQ1 Ingen - - > 20 B B 

L055 DQ2 Ingen - - > 20 B B 

L075 BH Ingen - - > 20 B B 

L102 OBE 15 177 126 2,2 D - 

 

Tabell 11: Sammanställning av konkalorimeterresultat och prediktioner från InnoFireWood-projektet efter 
accelererad åldring. [7] 

 Konkalorimeterdata Predikt-
erad tfo 
 [min] 

Predikterad 
euroklass 

DRF-
klass 
EXT 

Produkt-
ID 

Brand-
skydds-
medel 

tig 
 [s] 

HRRmax 
[kW/m2] 

THR 
[MJ/m2] 

Trätek Trä-
tek 

Rule  
of 

Thumb 

 

L005 BS 18 181 81,0 2,2 D D Nej 
L011 BS Ingen/51 -/110 -/86 > 20/14,9 B/C B/C Ja 
L018 BS 22 225 75,0 2,9 D D Nej 
L025 BF 22 140 76,0 3,2 D D Nej 
L030 BF Ingen - - > 20 B B Ja 
L035 DQ1 23 164 63,0 3,6 D D Nej 
L041 DQ1 Ingen - - > 20 B B Ja 
L048 DQ1 36/Ingen 49/- 33/- > 20 B B/C Ja 
L055 DQ2 26 179 79,0 3,2 D D/C Nej 
L061 DQ2 Ingen - - > 20 B B Ja 
L068 DQ2 Ingen - - > 20 B B Ja 
L075 BH 23 176 91,0 2,5 D D Nej 
L081 BH Ingen/129 -/235 -/73 > 20 B B/C Ja 
L088 BH 97 109 60,0 > 20 B B/C Ja 
L102 OBE 29 167 131 2,8 D D - 
L107 OBE 71 393 120 3,2 D D - 
L114 OBE 20 150 120 3,4 D D - 

 

Efter accelererad åldring motsvarande ett år har några av brandskyddsmedlena bibehållit sin 
funktion tillräckligt för att panelen skall DRF-klassas EXT. Bäst bibehållande funktion visar 
de paneler som målats med en alkydbaserad färg där kortast tid till antändning var 51 
sekunder medan de flesta inte antände alls. Även de paneler målade med linoljebaserad färg 
och behandlade med brandskyddsmedel Dequest 2010 eller Bayhibit Am klarade ett års 
åldring.  
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6 Experimentiell studie 
6.1 Material 
I denna studie användes furusplintved av dimensionerna 800x100x20 mm3 som behandlats 
med olika brandskyddsmedel som tillsatts genom tryck- och vakuumimpregnering. Alla 
paneler hade i sina ändar ett fuktskyddande silikonlager och några av panelerna hade även 
ytbehandlats med en skyddande färg. De skyddande färgskikten som användes är samma som 
i InnoFireWood-projeket, se Tabell 8. Totalt utgjordes variationen av 25 olika paneler. Efter 
att panelerna åldrats naturligt i tio år har de hållits konditionerade för att bevara rätt fuktkvot 
(50 % RH) och temperatur (23°C). 

Tabell 12: Information om provbitarnas ytbehandling och densitet. 

Brandskyddsmedel Ytfärg Produkt-ID Provbit 
Densitet 
 [kg/m³] 

BS Ingen L005 M 526 
N 493 

Alkyd L011 M 528 
N 538 

Linolje L018 M 551 
N 551 

BF Ingen L025 M 500 
N 511 

Alkyd L030 M 464 
N 497 

DQ1 Ingen L035 M 588 
N 573 

Alkyd L041 M 521 
N 520 

Linolje L048 M 562 
N 572 

DQ2 Ingen L055 M 494 
N 509 

Alkyd L061 M 550 
N 554 

Linolje L068 M 543 
N 541 

BH Ingen L075 M 570 
N 590 

Alkyd L081 M 488 
N 505 

Linolje L088 M 534 
N 547 

OBE Ingen L102 M 455 
N 449 

Alkyd L107 M 594 
N 603 

Linolje L114 M 526 
N 512 

 NF Ingen NF4-12 M 498 
N 500 

 Alkyd NF4-18 M 509 
N 506 

AF1 Ingen AF6-6 M 378 
N 376 

Alkyd AF6-13 M 551 
N 552 

Linolje AF6-20 M 580 
N 595 

 AF2 Ingen AF7-6 N 623 
K 624 

Alkyd AF7-13 M 440 
N 434 

Linolje AF7-20 M 613 
N 626 
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6.2 Metod 
6.2.1 Beredning av provbitar 
Panelerna sågades till provbitsdimensioner anpassade för konkalorimetertestet (100x100x20 
mm3). Provbitarna togs konsekvent från samma position i den ursprungliga panelen för att 
minimera skillnader i åldringseffekt längs med panelens längd. Beroende på provbitens 
position i panelen benämndes den med K = kantbit, N = nästföljande bit, M = mittbit. 
Kantbiten togs 100 mm in från panelens ände och de andra två bitarna direkt efter in mot 
panelens mitt. Tre provbitar förbereddes för att ha en bit som reserv, kantbiten, inför 
eventuellt tvetydiga/ojämna resultat.  

 
Figur 7: Förenklad illustration av hur provbitarna togs från panelbrädan. 1 = de första 10 cm som ej användes. 2 = kantbit, 
K; 3 = nästföljande bit, N; 4 = mittbit, M; 5 = överbliven panel. 

6.2.2 Kalibrering av konkalorimeter 
Innan användning av konkalorimetern utfördes dagliga kalibreringar för att säkerställa 
pålitliga resultat. Detta kallas för att utföra standard operating procedure. 
Kalibreringsprocessen kan kortfattat summeras med följande åtta steg: 

• Kontroll av filter och torkmedel. 
• Bestämning av ventilationsflöde; uppnått när 15 mätningar i följd visar värden inom 2 

l/min från det önskade volymflödet, 24 l/min.  
• Kalibrering av röksystem; normalisering av lasersystemet. 
• Kalibrering av gasanalysatorer; 

o Volymprocent: 
 20,950 % O2. 
 ~ 0,06 % CO2. 
 0,01 % CO. 

o Volymflöde: 
 3,5 l/min O2. 
 3,5 l/min CO/CO2. 

• Kontroll av konhöjden; konen skall vara placerad 25 mm ovanför provkroppen. 
• Kontroll av kalibreringsfaktor; acceptabla värden på kalibrerningsfaktor ligger mellan 

0,040 – 0,046 och får inte skilja mer än 0,002 från föregående värde.  
• Bestämning av infallande värmestrålning; 50 kW/m2 i denna studie.  
• Bestämning av laborationsförhållanden; 

o Temperatur, 23°C. 
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o Relativ fuktighet, 35%. 
o Atmosfärstryck, 101,325 kPa. [31] 

6.2.3 Konkalorimetertest 
Ungefär 25 minuter före konkalorimetertestet vägdes och mättes respektive provbit. 
Tidsgränsen är satt för att undvika differenser i provbitarnas fuktkvot. 

Provbiten placerades i provhållaren med underliggande isolering samt omslutande folie. 
Därefter placerades provbiten centralt under konen vartefter den utsattes för en infallande 
värmestrålning om 50 kW/m2. Parametrar som mättes under testerma var tid till antändning 
[s] och HRR [kW/m2]. Testerna genomfördes i 900-1100 s beroende på värmeeffektens 
utveckling. Testerna avslutades när HRR-kurvan stabiliserade sig efter den andra utvecklade 
värmeeffetktstoppen.  

6.3 Testresultat 
Tabell 13 redovisar resultaten av tid till antändning, total mängd utvecklad energi efter 300 
sekunder från antändning samt maxvärdet av utvecklad värmeeffekt inom 900 sekunder från 
att testet startades. Ett handhavandefel uppkom vid testning av provbit AF7-6M varvid den 
ersattes med kantbit AF7-6K.  
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Tabell 13: Resultat av tid till antändning, total mängd utvecklad energi efter 300 sekunder från antändning samt 
maxvärdet av utvecklad värmeeffekt inom 900 sekunder från att testet startades.  

Produkt-ID Provbit Tid till antändning  
[s] 

THR300  
[MJ/m²] 

HHR(max)*  
[kW/m²] 

L005 M 18 41 347 
N 14 39 222 

L011 M 13 38 217 
N 16 35 270 

L018 M 18 39 274 
N 17 39 231 

L025 M 12 38 250 
N 13 38 253 

L030 M 18 30 177 
N 13 31 174 

L035 M 15 42 202 
N 14 41 256 

L041 M 20 33 246 
N 22 34 248 

L048 M 26 34 242 
N 27 35 206 

L055 M 16 41 233 
N 16 40 221 

L061 M 19 39 250 
N 21 40 263 

L068 M 16 38 215 
N 19 38 214 

L075 M 16 40 213 
N 18 40 226 

L081 M 21 34 254 
N 20 33 225 

L088 M 12 33 173 
N 18 36 211 

L102 M 11 38 192 
N 16 39 209 

L107 M 26 38 224 
N 24 39 242 

L114 M 17 33 205 
N 17 35 198 

NF4-12 M 12 39 198 
N 11 40 199 

NF4-18 M 17 32 207 
N 17 33 222 

AF6-6 M 10 39 202 
N 11 39 233 

AF6-13 M 22 36 242 
N 26 37 282 

AF6-20 M 23 35 218 
N 21 36 235 

AF7-6 N 18 40 265 
K 16 41 273 

AF7-13 M 17 33 291 
N 18 35 257 

AF7-20 M 19 40 262 
N 20 41 281 

* Inom 900 s efter att provbiten började utsättas för värmestrålning. 
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6.3.1 Värmeutveckling per provbit 
För varje panel har en graf över provbitarnas värmeeffektutveckling tagits fram för att se 
eventuella avvikelser provbitarna emellan. Figurerna nedan redovisar varje provbits 

värmeeffektutveckling.  

 

 

Figur 10: Utvecklad värmeeffekt av proverna L018 
(brandskyddsmedel BS). 

Figur 11: Utvecklad värmeeffekt av proverna L025 
(brandskyddsmedel BF). 

Figur 8: Utvecklad värmeeffekt av proverna L005 
(brandskyddsmedel BS). 

Figur 9: Utvecklad värmeeffekt av proverna L011 
(brandskyddsmedel BS). 
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Figur 12: Utvecklad värmeeffekt av proverna L030 
(brandskyddsmedel BF). 

Figur 13: Utvecklad värmeeffekt av proverna L035 
(brandskyddsmedel DQ1). 

Figur 14: Utvecklad värmeeffekt av proverna L041 
(brandskyddsmedel DQ1). 

Figur 15: Utvecklad värmeeffekt av proverna L048 
(brandskyddsmedel DQ1). 
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Figur 16: Utvecklad värmeeffekt av proverna L055 
(brandskyddsmedel DQ2). 

Figur 17: Utvecklad värmeeffekt av proverna L061 
(brandskyddsmedel DQ2). 

Figur 18: Utvecklad värmeeffekt av proverna L068 
(brandskyddsmedel DQ2). 

Figur 19: Utvecklad värmeeffekt av proverna L075 
(brandskyddsmedel BH). 
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Figur 20: Utvecklad värmeeffekt av proverna L081 
(brandskyddsmedel BH). 

Figur 21: Utvecklad värmeeffekt av proverna L088 
(brandskyddsmedel BH). 

Figur 22: Utvecklad värmeeffekt av proverna L102 
(obehandlad OBE). 

Figur 23: Utvecklad värmeeffekt av proverna L107 
(obehandlad OBE). 

Figur 24: Utvecklad värmeeffekt av proverna L114 
(obehandlad OBE). 

Figur 25: Utvecklad värmeeffekt av proverna NF4-12 
(brandskyddsmedel NF). 
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Figur 26: Utvecklad värmeeffekt av proverna NF4-18 
(brandskyddsmedel NF). 

Figur 27: Utvecklad värmeeffekt av proverna AF6-6 
(brandskyddsmedel AF1). 

Figur 28: Utvecklad värmeeffekt av proverna AF6-13 
(brandskyddsmedel AF1). 

Figur 29: Utvecklad värmeeffekt av proverna AF6-20 
(brandskyddsmedel AF1). 
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Figur 32: Utvecklad värmeeffekt av proverna AF7-20 (brandskyddsmedel AF2). 

  

Figur 30: Utvecklad värmeeffekt av proverna AF7-6 
(brandskyddsmedel AF2). 

Figur 31: Utvecklad värmeeffekt av proverna AF7-13 
(brandskyddsmedel AF2). 
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6.3.2 Jämförelse av skyddande färgskikt 
Omålade paneler och de målade med de två olika färgtyperna (alkyd och linolja) har jämförts 
för att bedöma hur de olika färgtyperna påverkar respektive brandskyddsmedel vid brand. 
Jämförelsen utfördes genom att ta ut en medelvärdes HRR-kurva för respektive panel och 
placera in dem i samma graf. Färgtyperna har en bestämd färg för respektive graf; blå = 
omålad, orange = alkyd och grå = linolja. Foton av panelerna och färgens beständighet efter 
naturlig åldring kan ses i Bilaga 1. För vidare information om varje brandskyddsmedel, 

färgtyp och panel, se Tabell 7, 8 och 12.  

 

 

  

Figur 33: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad, 
orange = alkyd och grå = linolja (brandskyddsmedel 

BS). 
Figur 34: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad och 

orange = alkyd (brandskyddsmedel BF). 

Figur 35: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad, 
orange = alkyd och grå = linolja (brandskyddsmedel 

DQ1). 
Figur 36: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad, 

orange = alkyd och grå = linolja (brandskyddsmedel 
DQ2). 
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Figur 41: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad, orange = alkyd och grå = linolja (brandskyddsmedel AF2). 

  

Figur 37: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad, 
orange = alkyd och grå = linolja (brandskyddsmedel 

BH). 
Figur 38: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad, 

orange = alkyd och grå = linolja (obehandlad OBE). 

Figur 39: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad, 
orange = alkyd och grå = linolja (brandskyddsmedel 

NF). 
Figur 40: Utvecklad värmeeffekt: blå = omålad, 

orange = alkyd och grå = linolja (brandskyddsmedel 
AF1). 
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6.3.4 Jämförelse av brandskyddsmedel med samma skyddande färgskikt 
För att jämföra effekten av det skyddande färgskiktet vid användandet av olika 
brandskyddsmedel analyserades dessa i tre grafer, se nedan.  

 

 

 
Figur 44: Utvecklad värmeeffekt av de paneler som haft ett skyddande färgskikt innehållande linolja. 

  

Figur 42: Utvecklad värmeeffekt av de paneler som ej 
haft ett skyddande färgskikt. 

Figur 43: Utvecklad värmeeffekt av de paneler som 
haft ett skyddande färgskikt innehållande alkyd. 
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7 Analys 
7.1 Reproducerbarhet 
Vid analys av erhållna resultat från konkalorimetertesterna parades provbitarnas HRR-kurvor 
från respektive panel ihop och jämfördes. Alla grafer har ett tvåtoppsmönster med en 
avsvalnande förkolningsprocess mellan HRR-topparna. Alla kurvor följer liknande mönster 
med ringa avvikelser vilket gör att provbitens placering i panelen kan försummas och 
resultaten kan antas tillförlitliga. De mest förekommande avvikelserna är tiden till HRR-
kurvans andra topp, hur länge den varade samt till vilken effekt denna steg.  

Resultatet av HRR-kurvorna för panelen med prov-ID L005 är de kurvor som avviker mest 
från varandra, se Figur 7.  

7.2 Inverkan av färgtyp 
Vid ockulär undersökning av panelerna efter åldring, se foton i Bilaga 1, bedömdes att 
alkydmålade paneler bibehåller färgen bättre än linoljemålade paneler. För de flesta paneler 
har sprickor uppkommit efter åldringen. Detta gäller framförallt för de paneler som är 
impregnerade med brandskyddsmedlena Novaflam TP1 (NF4-12 – NF-18), BSM 2000 (L005 
– L018), och Flame Proof (L025 – L030). Panelerna med brandskyddsmedlena Bayhibit AM 
(L075 – L088) och Dequest 20102 (L055 – L068) har klarat av åldringen bäst estetiskt. Dessa 
paneler har bibehållit det mesta av både alkyd- och linoljefärgen.  

Panelerna med alkyd- och linoljefärg har i de flesta fall en förskjuten värmeeffektutveckling 
jämfört med de omålade panelerna. Dessutom har de målade panelerna lägre HRR-värden 
under förkolningsprocessen. För de flesta paneler där alkydfärgen har bibehållits på ytan har 
panelerna fått en märkbar högre första HRR-topp. Dessa paneler har också fått en längre tid 
till antändning för sju av de nio olika paneler. Även linoljefärgen har haft en positiv effekt på 
tid till antändning, förutom för två paneler där tid till antändning blev kortaste av alla tester.  

Vid analys mellan de olika brandskyddsmedlena med samma skyddande färgskikt är 
skillnaden i det initiala brandförloppet litet. Den stora variationen syns under testets sista 500 
sekunder. Enligt dessa resultat kommer alltså variation av skyddande färgskikt inte att 
påverka tiden till antändning och den höga första HRR-toppen. 

Skillnaden i tid till antändning mellan panelerna med samma brandskyddsmedel är i de flesta 
fall liten. Största variationen som uppmättes var med brandskyddsmedlet Addiflam R. SP311 
(AF6-6, AF6-13 och AF6-20) där medelvärdet på tid till antändning varierade med 13 
sekunder. Här hade panelen som var målad med alkydfärg en klart längre tid till antändning 
jämfört med den omålade panelen.  

Näst störst skillnad av tid till antändning fick serien L035-L048 med brandskyddsmedlet 
Dequest 20101. Här var skillnaden 12 sekunder, bara en sekund kortare än den största 
skillnaden. Till skillnad från AF6-serien så var det panelen med den linoljebaserade färgen 
som dröjde till antändning. 

Bedömning av bäst lämpad färg utifrån panelernas värmeeffektutveckling har gjorts med en 
samlad bedömning av det totala brandförloppet. Första och andra HRR-topparnas maxvärde, 
förkolningsprocessen samt förskjutning av brandförloppet var de bedömningsgrunder som 
användes. 
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Tabell 14: Skillnader i tid till antändning och bedömning av bäst lämpad färg för respektive panelserie. 

7.3 Prediktering enligt Trätek-modellen 
Vid användandet av Trätek-modellen förutsades panelernas tid till övertändning i ett Room 
Corner Test med ekvation (4), se avsnitt 4.4. Prediktionen för varje panel utfördes genom att 
ta ut ett medelvärde för tid till övertändning och jämföra medelvärdet med 
klassificeringskriterierna för Room Corner Test, se avsnitt 4.1. Panelernas brandpåverkan 
predikterades att tillhöra euroklass D eller E enligt Trätek-modellen. 

  

Serie Brandskyddsmedel Längst tid 
[s] (färg)* 

Kortast tid 
[s] (färg)* 

Skillnad tig 
[s]* 

Bäst lämpad 
färg efter 

granskning av 
HRR 

L005 - L018 BS 18 (Alkyd) 15 (Linolja) 3 Linolja 

L025 - L030 BF 16 (Alkyd) 13 (Omålad) 3 Alkyd 
L035 - L048 DQ1 27 (Linolja) 15 (Omålad) 12 Alkyd 
L055 - L068 DQ2 20 (Alkyd) 16 (Omålad) 4 Linolja 
L075 - L088 BH 21 (Alkyd) 16 (Linolja) 5 Alkyd 
L102 - L114 OBE 25 (Alkyd) 14 (Omålad) 11 Alkyd 
NF4-12 - N4-18 NF 17 (Alkyd) 12 (Omålad) 5 Alkyd 
AF6-6 - AF-20 AF1 24 (Alkyd) 11 (Omålad) 13 Linolja 
AF7-6 - AF7-20 AF2 20 (Linolja) 17 (Omålad) 3 Alkyd 
* Medelvärde av provbitarna 
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Tabell 15: Parametrar och prediktion av euroklass enligt Trätek-modellen. 

Brandskyddsmedel Produkt-ID Provbit tig 
[s] 

ρ 
[kg/m3] 

THR300s 
[MJ/m2] 

tfo 
[s] 

Medel tfo 
[s] 

Euroklass 

BS L005 M 18 526 41 108 106 E 
N 14 493 39 104 

BS L011 M 13 528 38 110 115 E 
N 16 538 35 119 

BS L018 M 18 551 39 117 116 E 
N 17 551 39 115 

BF L025 M 12 500 38 104 106 E 
N 13 511 38 107 

BF L030 M 18 464 30 119 120 E 
N 13 497 31 120 

DQ1 L035 M 15 588 42 115 114 E 
N 14 573 41 113 

DQ1 L041 M 20 521 33 126 126 D 
N 22 520 34 125 

DQ1 L048 M 26 562 34 136 137 D 
N 27 572 35 137 

DQ2 L055 M 16 494 41 102 105 E 
N 16 509 40 107 

DQ2 L061 M 19 550 39 118 118 E 
N 21 554 40 117 

DQ2 L068 M 16 543 38 115 116 E 
N 19 541 38 117 

BH L075 M 16 570 40 116 119 E 
N 18 590 40 121 

BH L081 M 21 488 34 117 120 E 
N 20 505 33 123 

BH L088 M 12 534 33 119 121 D 
N 18 547 36 123 

OBE L102 M 11 451 38 96 98 E 
N 16 449 39 99 

OBE L107 M 26 594 38 133 132 D 
N 24 603 39 131 

OBE L114 M 17 526 33 124 121 D 
N 17 512 35 117 

NF NF4-12 M 12 498 38 104 103 E 
N 11 500 40 101 

NF NF4-18 M 17 508 32 122 121 D 
N 17 506 33 119 

AF1 AF6-6 M 10 378 39 86 86 E 
N 11 376 39 86 

AF1 AF6-13 M 22 551 36 126 126 D 
N 26 552 37 126 

AF1 AF6-20 M 23 580 35 135 134 D 
N 21 595 36 133 

AF2 AF7-6 N 18 623 40 127 126 D 
K 16 624 41 124 

AF2 AF7-13 M 17 440 33 107 106 E 
N 18 434 35 104 

AF2 AF7-20 M 19 613 40 126 127 D 
N 20 626 41 127 
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7.4 Prediktering enligt Rule of Thumb 
Tabell 6 användes vid bedömning av panelernas euroklass där bedömning utfördes med en 
kombination av parametrarna tid till antändning och maxvärdet av utvecklad värmeeffekt 
inom 900 sekunder från att testet startades. Parametrarna är medelvärden av provbitarna för 
varje panel, se Tabell 13 för provbitarnas parametrar. Alla paneler bedöms enligt Rule of 
Thumb att tillhöra euroklass D eller lägre.  

Tabell 16: Parametrar och predikterad euroklass enligt Rule of Thumb. 

Produkt-ID Brandskyddsmedel Medelvärde av HRRmax* 
[kW/m²] 

Medelvärde av tig [s] Euroklass 

L005 BS 285 16 <D 
L011 BS 243 15 D 
L018 BS 253 18 <D 
L025 BF 252 13 <D 
L030 BF 175 16 D 
L035 DQ1 229 15 D 
L041 DQ1 247 21 D 
L048 DQ1 224 27 D 
L055 DQ2 227 16 D 
L061 DQ2 257 20 <D 
L068 DQ2 214 18 D 
L075 BH 219 17 D 
L081 BH 240 21 D 
L088 BH 192 16 D 
L102 OBE 200 14 <D 
L107 OBE 233 25 D 
L114 OBE 201 17 D 
NF4-12 NF 198 12 <D 
NF4-18 NF 214 17 D 
AF6-6 AF1 218 11 <D 
AF6-13 AF1 262 24 <D 
AF6-20 AF1 227 22 D 
AF7-6 AF2 269 17 <D 
AF7-13 AF2 274 18 <D 
AF7-20 AF2 272 20 <D 
* Inom 900 s efter att provbiten började utsättas för värmestrålning. 

7.5 Prediktering enligt Cone Tools 
Beräkningar med Cone Tools, se avsnitt 4.5.1 och 4.5.2 för beräkningsmodeller, har utförts 
för varje provbit. För resultat av Cone Tools-beräkningarna, se Bilaga 2. Cone Tools 
predikterade att alla paneler kommer att tillhöra euroklass D eller E.  

7.5.1 Prediktering av Room Corner Test 
Tabell 17 redovisar predikterad tid till övertändning samt medelvärdet av tid till övertändning 
mellan de två provbitarna för respektive panel. Medelvärdet av tid till övertändning används 
som klassificeringsparameter för prediktion av euroklass, se avsnitt 4.1 för 
klassificeringskriterier för Room Corner Test. 
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Tabell 17: Parametrar och predikterad euroklass för Room Corner Test enligt Cone Tools. 

Produkt-
ID 

Brandskyddsmedel Provbit tig  
[s] 

tfo 
[s] 

Medel tfo 
[s] 

Euroklass 

L005 BS M 18 116 107 E 
N 14 97 

L011 BS M 13 86 97 E 
N 16 108 

L018 BS M 18 108 109 E 
N 17 110 

L025 BF M 12 81 84 E 
N 13 87 

L030 BF M 18 142 123 D 
N 13 104 

L035 DQ1 M 15 100 97 E 
N 14 93 

L041 DQ1 M 20 127 110 E 
N 22 93 

L048 DQ1 M 26 184 182 D 
N 27 180 

L055 DQ2 M 16 103 104 E 
N 16 104 

L061 DQ2 M 19 115 119 E 
N 21 123 

L068 DQ2 M 16 107 121 D 
N 19 135 

L075 BH M 16 107 111 E 
N 18 114 

L081 BH M 21 143 138 D 
N 20 132 

L088 BH M 12 97 113 E 
N 18 129 

L102 OBE M 11 77 90 E 
N 16 102 

L107 OBE M 26 174 168 D 
N 24 162 

L114 OBE M 17 114 115 E 
N 17 115 

NF4-12 NF M 12 86 82 E 
N 11 78 

NF4-18 NF M 17 138 130 D 
N 17 122 

AF6-6 AF1 M 10 68 85 E 
N 11 101 

AF6-13 AF1 M 22 135 124 D 
N 26 113 

AF6-20 AF1 M 23 149 140 D 
N 21 130 

AF7-6 AF2 N 18 113 94 E 
K 16 75 

AF7-13 AF2 M 17 110 130 D 
N 18 150 

AF7-20 AF2 M 19 123 131 D 
N 20 139 
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7.5.2 Prediktering av SBI-test 
Tabell 18 redovisar predikterade medelvärden på parametrarna FIGRA och THR600s för 
respektive panel. FIGRA och THR600s används som klassificeringsparametrar för SBI-test, se 
avsnitt 4.1 för klassificeringskriterier för SBI och avsnitt 4.2 för beräkning av parametrarna.  

Tabell 18: Parametrar och predikterad euroklass för SBI-test enligt Cone Tools. 

Panel FIGRA max* 
[W/s] 

THR600s*  
[MJ] 

Predikterad Euroklass 

L005 839 40 ≤ E 
L011 967 34 ≤ E 
L018 822 34 ≤ E 
L025 1108 35 ≤ E 
L030 677 27 D 
L035 930 38 ≤ E 
L041 822 33 ≤ E 
L048 413 29 D 
L055 879 39 ≤ E 
L061 749 34 D 
L068 707 34 D 
L075 806 35 ≤ E  
L081 600 29 D 
L088 745 32 D 
L102 1047 36 ≤ E 
L107 458 31 D 
L114 764 31 ≤ E 
NF4-12 1112 38 ≤ E 
NF4-18 618 29 D 
AF6-6 1175 39 ≤ E 
AF6-13 724 31 D 
AF6-20 597 33 D 
AF7-6 1036 38 ≤ E 
AF7-13 702 31 D 
AF7-20 645 33 D 
*Medelvärde för de två provbitarna. 
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7.7 Sammanställning av predikterade euroklasser 
Tabell 19 visar en sammanställning av medelvärden av konkalorimeterresultaten, predikterad 
euroklass enligt respektive predikteringsmodell och bedömning av klassning till DRF-klass 
EXT för varje panel. De fyra predikteringsmodellerna har predikterat att alla paneler kommer 
att tillhöra euroklass D eller lägre, vilket resulterar i att ingen av panelerna har tillräckligt hög 
beständighet för att klara DRF-klass EXT enligt CEN/TS 15912.  

Tabell 19: Sammanfattning av konkalorimeterdata, predikterade euroklasser för ett Room Corner Test och SBI-
test samt bedömning av beständighet. 

 Brandegenskaper efter åldring 
Produkt Brand-

skydds
-medel 

Konkalorimeterdata Predikterad euroklass DRF-
klass 
EXT 

tig 
[s] 

HRRmax 
[kW/m2] 

THR 
[MJ/m2] 

Trätek Cone 
Tools* 

Rule of 
Thumb 

Cone 
Tools** 

L005 BS 16 285 103 E E <D ≤ E Nej 
L011 BS 15 243 103 E E D ≤ E Nej 
L018 BS 18 253 108 E E <D ≤ E Nej 
L025 BF 13 252 114 E E <D ≤ E Nej 
L030 BF 16 275 108 E D D D Nej 
L035 DQ1 15 229 116 E E D ≤ E Nej 
L041 DQ1 21 247 113 D E D ≤ E Nej 
L048 DQ1 27 224 118 D D D D Nej 
L055 DQ2 16 227 103 E E D ≤ E Nej 
L061 DQ2 20 257 123 E E <D D Nej 
L068 DQ2 18 214 119 E D D D Nej 
L075 BH 17 219 113 E E D ≤ E Nej 
L081 BH 21 240 95 E D D D Nej 
L088 BH 16 192 112 D E D D Nej 
L102 OBE 14 200 110 E E <D ≤ E Nej 
L107 OBE 25 233 137 D D D D Nej 
L114 OBE 17 201 120 D E D ≤ E Nej 
NF4-12 NF 12 198 121 E E <D ≤ E Nej 
NF4-18 NF 17 214 91 D D D D Nej 
AF6-6 AF1 11 218 83 E E <D ≤ E Nej 
AF6-13 AF1 24 262 117 D D <D D Nej 
AF6-20 AF1 22 227 121 D D D D Nej 
AF7-6 AF2 17 269 136 D E <D ≤ E Nej 
AF7-13 AF2 18 274 98 E D <D D Nej 
AF7-20 AF2 20 272 129 D D <D D Nej 
* Cone Tools-prediktion av Room Corner-resultat. 
** Cone Tools-prediktion av SBI-resultat. 
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8 Diskussion 
Predikteringsmodellerna visar tydligt att brandskyddsmedlena inte har kvar sin 
brandskyddande funktion efter tio års åldring. Alla paneler har klassats D eller lägre vilket 
motsvarar samma klass som de obehandlade panelerna. Eftersom några av panelerna hade en 
tillräcklig beständighet efter ett års åldring skulle det vara intressant att prova dessa paneler 
efter två, tre, fyra och fem års åldring. Genom att utföra analyser av panelernas brandpåverkan 
efter det nämnda tidsspannet kan troligen en bättre bedömning av panelernas 
brandegenskapers beständighet göras. Att jämföra beständigheten efter ett års åldring med tio 
års åldring är ett alldeles för långt spann för att beskriva de brandskyddande egenskapernas 
försämring samt beständighet. 

Efter att ha analyserat färgtypernas effekt på panelernas brandpåverkan kan slutsatsen dras att 
de skyddande färgskikten förbättrar brandskyddsmedlets beständighet. Målade paneler visade 
sig ge en längre tid till antändning, förskjutning av värmeeffektutveckling, lägre HRR-värden 
under förkolningsprocessen och i vissa fall även en lägre andra HRR-topp. Förskjutningen av 
den andra HRR-toppen samt sänkning av dess värmeffekt tros ha en väldigt liten inverkan vid 
brand. 

De alkydmålade panelerna får en markant högre första HRR-topp jämfört med de omålade 
och linoljemålade panelerna. Detta beror troligtvis på att alkydfärgen innehåller komponenter 
som bidrar till en ökning av värmeeffekt. Analyserna av de skyddande färgskiktens effekter 
på panelerna visar på att alkydfärgen har varit bäst. Alkydfärgen har i de flesta fall lett till 
längre antändningstider, lägre HRR-värden under stora delar av brandförloppet och haft bäst 
estetisk beständighet. Vi rekommenderar dock att se över vad i alkydfärgen som kan ge 
upphov till den stora ökningen i värmeeffekt direkt efter antändning.  

Inget pekar på att det skulle vara till följd av ytskiktsfärg eller viss typ av brandskyddsmedel 
som leder till skillnad av predikteringsklass eller göra enskilda paneler svårtolkade. Dock 
stämmer alla HRR-kurvor överens med den profil som ej lämpar sig för bedömning utifrån 
Rule of Thumb. Dock antyder även denna predikteringsmodell att panelerna kommer att 
tillhöra samma klass som obehandlat trä.   

Vid jämförelse av de predikterade resultaten framgår det att de olika modellerna ofta förutser 
olika klass för samma panel. Totalt gavs elva av panelerna samma klass enligt alla fyra 
modeller. Detta kan förklaras av att skillnaden mellan klass D och E är liten.  

Prediktion och klassificering enligt Rule of Thumb bör utvecklas enligt den matematiska 
modell som nämns i avsnitt 4.3 Rule of Thumb. Rule of Thumb är utöver sina brister vid 
branta, tidiga HRR-toppar en lättförståelig och användarvänlig predikteringsmodell.  

Cone Tools och Trätek-modellen som båda predikterar resultat för ett Room Corner Test 
överensstämde till 68 %, Rule of Thumb och prediktion av SBI i Cone Tools överensstämmer 
till 60% och mellan de två predikteringsmodellerna i Cone Tools överensstämde resultaten 
hela 92%. Eftersom prediktionerna inte analyseras mot verkliga tester kan dock ingen slutsats 
kring vilken av modellerna som lämpar sig bäst för prediktion av åldrat brandskyddat trä 
göras.  

De prediktioner som inte stämde överens varierade generellt sett med en högre och lägre 
klass. Det går alltså inte att konstatera att någon av metoderna predikterar med en större 
säkerhetsmarginal än den andra. Dock var de två avvikande prediktionerna i Cone Tools båda 
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klassade lägre enligt Room Corner-prediktionen vilker antyder att denna eventuellt har en lite 
större marginal än SBI-prediktionen. Detta skulle kunna undersökas vid en analys av fler 
avvikande resultat. 

8.1 Felkällor 
Provbitarna från panel L005 har för skilda mönster för att säga att resultaten är tillräckligt 
pålitliga. Kantbiten L005K borde även ha testats i konkalorimetern för att kontrollera vilken 
av provbitarna L005M:s och L005N:s värmeeffektutveckling som skulle representera 
brandbeteendet av panelen.  

I den tidigare studien InnoWoodFire-projektet användes accelererad åldring för att åldra 
panelerna medan panelerna i denna studie har åldrats genom naturlig åldring. Skillnader i 
åldringsmetod kan göra att jämförelsen mellan ett års och tio års åldring analyseras felaktigt 
med hänsyn till metodernas effekter på materialet.  

Laborationsförhållandena har varit varierande under testning av provbitarna. Vid ett tillfälle 
hade ett utomstående brandexperiment genomförts dagen innan vilket kan ha påverkat 
faktorer som rummets luftfuktighet och temperatur. När ett tiotal tester hade utförts i rad 
märktes att temperaturen i rummet hade ökat från den rekommenderade temperaturen 23°C.  

Prediktionen av euroklass med hjälp av predikteringsmodellerna bör hanteras med en viss 
försiktighet och kritik. Både resultat från Cone Tools och Rule of Thumb ger inte alltid 
överensstämmande prediktioner av verkliga Room Corner Test och SBI-test. Detta sker 
främst då materialet innehåller sprickor och har ytbehandlats eller har liknande HRR-mönster 
som panelerna i testerna. Samtiliga predikteringsmodeller i denna studie predikterar 
förenklade resultat jämfört med verkligheten, t.ex. förenklar både Trätek-modellen och Cone 
Tools materialens termiska tröghet. Dessutom finns det vissa osäkerheter om 
predikteringsmodellerna verkligen kan förutsäga euroklass för brandskyddade träprodukter.  

I denna studie har alla paneler givit dåliga värden för tid till antändning och HRRmax vilket 
resulterar i att panelerna bör klassas som antingen D eller E, vilket predikteringsmodellerna 
har gjort. Vi rekommenderar att vid framtida projekt när verkliga Room Corner Test och SBI-
test utförs för brandskyddat trä att resultaten av dessa tester jämförs med 
predikteringsmodellerna för att bedöma deras autencitet för just brandskyddat trä.   

8.2 Slutsats 
Analysen av att samtliga paneler predikteras tillhöra ytskiktsklass D eller lägre och att ingen 
av panelerna predikteras tillhöra bruksklass EXT efter tio års åldring. Brandskyddsmedlena 
kan därmed konstateras inte ha kvar sin brandskyddande funktion efter 10 års åldring. Dock 
tyder det på att de skyddande färgskikten förbättrar brandskyddsmedlets beständighet. 

8.3 Förslag på vidare studier 
Följande förslag på vidare studier ges med koppling till detta arbete: 

• Provning av samma panelprodukter men som endast åldrats 2, 3 och 5 år för att se 
brandskyddsmedlenas avtagande brandskyddseffekt. 

• Provning av paneler utförda med modernare skyddande ytskikt samt om 
brandskyddsmedel kan utföras urlakningsbeständiga och hur effektiva sådana 
produkter kan vara i furusplintved efter 10 års naturlig åldring.  
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Bilaga 1 
Nedan följer foton av panelerna efter tio års ådring och konditionering. 

 
Figur 45: Foto av panelerna L018 (t.v.), L005 (mitten) och L011 (t.h.) innan sågning (brandskyddsmedel BS). 

 
Figur 46: Foto av panelerna L025 (t.v.) och L030 (t.h.) innan sågning (brandskyddsmedel BF). 
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Figur 47: Foto av panelerna L035 (t.h.), L041 (t.v.) och L048 (mitten) innan sågning (brandskyddsmedel DQ1). 

 
Figur 48: Foto av panelerna L055 (t.v.), L061 (mitten) och L068 (t.h.) innan sågning (brandskyddsmedel DQ2). 

  

 
Figur 49: Foto av panelerna L075 (t.v.), L081 (mitten) och L088 (t.h.) innan sågning (brandskyddsmedel BH).  
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Figur 50: Foto av panelerna L102 (t.v.), L107 (mitten) och L114 (t.h.) innan sågning (obehandlad OBE). 

 
Figur 51: Foto av panelerna NF4-12 (t.v.) och NF4-18 (t.h.) innan sågning (brandskyddsmedel NF). 

 
Figur 52: Foto av panelerna AF6-6 (t.v.), AF6-13 (mitten) och AF6-20 (t.h.) innan sågning (brandskyddsmedel 

AF1). 
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Figur 53: Foto av panelerna AF7-6 (t.v.), AF7-13 (mitten) och AF7-20 (t.h.) innan sågning (brandskyddsmedel 
AF2). 
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Bilaga 2 
Nedan följer resultat från Cone Tools-beräkningarna. 

L005M: 

Tid till övertändning (RCT) = 116 s 

THR 600s (SBI) = 40.6 MJ 

Figra Max (SBI) = 762.9 W/s 

 

 

L011M: 

Tid till övertändning (RCT) = 86 s 

THR 600s (SBI) = 36.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 1087.5 W/s 

Figur 54: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L005M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BS). 
Figur 55: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L005M vid SBI-test (brandskyddsmedel BS). 

Figur 56: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L011M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BS). 
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Figur 57: Predikterad värmeeffektutveckling för provbit L011M vid SBI-test (brandskyddsmedel BS). 
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L018M: 

Tid till övertändning (RCT) = 108 s 

THR 600s (SBI) = 33.2 MJ 

Figra Max (SBI) = 834.7 W/s 

 

L025M: 

Tid till övertändning (RCT) = 81 s 

THR 600s (SBI) = 34.9 MJ 

Figra Max (SBI) = 1144.7 W/s 

Figur 58: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L018M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BS). 

 

Figur 59: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L018M vid SBI-test (brandskyddsmedel BS). 
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Figur 60: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L025M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BF). 
Figur 61: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L025M vid SBI-test (brandskyddsmedel BF). 
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L030M: 

Tid till övertändning (RCT) = 142 s 

THR 600s (SBI) = 26.5 MJ 

Figra Max (SBI) = 546 W/s 

 

L035M: 

Tid till övertändning (RCT) = 100 s 

THR 600s (SBI) = 38.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 897 W/s 

Figur 62: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L030M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BF). 
Figur 63: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L030M vid SBI-test (brandskyddsmedel BF). 
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Figur 64: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L035M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ1). 
Figur 65: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L035M vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ1). 
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L041M: 

Tid till övertändning (RCT) = 127 s 

THR 600s (SBI) = 28.9 MJ 

Figra Max (SBI) = 680.5 W/s 

 

L048M: 

Tid til övertändning (RCT) = 184 s 

THR 600s (SBI) = 28.1 MJ 

Figra Max (SBI) = 405.4 W/s 

Figur 66: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L041M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ1). 
Figur 67: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L041M vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ1). 
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Figur 68: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L048M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ1). 
Figur 69: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L048M vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ1). 
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L055M: 

Tid till övertändning (RCT) = 103 s 

THR 600s (SBI) = 41.1 MJ 

Figra Max (SBI) = 883 W/s 

 

L061M: 

Tid till övertändning (RCT) = 115 s 

THR 600s (SBI) = 33.6 MJ 

Figra Max (SBI) = 766.3 W/s 

Figur 70: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L055M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ2). 
Figur 71: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L055M vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ2). 
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Figur 72: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L061M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ2). 
Figur 73: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L061M vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ2). 
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L068M: 

Tid till övertändning (RCT) = 107 s 

THR 600s (SBI) = 34.8 MJ 

Figra Max (SBI) = 826.3 W/s 

 

L075M: 

Tid till övertändning (RCT) = 100 s 

THR 600s (SBI) = 35.8 MJ 

Figra Max (SBI) = 945.2 W/s 

Figur 74: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L068M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ2). 
Figur 75: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L068M vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ2). 
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Figur 76: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L075M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BH). 
Figur 77: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L075M vid SBI-test (brandskyddsmedel BH). 
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L081M: 

Tid till övertändning (RCT) = 143 s 

THR 600s (SBI) = 29.2 MJ 

Figra Max (SBI) = 576.6 W/s 

 

L088M: 

Tid till övertändning (RCT) = 97 s 

THR 600s (SBI) = 32.5 MJ 

Figra Max (SBI) = 862.5 W/s 

Figur 78: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L081M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BH). 
Figur 79: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L081M vid SBI-test (brandskyddsmedel BH). 
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Figur 80: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L088M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BH). 
Figur 81: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L088M vid SBI-test (brandskyddsmedel BH). 
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L102M: 

Tid till övertändning (RCT) = 77 s 

THR 600s (SBI) = 36.4 MJ 

Figra Max (SBI) = 1194.9 W/s 

 

L107M: 

Tid till övertändning (RCT) = 174 s 

THR 600s (SBI) = 30.1 MJ 

Figra Max (SBI) = 443.6 W/s 

Figur 82: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L102M vid Room Corner Test (obehandlad 

OBE). 
Figur 83: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L102M vid SBI-test (obehandlad OBE). 
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Figur 84: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L107M vid Room Corner Test (obehandlad 

OBE). 
Figur 85: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L107M vid SBI-test (obehandlad OBE). 
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L114M: 

Tid till övertändning (RCT) = 114 s 

THR 600s (SBI) = 29.3 MJ 

Figra Max (SBI) = 773 W/s 

 

NF4-12M: 

Tid till övertändning (RCT) = 86 s 

THR 600s (SBI) = 36.9 MJ 

Figra Max (SBI) = 1037.3 W/s 

Figur 86: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L114M vid Room Corner Test (obehandlad 

OBE). 
Figur 87: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L114M vid SBI-test (obehandlad OBE). 
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Figur 88: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit NF4-12M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel NF). 

Figur 89: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit NF4-12M vid SBI-test (brandskyddsmedel NF). 
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NF4-18M: 

Tid till övertändning (RCT) = 138 s 

THR 600s (SBI) = 28.3 MJ 

Figra Max (SBI) = 567.7 W/s 

 

AF6-6M: 

Tid till övertändning (RCT) = 113 s 

THR 600s (SBI) = 35 MJ 

Figra Max (SBI) = 791.2 W/s 

Figur 90: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit NF4-18M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel NF). 

Figur 91: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit NF4-18M vid SBI-test (brandskyddsmedel NF). 
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Figur 92: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-6M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF1). 

Figur 93: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-6M vid SBI-test (brandskyddsmedel AF1). 
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AF6-13M: 

Tid till övertändning (RCT) = 110 s 

THR 600s (SBI) = 30 MJ 

Figra Max (SBI) = 831.2 W/s 

 

AF6-20M: 

Tid till övertändning (RCT) = 123 s 

THR 600s (SBI) = 35.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 693.5 W/s 

Figur 94: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-13M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF1). 

Figur 95: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-13M vid SBI-test (brandskyddsmedel 

AF1). 
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Figur 96: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-20M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF1). 

Figur 97: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-20M vid SBI-test (brandskyddsmedel 

AF1). 
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AF7-6N: 

Tid till övertändning (RCT) = 68 s 

THR 600s (SBI) = 41.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 1439.7 W/s 

 

AF7-13M: 

Tid till övertändning (RCT) = 135 s 

THR 600s (SBI) = 31.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 645.8 W/s 

Figur 98: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-6N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF2). 

Figur 99: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-6N vid SBI-test (brandskyddsmedel AF2). 
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Figur 100: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-13M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF2). 

Figur 101: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-13M vid SBI-test (brandskyddsmedel 

AF2). 
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AF7-20M: 

Tid til övertändning (RCT) = 149 s 

THR 600s (SBI) = 29.4 MJ 

Figra Max (SBI) = 549.2 W/s 

 

L005N: 

Tid tll övertändning (RCT) = 97 s 

THR 600s (SBI) = 40 MJ 

Figra Max (SBI) = 915.1 W/s 

Figur 102: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-20M vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF2). 
Figur 103: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-20M vid SBI-test (brandskyddsmedel 

AF2). 
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Figur 104: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L005N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BS). 
Figur 105: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L005N vid SBI-test (brandskyddsmedel BS). 
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L011N: 

Tid till övertändning (RCT) = 103 s 

THR 600s (SBI) = 31.8 MJ 

Figra Max (SBI) = 892 W/s 

 

L018N: 

Tid till övertndning (RCT) = 110 s 

THR 600s (SBI) = 34 MJ 

Figra Max (SBI) = 808.8 W/s 

Figur 106: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L011N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BS). 
Figur 107: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L011N vid SBI-test (brandskyddsmedel BS). 
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Figur 108: : Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L018N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BS). 
Figur 109: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L018N vid SBI-test (brandskyddsmedel BS). 
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L025N: 

Tid till övertändning (RCT) = 87 s 

THR 600s (SBI) = 35 MJ 

Figra Max (SBI) = 1071.4 W/s 

 

L030N: 

Tid till övertändning (RCT) = 104 s 

THR 600s (SBI) = 27.8 MJ 

Figra Max (SBI) = 807.9 W/s 

Figur 110: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L025N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BF). 
Figur 111: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L025N vid SBI-test (brandskyddsmedel BF). 
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Figur 112: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L030N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BF). 
Figur 113: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L030N vid SBI-test (brandskyddsmedel BF). 
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L035N:  

Tid till övertändning (RCT) = 93 s 

THR 600s (SBI) = 37.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 963.3 W/s 

 

L041N: 

Tid till övertändning (RCT) = 136 s 

THR 600s (SBI) = 29.9 MJ 

Figra Max (SBI) = 613.6 W/s 

Figur 114: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L035N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ1). 
Figur 115: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L035N vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ1). 
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Figur 116: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L041N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ1). 
Figur 117: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L041N vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ1). 
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L048N: 

Tid till övertändning (RCT) = 180 s 

THR 600s (SBI) = 29.3 MJ 

Figra Max (SBI) = 420.6 W/s 

 

L055N: 

Tid till övertändning (RCT) = 104 s 

THR 600s (SBI) = 37.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 875.4 W/s 

Figur 118: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L048N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ1). 
Figur 119: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L048N vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ1). 
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Figur 120: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L055N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ2). 
Figur 121: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L055N vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ2). 
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L061N: 

Tid till övertändning (RCT) = 123 s 

THR 600s (SBI) = 34 MJ 

Figra Max (SBI) = 731.4 W/s 

 

L068N: 

Tid till övertändning (RCT) = 135 s 

THR 600s (SBI) = 33.3 MJ 

Figra Max (SBI) = 587.8 W/s 

Figur 122: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L061N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ2). 
Figur 123: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L061N vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ2). 
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Figur 124: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L068N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel DQ2). 
Figur 125: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L068N vid SBI-test (brandskyddsmedel DQ2). 
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L075N: 

Tid till övertändning (RCT) = 114 s 

THR 600s (SBI) = 35.3 MJ 

Figra Max (SBI) = 784.7 W/s 

 

L081N: 

Tid till övertändning (RCT) = 132 s 

THR 600s (SBI) = 28.2 MJ 

Figra Max (SBI) = 623.6 W/s 

Figur 126: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L075N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BH). 
Figur 127: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L075N vid SBI-test (brandskyddsmedel BH). 
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Figur 128: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L081N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BH). 
Figur 129: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L081N vid SBI-test (brandskyddsmedel BH). 
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L088N: 

Tid till övertändning (RCT) = 129 s 

THR 600s (SBI) = 32.2 MJ 

Figra Max (SBI) = 626.7 W/s 

 

L102N: 

Tid till övertändning (RCT) = 102 s 

THR 600s (SBI) = 34.6 MJ 

Figra Max (SBI) = 899.7 W/s 

Figur 130: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L088N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel BH). 
Figur 131: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L088N vid SBI-test (brandskyddsmedel BH). 
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Figur 132: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L102N vid Room Corner Test (obehandlad 

OBE). 
Figur 133: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L102N vid SBI-test (obehandlad OBE). 



  89 
 

L107N: 

Tid till övertändning (RCT) = 162 s 

THR 600s (SBI) = 31.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 471.8 W/s 

 

L114N: 

Tid till övertändning (RCT) = 115 s 

THR 600s (SBI) = 32.1 MJ 

Figra Max (SBI) = 755.5 W/s 

Figur 134: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L107N vid Room Corner Test (obehandlad 

OBE). 
Figur 135: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L107N vid SBI-test (obehandlad OBE). 
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Figur 136: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit L114N vid Room Corner Test (obehandlad 

OBE). 
Figur 137: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit L114N vid SBI-test (obehandlad OBE). 
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NF4-12N: 

Tid till övertändning (RCT) = 78 s 

THR 600s (SBI) = 39.6 MJ 

Figra Max (SBI) = 1186.2 W/s 

 

NF4-18N: 

Tid till övertändning (RCT) = 122 s 

THR 600s (SBI) = 29.6 MJ 

Figra Max (SBI) = 668.6 W/s 

Figur 138: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit NF4-12N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel NF). 
Figur 139: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit NF4-12N vid SBI-test (brandskyddsmedel NF). 



  92 
 

 

  

Figur 140: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit NF4-18N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel NF). 
Figur 141: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit NF4-18N vid SBI-test (brandskyddsmedel NF). 
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AF6-6N: 

Tid till övertändning (RCT) = 75 s 

THR 600s (SBI) = 40.5 MJ 

Figra Max (SBI) = 1280.8 W/s 

 

AF6-13N: 

Tid till övertändning (RCT) = 150 s 

THR 600s (SBI) = 32.3 MJ 

Figra Max (SBI) = 572.4 W/s 

Figur 142: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-6N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF1). 
Figur 143: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit AF6-6N vid SBI-test (brandskyddsmedel AF1). 
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Figur 144: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-13N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF1). 
Figur 145: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit AF6-13N vid SBI-test (brandskyddsmedel AF1). 
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AF6-20N: 

Tid till övertändning (RCT) = 139 s 

THR 600s (SBI) = 31.1 MJ 

Figra Max (SBI) = 596.3 W/s 

 

AF7-6K: 

Tid till övertändning (RCT) = 101 s 

THR 600s (SBI) = 35.7 MJ 

Figra Max (SBI) = 910.8 W/s 

Figur 146: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF6-20N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF1). 
Figur 147: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit AF6-20N vid SBI-test (brandskyddsmedel AF1). 
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Figur 148: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-6K vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF2). 
Figur 149: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit AF7-6K vid SBI-test (brandskyddsmedel AF2). 
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AF7-13N: 

Tid till övertändning (RCT) = 113 s 

THR 600s (SBI) = 31.1 MJ 

Figra Max (SBI) = 801.7 W/s 

 

AF7-20N: 

Tid till övertändning (RCT) = 130 s 

THR 600s (SBI) = 36.6 MJ 

Figra Max (SBI) = 645.5 W/s 

Figur 150: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-13N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF2). 
Figur 151: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit AF7-13N vid SBI-test (brandskyddsmedel AF2). 
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Figur 152: Predikterad värmeeffektutveckling för 
provbit AF7-20N vid Room Corner Test 

(brandskyddsmedel AF2). 
Figur 153: Predikterad värmeeffektutveckling för 

provbit AF7-20N vid SBI-test (brandskyddsmedel AF2). 


