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SAMMANFATTNING 
 

Idag är många flamskyddsmedel miljö- och hälsoskadliga vilket skapat ett intresse hos sam-

hället att hitta ett flamskyddsmedel med fullgoda egenskaper som samtidigt är bra för människa 

och miljö. Fytinsyra är ett naturligt förekommande ämne som skapas av växter för att lagra 

fosfor och har enligt undersökningar visat potential som ett effektivt flamskyddsmedel för cel-

lulosabaserade material. Flamskyddsmedlet kan förstärkas genom att kombinera fytinsyra med 

olika joner som fås från ofarliga salter vilket leder till att synergieffekter kan fås genom att ett 

flertal olika flamskyddsmekanismer kombineras. I detta projekt har lösningar med 3 mass% 

fytinsyra kombinerats med aluminium-, järn- och natriumjoner med molförhållanden 1:0.4, 

1:0,4 samt 1:6.  

 

Projektet avgränsades till att endast använda solstickans tändstickor där provbitar gjordes i form 

av stickor, kuber och spån. Stickorna doppades en, tre och fem gånger i flamskyddsmedel, ku-

berna en respektive fem gånger och spånet doppades endast en gång. Flamtester utfördes på 

stickor där antändningstid, tid till förkolning och tid till böjning undersöktes, med hjälp av ku-

berna och termogravimetrisk analys (TGA) undersöktes den termiska sönderdelningen av träet 

och förbränningsvärmen för spånet undersöktes med hjälp av bombkalorimetri. 

 

Med störst massa kvar efter förbränning (ca 10%) gjordes en bedömning att NaPA var det mest 

effektiva flamskyddsmedlet jämfört med FePA och AlPA. Dessutom gjordes bedömningen att 

fler antal dopp i flamskyddsmedel resulterar i en förbättring av flamskyddsegenskaperna och 

andelen kolrester som finns kvar efter förbränning ökar. 
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ABSTRACT 
 

Today, many flame retardants are harmful to the environment and to health which has created 

an interest in society to find a flame retardant with adequate properties which at the same time 

is good for humans and the environment. Phytic acid is a naturally occurring substance created 

by plants for storing phosphorus and has, according to studies, shown potential as an effective 

flame retardant for cellulose-based materials. The flame retardant can be enhanced by combin-

ing phytic acid with different ions obtained from harmless salts, which results in synergistic 

effects obtained by combining several different flame-retardant mechanisms. In this project, 

solutions with 3 mass% phytic acid have been combined with aluminum, iron and sodium ions 

with molar ratios of 1:0.4, 1:0.4 and 1:6. 

 

The project was delimited to only using matches from the Solstickan brand where samples were 

made in the form of sticks, cubes and dust. The sticks were dipped in flame retardant one, three 

and five times, the cubes one and five times and the dust was dipped only once. Burning tests 

were performed on the sticks to examine time to ignition, the time until the stick became black 

by carbon residue and the time for bending, using the cubes and thermogravimetric analysis 

(TGA) the thermal decomposition of wood was studied and combustion heat for the reaction of 

the dust was examined using bomb calorimetry.  

 

With the largest mass remaining after combustion (about 10%) an assessment was made that 

NaPA was the most effective flame retardant compared to FePA and AlPA. In addition, a con-

clusion was made that the more numbers of dips in flame retardant results in an improvement 

of the flame-retardant properties and the proportion of carbon residues remaining after com-

bustion increases. 
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TERMER OCH DEFINITIONER 
 

• Flamskyddsmedel: Ska enligt definition förhindra, fördröja eller reducera spridning 

av en uppkommen flamma. (Riksantikvarieämbetet, u.å.) 

 

• Bränsle: Ska kunna reagera med ett oxidationsmedel, exempelvis syret i luften. 

(Räddningsverket, 1996) 

 

• Pyrolys: En process där en yta upphettas till en hög temperatur. Miljön ska vara syre-

fri. Ytan ska sönderfalla utan att förbränning sker. (Räddningsverket, 1996)  

 

• Förbränning: En reaktion mellan ett brännbart material och ett oxidationsmedel som 

leder till en oxiderad produkt. (Helmenstine, 2018) 

 

• Glödförbränning: Heterogen oxidation som sker vid träytan eller inuti porösa 

material och äger rum då bränslet är i fast fas och oxidationsmedlet är i gasfas. 

(Bengtsson, 2013) 

 

• Flamförbränning: Homogen oxidation som äger rum då både bränsle och oxidations-

medel är i gasfas. (Bengtsson, 2013) 

 

• Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR: En teknik som belyser bildandet 

av kolhaltiga rester och icke-förbränningsgaser under pyrolys. (Liu et al., 2018) 

 

• Svepelektronmikroskop, SEM: En teknik som undersöker fassammansättning, ytto-

pografi och kemisk sammansättning hos ett prov. (Halvarsson, 2012) 

 

• Termogravimetrisk analys, TGA: En teknik som undersöker termisk sönderdelning 

där polymera material är i fokus. Dessutom kan tekniken samla kinetisk information. 

(Levan, 1984) 

 

• Differentiell termisk analys, DTA: En teknik som används för att mäta om en tempe-

raturskillnad utvecklas. (Levan, 1984) 
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• Differential Scanning calorimetry, DSC: En teknik som används för att mäta om en 

temperaturskillnad utvecklas. Metoden är ganska lik DTA förutom att DSC kan an-

vända två prover samtidigt, ett test och en referens. (Levan, 1984) 

 

• Derivative thermogravimetry, DTG: En teknik som, genom att ta förstaderivatan av 

en TGA kurva, mäter massförändringshastigheten under upphettning. (ScienceDirect, 

u.å.)  

 

• Kärnmagnetisk resonans, NMR: En teknik som används för att ta fram kemiska struk-

turer av molekyler och analysera dessa. (Paulusson & Ström, 2018) 

 

• Bombkalorimeter: En teknik som mäter ett materials inre energi och samlar inform-

ation om entalpi och förbränningsvärme. (Illustrerad vetenskap, u.å.) 

 

• Konkalorimeter: En teknik som mäter massförlust, antändningsegenskaper, effektivt 

värmevärde, utvecklad värmeeffekt, mängd utvecklad energi samt rökproduktion 

(RISE, u.å.) 

 

• Loss of ignition, LOI: En metod som genom uppvärmning uppskattar massförlusten 

från fasta förbränningsrester. (Jones & Rice, u.å.)  

 

• Time to ignition: En metod som utsätter ett material för en värmekälla i en syrestyrd 

miljö. Beskriver hur lätt ett material antänder. (Benzarti & Colin, 2013) 

 

• Fytat: Fytinsyra som binder till joner kallas för fytater. 

 

• NaPA: Fytinsyra kombinerat med natriumhydroxid, också kallat natriumfytat. 

 

• AlPA: Fytinsyra kombinerat med aluiniumklorid, också kallat aluminiumfytat. 

 

• FePA: Fytinsyra kombinerat med järn(III)klorid, också kallat järnfytat. 

 

• CaPA: Fytinsyra kombinerat med kalciumklorid, också kallat kalciumfytat. 
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1.INLEDNING 
 

I detta kapitlet presenteras bakgrunden till varför fytinsyra som flamskyddsmedel på trä är 

intressant att studera. Utefter det har syfte och avgränsningar kunnat formulerats. 

 

1.1 BAKGRUND 

För att öka takten mot ett hållbart samhälle finns olika styrmedel som ska påverka människor 

och organisationer att ändra beteende och livsstil (Zehaie, 2018). Dessa styrmedel har ökat in-

tresset hos människor att använda naturmaterial som till exempel trä i byggnader och textilier. 

Dock är trä ett material som behöver säkerhet mot risker i samband med brand. För att uppfylla 

detta enligt regelverk och rekommendationer behöver träet flamskyddsbehandlas. Idag är 

många flamskyddsmedel miljö- och hälsoskadliga vilket skapat ett intresse från samhället att 

hitta nya effektiva flamskyddsmedel med optimerade egenskaper som dessutom är bra för mil-

jön och som inte medför några hälsorisker. Fytinsyra är ett naturligt förekommande ämne som 

skapas av växter för att lagra fosfor (Cheng et al., 2018). Enligt undersökningar har fosforba-

serade flamskyddsmedel visat potential som ett effektivt flamskyddsmedel för cellulosabase-

rade material så som exempel trä och bomull. Fytinsyra som flamskyddsmedel kan förstärkas 

genom att kombinera tillsammans med olika joner som fås från ofarliga salter och bilda stabila, 

svårlösliga fytatkomplex. Bildandet av fytatkomplex kan dessutom förstärka flamskyddet som 

fytinsyra ensam besitter genom att olika flamskyddsmekanismer kombineras vilket kan ge upp-

hov till synergieffekter. 

 

1.2 SYFTE 

I denna rapport analyseras tre olika flamskyddsmedel på trä där fytinsyra kombineras med alu-

minium-, järn- och natriumjoner. Syftet är att ta fram och motivera vilken kombination som ger 

bäst flamskyddseffekt på trä genom att undersöka de flamskyddsegenskaper som fås vid tillsats 

av olika joner till fytinsyra. Syftet är också att besvara frågeställningen huruvida ändring av 

antalet gånger som provbitarna doppas i flamskyddsmedel förbättrar träets brandmotstånd. 

Analyserna sker med hjälp av flamtester, termogravimetrisk analys (TGA) samt bombkalori-

metri. 
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1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Projektet behandlar fytinsyra som flamskyddsmedel på trä. Försöken avgränsades till att enbart 

undersöka aspträ från solstickans tändsticksask. Tändstickor valdes på grund av att det var en-

kelt att jobba med då träbitarna i princip redan var färdiga. Solstickan utgör ett känt märke som 

dessutom hade en större storlek än normalt. De storlekar som användes var stickor utan huvud, 

små kuber samt spån.  

 

De tillsatser som valdes att kombinera med fytinsyran var natriumhydroxid, järn(III)klorid samt 

aluminiumklorid. Valet av joner gjordes för att ytterligare förbättra flamskyddsmekanismen 

som fytinsyra ensam har. Natriumhydroxid valdes på grund av att lösningens pH ökar och 

natriumjonerna har förmågan att fånga upp fria radikaler. Aluminiumklorid och järn(III)klorid 

valdes på grund av den skyddande barriär med låg vattenlöslighet som bildas och som förhind-

rar pyrolysgaserna från att nå syret i luften.   

 

Dopptiden avgränsades till 5 minuter för samtliga försök. Antalet doppningar i fytinsyra kom-

binerat med aluminium- och järnjoner avgränsades i flamtesterna till ett, tre och fem dopp 

medans natriumjoner avgränsades till ett dopp. Fytinsyra i kombination med natriumjoner av-

gränsades till att doppas endast en gång, anledningen till detta var för att ha möjligheten att 

kunna jämföra resultatet med vad tidigare undersökningar visat. En av dessa undersökningar 

gjordes av Paulusson och Ström (2018) och de studerade fytinsyra som flamskyddsmedel på 

trä där de tillsatte kalciumjoner, natriumjoner samt ammoniumjoner. En annan undersökning 

gjordes av Kjellin (2018) där hon studerade fytinsyra som flamskyddsmedel på tyger där man 

likt föregående undersökning tillsatte kalciumjoner, natriumjoner samt ammoniumjoner. Att 

aluminium- och järnjoner undersöks i större utsträckning beror på att inga tidigare studier har 

gjort för dessa kombinationer som flamskyddsmedel på trä. Kuber till TGA och spån till bom-

bkalorimetern avgränsades till att doppas en och fem gånger respektive ett dopp.   

 

Den laborativa delen avgränsades till att endast utföra flamtester, TGA samt bombkalorimetri. 

Dessa valdes på grund av att de är vanliga analysmetoder att använda vid undersökning av 

flamskyddsmedel. Flamtesterna avgränsades till 5 minuters effektiv bränntid på grund av att 

stickorna inte antände under en längre tid. Istället undersöktes tid till antändning, förkolnings-

hastigheten av träet (hur snabbt stickorna blev svarta), tid till böjning samt stickornas utseende 

efter förbränning.  
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2.TEORI 
 

I detta kapitel presenteras en litteraturstudie som ligger till grund för diskussion och analys av 

de resultat som fås från undersökningen av de olika kombinationerna av flamskyddsmedel. Lit-

teraturstudien skapar en djupare förståelse för trä som material, hur förbränning och pyrolys 

av trä går till, vad ett flamskyddsmedel är och hur de olika flamskyddsmekanismerna fungerar 

för att skydda träet samt en beskrivning av de olika analysmetoderna. Utöver detta redovisas 

även utvecklandet av flamskyddsmedel genom åren och vilka tidigare undersökningar som 

gjorts dels för trä men även för fytinsyra som flamskyddsmedel på cellulosabaserade material.  

 

2.1 TRÄ OCH DESS UPPBYGGNAD 

Den kemiska sammansättningen ser inte exakt likadan ut hos träd oavsett om de är av samma 

art eller inte. Beroende på om man tittar på trädets stam, rot eller kvistar så ser den kemiska 

sammansättningen olika ut. Man kan också se skillnader beroende på geografisk plats och kli-

mat. (Hörnfeldt, 1998) Gemensamt för träden är att de är uppbyggda av celler med kraftiga 

cellväggar som stabiliserar dess form. Cellväggarna består av 40-50% av polysackariden cellu-

losa som i långa kedjor sammankopplas och bildar fibriller. (Forest Sweden, 2011) Fibrillerna 

bildar sedan i grupp fibrillaggregat. Inlagrat mellan fibrillerna finns hemicellulosa (20-30%) 

som är grenade polysackarider där sockerkedjorna är mycket kortare än hos cellulosa. Lignin 

återfinns i cellväggen hos fullvuxna fibrer (20-30%), trädets alla fibrer samt fibrillerna hålls 

ihop av ligninet som fungerar som lim. I cellväggarna finns även mindre mängder extraktiväm-

nen (2-5%) (Liss, 2005) vilka är uppdelade som näringsämnen, skyddsämnen samt oorganiska 

ämnen. (Träguiden, 2017 (a)) 

 

Cellulosa är en polysackarid där glukosmolekylerna är sammanbundna med β-1,4-glukosbind-

ningar och som bildar långa, raka och oförgrenade kedjor. Vätebindningar mellan hydrox-

ylgrupper, se figur 1, binder parallellt kedjorna tätt samman vilket ger cellulosan dess styvhet 

och styrka. (Purves et al., 2003) Molekylformeln (C6H10O5)n beskriver hur cellulosans storlek 

beror av polymerisationsgraden där n indikerar antalet upprepande glukosenheter. Trä har en 

polymerisationsgrad som ligger någonstans mellan 9,000-10,000 där 10,000 i trä motsvarar en 

linjär kedjelängd på approximativt 5µm. (Pettersen, 1984)   
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Figur 1: Intra- och intermolekylera vätebindningar i cellulosa (Pinkert et al., 2009, Figure 2). 

 

Hemicellulosa är en kombination av olika polysackarider syntetiserade från bland annat glykos, 

xylos och mannos. Till skillnad från cellulosa förekommer förgreningar i hemicellulosans ked-

jepolymer och molekylvikten är generellt mycket lägre. (Pettersen, 1984) Polysackarider i he-

micellulosa fungerar som en matris för cellulosan vilket möjliggör en ökad packningsdensitet i 

cellväggen. (Winandy & Rowell, 1984) 

 

Lignin är en komplex amorf polymer i en tredimensionell struktur bestående av substituerade 

monomerer, fenylpropanolenheter. Det finns tre olika fenylpropanolenheter, koniferyl-, p-ku-

maryl- samt sipanylalkohol, som hos olika arter finns i skiftande förhållanden (Karolinska in-

stitutet, uå), se figur 2. Dessa binds samman genom eter- och kol-kolbindningar som varierar i 

placering vilket medför att det inte finns någon exakt struktur för lignin. (Pettersen, 1984) Lig-

nin återfinns främst i mittlamellen, det sammanhållande skiktet mellan cellerna, och i sekun-

därväggen som är cellväggens viktigaste del. (Träguiden, 2017 (a)) Dess primära uppgift är att 

genom kovalenta bindningar till cellulosa öka styrka och stabilitet i cellväggen. (Davidsson & 

Pekkari, 2016) 
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Figur 2: Från vänster till höger visas molekylstrukturerna för koniferyl-, p-kumaryl samt sipanylalkohol. (Modifierad från 

PubChem, 2019 (a), (d), (f)) 

 

Veden i trädstammen hos både barr- och lövträd kan delas upp i två vedtyper, splintved och 

kärnved. Splintveden är den yttre delen av stammen och i takt med att trädet växer övergår 

splintved till kärnved då cellerna fylls med lignin. Kärnveden, som består av inaktiva celler, är 

mycket mer beständigt än splintveden och man kan ofta se en färgskillnad mellan dem där 

kärnveden har en mörkare ton. På grund av de inaktiva träcellerna förhindras vattentransporten 

i kärnveden i och med att öppningarna mellan cellerna, som finns i splintveden, är stängda. 

Detta innebär att inte bara vatten förhindras tas upp av kärnveden utan även att det är svårare 

att tryckimpregnera denna typ av trä eftersom det inte sker tillräcklig inträngning. Förutom 

skillnader i vattentransport för splint- och kärnved så varierar träets förmåga att ta upp och avge 

fukt även beroende på träslag. (Träguiden, 2017 (b)) 

 

2.2 FÖRBRÄNNING OCH PYROLYS  

Förbränning är en kemisk reaktionsprocess med en serie kemiska reaktioner som oftast sker då 

ett kolväte reagerar med syre och producerar koldioxid och vatten. Mer generellt kan man be-

skriva reaktionen som en reaktion mellan något brännbart material och ett oxidationsmedel som 

resulterar i en oxiderad produkt. En förbränningsreaktion är exoterm vilket betyder att den av-

ger värme under den kemiska processen. (Helmenstine, 2018) Ljuset som följer är en fysikalisk 

följd som beror på ansamling av energi bland annat sotpartiklar. (Kondratiev, 2009) 

 

Syre, värme och bränsle behövs för att en eld ska kunna uppstå. Antändningen sker genom 

värme av något slag, exempelvis värmen som fås då solen lyser genom en glasbit eller en tänd-

sticka, se figur 3. Initialt kommer värmen utifrån. Värmetransport kan ske genom ledning, 

strömning eller strålning där samtliga har stor inverkan vid en brand. Värmeöverföring från 
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flamman och återstrålning från varma förbränningsprodukter som skapats samt från den upp-

värmda ytan bidrar med värmeenergi för att hålla elden självunderhållande. Bränslet kan vara 

fast, flytande eller i gasform och de flesta material börjar brinna vid tillräckligt hög temperatur. 

Syretillgången har stor påverkan på branden, finns inget syre tillgängligt dör elden och ökad 

syretillförsel påskyndar förbränningen. Ytterligare ett krav för att en brand ska ske är att fria 

radikaler bildas, dessa formas i en kedjereaktion som är nödvändig för att reaktionen ska få ett 

tillräckligt snabbt förlopp. Definitionen av ett bränsle är att det ska kunna reagera med ett ox-

idationsmedel, exempelvis syret i luften. Oxidation av bränslet i fast, vätske- eller gasform sker 

då en sönderdelning av materialet till enklare beståndsdelar skett, en process som kallas pyro-

lys. (Räddningsverket, 1996) Under pyrolysen börjar materialet avge brännbara gaser, pyro-

lysgaser, som vid kontakt med syre börjar brinna. (Bengtsson, 2013)  

 

I kapitel 2.1 ges en översikt över hur träets uppbyggnad beror av cellulosa, hemicellulosa och 

lignin samt hur dem i sin tur består av organiska molekyler som utgör komplicerade föreningar 

av kol, väte och syre. Trä som utsätts för värme producerar flyktiga pyrolysprodukter då mole-

kylerna bryts ned till gasformiga beståndsdelar vilket är essentiellt för att träet ska kunna brinna, 

figur 3 visualiserar hur pyrolysprocessen och dess produkter kan se ut för en tändsticka. För-

bränningen, som är en oxidation efter pyrolys, har dessa flyktiga pyrolysprodukter som reagerar 

med syret i den omgivande luften, produkterna som bildas är de som brinner i flamman när 

koncentrationerna av de brännbara gaserna ligger inom brännbarhetsområdet. (Räddningsver-

ket, 1996) Förbränning av trä kan beskrivas som en process i två delar, flam- och glödförbrän-

ning. Så länge pyrolysprodukter frigörs från träytan i en jämn ström med en koncentration inom 

brännbarhetsområdet fås en jämn förbränning vid antändning i form av en flamma. I de fall 

pyrolysprodukterna inte produceras i tillräcklig mängd för att isolera träet reagerar träytan di-

rekt med det omgivande syret och glödförbränning fås, det kan vara resultatet som blir av att 

ett tjockt kollager bildats på träet. Glödförbränning är en heterogen oxidation som kan ske såväl 

på träytan som inuti porösa material och äger rum då träet (bränslet) är i fast fas och syret 

(oxidationsmedlet) i gasfas. (Bengtsson, 2013) Denna process är dominerade vid temperaturer 

lägre än 300°C. Flamförbränning är en homogen oxidation som äger rum då både bränsle och 

oxidationsmedel är i gasfas. Denna process är dominerande vid temperaturer över 300°C. 

(Shafizadeh, 1984)  
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Figur 3. Visar pyrolysprocessen hos en tändsticka. (Gustafsson, 2013) 

 

Förbränning av trä sker konstant och går med en riktning inåt i träet. Genom diffusion av brand-

gaser sönderfaller och förkolnar träet som resultat av den ökade temperaturen, redan förkolnat 

trä påverkas istället genom att dess temperatur minskas. Tack vare det kolskikt som bildas går 

inträngningen långsammare och branden förhindras nå pyrolyszonen i och med den värmeiso-

lerande effekten kolskiktet har. Figur 4 visar hur träets olika skikt ser ut under förbränning. 

(TräGuiden, 2017 (c)) 

 

 
Figur 4: Olika zonerna som träet uppvisar vid pyrolys (Träguiden, 2017 (d)) 

 

Mellan 100°C till 200°C avges vatten från träet i form av vattenånga tillsammans med andra 

gaser och vätskor, exempelvis koldioxid, ättikssyra och myrsyra. Utsätts träet under en längre 

tid för temperaturer närmare 200°C kan förkolning ske (White & Dietenberger, 2001) genom 

att sockermolekylerna i sockerkedjorna som utgör cellulosa, se kapitel 2.1, har ett stort antal 

bundna hydroxylgrupper som avges i form av vattenmolekyler vid degradering av sockerked-

jorna. Detta har visat sig bidra till den tidiga förkolningen av träet. (Lowden & Hull, 2013) 

Pyrolysen startar vid temperaturer från 200°C till 300°C och vissa av beståndsdelarna i träet 

degraderas, i samband med sönderdelningen avges utöver de gaser och vätskor som nämns ovan 

även kolmonoxid och trätjära. (White & Dietenberger, 2001) Hemicellulosan bryts ned först 
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(180-350°C) följt av cellulosa (275-350°C), på grund av ligninets stabila struktur sker nedbryt-

ningen senare (250-500°C). (Lowden & Hull, 2013) Inledningsvis är reaktionerna endoterma 

(200–280°C) men övergår senare (280–500°C) till att vara exoterma vilket benämns som den 

aktiva pyrolysen. De exoterma reaktionerna har produkter, kolmonoxid och metan exempelvis, 

som reagerar i sekundära reaktioner och är i hög grad brännbara. Redan bildat kol har en kata-

lyserande effekt på dessa sekundära reaktioner. (Beall & Eickner, 1970) Allteftersom tempera-

turen stiger frigörs fria radikaler som formar karbonyl-, karboxyl- och hydroperoxidgrupper. 

(White & Dietenberger, 2001) Antändningstemperaturen för trä ligger omkring 260°C-290°C 

och brinner då med en stadig flamma vid påtvingad antändning. (Beall & Eickner, 1970) Detta 

kan förklaras av den aktiva pyrolysen som pågår fram till ungefär 450°C där det sker en kraftig 

produktion av brännbara pyrolysgaser som kan antändas och ge upphov till en flambrand. Var-

för produktionen av brännbara gaser är så häftig beror på att cellulosan i betydande utsträckning 

bryts ned och kolkedjor bundna till de aromatiska ringarna i ligninet släpper allteftersom. Detta 

följs av att ligninstrukturens enheter splittras genom att kol-kolbindningar bryts (370-400°C) i 

en exoterm reaktion. Resultatet av denna accelererade degraderingen av träet resulterar i ökad 

förkolning som fungerar som ett isolerande skikt för det underliggande träet och förhindrar 

fortsatt nedbrytning. När temperaturen når 450°C avges inga fler brännbara gaser, det kvarstå-

ende kolet fortsätter att oxideras och brytas ned i takt med att temperaturen ökar i en process 

som kallas efterglödning och avger då koldioxid, kolmonoxid och vatten. (White & Dietenber-

ger, 2001)  

 

Antändningstemperaturen för trä bör inte förväxlas med träets självantändningstemperatur som 

sker vid betydligt högre temperaturer. En yttemperatur som ligger omkring 500-600°C kan ge 

upphov till självantändning vilket kräver att ungefär 2 g/m2s brännbara gaser avges. (Bengtsson, 

2013) Det brännbara mediet, exempelvis en gasblandning, självantänds av värmen från träet i 

form av inre spontana exoterma reaktioner, en rad kemiska kedjereaktioner. Dessa kedjereakt-

ioner är temperaturberoende och ökar i hastighet med stigande temperatur. Självantändningen 

beror alltså på värmeutvecklingen från förbränningen som även den är beroende av temperatu-

ren. Om den utvecklade värmen kontinuerligt överförs till omgivningen kan ingen självantänd-

ning ske, för att det ska vara möjligt för mediet att självantända krävs att värmet förhindras 

överföras till omgivningen. Ett exempel på detta är glödbränder som förekommer inuti det po-

rösa träet och som utvecklar värme som stannar kvar och underhåller pyrolysprocessen, detta 

kan efter en tid orsaka självantändning. (Räddningsverket, 1996) 
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2.3 ANALYSMETODER 

Nedan presenteras några metoder som kan användas för att undersöka olika egenskaper hos 

förbränningsreaktioner. I denna studie används flamtest, bombkalorimeter och TGA för att un-

dersöka flamskyddseffekt, därav beskrivs de två sistnämnda mer djupgående.  

 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR: En teknik som belyser bildandet av kol-

haltiga rester och icke-förbränningsgaser under pyrolys. (Liu et al., 2018)  

 

Svepelektronmikroskop, SEM: En teknik som, genom att scanna ett prov med en elektron-

stråle, undersöker fassammansättning, yttopografi och kemisk sammansättning. Därefter erhål-

ler elektronmikroskopet bilder av provet. (Halvarsson, 2012) 

 

Differentiell termisk analys, DTA: En teknik som undersöker om en temperaturskillnad ut-

vecklas, detta genom att bestämma mängd värme som absorberas eller frigörs när ett material 

genomgår en kemisk reaktion eller när det rör sig från ett övergångstillstånd till ett annat, ex-

empelvis smältning. (Levan, 1984) 

 

Differential Scanning Calorimetry, DSC: Likt DTA undersöker tekniken om en temperatur-

skillnad utvecklas. Vid jämföresle av DTA visas att denna tekniken kan använda två prover 

samtidigt, exempelvis ett test tillsammans med en referens. (Levan, 1984) 

 

Konkalorimetri: En teknik som mäter massförlust, antändningsegenskaper, effektivt värme-

värde, utvecklad värmeeffekt, mängd utvecklad energi samt rökproduktion. (RISE, u.å.) Tek-

niken kan utsätta ett prov med valfri värmestrålning vilket gör att provet antänder. (Linnå & 

Waglström, 2014) 

 

Derivative thermogravimetry, DTG: En teknik som, genom att ta förstaderivatan av en TGA 

kurva, mäter massförändringshastigheten under upphettning. (ScienceDirect, u.å.)  

 
Kärnmagnetisk resonans, NMR: En teknik som används för att ta fram kemiska strukturer av 

molekyler och analysera dessa. (Paulusson & Ström, 2018)  

 

Loss on ignition, LOI: En metod som genom uppvärmning uppskattar massförlusten från fasta 

förbränningsrester. (Jones & Rice, u.å.)  
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Time to ignition: En metod som utsätter ett material för en värmekälla i en syrestyrd miljö. 

Beskriver hur lätt ett material antänder. (Benzarti & Colin, 2013) 

 

Termogravimetrisk analys, TGA: Undersöker termisk sönderdelning där polymera material 

är i fokus. Dessutom kan tekniken samla kinetisk information. (Levan, 1984) Tekniken används 

när vikt ska mätas som funktion av tid och temperatur, detta genom att olika material bryts ner 

vid olika temperaturer. Som visas i figur 5 kan ett prov läggas i en vågskål, denna vågskål är 

kopplad till en våg vilken är mycket känslig. Inställningar som sluttemperatur, uppvärmnings- 

och nedkylningshastighet samt vilken gas som ska användas ställs in. Beroende på vilken gas 

som är förinställd kan olika faktorer undersökas. Atmosfären kan vara en inert gas, exempelvis 

kvävgas, så undersöks termisk nedbrytning av provet. Atmosfären kan också vara en gas vilken 

reagerar med provet, exempelvis luft, då undersöks förbränningsförloppet. Med vald atmosfär 

hissas pyrolysugnen upp och provet blir omslutet av ett glas, vilket gör att provet värms upp. 

Efter analys ges diagram med provets vikt (ofta mass%) som funktion av tid eller temperatur. 

Genom att studera förbränning eller nedbrytning av ett prov kan exakta temperaturer tas fram, 

men också noggranna masshalter som finns kvar av provet. (Kjellin, 2018)  

 

 
Figur 5: Schematisk bild från insidan av TGA (Gotro, J., 2014). 
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Bombkalorimeter: Undersöker inre energi hos material genom att samla information om en-

talpi och förbränningsvärme. Tekniken används genom att ett ämne med känd värmekapacitet, 

under konstant volym, antänds och fortsätter med en fullständig förbränning. Detta kommer att 

generera värme som leder till temperaturförändring, i detta fall i bombens omgivande vatten. 

(Lunds Tekniska Högskola, 2010) Det vill säga, ämnet placeras i en bomb som syresätts (Illu-

strerad vetenskap, u.å.) och placeras i ett vattenbad. Sladdar kopplas i bomben och ett lock sätts 

på den isolerade behållaren innehållandes en termometer, vilken hamnar i vattenbadet enligt 

figur 6. (Lunds Tekniska Högskola, 2010) Tekniken besitter ett gnistsystem som gör att provet 

antänds och en fullständig förbränning sker där endast vatten och koldioxid blir kvar. Tempe-

raturförändringen på vattnet är ett direkt uttryck för provets energi. (Illustrerad vetenskap, u.å.) 

Till exempel kan trä vara ett prov som placeras i bombkalorimetern. Energiinnehållet för trä 

beror främst på densitet och fukthalt vilket gör att lignin och extraktivämnen också påverkar 

energiinnehållet, vilka presenteras i kapitel 2.1 om trä och dess uppbyggnad. Extraktivämnena 

(2-5%) har ett energiinnehåll på ungefär 33-38 MJ/kg torrsubstans och lignin (20-30%) kan 

jämföras med huvudbeståndsdelen i ved, cellulosan som har ett energiinnehåll på ungefär 16-

18 MJ/kg torrsubstans. (Liss, 2005) Dessutom sägs det att ett kalorimetriskt energiinnehåll för 

trä är 20,4 MJ/kg torrsubstans (Ringman, 1995), där vattnet i rökgaserna börjar kondensera och 

bidrar till att värme avges (Nilsson, u.å.), jämfört med ett effektivt energiinnehåll som är 19,2 

MJ/kg torrsubstans (Ringman, 1995) där ingen kondensation av vattnet i rökgaserna sker (Nils-

son, u.å.). 

 

 
Figur 6: Schematisk bild från insidan av en bombkalorimeter (Chemistry LibreTexts, 2017).  



 12 

2.4 FLAMSKYDDSMEDEL 

Ett flamskyddsmedel ska enligt definition förhindra, fördröja eller reducera spridning av en 

uppkommen flamma. (Riksantikvarieämbetet, u.å.) Svensktillverkade flamskyddsmedel använ-

der idag över 7000 ton kemikalier för produktion där de vanligaste är metallföreningar 58% 

och fosforföreningar 13%. (Kemikalieinspektionen, 2010) Många av dessa kemikalier är miljö- 

och hälsoskadliga i olika grader men alla är fettlösliga och svårnedbrytbara. (Norström, 2019) 

Historiskt sett började användningen av flamskyddsmedel för trä redan i Egypten och Rom och 

pågick före vår tideräknings början. För att öka brandsäkerheten i trä använde exempelvis egyp-

terna alun (kaliumaluminiumsulfat) och romarna använde en blandning av alun och vinäger. 

(Grover, Khandual, Chatterjee & Jamdagni, 2014) Idag finns intresset från samhället att hitta 

nya flamskyddsmedel med egenskaper som är bra för miljön och hälsan. 

 

När trä ska behandlas med flamskyddsmedel finns det två olika tillvägagångssätt. Första meto-

den är att applicera flamskyddande färger på träytan. Detta gör att det vid uppvärmning uppstår 

ett skummande skikt med en värmeisolerande förmåga som förhindrar, fördröjer eller reducerar 

spridning av en uppkommen flamma. Marknaden består framförallt av dessa produkter men är 

en mindre bra metod om träets naturliga utseende ska framhävas. Det finns framtagna lacker 

men även dessa påverkar träets naturliga utseende då det kräver påläggningar i hög grad. 

(Svensson, 1989) Det finns för- och nackdelar med denna metoden. Den är mer ekonomisk och 

enkel att utföra, men tappar sin förmåga när träet slits. (Levan, 1984) Andra metoden är att med 

flamskyddsmedel, impregnera träet, vilket genomförs med vakuum/tryck. Även med denna me-

toden finns det för- och nackdelar. I jämförelse med första metoden är denna mer beständig och 

påverkar inte träets naturliga utseende. (Svensson, 1989) Dessutom tappar inte flamskyddsmed-

let sin förmåga vid slitage eftersom kemikalierna finns inuti materialet, men det kan vara ganska 

dyrt då fullcells-tryckbehandling behövs för att genomföra behandlingen. (Levan, 1984) 
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2.5 FLAMSKYDDSMEKANISMER 

Nussbaum och Östman (1986) samt Levan (1984) har beskrivit de vanligaste flamskyddsmek-

anismerna som sägs avse främst det tidiga skedet i branden, men som man tror även ha bety-

delse i senare skeden. Nedan följer en beskrivning av dessa. 

 

Skyddsskikts-/barriärteorin: Bygger på att de flyktiga pyrolysprodukterna i materialet för-

hindras att utvecklas och syret i luften förhindras nå materialet. Detta möjliggörs genom att 

flamskyddsmedlet bildar en barriär runt materialet genom att innehålla exempelvis salter som 

vid upphettning smälter till ett skyddsskikt (Nussbaum & Östman, 1986). Enligt Levan (1984) 

är natriumsilikat och svällande material vanliga barriärer, och fortsatt nämns att denna typ av 

flamskyddsmekanism även isolerar det brännbara materialet från höga temperaturer. Som re-

sultat av att pyrolysprodukter hindras utvecklas och syret hindras nå materialet kan en fördröj-

ning ske av glöd- och flamförbränning.  

 

Termiska teorin: Består av tre delar, ökad värmeisolering, ökad värmebortledning samt ökad 

värmeupptagning. Ökad värmeisolering kan fås genom exempelvis ett kollager med isolerande 

effekt som håller temperaturen i det underliggande träet nere. Ökad värmebortledning förhind-

rar/försvårar antändning genom att leda bort reaktionsvärmet. Ökad värmeupptagning fås ge-

nom att medlet innehåller något ämne med förmågan att ta upp energi så att antändningstiden 

fördröjs eller i bästa fall aldrig uppnås (Nussbaum & Östman, 1986). Enligt Levan (1984) byg-

ger den tredje delen av teorin på flamskyddsmedel som innehåller kristallvatten. Genom att 

kristallvattnet förångas i reaktionen kyls pyrolysgaserna ned och pyrolysprocessens hastighet 

minskas. 

 

Mineraliseringsteorin: I de fall materialet impregnerats med oorganiska salter, innehållande 

joner, ges efter pyrolys i många fall aska med hög smältpunkt som bryter ned (mineraliserar) 

fibrerna i materialet. I tillräckligt stor mängd ges ett bra skydd med de flesta oorganiska salter 

(Nussbaum & Östman, 1986). Ett exempel på detta är ett försök som Merk, Chanana, Gaan och 

Burgert (2016) utförde där man mineraliserade trä med hjälp av kalciumkarbonat. Mineralerna 

“bäddas in” i träets organiska matris vilket skapar en slags trähybrid som uppvisar både en ökad 

stabilitet i strukturen och ett ökat brandmotstånd. 
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Gasteorin: Innebär att syret och de brännbara gaserna som materialet avger späds ut med de 

icke brännbara gaser som bildas under sönderdelningen av de kemikalier som flamskyddsmed-

let innehåller vilket försvårar antändning av materialet (Nussbaum, & Östman, 1986). Enligt 

Levan (1984) har till exempel urea och dicyandiamid, se figur 7, denna förmåga och de obränn-

bara gaserna (ammoniak, koldioxid och vatten) avges vid en temperatur tidigare än den som 

motsvarar pyrolysens start.  

 

 
Figur 7: Till vänster ses molekylstrukturen för dicyandiamid, till höger molekylstrukturen för urea (PubChem, 2019 (b), (g)).  

 

Förkolningsteorin: Innebär att temperaturen som pyrolysen startar vid sänks och därmed sker 

nedbrytningen genom förkolning av materialet och en mindre mängd brännbara gaser kan 

komma i kontakt med omgivande luft. Ett flamskyddsmedel enligt denna teori innebär en 

mindre produktion av brännbar tjära som resultat av den ökade produktionen av träkol. Detta 

samband har visat sig kunna kopplas samman med det faktum att mängden brännbara gaser 

minskas då den återstående mängden kol ökar. Detta kan förklaras genom att den lättflyktiga 

sockermolekylen levoglukosan (se figur 8), som bildas i nedbrytningen av cellulosa, hindras 

från att formas. (Levan, 1984) Anledningen till att man vill förhindra levoglukosan från att 

formas är att levoglukosan, som formas under hög temperatur, också kan brytas ner vilket re-

sulterar i att brännbara och lättflyktiga gaser avges. Detta i sin tur leder till att lignin börjar 

sönderdelas (Vargun et al., 2019). Bäst effekt fås vid tillsats av syra i och med den katalyserande 

effekt som förkolningsprocessen får då cellulosa och hemicellulosa hydrolyseras vilket ökar 

tvärbindning och kondensering av cellulosans kolskelett. (Levan, 1984) I degraderingen av trä-

ets beståndsdelar som beskrivs i kapitel 2.2 frigörs ättiksyra kring 200°C genom hydrolysering 

av hemicellulosa. Ättiksyran fungerar som en katalysator för nedbrytningen av cellulosaked-

jorna vilket förklarar hur det kommer sig att förkolningsprocessen påskyndas vid tillsats av en 

syra (Vargun et al., 2019). Fosforbaserade flamskyddsmedel fungerar enligt denna mekanism. 

(Levan, 1984) Svällande flamskyddsmedel med isolerande förmåga kan även innehålla kol-

bildande föreningar som i kontakt med vissa oorganiska syror (fosforsyra exempelvis) dehyd-

reras och ger upphov till ökad kolbildning och mindre flyktiga ämnen. Denna typ av kolbildning 
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äger rum vid lägre temperatur än vad träets förkolning annars sker under. Den kolbildande för-

eningen innehåller ofta även något jäsmedel som sönderfaller vid specifika temperaturer och 

kolet expanderar tack vare de gaser som avges i processen. 

 

 
Figur 8: Molekylstrukturen för levoglukosan (PubChem, 2019 (c)). 

 

Teorin om värmesänkning hos brännbara gaser: Bygger på att de brännbara gaserna som 

avges får ett lägre värmeinnehåll, detta uppnås vid ökad förkolning och mindre brännbara gaser 

vilket innebär att teorin fungerar tillsammans med föregående teori. Ammoniumfosfat har visat 

sig vara effektiv i flamskyddsmedel enligt denna teori. (Levan, 1984) 

 

Teorin om uppfångandet av fria radikaler: Bygger på att flamskyddsmedlet avger inhibito-

rer under pyrolys som fångar upp fria radikaler och hämmar deras kedjereaktioner som krävs 

för fortsatt förbränning. Halogener (exempelvis brom, klor och fluor) fungerar bra som inhibi-

torer för fria radikaler och effektiviteten hos dem minskar enligt Br > Cl > F. Även vissa fos-

forinnehållande flamskyddsmedel funkar enligt denna mekanism. (Levan, 1984) Alkalimetaller 

så som natrium har också visat sig ha förmågan att fånga fria radikaler (Williams & Fleming, 

1999). 

 

Genom att kombinera olika flamskyddsmedel som verkar på olika sätt kan man genom så kallad 

synergistisk effekt få ett bättre resultat än vad flamskyddsmedlen ensamma bidrar till (Nuss-

baum & Östman, 1986). 
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2.6 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR  

Det finns många människor genom tiderna som har studerat flamskyddsmedel på trä. Det som 

studeras mindre ofta är brandskyddsmedel. Skillnaden är att brandskyddsmedel påverkar den 

fullt utvecklade branden, till exempel kolutbytet, korrosivitet och mekaniska egenskaper. I den 

fasta fasen kan nedbrytningen ändras och mer kolhaltiga och mindre brännbara produkter bil-

das, detta benämns som ett ökat kolutbyte vilket innebär att en större mängd kvarvarande kol 

återstår i förhållande till mängden trä som ursprungligen fanns.  Flamskyddsmedel påverkar det 

tidiga brandförloppet, tiden innan övertändning, till exempel antändningstid, rökutveckling och 

flamspridning. (Nussbaum & Östman, 1986) Många tidigare undersökningar av flamskydd- 

och brandskyddsmedel har använt miljö- och/eller hälsofarliga kemikalier, nedan presenteras 

några studier. 

 

Brenden (1965) gjorde en studie där flamskyddsmedel för spån av Ponderosa pine skulle testas. 

Studien undersökte åtta olika oorganiska salters inverkan på pyrolysprodukterna med 1, 5 och 

15% koncentration. Slutsatserna som drogs av studien var att diammoniumfosfat och natrium-

tetraborat (borax) ökar kolutbytet till ungefär det dubbla även vid låg saltkoncentration. En 

annan studie som undersökt sambandet mellan kolutbyte och saltkoncentration är Hirata och 

Abe (1974) som studerade flamskyddsmedel för träpulver. Studien undersökte hur diammoni-

umfosfat, ammoniumbromid, natriumtetraborat (borax) och natriumklorid påverkade pyrolysen 

av trä i vakuum med hjälp av TGA och DTA. Till skillnad från Brenden (1965) tog denna studie 

fram en exponentialfunktion som beskrev sambandet mellan kolutbyte och saltkoncentration, 

se figur 9. Diammoniumfosfat och borax gav höga kolutbyten och fortsätter att öka i kolutbyte 

i takt med att saltkoncentrationen ökar. Ett ökat kolutbyte minskar att brännbara produkter bil-

das, vilket enligt förkolningsteorin i kapitel 2.5 bidrar till att träet bevaras i större utsträckning 

i och med den isolerande effekt som fås av kollagret. Ammoniumbromid gav ett lägre kolutbyte 

vilket innebär att mer brännbara produkter bildas. Intressant är att alla salter gav relativt höga 

kolutbyten redan vid låga koncentrationer.  
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Figur 9: Kolutbytet som funktion av saltinnehållet vid pyrolys i vakuum 400℃. (Hirata & Abe, 1974) 

 

Gao, Sun och Wang (2006) gjorde en studie där man undersökte den termiska nedbrytningen 

av trä behandlat med flamskyddsmedel innehållande kväve, fosfor, halogener (klor och brom) 

samt bor. Försöken analyserade med hjälp av TG/TGA, DTA och DTG i kväveatmosfär för att 

undersöka eventuella korrelationer mellan respektive termisk nedbrytning samt mellan varie-

rande mängd flamskyddsmedel. Brandegenskaper undersöktes med LOI, Limiting Oxygen In-

dex, vilket innebär att man har den minsta mängden syre i syre/kväve-blandningen som krävs 

för att förbränningen ska pågå under minst 3 minuter eller fram till dess att materialet konsu-

merats mer än 5 cm från toppen. De slutsatser som kunde dras utifrån de resultat man fick var 

att den termiska nedbrytningen varierar beroende på vilket flamskyddsmedel träet behandlats 

med. Resultat från TGA, DTA och DTG visas i figur 10. Flamskyddsmedel innehållande kväve 

uppvisade att värmen som avges i slutet av förbränningen minskades avsevärt, men hade trots 

det en dålig flamskyddseffekt. Flamskyddsmedel innehållande fosfor och kväve visade sig 

sänka både nedbrytningstemperaturer och aktiveringsenergier i det tidiga stadiet. TGA visade 

att den snabba nedbrytningen inträdde vid lägre temperaturer och mer kol producerades till följd 

av tidig defosforylering som avger syror som i sin tur bidrar till ökad dehydrering och nedbryt-

ning. Detta resultat stämmer överens med förkolningsteorin som beskrivs i kapitel 2.5. Värmen 

som avges och värmeavgivningshastigheten visade sig i DTA kurvorna sänkas. Träet behandlat 
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med flamskyddsmedel innehållande kväve och halogener uppvisade enligt rapportens författare 

att TGA-kurvan mellan ungefär 250-350°C var lite mindre brant än övriga kurvor och därmed 

att den stora massförlusten går långsammare. Detta tros bero på att de fria radikalerna av halo-

gener, enligt teorin om uppfångandet av fria radikaler i kapitel 2.5, hindrar formationen av lätt-

flyktiga och brännbara produkter som bildas under nedbrytningen. Bor uppvisade en bra flam-

skyddseffekt men resulterade i mycket små förändring i den termiska nedbrytningen och akti-

vitetsenergin vilket beskrivs som ett tecken på den fysiska verkan bor har som flamskyddsme-

del. Denna fysiska verkan är ett resultat av att borater smälter och formar ett emaljliknande 

skydd på träytan vilket skyddar mot flammor och hindrar syretillgången. Detta stämmer över-

ens med barriärsteorin i kapitel 2.5. 

 

 
Figur 10: TGA/DTA/DTG resultat för referensprov, kväve, kväve/fosfor, kväve/halogen samt bor (Gao, Sun & Wang, 2006). 
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Velencoso et al. (2018) undersökte hur brännbarheten för polymera material kan minskas med 

hjälp av aktuell fosforkemi samt hur detta kan rikta framtiden mot säkra, effektiva och hållbara 

fosforbaserade flamskyddsmedel. De tidigare halogeninnehållande flamskyddsmedlen ersätts 

idag mot mer hållbara alternativ, och fosfor har visat sig spela en mycket stor roll i jakten på 

ett ersättande flamskyddsmedel i och med dess kemiska mångsidighet, de olika flamskydds-

mekanismer fosfor har samt den effektivitet som fås redan vid låga tillsatser. Studien tar upp 

vad som utgör ett bra flamskyddsmedel, mer ingående om fosforbaserade flamskyddsmedel 

och hur de agerar samt hur man kan använda och applicera dessa i framtiden.  De slutsatser 

man drog i studien var att fosfor är betydelsefull i utvecklandet av nya effektiva flamskydds-

medel på grund av att dess flexibilitet. Ett fosforbaserat flamskyddsmedel kan exempelvis verka 

i gasfasen såväl som i kondenserad fas, vara både reaktiv och additiv och ha synergieffekter 

tillsammans med flera olika ämnen. Kriterier så som giftfri, återvinningsbar och biobaserat har 

fosfor visat sig ha stor potential att uppfylla. Genom att kombinera fosfor med andra ämnen i 

olika tillsatser kan ytterligare förbättring av flamskyddet fås. Man menar i studien dessutom att 

användandet av förnybara resurser för att ta fram effektiva flamskyddsmedel försäkrar ekolo-

giska produktionsmedel vilket i sin tur bidrar till att forskningen inom detta område hålls lång-

livad. 

 

2.7 FYTINSYRA 

Som kapitel 2.6 beskriver så är många flamskyddsmedel miljö- och hälsoskadliga idag, därför 

finns intresset från samhället att hitta nya med egenskaper som är bra för miljön och hälsan. 

Fytinsyra är ett naturligt förekommande ämne som skapas av växter för att lagra fosfor. (Cheng 

et al., 2018) Enligt undersökningar har fosforbaserade flamskyddsmedel visat potential som ett 

effektivt flamskyddsmedel för cellulosabaserade material, till exempel trä. 

 

Fytinsyra, även kallad inositolhexafosfat (IP6), kan stå för upp till 80% av en plantas fosforin-

nehåll. (Lopez, et al., 2002) I utvecklandet av flamskyddsmedel för biobaserade material är 

förnybara föreningar intressant både ur ekonomiska och ekologiska perspektiv. Undersökningar 

har visat att fytinsyra kan användas som ett effektivt grönt flamskyddsmedel med anledning av 

dess goda förmåga att bilda kol som skyddar det underliggande träet från fortsatt nedbrytning, 

detta beskrivs närmare i kapitel 2.5 som förkolningsteorin. Den kemiska strukturen hos fytinsy-

ran består av en inositolring med sex bundna fosfatgrupper som vardera har två protoner som 

kan bytas ut mot exempelvis metalljoner och bilda fytatkomplex. Beroende på lösningens pH 

har molekylen olika stor negtiva laddning, under pH 6-7 är åtta till tolv av hydroxylgrupperna 
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negativt laddade. På grund av denna starkt negativa laddning har fytinsyran stor potential att 

bilda komplex med multivalenta katjoner, positivt laddade joner, som exempelvis järn och alu-

minium. (Schlemmer, et al., 2009) Det vill säga, fytinsyra som binder till joner kallas för fytater 

och genom att byta ut en eller flera protoner mot metalljoner kan olika metallkomplex skapas. 

Till exempel natriumfytat C6H6(PO4)6Na12, aluminiumfytat C6H6(PO4)6Al4 och järnfytat 

C6H6(PO4)6Fe4 som formas genom att upp till 12 av protonerna i fytinsyran byts ut mot natrium-

, aluminium- och järnjoner. Se figur 11 för respektive molekylstruktur. 

 

 
Figur 11: Från vänster till höger visas molekylstrukturer av fytinsyra (PubChem, 2019 (e)), natriumfytat, aluminiumfytat 

samt järnfytat (Modifierad från PubChem, 2019). 

 

2.7.1 FÖRVÄNTADE RESULTAT MED FYTINSYRA SOM FLAMSKYDDSMEDEL 

Det resultat som förväntas fås genom att använda fytinsyra innehållande fosfor som flam-

skyddsmedel är att träet förkolnas och bildar en barriär som förhindrar pyrolysgaser från att nå 

ut till syret och elden från att nå träet innanför kolytan. Denna barriär förväntas förstärkas yt-

terligare av de stabila metallfytatkomplex som bildas genom att tillsätta metalljoner till fytinsy-

ran. Vattnet som finns bundet i flamskyddet förväntas, i och med en endoterm förångningsre-

aktion, bidra med en kylande effekt på brandgaserna. Nedbrytning av flamskyddsmedlet för-

väntas påverka antändningstiden genom att sänka antändningsbarheten, detta beror på att de 

obrännbara gaserna som bildas under nedbrytningen kan bidra till utspädning av både pyro-

lysgaserna och syret närmast träets yta. 

 

Genom att tillsätta natriumhydroxid, som är starkt basisk, till fytinsyran förväntas lösningen gå 

från sur till mer basisk vilket blir mer skonsam för träet. Utöver detta förväntas flamskydds-

mekanismen fungera likt ren fytinsyra samt att natriumjonerna bidrar med sin förmåga att fånga 

fria radikaler. Reaktionsformeln för natriumhydroxid och fytinsyra då samtliga 12 protoner byts 

ut ser ut enligt följande: 
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C#H#(H&PO))#(aq) + 12NaOH(s) ↔ C#H#(Na&PO))#(aq) + 12H&O(l) (2.1) 

 

Både aluminiumklorid och järn(III)klorid ger upphov till sura lösningar och förväntas, vid till-

sats till fytinsyran, förstärka den skyddande barriären som blir hård och svårlöslig genom att 

bidra med Al3+- respektive Fe3+joner. Reaktionsformlerna för aluminiumklorid respektive 

järn(III)klorid tillsammans med fytinsyra ser ut på följande sätt då samtliga 12 protoner byts ut: 

 

C#H#(H&PO))#(aq) + 4Al67(aq) ↔ C#H#(PO))#Al)(aq) + 12H7(aq) (2.2) 

 

C#H#(H&PO))#(aq) + 4Fe67(aq) ↔ C#H#(PO))#Fe)(aq) + 12H7(aq) (2.3) 

 

2.7.2 TIDIGARE STUDIER MED FYTINSYRA SOM FLAMSKYDDSMEDEL 

Genom att kombinera fytinsyra med olika joner från ofarliga salter kan ett miljö- och hälsovän-

ligt flamskyddsmedel skapas. Nedan presenteras några studier som till skillnad från kapitel 2.6 

använt miljö- och hälsovänliga ämnen. 

 

Costes et al. (2015) gjorde en studie där flamskyddsmedel för PLA-tyger skulle testas. PLA 

står för polylactid acid (polymjölksyra) och är en komposterbar fiber av majsglukos. Fytinsyra 

kombinerades med aluminium-, järn- samt lantanjoner som tillsattes polymjölksyra i molför-

hållande 1:5. Inledningsvis hade man natriumjoner som sedan ersattes med de olika metall-

jonerna. Anledningen till att man vill kombinera fosforbaserade flamskyddsmedel med metall-

joner beror på de synergieffekter som fås, metalljonerna bidrar med ökad stabilitet och robust-

het till det kollager som bildas och flamskyddsmedlets effekt beskrivs förbättras i och med att 

barriärs- och förkolningsteorin, som finns beskrivna i kapitel 2.5, verkar tillsammans. De olika 

fytatkomplexens termiska stabilitet och brandegenskaper undersöktes bland annat med hjälp av 

TGA, se figur 12, och konkalorimetri. Under 375°C syns att polymjölksyrans termiska stabilitet 

försämrats vid tillsatser av metallfytat och i TGA kurvorna från undersökningen framkommer 

att aluminium- och järnfytat är de fytatkomplex som uppvisar störst påverkan på den termiska 

stabiliteten genom att nedbrytningen startar vid lägre temperaturer. Vid temperaturer över 

375°C minskas den snabba massförlusten som resultat av att ett kollager bildas under nedbryt-

ningen vilket skyddar träet. När man däremot studerade nedbrytningen av metallfytaterna själva 

visade TGA resultaten att aluminiumfytat bidrog till mer kolbildning än vad både natrium- och 

järnfytat gjorde. En av de slutsatser man drog utifrån studien var att aluminiumfytat uppvisade 
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bättre flamskyddseffekt än natrium-, järn- och lantanfytat främst genom att peak heat release 

rate (pHRR) sänktes betydligt. Peak heat release rate representerar den maximala mängden 

värme som avges under förbränning av ett material. Dock framkom det att aluminiumfytat bi-

drog till termisk nedbrytning under smältbearbetning för PLA vilket kunde begränsas genom 

att kombinera aluminium- och natriumfytat.  

 

 
Figur 12: Visar resultat från TGA för PLA samt PLA/20% fytatsalt i luftatmosfär. (Costes, L. et al., 2015) 

 
Liu et al. (2018) har gjort en studie där flamskyddsmedel för Lyocellfiber skulle testas. Fy-

tinsyra kombinerades med ammoniumjoner (PAA) och testades med olika analysmetoder som 

TGA, LOI och SEM. I TGA som genomfördes med kväveatmosfär fanns fyra tydliga nedbryt-

ningssteg av ammoniumfytat, se figur 13. Fukt torkas ut omkring 70℃ -148℃, bindningar bryts 

och obrännbara gaser bildas omkring 148℃ - 269℃, förkolning sker omkring 269℃ - 590℃ 

och termisk pyrolys sker omkring 590℃ - 800℃. Slutsatserna som drogs av studien var att 

obrännbara gaser frigörs vilket späder ut brännbara gaser. Dessutom katalyserar ammoni-

umfytat uttorkningsprocessen och detta ger Lyocellfiber ett förkolningslager som enligt bar-

riärteorin i kapitel 2.5 bildar en bra barriär som hindrar värme och syre att komma i kontakt 

med Lyocellfiber. 
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Figur 13: Visar resultat från TGA för den termiska nedbrytningen av PAA (phytic acid ammonium), CLF (control lyocell 

fibers, MLF (modified lyocell fibers och MLFW (modified lyocell fibers efter 5 tvättningar). (Liu, et al., 2018) 

 

Cheng, et. al. (2018) gjorde en studie där förnybara biobaserade flamskyddsmedel för polyvi-

nylklorid, termoplast skulle undersökas. Fytinsyra kombinerades med koppar- (1:6), zink- 

(1:6), aluminium- (1:2) och tennjoner (1:3), molförhållanden framgår i parentes. Likt den studie 

som Costes et al. (2015) gjorde framgår även i denna studie att metalljonerna tillsammans med 

det fosforbaserade flamskyddsmedlet har en synergisk effekt, barriärs- och förkolningsteorin 

(kapitel 2.5) fungerar tillsammans i en mekanism som ökar kolproduktionen och producerar kol 

med högre stabilitet. De olika fytatkomplexens brandegenskaper undersöktes med hjälp av 

TGA i kvävgas. Massförluster vid 100°C tillskrevs de vattenmolekyler som förloras. I TGA 

kurvorna som visas i figur 14 framkommer aluminiumfytat är det komplex som resulterar i 

minst kvarstående kolmängd efter förbränning. När man studerade nedbrytningen i TGA för 

metallfytaterna själva var det kopparfytat som hade minst kvarstående kolmängd efter förbrän-

ning och aluminiumfytat näst minst. Man ansåg dock att samtliga fytatkomplex generellt upp-

visade en hög kolbildning under förbränning. Zink- och tennfytat behåller en högst massprocent 

under förbränningen och framför allt zink utmärker sig genom att behålla en hög andel kolrester 

under större delen av förloppet. Detta förklaras bero på att zink bidrar till dehydroklorering av 

PVC och det bildas tvärbindningar i kolet som skapar ett robust kolskikt. Tenn har en flam-

skyddsmekanism som verkar i gasfasen vilket skyddar plastens degradering, detta beskrivs vara 

orsaken till att massprocenten bibehålls i större utsträckning än aluminium- och kopparfytat. 

Resultatet man fick i studien med aluminiumfytat påminner mycket om det resultat Costes et 
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al. (2015) erhöll, den tidiga nedbrytningen startar vid ungefär samma temperatur och den kvar-

stående kolmängden efter förbränningen är ungefär 20% i båda studierna. TGA analyserna är 

dock gjorde under olika atmosfärsförhållanden vilket hindrar en jämförelse av den andra reakt-

ionen som visas i analysen Cheng et al. gjorde. 

 

 
Figur 14: Visar resultat från TGA för den termiska nedbrytningen av PVC samt PVC/metallfytat (Modifierad från Cheng, et 

al., 2018). 

 

Paulusson och Ström (2018) gjorde en studie där flamskyddsmedel för träklossar samt sågspån 

skulle testas. Fytinsyra kombinerades med kalciumkloridhexahydrat, kalciumhydroxid, natri-

umhydroxid samt ammonium och testades med olika analysmetoder. För träklossar användes 

en bunsenbrännare som skulle hitta den bästa kombinationen. Metoden erhöll dock oregel-

bundna resultat av förkolningsdjup samt vikt av aska. Då flamtesterna inte gav ett tillförlitligt 

resultat byttes träklossar mot sågspån och kärnmagnetisk resonans (NMR), differential scan-

ning calorimetry (DSC) och termogravimetrisk analys (TGA) fick stå till grund för den bästa 

kombinationen. Slutsatserna som drogs av studien var att en högre koncentration av fytinsyra 

kombinerat med natriumhydroxid (NaPA) samt en lösning av fytinsyra kombinerat med kalci-

umkloridhexahydrat (CaPA) med sex protoner gav bäst resultat. Detta kan, enligt teorin om 

uppfångandet av fria radikaler i kapitel 2.5, bero på att både natrium- och kalciumjoner bidrar 

till att mängden fria radikaler ökar, vilket hämmar kedjereaktioner som krävs för fortsatt för-

bränning. Dessa i kombination med varandra har potential att bli ett effektivt flamskyddmedel. 
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Kjellin (2018) gjorde en studie där flamskyddsmedel för bomull och polyester skulle testas. 

Fytinsyra kombinerades med kalciumkloridhexahydrat, natriumhydroxid samt ammoniak och 

testades med olika analysmetoder. För bomull drogs slutsatserna att en högre koncentration 

samt lösningar med enbart natrium gav bäst resultat. Den bästa kombinationen för bomull var 

därför NaPa med molförhållande 12:1. Lösningen gav bäst resultat i flamtestet samt mest massa 

kvar efter analys av TGA. Detta resultat likt Paulusson och Ström (2018) ger ett bra flamskydd 

då bland annat förkolningsteorin och uppfångandet av fria radikaler enligt kapitel 2.5 kombin-

eras, vilket kan bevara mer massa. För polyester fick DSC och TGA ligga till grund för bestäm-

ningen av den bästa kombinationen då flamtesterna inte gav ett tillförlitligt resultat. Den bästa 

kombinationen för polyester förblev dock okänd på grund av att utförda tester enligt DSC gav 

två extremfall. Vad som menas är att i ena fallet skiftade smältpunkten mer och i andra fallet 

ökade energin som krävdes för att fasövergången skulle kunna ske. Vilket av fallen som är 

viktigast att ta hänsyn till ur perspektivet som flamskyddsmedel är okänt.  
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3. METOD 
 

I detta kapitel presenteras arbetets gång i form av förberedelser av lösningar och provbitar, 

hur torkning och doppning gått till samt metod av flamtester, tester utförda i TGA samt bomb-

kalorimetri. 

 

3.1 BEREDNING AV LÖSNINGAR 

De kemikalier som användes för att göra lösningarna visas i tabell 1. Där presenteras dessutom 

kemisk formel, molmassa och vilket företag respektive kemikalie kommer från.  

 
Tabell 1:  Fakta om varje kemikalie. Fytinsyran består av 50% w/w i vatten. 

Ämne Fytinsyra Natriumhydroxid Järn(III)klorid Aluminiumklorid 

Kemisk formel C#H:;O&)P# NaOH FeCl6 ∙ 6H&O AlCl6 ∙ 6H&O 

Molmassa [g/mol] 660,04 40,00 270,33 241,45 

Företag Aldrich Merck Merck Merck 

 

Första steget var att ta fram en plastburk med skruvlock och ställa denna på en våg. För att hälla 

fytinsyra i plastburken användes en plastpipett. När önskad mängd var tillsatt späddes fytinsy-

ran med milli-q vatten tills ungefär hälften av den angivna mängden var i plastburken. Därefter 

vägdes tillsatserna som beräknats fram i bilaga 1 för att sedan med hjälp av en glastratt och 

resterande milli-q vatten hällas i den utspädda fytinsyran. I tabell 2 visas massorna till alla 

lösningar. Lösning 2 och 3 blev misslyckade och redovisas i bilaga 1. För lösningarna i tabell 

2 mättes pH med hjälp av pH-papper. 

 
Tabell 2:  Beredning av lösningar där massan av varje tillsats redovisas.  

Ämne Fytinsyra Natrium Aluminium Järn Vatten pH 

Lösning 1: NaPA 3% (1:6) 3g 1,1g   100g 4 

Lösning 4: AlPA 3% (1:0,4) 3g  0,44g  100g 0 

Lösning 5: FePA 1% (1:0,4) 1g   0,168g 100g 1 

 
 

 

 



 27 

3.2 BEREDNING AV PROVBITAR 

De träprover som användes under det laborativa arbetet kommer från solstickans tändsticksask, 

där tre olika storlekar skapades. Första storleken skapades genom att avlägsna huvudet från en 

tändsticka (ca 6 cm lång), andra genom att klippa ut kuber (ca 2x1x1 mm) och tredje genom att 

riva ut spån, se figur 15 för en liten miniatyr. Stickorna namngavs med de två första bokstäverna 

på lösningen tillsammans med ett unikt nummer. Spånet och kuberna namngavs först vid upp-

lägg på tork när de placerats på ett urglas. Detta gjordes med hjälp av klisterlappar. 

 

3.3 DOPPNING OCH TORKNING 

När lösningarna och träproverna var färdigställda doppades provbitarna i lösning 1, 4 och 5 i 

fem minuter. Därefter sattes de på tork i ungefär 24 timmar. Stickorna placerades på tömda 

tändsticksaskar, kuberna och spånet placerades på urglas, se figur 15. Kuberna togs för analys 

efter en respektive fem doppningar i de tre olika lösningarna. Spånet togs för analys efter endast 

en doppning. Stickorna togs för analys lite olika beroende på lösning, se figur 15.  

 

 
Figur 15: Beredning av provbitar i form av stickor, kuber och spån samt provbitar efter doppning. 
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3.4 FLAMTEST 

Första analysen var att utföra ett flamtest på stickorna. För att uppställningen skulle se identisk 

ut varje gång den användes, oavsett om den behövde förflyttas, placerades all utrustning på en 

platta. Utrustningen kunde därefter markeras med hjälp av en penna, se figur 16. På plattan 

placerades två stativ med varsin klämma och stång samt en bunsenbrännare. På stången mar-

kerades vart stickorna skulle placeras för att hamna ovan lågan vid varje försök. Bunsenbrän-

narens låga mättes vid varje försök med hjälp av en linjal till ungefär 12 centimeter. Experi-

mentet utfördes i ett dragskåp med avstängd ventilation så att lågan från bunsenbrännaren skulle 

hållas så fixt som möjligt. Vid varje test startades ett tidtagarur och det som analyserades var 

tid till antändning, tid till stickan förkolnade, tid till stickan böjdes samt hur stor skadan på 

träbiten blev. 

 

 
Figur 16: Uppställning inför flamtesterna. 
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3.5 BOMBKALORIMETER 

Andra analysen var att utföra bombkalorimetri på spånet. I denna analys testades först 

bensoesyra för att bestämma bombkalorimeterns värmekapacitet. Detta gjordes genom att 

pressa en tablett tillsammans med en bomullstråd. Denna hängdes i bomben som sedan förslöts 

och trycksattes med ren syrgas till ca 30-35 atm. Hinken i figur 17, fylldes med 2000 ml vatten 

och därefter placerades bomben i vattenbadet. Tändkablarna sattes i bomben och därefter förs-

löts systemet med ett lock. Temperaturen började dokumenteras först efter 4 minuter och skrevs 

ned varje minut i 7 minuter. Sedan utlöstes tändkablarna och en förbränning startade. Därefter 

uppmättes temperaturen tills den stabiliserats och började minska. Syftet var att få ut minimal 

och maximal temperatur. Med samma metod pressades tabletter av spån behandlat med NaPA, 

AlPA, och FePA för att få ut minimal och maximal temperatur av dessa. 

  

 
Figur 17: Bombkalorimetern som användes vid testerna. 
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3.6 TERMOGRAVIMETRISK ANALYS 

Tredje analysen var att utföra en termogravimetrisk analys på kuberna. I denna analysen testa-

des både kväveatmosfär och luftatmosfär för natrium-, aluminium- och järnbehandlade kuber 

som var doppade en respektive fem gånger i flamskyddsmedlet. Dessutom testades en referens-

kub i respektive atmosfär. Instrumentet som användes var PerkinElmer TGA 8000, se figur 18. 

När analysen var klar gavs diagram med provernas vikter (mass%) som funktion av temperatur. 

Så med hjälp av termogravimetrisk analys gavs exakta temperaturer då proverna förbrändes 

och bröts ned.  

 

 
Figur 18: PerkinElmer TGA 8000 som användes vid testerna. 
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4. RESULTAT 
 

I detta kapitel är de resultat som erhållits under arbetets gång samlade. Träets påverkan vid 

förbränning, tester utförda i TGA samt bombkalorimetri är de resultat som behandlas. 

 

4.1 FLAMTEST 

I diagram 1 visas staplar som redogör genomsnittstider då stickor behandlade med AlPA, FePA 

och NaPA förkolnade. Strecken redogör ett intervall av maximal och minimal tid då stickorna 

förkolnade. Alla tider som redovisas hittas i bilaga 2. Den längsta tiden erhölls av stickor be-

handlade med FePA (1 dopp) och bortsett från referensen erhöll stickor behandlade med AlPA 

(3 dopp) den kortaste tiden. 

 

 
Diagram 1: Genomsnittstid då stickor förkolnar. Samt maximal och minimal tid för att se vilka intervall som gällde under 

experimentet. 
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I diagram 2 visas staplar som redogör genomsnittstider då stickor behandlade med AlPA, FePA 

och NaPA böjdes. Strecken redogör ett intervall av maximal och minimal tid då stickorna böj-

des. Alla tider som redovisas hittas i bilaga 2. Referensstickorna som förbrändes antände fort, 

med ett medelvärde på 20s. Detta gjorde att stickorna inte hann böjas och ingen tid dokumen-

terades. Den längsta tiden erhölls av stickor behandlade med AlPA (1 dopp) och den kortaste 

tiden erhölls av stickor behandlade med FePA (1 dopp).  

 

 
Diagram 2: Genomsnittstid då stickor böjs. Samt maximal och minimal tid för att se vilka intervall som gällde under experi-

mentet. 
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I figur 19 visas de stickor som beskrivs i diagram 1 och 2. Stickorna efter flamtesterna är relativt 

lika till utseendet. Det som är synbart är att stickor behandlade med NaPA (1 dopp) gav lite 

sämre resultat med tunnare mittentjocklek jämfört med stickor behandlade med AlPA och 

FePA.  

 

 
Figur 19: Flamtest med referensstickor och stickor behandlade med AlPA, FePA och NaPA. 

 

4.2 BOMBKALORIMETER 

Diagram 3 och 4 visar uppmätta temperaturer från test 1 och 2 från bombkalorimetern, vilka 

även hittas i tabellform i bilaga 3. Temperaturen började mätas på 4:e minuten. Diagrammen 

visar en konstant temperatur för alla linjer tills att 10 minuter har gått. Därefter visas en tempe-

raturstigning vilket motsvarar när tändkablarna utlöstes och en fullständig förbränning startade. 

Efter ungefär 19 minuter har temperaturerna nått sina max och alla linjer börjar sakta sjunka 

och kylas ned.  
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Diagram 3: Uppmätta temperaturer i förhållande till tid, test 1. 

 

 
Diagram 4: Uppmätta temperaturer i förhållande till tid, test 2. 
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I tabell 3 presenteras provernas energiinnehåll samt medelvärden av dessa. Det vill säga reakt-

ionsentalpier för förbränningsreaktionerna, vilket också är skillnaden mellan reaktanternas och 

produkternas entalpi, kallat värmevärde. Beräkningar hittas i bilaga 4. Beräkningarna resulte-

rade i negativa värmevärden, vilket indikerar att nedbrytningsreaktionerna var exoterma och 

energi frigavs i form av värme, i detta fall till bombens omgivande vatten. Som tabell 3 visar 

så minskar värmevärdet när träet behandlats med flamskyddsmedel.  

 
Tabell 3: Beräknade värmevärden för referens samt spån behandlat med NaPA, AlPA samt FePA. 

Test Test 1 [MJ/kg trä] Test 2 [MJ/kg trä] Medelvärde [MJ/kg trä] 

Obehandlat trä -19,9 -19,2 -19,5 

FePA (1 dopp) -18,6 -18,0 -18,3 

AlPA (1 dopp) -19,4 -16,5 -17,9 

NaPA (1 dopp) -18,5 -15,5 -17,0 

 

4.3 TERMOGRAVIMETRISK ANALYS 

Nedan presenterar de resultat som erhölls från försök 1 med TGA i kväve- och luftatmosfär. 

Resultaten från försök 2 återfinns i bilaga 7. 

  

4.3.1 TERMOGRAVIMETRISK ANALYS - KVÄVE 

Ett referensprov samt flamskyddsbehandlade träkuber analyserades i TGA med en atmosfär av 

kväve. Figurer nedan representerar TGA-testerna för ett respektive fem dopp i flamskyddsme-

del. Linjerna i diagram 5 och 6 följer inledningsvis varandra fram till ungefär 150 °C där man 

i den senare grafen kan se att massprocenten för kuberna doppade fem gånger i AlPA och FePA 

minskar vid en lägre temperatur. Man kan också se att NaPA och AlPA, när de doppats fem 

gånger i flamskyddsmedel, behåller en högre massprocent under hela förloppet. FePA doppat 

fem gånger i flamskyddsmedel däremot håller en högre massprocent generellt, men masspro-

centen efter cirka 500 °C fortsätter att minska till skillnad från NaPA och AlPA.  Vid jämförelse 

mellan kurvorna för 1 och 5 dopp framgår att FePA för 5 doppningar har en kurva som är 

mycket lik den för AlPA som doppats en gång. Jämför man samma kurva (FePA 5 dopp) med 

den för NaPA som doppats en gång så är den återstående mängden kolrester i slutskedet ungefär 

densamma (20%), det som dock skiljer är att NaPA förlorar mycket massprocent under ett kort 

tidsintervall medan FePA initialt förlorar mycket massa men redan vid 50 mass% avstannar den 

snabba nedåtgången. 
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Diagram 5: Resultat från TGA i kväveatmosfär för kuber doppade en gång i flamskyddsmedel. 

 

  
Diagram 6: Resultat från TGA i kväveatmosfär för kuber doppade fem gånger i flamskyddsmedel. 
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4.3.3 TERMOGRAVIMETRISK ANALYS - LUFT 

Ett referensprov samt flamskyddsbehandlade träkuber analyserades i TGA med en atmosfär av 

luft. Diagram 7 och 8 nedan representerar TGA-testerna för ett respektive fem dopp i flam-

skyddsmedel. Skillnader mellan diagram 7 och 8 kan ses redan i det tidiga skedet (0-200°C) 

där man för kuberna doppade en gång i flamskyddsmedel ser att samtliga linjer ligger samlade 

mycket nära 100%. Linjerna, bortsett från referensprovet, som representerar kuberna doppade 

fem gånger i flamskyddsmedel däremot minskar i massprocent tidigt. Efter 200°C är det tydligt 

att massprocenten för de olika linjerna i diagram 9, trots den tidiga massförlusten, genomgående 

är högre under förloppet som följer. I slutskedet ligger linjerna högre i diagram 9 än de gör i 

diagram 8, tydligast kan man se skillnad för NaPA som ökar från ungefär 10% till 20% kvar-

stående massa när antalet dopp i flamskyddsmedel går från ett till fem. FePA (5 dopp) har ett 

nedbrytningsförlopp mycket likt det för AlPA (1 dopp), däremot sker nedbrytningen av FePA 

under ett längre temperaturintervall än vad den gör för NaPA.  

 

 
Diagram 7: Resultat från TGA i luftatmosfär för kuber doppade en gång i flamskyddsmedel. 

 



 38 

 
Diagram 8: Resultat från TGA i luftatmosfär för kuber doppade fem gånger i flamskyddsmedel. 

 

Diagram 9 visar derivatan av TGA resultaten givna då atmosfären bestod av luft. Fram till 

ungefär 150°C följer linjerna varandra, FePA avviker något. Därefter börjar både FePA och 

AlPA tappa massa, detta sker vid en lägre temperatur för FePA men AlPA tappar massa med 

högre hastighet bortsett från referensprovet. Vid cirka 250°C börjar även NaPA tappa massa 

och man kan se en trend mellan NaPA och referensprovet, de följer varandra fram tills att NaPA 

vänder uppåt igen och referensprovet fortsätter förlora massa. Högsta massförändringshastig-

heten i spannet 250-370°C står AlPA för, men referensprovet har den lägsta amplituden. Vid 

cirka 600°C sker ytterligare en reaktion där NaPA har lägst amplitud och FePA har en mass-

förändringshastighet som syns minst. 
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Diagram 9: Massförändringshastigheten under upphettning för flamskyddsbehandlade kuber i luft. 
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 
 

I detta kapitel samlas och utvärderas de resultat som erhållits under arbetets gång. Träets på-

verkan vid förbränning, tester utförda i TGA samt bombkalorimetri är de resultat som behand-

las följt av en utredning som utifrån dessa resultat uppvisar vilken kombination av flamskydds-

medel som ger bäst skydd mot brand.  

 

5.1 FLAMTEST 

De undersökta flamskyddsmedlen NaPA, AlPA och FePA består av synergieffekter där PA har 

bra förmåga att bilda kol som skyddar det underliggande träet från fortsatt nedbrytning, vilket 

beskrivs i kapitel 2.5 som förkolningsteorin. Na avger inhibitorer under pyrolys som fångar upp 

fria radikaler och hämmar deras kedjereaktioner som krävs för fortsatt förbränning enligt teorin 

om uppfångandet av fria radikaler. Al och Fe bildar en skyddande barriär enligt skyddsskikts- 

och barriärteorin med låg vattenlöslighet som förhindrar pyrolysgaserna från att nå syret i luf-

ten. Tillsammans bidrar fytinsyra och metalljonerna med ökad termisk stabilitet och robusthet. 

Enligt dessa flamskyddsmekanismer är det troligt att träet först motstår brandpåverkan under 

en längre tid och när förkolning väl startar är temperaturen lägre för behandlat trä jämfört med 

obehandlat trä. I kapitel 2.7.1 beskrivs hur fytinsyran förväntas uppträda som flamskyddsmedel 

och i kapitel 2.5 beskrivs förkolningsteorin, bland annat hur fosforsbaserade flamskyddsmedel 

fungerar. Båda dessa kapitel nämner att träet förkolnas i större utsträckning och mindre bränn-

bara gaser kan avges vilket försvårar fortsatt nedbrytning av träet. Så jämfört med obehandlat 

trä ökar kolproduktionen med hög stabilitet vilket bidrar med en bättre isolerande effekt som 

håller temperaturen i det underliggande träet nere. Det vill säga, tack vare det ökade kolskikt 

som bildas går inträngningen långsammare och branden förhindras nå pyrolyszonen i och med 

den värmeisolerande effekten kolskiktet har. Sammanfattningsvis uppnår inte behandlat trä lika 

hög temperatur som obehandlat trä och därför antänds de inte lika lätt. Detta visas i diagram 1 

där referensen förkolnas snabbast (efter 15-23 sekunder) och antänds snabbast (efter 16-24 se-

kunder), medan NaPA, AlPA och FePA motstår brandpåverkan och förkolningen börjar i ett 

senare skede vilket gör träet svårantändligt. Av NaPA, AlPA och FePA erhöll FePA längst tid 

till förkolning, där samtliga staplar i diagram 1 ligger mellan 40-98 sekunder. Detta indikerar 

att träet först motstår brandpåverkan och förkolningen fördröjs. Pyrolysprocessen startar vid en 

lägre temperatur jämfört med obehandlat trä vilket innebär att nedbrytningen sker under ett 
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längre temperaturintervall. Det vill säga, FePA skyddar träet mot höga temperaturer och för-

bränningen fördröjs i enlighet med barriärsteorin. AlPA och NaPA erhöll kortast tid till förkol-

ning, där samtliga staplar i diagram 1 ligger mellan 20-39 sekunder. Detta indikerar att träet, 

likt obehandlat trä, inte motstår brandpåverkan så bra och förkolnas fortare. Pyrolysprocessen 

startar vid en högre temperatur likt obehandlat trä vilket innebär att nedbrytningen sker under 

ett kortare temperaturintervall. Träet skyddas inte lika bra mot höga temperaturer och förbrän-

ningen inträffar fortare. 

 

Angående skadan på träet och hur mycket träet böjdes så påvisade istället AlPA bäst resultat. 

Dock är tillförlitligheten låg, detta på grund av att det var svårt att bedöma vid vilken tid stick-

orna böjdes. Med hänsyn till intervallen i diagram 2 så skulle samtliga prover kunna ta skada 

mellan 98-130 sekunder. Det vill säga samtliga prover skulle motstå ungefär lika mycket brand-

påverkan och klara lika bra en temperaturökning. Dock visas i figur 19 att NaPA tog större 

skada jämfört med AlPA och FePA vilket styrker resultatet att NaPA inte skyddar träet lika bra 

mot höga temperaturer. Dock överensstämmer inte resultatet med studierna från Kjellin (2018) 

och Paulusson & Ström (2018) där minst skador erhölls av NaPA. Detta kan rimligtvis bero på 

att analysmetoden medförde många felkällor vilket redovisas i kapitel 5.4.4.  

 

Med detta sagt bedömdes att flamtesterna inte gav några tillförlitliga resultat för att dra några 

slutsatser. Dessutom kan de inte ge så detaljerad information om tex kolskiktets tjocklek. Där-

för är resultatet snarare spekulationer, och fler analyser behövdes för att bekräfta teorier och 

resonemang från flamtesterna, i detta fall användes bombkalorimeter och TGA. 

 

Gällande antalet doppningar så finns inga intressanta samband mellan de medelvärden som togs 

fram. Tiden till förkolning och tiden till böjning är helt oberoende av antalet doppningar vilket 

också kan bero på flertal felkällor. Till exempel så kan intervallen tas i beaktning och då visas 

att samtliga staplar där böjning mättes skulle kunna bero på antalet doppningar. Att 5 dopp-

ningar skulle kunna generera mindre skada än 1 dopp både för FePA och AlPA. Likaså kan 5 

doppningar generera mer kol och göra så att träet bevaras i större utsträckning än 1 dopp både 

för FePA och AlPA, med undantag från AlPA (5 dopp). 
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5.2 BOMBKALORIMETER 

Samtliga försök som gjordes med flamskyddsbehandlat trä resulterade i en minskning av vär-

mevärdet. Denna minskning när det finns flamskyddsmedel på träet till skillnad från obehandlat 

trä kan förklaras genom att det sker en endoterm nedbrytning av flamskyddsmedlet till kol och 

metallfosfat och/eller genom att annan värmekapacitet än trä fås vilket medför att mer värme 

tas upp av flamskyddsmedlet och som resulterar i att en mindre andel av förbränningsvärmen 

kan avges till vattnet. Det vill säga mindre värme avges till vattnet i och med att flamskydds-

medel fungerar kylande när den termiska nedbrytningen tar upp värme. 

 

Värmevärdet för det obehandlade träet framgår i kapitel 4.2 som 19,5 MJ/kg trä. Enligt tabell 

3 erhöll NaPA lägst värmevärde på 17,0 MJ/kg trä, detta indikerar att NaPA, av de tre under-

sökta flamskyddsmedlen, har bäst förmåga att ta upp värme. Resultatet kan även förklaras enligt 

skyddsskikts- och barriärteorin i kapitel 2.5, trots att inga kolrester finns kvar kan teorin ge en 

hint om vad den minskade energiavgivningen beror på. NaPA är ett salt som vid upphettning 

bryts sönder till metallfosfater och bildar ett skyddsskikt runt materialet. Detta leder till att 

flyktiga pyrolysprodukter i materialet förhindras att utvecklas och syret i luften förhindras nå 

materialet vilket också kan vara en förklaring. Men även AlPA och FePA uppvisar lägre mät-

värden, 17,9 MJ/kg trä respektive 18,3 MJ/kg trä, vilket innebär att alla tre flamskyddsmedel 

som undersöktes kan benämnas som effektiva. Genom att mindre energi friges vid förbränning 

av trä som behandlats med flamskyddsmedel förhindras fortsatt pyrolysering av träet samt att 

risken för brandspridning till närliggande material också minskas.   

 

Samtliga referenser som undersöktes erhöll ett trovärdigt resultat vilket kan ses i kapitel 2.3 

analysmetoder. Där beskrivs att ett kalorimetriskt energiinnehåll för trä ungefär är 20,4 MJ/kg 

torrsubstans. Därmed är ett intervall på 19,2-19,9 MJ/kg trä ett rimligt resultat, vilket presente-

ras i tabell 3. Däremot erhölls stora avvikelser i energiinnehållet för AlPA och NaPA med ett 

intervall på 16,5-19,4 MJ/kg trä respektive 15,5-18,5 MJ/kg trä som enligt denna studie erhöll 

bäst resultat i bombkalorimetern. Detta kan rimligtvis bero på att analysmetoden medförde 

många felkällor vilket redovisas i kapitel 5.4.6.Viktigt resultat är dock att alla mätvärden ham-

nar lägre än obehandlat trä. 
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5.3 TERMOGRAVIMETRISK ANALYS 

Samtliga TGA-kurvor för försöken gjorda i luftatmosfär minskar i massprocent från start och 

fram till cirka 100°C, detta indikerar att temperaturökningen bidrar till att vatten avlägsnas vil-

ket stämmer överens med förbränningens olika temperatursteg som finns beskrivet i kapitel 2.2. 

Kurvorna följer ett gemensamt mönster för alla tester med variation i den termiska nedbryt-

ningens start, hur mycket massa som förloras under ett temperaturintervall samt bibehållandet 

av massprocenten. Pyrolysprocessen startar vid en lägre temperatur för trä doppat i AlPA och 

FePA. NaPA har en pyrolysprocess som är jämförbar med referensprovet där pyrolysen startar 

först vid en högre temperatur, däremot är det en signifikant skillnad i massprocenten som 

materialet behåller. Provet som doppats en gång i FePA har en pyrolysprocess som mellan 200-

400°C, då mest massprocent förloras, pågår under lika lång tid som referensprovet och utpla-

ning av kurvorna sker vid samma massprocent. Fem doppningar däremot i FePA påvisar en 

tydlig förbättring i massprocentens bibehållande, den snabba massförlusten (180-320°C) stan-

nar av tidigare och övergår till en långsammare nedbrytning. Eftersom massan FeCl3 är mycket 

mindre i FePA lösningen i förhållande till massan NaOH och AlCl3 i NaPA respektive AlPA 

jämförs FePA 5 dopp mot NaPA/AlPA 1 dopp för en mer relevant jämförelse. Den termiska 

nedbrytningen som sker i kväveatmosfären visar att det knappt går att urskilja skillnader mellan 

FePA (5 dopp) och AlPA (1 dopp) fram till ungefär 500 °C där FePA börjar avvika genom att 

förlora massa snabbt under resterande tidsintervall. Denna avvikelse kan ses för FePA (5 dopp) 

i båda TGA analyserna som utfördes vilket innebär att en eventuell felkälla kan uteslutas. AlPA 

som flamskyddsmedel leder till ett större bevarande av massprocenten än vad som kan ses för 

både NaPA (1 dopp) och FePA (5 dopp). Även i luftatmosfär uppvisar FePA (5dopp) en ned-

brytningsprocess som liknar den för AlPA (1dopp), däremot är NaPA (1dopp) det flamskydds-

medel som genom hela förbränningsförloppet behåller mest massprocent, inklusive den kvar-

stående mängden massa i slutskedet. Att trästickor behandlade med NaPA resulterar i mest 

kvarstående massa är intressant att koppla till det resultat som framgår i flamtesterna, kapitel 

4.1. Där syntes att NaPA var det flamskyddsmedel som bidrog till störst skada på träet, om 

flamtesterna hade pågått en längre tid hade kanske trästickor behandlade med NaPA börjat 

brinna senast av alla och därmed kompenserat för att träet initialt skadas mer.  

 

Resultatet från TGA analysen i stort har konfirmerat det som White & Dietenberger (2001) 

samt Lowden & Hull (2013) beskrivit om den termiska nedbrytningen av trä och hur den för-

håller sig till olika temperaturer. En trend har tydligt kunnat ses i det mönster som kurvorna 
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följer, och i enlighet med litteraturen sker en radikal massförlust kring 250-350°C som mots-

varar pyrolysprocessen. Att vissa flamskyddsbehandlade träkuber har en pyrolysprocess som 

börjar tidigare tros bero på att degraderingen av flamskyddsmedlet bidragit med ökad förkol-

ning av träet vilket hindrar syre från att komma i kontakt med träet och pyrolysgaser från att nå 

ut till syret i luften, både förkolnings- och barriärsteorin som finns beskrivna i kapitel 2.5 har 

detta som följd.  Samtliga TGA kurvor som representerar flamskyddsbehandlat trä uppvisar att 

massanbevarandet under och efter förbränning ökat i förhållande till det obehandlade träet. I 

kapitel 2.7.1 beskriv hur fytinsyran förväntas uppträda som flamskyddsmedel och kapitel 2.5 

beskriver förkolningsteorin som bland annat fosforsbaserade flamskyddsmedel fungerar enligt. 

Båda dessa kapitel nämner sammanfattningsvis att träet förkolnas i större utsträckning och 

mindre brännbara gaser kan avges vilket försvårar fortsatt nedbrytning av träet. Med detta som 

grund antas det tydliga massbevarandet för det flamskyddsbehandlade träet bero på att mängden 

bildat kol ökat. Den isolerande förmågan som den ökade mängden bildat kol resulterar i tros 

förstärkas ytterligare i och med tillsatser av metalljoner som bildar en barriär av stabila och 

hårda metallfosfater. Detta misstänks också vara anledningen till att nedbrytningen sker under 

ett längre temperaturintervall, träet skyddas mot höga temperaturer och förbränningen fördröjs 

i enlighet med barriärsteorin. Synergieffekter som kan uppstå då olika flamskyddsmekanismer 

verkar tillsammans misstänks förstärka kolets isolerande förmåga genom att öka dess termiska 

stabilitet, detta bekräftas både av Costes et al (2015) samt Cheng et al (2018).  

 

Tillsats av natriumjoner till fytinsyra visar genomgående i resultaten att störst mängd kol bildas 

och kvarstår efter förbränning. Detta resultat följer det som Costes et al (2015) erhöll, trots att 

aluminiumfytat har ett längre nedbrytningsförlopp så håller natriumfytat den högsta masspro-

centen under hela förloppets gång om än skillnader i kvarstående kolrester är små, samtliga 

fytatkomplex hamnar på ungefär 20%. Resultatet stämmer även överens med både det som 

Kjellin (2018) och Paulusson & Ström (2018) kom fram till i sina undersökningar, att NaPA är 

den kombinationen som ger upphov till störst bevarande av massan. Natriumfytat har till skill-

nad från övriga flamskyddsmedel en pyrolysprocess som avtar vid en högre kvarstående mass-

procent och övergår till en långsam glödoxidation. Detta kan jämföras med teorin om uppfång-

andet av fria radikaler, kapitel 2.5, där natriumjoner som tillsats till fytinsyran i enlighet med 

denna flamskyddsmekanism hämmar kedjereaktioner under pyrolysen som krävs för fortsatt 

förbränning.  
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I slutet, vid 800°C, kan slutsatsen dras att trä behandlat med NaPA behåller högst massprocent 

och med 5 doppningar bevaras ännu mer av massan. Om än både AlPA och FePA behåller en 

större massprocent än referensprovet så är skillnaderna mycket små, under 10%, vilket gör det 

svårt att dra några slutsatser. Man kan dock se en liten förbättring då proverna doppats 5 gånger 

istället för 1 gång. I figur 8, derivatan av TGA-luft, är det svårt däremot att dra någon slutsats 

ifall NaPA är det bästa, av de tre testade, flamskyddsmedlet. Amplituderna för både NaPA och 

FePA är ungefär av samma storlek men den snabbaste reaktionen uppvisar NaPA. En andra 

amplitud kan ses för samtliga prover, men NaPA är den som tydligast visar att det sker en 

relativt häftig reaktion. Utifrån litteraturen, Lowden & Hull (2013), som redogör hur nedbryt-

ningen av ligninet i träet sker under högre temperaturer (upp till cirka 500°C) kan ett antagande 

göras att denna “sista” sönderdelning medför att sekundära brännbara produkter frigörs från 

porerna i det redan bildade kolet. Rimligtvis reagerar dessa brännbara produkter med dels syret 

som bidrar till ökad oxidering och nedbrytning av kolet, men Beall & Eickner (1970) menar 

också att dessa produkter katalyseras av kolet till att reagera i ytterligare sekundära reaktioner. 

Vidare säger litteraturen, White & Dietenberger (2001), att efter 450-500°C är merparten av 

det kvarstående materialet träkol, ett antagande kan alltså göras att detta aktiva kol bidrar till 

att en ökad förbränning av kolet sker då det kommer i kontakt med de mycket reaktiva produk-

terna. Genom att studera kurvorna för TGA som analyserades i luftatmosfär syns att denna 

andra reaktion för de flamskyddsbehandlade träbitarna försvåras, dels är massförlusten mindre 

men man kan även se att reaktionerna äger rum vid högre temperaturer.  

 

I figur 12 redovisades de TGA resultat som erhölls ur studien som Liu et al. (2018) gjorde med 

ammoniumfytat på lyocellfibrer. Eftersom lyocellfibern likt trä är cellulosabaserad är det möj-

ligt, och relevant, att jämföra TGA-resultaten vi fått i denna studie med natrium-, järn- och 

aluminiumfytat. En tydlig likhet finns i det mönster som kurvorna för de flamskyddsbehandlade 

cellulosamaterialen uppvisar vilket indikerar att nedbrytningsprocesserna är mycket lika trots 

att man undersöker olika material. Studerar man kurvan för ammoniumfytat på lyocellfibrer 

noggrannare kan man se att det snabba förloppet där mest massa förloras som övergår till glöd-

ning sker ungefär samtidigt som för aluminiumfytat (1 dopp), dessutom är den kvarstående 

massprocenten ungefär 40% för dem båda. I deras studie drar man slutsatsen att ammoniumfytat 

som flamskyddsmedel på lyocellfibrer är högeffektivt främst på grund av att den tidiga ned-

brytningen sker tidigare än för referensprovet. Med tanke på de många likheter aluminiumfytat 

har med ammoniumfytat som flamskyddsmedel bör även en slutsats kunna dras att även alumi-
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niumfytat kan anses som ett högeffektivt flamskyddsmedel. Det ska dock tilläggas att molför-

hållandet mellan fytinsyra och urea (som adderas för att bilda ammoniumfytat) inte redovisas 

vilket gör det svårt att dra några vidare slutsatser. 

 

5.4 FELKÄLLOR 

Nedan beskrivs eventuella och påträffade felkällor som kan ha haft en påverkan på erhållna 

resultat, allt från beredning av lösningar till analysmetoder.  

 

5.4.1 BEREDNING AV LÖSNINGAR 

Eftersom den laborativa delen pågick under en längre period byttes lösningarna ut, på grund av 

att varje lösning skulle vara färsk. Vid tillredning var det dock svårt att få till exakt samma 

massa, på samma decimal. 

 

5.4.2 DOPPNING 

När kuberna doppades var det svårt att få upp exakt alla bitar efter 5 minuter. Detta resulterade 

i att vissa låg kvar längre än andra vilket kan påverka brandmotståndet. En annan felkälla som 

kan tänkas haft störst påverkan på resultatet var inhomogeniteter i träet, t.ex. kåda eller någon 

typ av hydrofob olja som förhindrar flamskyddsmedlet från att tas upp av träet lika bra.  

 

5.4.3 TORKNING 

När stickorna skapades gjordes en vägning där respektive massa dokumenterades, se bilaga 5. 

Efter att dessa doppades och torkades gjordes en ny vägning, se bilaga 6. Där visas att nästan 

alla stickor minskade i massa. Detta beror på att temperaturen utomhus varierades från dagen 

då de skapades och vägdes till att de 24 timmar senare vägdes igen efter doppning. Det vill 

säga, luftfuktigheten i laborationssalen varierades vilket påverkade massan på testerna.  

 

5.4.4 FLAMTEST 

Den största felkällan som påträffades var bunsenbrännaren. Eftersom många tester utfördes be-

hövdes flera dagar då den laborativa delen ägde rum. Bunsenbrännaren som användes under 

försöken sattes av och på varje dag med förhoppningar om att lågans höjd skulle vara densamma 

varje dag. Genom att mäta den relativt osynliga lågans höjd med en linjal fanns stor osäkerhet 

om samma effekt användes vid varje försök. Dessutom berodde värmen på hur mycket gasol 
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som fanns kvar i bunsenbrännaren och denna behövde bytas ut en gång. Ventilationen i drag-

skåpet var avstängd under försöken, ändå rörde sig lågan på bunsenbrännaren så att provbitarna 

inte utsattes för en fixt låga. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom varje test kunde ha olika 

bra låga. När en provbit sedan låg på plats och ett tidtagarur startades kunde provbiten succesivt 

börja böjas vilket resulterade i att höjden mellan lågan och provbiten blev längre, detta såg olika 

ut för varje test. Dessutom gled provbiten ibland åt sidan så att lågan fick en ny placering.  

 

5.4.5 TERMOGRAVIMETRISK ANALYS 

Eftersom analysen baseras på mycket små provbitar finns det en risk att flamskyddsmedlet inte 

jämnt täcker dess yta och därmed kan missvisande resultat fås. Analysmetoden är även känslig 

för förändringar i den omkringliggande miljön, exempelvis ifall dörren hålls öppen eller inte. 

En annan möjlig felkälla är att provbitarna haft varierande torktider, minimum sattes till 24 

timmar men på grund av helgdagar fick vissa provbitar torka under en ännu längre tid.  

 

5.4.6 BOMBKALORIMETER 

Den största felkällan vid det laborativa arbetet var att massan flamskyddsmedel antogs vara 

liten i förhållande till massan cellulosa, biopolymer av glukos. Så när inre energin och entalpin 

beräknades användes enheten joule per kilogram trä. En mer noggrann beräkning hade inklu-

derat en exakt massa av både cellulosa och flamskyddsmedel på det behandlade spånet samt 

tagit hänsyn till eventuella skillnader i fukthalt. Dessutom är en felkälla att det blev skillnader 

i fukthalt från ena dagen till andra dagen, vilket orsakar att massan på proverna kunde ändras, 

vilket påverkar träets energiinnehåll. 

 

5.5 FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 

Ett fortsatt arbete bör vidare undersöka järn-, aluminium- och natriumfytat för att bekräfta att 

natriumfytat är den bästa kombinationen, för att lättare kunna utföra jämförelse bör lösningarna 

vara jämförbara i koncentration och molförhållande. Förbränningstester av trästickor behand-

lade med järn-, aluminium- och natriumfytat bör optimeras för att ge tillförlitliga resultat. Testet 

bör då även inkludera natriumfytat doppad 3 och 5 gånger. Analys med konkalorimeter bör 

göras för att undersöka vad de olika kombinationerna har för påverkan på träets självantänd-

ningstid. Analys med NMR-spektroskopi bör utföras för vidare utredning av järn-, aluminium- 

och natriumfytat för att få en bättre förståelse för vilka ämnen som bildas under förbränning 

och för relevanta temperaturer undersöka vad som bildas vid de olika förbränningsreaktionerna 
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som kan ses i TGA. Fler metalljoner bör undersökas för att vidare optimera flamskyddsmedlet. 

Vidare analyser bör utföras för de brännbara gaser som avges från materialet under förbränning, 

detta krävs för att kunna motivera att den bästa kombinationen inte bara motstår brand bra utan 

även är miljö- och hälsovänlig.  
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6. SLUTSATSER 
 
Den bästa kombinationen efter att ha undersökt fytinsyra som flamskyddsmedel varierade be-

roende på analys. Flamtesterna gav inga bra resultat på grund av stora osäkerheter i utförandet 

av laborationen och därför är det inte möjligt att dra några slutsatser utifrån dessa resultat. Bom-

bkalorimetern gav resultat som uppvisade stora avvikelser mellan test 1 och 2 vilka hade behövt 

verifieras med ytterligare försök. Trots detta gav analysen viktig information, dels att samtliga 

flamskyddsbehandlade träprover medförde sänkta värmevärden men indikerade dessutom att 

NaPA i båda försöken var det flamskyddsmedel som resulterade i det lägsta värmevärdet. Vid 

undersökning av förbränning med TGA var det tydligt att det mest effektiva flamskyddsmedlet 

var NaPA jämfört med FePA och AlPA då det framförallt gav störst massa kvar efter förbrän-

ning (ca 10%). På grund av att både bombkalorimetrin och TGA analysen uppvisade att NaPA 

var det flamskyddsmedel som gav bäst flamskyddseffekt så bedöms fytinsyra kombinerat med 

natriumjoner vara den bästa kombinationen av de tre undersökta. Dessutom gav fler antal dopp 

i flamskyddsmedel en förbättring av flamskyddsegenskaperna och ökade andelen kolrester som 

fanns kvar efter förbränning. 
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BILAGOR 
 

BILAGA 1: BERÄKNINGAR AV LÖSNINGAR 

 

LÖSNING 1 

 

Lösning med NaPA 

Koncentration: 3 % 

Massa vatten: 100 g 

Massa fytinsyra med 3% koncentration: 0,03 ∙ 100 g = 3,0 g 

Fytinsyran från laborationen innehöll 50% (w/w) i vatten, det vill säga 𝐦𝐏𝐀 = 𝟔, 𝟎	𝐠 

Molmassa fytinsyra: 660,04 g/mol 

Molmassa natriumhydroxid: 40,00 g/mol 

 

Substansmängd fytinsyra med 3% koncentration: 

nIJ =
KLM
NLM

= 6,O
##O,O)

= 0,004545	mol    (1.1) 

 

Molförhållande	1: 6 

C#H#(H&PO))#(aq) + 6NaOH(s) ↔ C#H#(NaHPO))#(aq) + 6H&O(l) (1.2) 

 

Substansmängd natriumhydroxid: 

n\]^_ = nIJ ∙ 6 = 0,004545 ∙ 6 = 0,02727	mol   (1.3) 

 

Massa natriumhydroxid: 

m\]^_ = n\]^_ ∙ M\]^_ = 0,02727 ∙ 40,00 = 1,098	g ≈ 1,1	g  (1.4) 
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LÖSNING 2 

 

Lösning med FePA 

Koncentration: 3% 

Massa vatten: 100g 

Massa fytinsyra med 3% koncentration: 0,03 ∙ 100 g = 3,0 g 

Fytinsyran från laborationen innehöll 50% (w/w) i vatten, det vill säga 𝐦𝐏𝐀 = 𝟔, 𝟎	𝐠 

Molmassa fytinsyra: 660,04 g/mol 

Molmassa järn(III)klorid: 270,33 g/mol 

Substansmängd fytinsyra enligt ekvation (1.1): 0,004545 mol 

 

Molförhållande	1: 2 

C#H#(H&PO))#(aq) + 2FeCl6 ∙ 6H&O(s) ↔ C#H#(PO)H)#Fe&(aq) + 6HCl(aq) (1.5) 

 

Substansmängd järn(III)klorid : 

nefghi = nIJ ∙ 2 = 0,004545 ∙ 2 = 0,00909	mol   (1.6) 

 

Massa järn(III)klorid: 

mefghi = nefghi ∙ Mefghi = 0,00909 ∙ 270,33 = 2,457	g ≈ 2,5	g  (1.7) 

 

Det blev en utfällning i lösningen där det bildades FePA(s) som var svårlöslig. Därför placera-

des lösningen på en platta med en magnetomrörare. Efter några timmar var det fasta ämnet 

fortfarande kvar så en ny lösning gjordes, se lösning 5 nedan. 
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LÖSNING 3 

 

Lösning med AlPA 

Koncentration: 3% 

Massa vatten: 100g 

Massa fytinsyra med 3% koncentration: 0,03 ∙ 100 g = 3,0 g 

Fytinsyran från laborationen innehöll 50% (w/w) i vatten, det vill säga 𝐦𝐏𝐀 = 𝟔, 𝟎	𝐠 

Molmassa fytinsyra: 660,04 g/mol 

Molmassa aluminiumklorid: 241,45 g/mol 

Substansmängd fytinsyra enligt ekvation (1.1): 0,004545 mol 

 

Molförhållande	1: 2 

C#H#(H&PO))#(aq) + 2AlCl6 ∙ 6H&O(s) ↔ C#H#(PO)H)#Al&(aq) + 6HCl(aq) (1.8)  

 

Substansmängd aluminiumklorid: 

nJhghi = nIJ ∙ 2 = 0,004545 ∙ 2 = 0,00909	mol   (1.9) 

 

Massa aluminiumklorid: 

mJhghi = nJhghi ∙ MJhghi = 0,00909 ∙ 241,45 = 2,195	g ≈ 2,2	g  (1.10) 

 

Det blev en utfällning i lösningen där det bildades AlPA(s) som var svårlöslig. Därför placera-

des lösningen på en platta med en magnetomrörare. Efter några timmar var det fasta ämnet 

fortfarande kvar så en ny lösning gjordes, se lösning 4 nedan. 
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LÖSNING 4 

 

Lösning med AlPA 

Koncentration: 3% 

Massa vatten: 100g 

Massa fytinsyra med 3% koncentration: 0,03 ∙ 100 g = 3,0 g 

Fytinsyran från laborationen innehöll 50% (w/w) i vatten, det vill säga 𝐦𝐏𝐀 = 𝟔, 𝟎	𝐠 

Molmassa fytinsyra: 660,04 g/mol 

Molmassa aluminiumklorid: 241,45 g/mol 

Substansmängd fytinsyra enligt ekvation (1.1): 0,004545 mol 

 

I denna lösningen minskades massan aluminiumklorid med 80% för att undersöka om lösningen 

kunde bli fri från utfällningar: 

mJhghi = 2,195	g ≈ 2,2	g ∙ 0,2 ≈ 0,44	g    (1.11) 

 

Lösningen blev fri från utfällningar och ett nytt molförhållande beräknades. 

 

Substansmängd aluminiumklorid: 

nJhghi =
KMklki
NMklki

= O,))
&):,)m

= 0,0018299	mol   (1.12) 

 

X =
oMklki
oLM

= O,OO:;&pp
O,OO)m)m

= 0,40    (1.13) 

 

Molförhållande	1: 0,40 

10C#H#(H&PO))#(aq) + 4AlCl6 ∙ 6H&O(s) ↔ Al)H);(C#H#(PO)H)#):O(aq) + 12HCl(aq) (2.14) 
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LÖSNING 5 

 

Lösning med FePA 

Koncentration: 1% 

Massa vatten: 100g 

Massa fytinsyra med 1% koncentration: 0,01 ∙ 100 g = 1,0 g 

Fytinsyran från laborationen innehöll 50% (w/w) i vatten, det vill säga 𝐦𝐏𝐀 = 𝟐, 𝟎	𝐠 

Molmassa fytinsyra: 660,04 g/mol 

Molmassa järn(III)klorid: 270,33 g/mol 

 

I denna lösningen fick både PA koncentration och massa järn(III)klorid sänkas då denna var 

betydligt mer svårlöst än AlPA. Koncentrationen sänktes till 1% och massa järn(III)klorid val-

des för att få samma molförhållande som för AlPA, det vill säga X = 0,40.  

 

Substansmängd fytinsyra: 

nIJ =
KLM
NLM

= :,O
##O,O)

= 0,001515	mol    (1.15) 

 

Substansmängd järn(III)klorid: 

nefghi = nIJ ∙ 0,40 = 0,0006060	mol    (1.16) 

 

Massa järn(III)klorid: 

mefghi = nefghi ∙ Mefghi = 0,0006060 ∙ 270,33 = 0,164	g  (1.17) 

 

Under laborationen råkade fel massa vägas upp, istället användes 0,168 g, vilket är inom ac-

ceptabla gränser.  

 

Molförhållande	1: 0,4 

10C#H#(H&PO))#(aq) + 4FeCl6 ∙ 6H&O(s) ↔ Fe)H);(C#H#(PO)H)#):O(aq) + 12HCl(aq) (1.18) 
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BILAGA 2: FLAMTEST 

I tabell 4- 11 visas uppmätta tider då proverna förkolnade, böjdes samt då proverna fattade eld. 

Prover som inte böjdes före antändning eller som inte antände alls under provtiden, markeras i 

tabellerna med ett streck.  

 
Tabell 4: Flamtest med referensprover. Varje enskilt test är avgränsat till max 300s.  

Tid [s] Referens 1 Referens 2 Referens 3 Referens 4 Medelvärde 

Till förkolning 15 15 20 23 18,25 

Till böjning - - - - - 

Till antändning 18 16 21 24 19,75 

 
Tabell 5: Flamtest med stickor doppade 1 gång i natriumfytat. Varje enskilt test är avgränsat till max 300s.  

Tid [s] StNa:13 StNa:14 StNa:15 StNa:16 Medelvärde 

Till förkolning 30 32 35 33 32,5 

Till böjning 75 90 96 98 89,75 

Till antändning - - - - - 

 
Tabell 6: Flamtest med stickor doppade 1 gång i aluminiumfytat. Varje enskilt test är avgränsat till max 300s.  

Tid [s] StAl:37 StAl:38 StAl:39 StAl:40 Medelvärde 

Till förkolning 34 31 34 35 33,5 

Till böjning 280 210 277 120 221,75 

Till antändning - - - - - 

 
Tabell 7: Flamtest med stickor doppade 1 gång i järnfytat. Varje enskilt test är avgränsat till max 300s.  

Tid [s] StFe:1 StFe:2 StFe:3 StFe:4 Medelvärde 

Till förkolning 90 98 60 60 77 

Till böjning - 55 115 95 88,33 

Till antändning - - - - - 

 
Tabell 8: Flamtest med stickor doppade 3 gånger i aluminiumfytat. Varje enskilt test är avgränsat till max 300s.  

Tid [s] StAl:19 StAl:23 StAl:34 StAl:24 Medelvärde 

Till förkolning 20 21 25 24 22,5 

Till böjning 165 188 210 130 173,25 

Till antändning - - - - - 
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Tabell 9: Flamtest med stickor doppade 3 gånger i järnfytat. Varje enskilt test är avgränsat till max 300s.  

Tid [s] StFe:28 StFe:25 StFe:16 StFe:36 Medelvärde 

Till förkolning 63 40 57 62 55,5 

Till böjning 118 119 125 160 130,5 

Till antändning - - - - - 

 
Tabell 10: Flamtest med stickor doppade 5 gånger i aluminiumfytat. Varje enskilt test är avgränsat till max 300s.  

Tid [s] StAl:15 StAl:36 StAl:35 StAl:33 Medelvärde 

Till förkolning 39 33 39 35 36,5 

Till böjning - 240 120 120 160 

Till antändning - - - - - 

 
Tabell 11: Flamtest med stickor doppade 5 gånger i järnfytat. Varje enskilt test är avgränsat till max 300s.  

Tid [s] StFe:35 StFe:34 StFe:33 StFe:32 Medelvärde 

Till förkolning 67 85 47 40 59,75 

Till böjning 130 115 100 63 102 

Till antändning - - - - - 
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BILAGA 3: UPPMÄTTA TEMPERATURER FRÅN BOMBKALORIMETERN 

I tabell 12-16 visas uppmätta temperaturer för bensoesyra, referenser samt spån behandlat med 

NaPA, AlPA och FePA. Med hjälp av högsta och lägsta temperatur har en temperaturdifferens 

beräknats.  

 

Vid analys testades först bensoesyran för att kunna bestämma bomkalorimeterns värmekapa-

citet. Då samma massa vatten användes under test 1 och 2 så antogs skillnaderna i bombkalori-

meterns värmekapacitet vara försumbara. Därför utfördes bara ett försök för att bestämma kon-

stanten.  

 
Tabell 12: Uppmätta temperaturer [℃] från bombkalorimetern av bensoesyra. 

Tid [min] Bensoesyra 

0 20,728 
1 20,729 
2 20,730 
3 20,730 
4 20,730 
5 20,730 
6 20,731 

 
7 21,403 
8 22,665 
9 23,031 
10 23,218 
11 23,284 
12 23,315 
13 23,331 
14 23,336 
15 23,337 
16 23,335 
17 23,330 
18 23,327 
∆𝐓 2,609 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

Tabell 13:  Uppmätta temperaturer  [℃] från bombkalorimetern av referens. 

Tid [min] Test 1: Referens Test 2: Referens 

0 21,203 20,711 
1 21,207 20,714 
2 21,210 20,717 
3 21,212 20,719 
4 21,213 20,720 
5 21,214 20,722 
6 21,215 20,724 

 
7 21,810 21,501 
8 22,518 22,097 
9 22,818 22,378 
10 22,940 22,485 
11 22,992 22,527 
12 23,020 22,551 
13 23,031 22,559 
14 23,036 22,565 
15 23,038 22,565 
16 23,037 22,565 
17 23,034 22,564 
18 23,033 22,563 
∆𝐓 1,835 1,854 
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Tabell 14:  Uppmätta temperaturer  [℃] från bombkalorimetern av NaPA. 

Tid [min] Test 1: NaPA (1 dopp) Test 2: NaPA (1 dopp) 

0 20,965 20,509 
1 20,967 20,511 
2 20,967 20,512 
3 20,968 20,512 
4 20,968 20,513 
5 20,968 20,513 
6 20,968 20,513 

 
7 21,606 20,859 
8 22,158 21,498 
9 22,441 21,824 
10 22,579 21,963 
11 22,628 22,025 
12 22,655 22,054 
13 22,668 22,069 
14 22,672 22,074 
15 22,674 22,077 
16 22,673 22,077 
17 22,671 22,075 
18 22,668 22,073 
∆𝐓 1,709 1,568 
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Tabell 15:  Uppmätta temperaturer  [℃] från bombkalorimetern av AlPA. 

Tid [min] Test 1: AlPA (1 dopp) Test 2: AlPA (1 dopp) 

0 20,794 20,624 
1 20,797 20,627 
2 20,798 20,629 
3 20,799 20,630 
4 20,799 20,632 
5 20,799 20,633 
6 20,799 20,634 

 
7 21,656 21,256 
8 22,297 21,907 
9 22,527 22,194 
10 22,622 22,309 
11 22,667 22,358 
12 22,684 22,383 
13 22,693 22,394 
14 22,697 22,398 
15 22,696 22,398 
16 22,695 22,398 
17 22,692 22,396 
18 22,688 22,395 
∆𝐓 1,903 1,774 
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Tabell 16:  Uppmätta temperaturer  [℃] från bombkalorimetern av FePA. 

Tid [min] Test 1: FePA (1 dopp) Test 2: FePA(1 dopp) 

0 20,945 20,547 
1 20,947 20,550 
2 20,949 20,551 
3 20,950 20,551 
4 20,951 20,552 
5 20,952 20,552 
6 20,953 20,553 

 
7 21,586 21,252 
8 22,232 21,894 
9 22,507 22,138 
10 22,617 22,234 
11 22,668 22,282 
12 22,691 22,301 
13 22,702 22,311 
14 22,705 22,314 
15 22,706 22,315 
16 22,705 22,314 
17 22,703 22,312 
18 22,701 22,310 
∆𝐓 1,761 1,768 
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BILAGA 4: BERÄKNING AV VÄRMEVÄRDE FRÅN BOMBKALORIMETER 

 

BERÄKNING AV KALORIMETERKONSTANTEN Ccal 

Bensoesyra med förkortning BS 

Massa tråd: 0,0154 g 

Massa tråd + ämne: 1,0138 g 

Massa ämne: 0,9984 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 2,609℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 

Med hjälp av en känd mängd massa bensoesyra kan bombkalorimeterns värmekapacitet be-

stämmas. Inre energi för bensoesyra är -26442 J/g och för bomull -17500 J/g (FAO, 2011). Att 

inre energin är negativ indikerar att reaktionen var exoterm och gav bort värme.  

 

Ekvation för konstanten Ccal, där ∆QtufK är förbränningsvärme: 

∆QtufK + ∆TwxyCt]h + m_z^ ∙ c_z^| = 0   (4.1) 

 

Från ekvation (4.1) löses Ccal ut: 

Ct]h = − ∆~����
∆���

− m_z^ ∙ c_z^    (4.2) 

 

Ekvation (4.2) kan även skrivas enligt: 

Ct]h = −K��∙∆���7K����kk∙∆�����kk
∆���

− m_z^ ∙ c_z^   (4.3) 

 

Ekvation (4.3) numeriskt: 

Ct]h = − O,OOOpp;)∙(�&#))&)7O,OOOO:m)∙(�:�mOO)
&,#Op

− 1,8388 ∙ 4,18 = 2,5358 ��
�

 (4.4) 

 

Härnäst kommer inre energi och entalpi att beräknas för cellulosa, biopolymer av glukos samt 

prover doppade i respektive lösning med NaPA, AlPA och FePA. Fortsättningsvis antas att 

massan flamskyddsmedel är liten i förhållande till massan cellulosa, biopolymer av glukos. 

Därför används enheten per kilogram trä. 
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TEST 1: CELLULOSA, BIOPOLYMER AV GLUKOS 

 

Obehandlat trä av cellulosa, biopolymer av glukos med förkortning BG 

Massa tråd: 0,0210 g 

Massa tråd + ämne: 0,9445 g 

Massa ämne: 0,9235 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 1,835℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 
Beräkning av förändring i inre energi genom förbränning: 

∆QtufK + ∆T�yCt]h + m_z^ ∙ c_z^| = 0   (4.5) 

∆QtufK = m� ∙ ∆U� + m��K�hh ∙ ∆U��K�hh   (4.6) 

 

Ekvation (4.6) i ekvation (4.5): 

m� ∙ ∆U� + m��K�hh ∙ ∆U��K�hh + ∆T�yCt]h + m_z^ ∙ c_z^| = 0  (4.7) 

 

Från ekvation (4.7) löses ∆U� ut: 

∆U� =
�∆��yg��k7K�z�∙t�z�|�K����kk∙∆�����kk

K�
   (4.8) 

 

Ekvation (4.8) numeriskt för BG: 

∆Uw� =
�:,;6m(&,m6m;7:,;6;;∙),:;)�O,OOOO&:∙(�:�mOO)

O,OOOp&6m
= −19,913 N�

��	��ä
  (4.9) 

 

Fullständig förbränning av cellulosa, biopolymer av glukos sker enligt:  

C#H:&O#(s) + 6O&(g) → 6CO&(g) + 6H&O(l)   (4.10) 

 

Förändring av mol som är i gasform: 

∆n = n�]�	��� ���f� − n�]�	�f]��]o�f� = 0   (4.11) 

 

Entalpi per kg trä: 

(3)	∆H = ∆U� + ∆n ∙ R ∙ T = (−19,913) + 0 = −19,913 N�
��	��ä

  (4.12) 
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TEST 2: CELLULOSA, BIOPOLYMER AV GLUKOS 

 

Obehandlat trä av cellulosa, biopolymer av glukos med förkortning BG 

Massa tråd: 0,018 g 

Massa tråd + ämne: 0,990 g 

Massa ämne: 0,972 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 1,854℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 

Ekvation (4.8) numeriskt för BG: 

∆Uw� =
�:,;m)(&,m6m;7:,;6;;∙),:;)�O,OOOO:;∙(�:�mOO)

O,OOOp�&
= −19,173 N�

��	��ä
  (4.13) 

 

Förändring av mol som är i gasform enligt ekvation (4.10): 

∆n = n�]�	��� ���f� − n�]�	�f]��]o�f� = 0   (4.14) 

 

Entalpi per kg trä: 

∆H = ∆Uw� + ∆n ∙ R ∙ T = (−19,173) + 0 = −19,173 N�
��	��ä

  (4.15) 
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TEST 1: SPÅN BEHANDLAT MED NAPA 

 

Behandlat trä av cellulosa, biopolymer av glukos med NaPA 

Massa tråd: 0,0209 g 

Massa tråd + ämne: 0,9475 g 

Massa ämne: 0,9266 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 1,709℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 

Ekvation (4.8) numeriskt för NaPA: 

∆U\]IJ =
�:,�Op(&,m6m;7:,;6;;∙),:;)�O,OOOO&Op∙(�:�mOO)

O,OOOp&##
= −18,458 N�

��	��ä
 (4.16) 

 

Förändring av mol som är i gasform enligt ekvation (4.10): 

∆n = n�]�	��� ���f� − n�]�	�f]��]o�f� = 0   (4.17) 

 

Entalpi per kg trä: 

∆H = ∆U\]IJ + ∆n ∙ R ∙ T = (−18,458) + 0 = −18,458 N�
��	��ä

  (4.18) 
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TEST 2: SPÅN BEHANDLAT MED NAPA 

 

Behandlat trä av cellulosa, biopolymer av glukos med NaPA 

Massa tråd: 0,020 g 

Massa tråd + ämne: 1,030 g 

Massa ämne: 1,010 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 1,568℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 

Ekvation (4.8) numeriskt för NaPA: 

∆U\]IJ =
�:,m#;(&,m6m;7:,;6;;∙),:;)�O,OOOO&O∙(�:�mOO)

O,OO:O:O
= −15,523 N�

��	��ä
 (4.19) 

 

Förändring av mol som är i gasform enligt ekvation (4.10): 

∆n = n�]�	��� ���f� − n�]�	�f]��]o�f� = 0   (4.20) 

 

Entalpi per kg trä: 

∆H = ∆U\]IJ + ∆n ∙ R ∙ T = (−15,523) + 0 = −15,523 N�
��	��ä

  (4.21) 
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TEST 1: SPÅN BEHANDLAT MED ALPA 

 

Behandlat trä av cellulosa, biopolymer av glukos med AlPA 

Massa tråd: 0,0245 g 

Massa tråd + ämne: 1,0061 g 

Massa ämne: 0,9816 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 1,903℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 

Ekvation (4.8) numeriskt för AlPA: 

∆UJhIJ =
�:,pO6(&,m6m;7:,;6;;∙),:;)�O,OOOO&)m∙(�:�mOO)

O,OOOp;:#
= −19,380 N�

��	��ä
 (4.22) 

 

Förändring av mol som är i gasform enligt ekvation (4.10): 

∆n = n�]�	��� ���f� − n�]�	�f]��]o�f� = 0   (4.23) 

 

Entalpi per kg trä: 

∆H = ∆UJhIJ + ∆n ∙ R ∙ T = (−19,380) + 0 = −19,380 N�
��	��ä

  (4.24) 
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TEST 2: SPÅN BEHANDLAT MED ALPA 

 

Behandlat trä av cellulosa, biopolymer av glukos med AlPA 

Massa tråd: 0,019 g 

Massa tråd + ämne: 1,099 g 

Massa ämne: 1,080 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 1,774℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 

Ekvation (4.8) numeriskt för AlPA: 

∆UJhIJ =
�:,��)(&,m6m;7:,;6;;∙),:;)�O,OOOO:p∙(�:�mOO)

O,OO:O;O
= −16,483 N�

��	��ä
 (4.22) 

 

Förändring av mol som är i gasform enligt ekvation (4.10): 

∆n = n�]�	��� ���f� − n�]�	�f]��]o�f� = 0   (4.23) 

 

Entalpi per kg trä: 

∆H = ∆UJhIJ + ∆n ∙ R ∙ T = (−16,483) + 0 = −16,483 N�
��	��ä

  (4.24) 
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TEST 1: SPÅN BEHANDLAT MED FEPA 

 

Behandlat trä av cellulosa, biopolymer av glukos med FePA 

Massa tråd: 0,0175 g 

Massa tråd + ämne: 0,9691 g 

Massa ämne: 0,9516 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 1,761℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 

Ekvation (4.8) numeriskt för FePA: 

∆UefIJ =
�:,�#:(&,m6m;7:,;6;;∙),:;)�O,OOOO:�m∙(�:�mOO)

O,OOOpm:#
= −18,595 N�

��	��ä
 (4.25) 

 

Förändring av mol som är i gasform enligt ekvation (4.10): 

∆n = n�]�	��� ���f� − n�]�	�f]��]o�f� = 0   (4.26) 

 

Entalpi per kg trä: 

∆H = ∆UefIJ + ∆n ∙ R ∙ T = (−18,595) + 0 = −18,595 N�
��	��ä

  (4.27) 
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TEST 2: SPÅN BEHANDLAT MED FEPA 

 

Behandlat trä av cellulosa, biopolymer av glukos med FePA 

Massa tråd: 0,029 g 

Massa tråd + ämne: 1,006 g 

Massa ämne: 0,977 g 

Massa på 20℃ vatten: Densitet 919,4 kg/m3 ∙ Volym 0,002 m3 = 1838,8 g 

Temperaturförändring enligt bilaga 3: 1,768℃ 

Specifik värmekapacitet för vatten: 4,18 J/gK 

 

Ekvation (4.8) numeriskt för FePA: 

∆UefIJ =
�:,�#;(&,m6m;7:,;6;;∙),:;)�O,OOOO&p∙(�:�mOO)

O,OOOp��
= −17,978 N�

��	��ä
 (4.28) 

 

Förändring av mol som är i gasform enligt ekvation (4.10): 

∆n = n�]�	��� ���f� − n�]�	�f]��]o�f� = 0   (4.29) 

 

Entalpi per kg trä: 

∆H = ∆UefIJ + ∆n ∙ R ∙ T = (−17,978) + 0 = −17,978 N�
��	��ä

  (4.30) 
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BILAGA 5: MASSA STICKOR 

Tabell 17-19 visar massa trästickor före doppning i natrium-, aluminium- och järnfytat. 

 

Tabell 17:  Massa [g] natriumbehandlade stickor. 

StNa:1 StNa:2 StNa:3 StNa:4 StNa:5 StNa:6 

0,4140 0,3120 0,3441 0,3257 0,3161 0,3586 

StNa:7 StNa:8 StNa:9 StNa:10 StNa:11 StNa:12 

0,2696 0,3889 0,3261 0,3058 0,3104 0,3259 

StNa:13 StNa:14 StNa:15 StNa:16 StNa:17 StNa:18 

0,4094 0,3290 0,4028 0,3822 0,4019 0,3746 

StNa:19 StNa:20 StNa:21 StNa:22 StNa:23 StNa:24 

0,4090 0,3612 0,3581 0,3074 0,3249 0,3790 

 

Tabell 18:  Massa [g] aluminiumbehandlade stickor. 

StAl:1 StAl:2 StAl:3 StAl:4 StAl:5 StAl:6 

0,3424 0,3404 0,4439 0,4273 0,3561 0,3783 

StAl:7 StAl:8 StAl:9 StAl:10 StAl:11 StAl:12 

0,3371 0,4146 0,3671 0,3943 0,4278 0,4036 

StAl:13 StAl:14 StAl:15 StAl:16 StAl:17 StAl:18 

0,3766 0,4566 0,3367 0,4483 0,4277 0,3892 

StAl:19 StAl:20 StAl:21 StAl:22 StAl:23 StAl:24 

0,3992 0,4448 0,4051 0,3607 0,3361 0,4060 

StAl:25 StAl:26 StAl:27 StAl:28 StAl:29 StAl:30 

0,3482 0,3713 0,4577 0,3092 0,3991 0,4195 

StAl:31 StAl:32 StAl:33 StAl:34 StAl:35 StAl:36 

0,4280 0,4021 0,3841 0,4517 0,3486 0,4332 

StAl:37 StAl:38 StAl:39 StAl:40 StAl:41 StAl:42 

0,4380 0,4266 0,4185 0,4442 0,4099 0,4164 

StAl:43 StAl:44 StAl:45 StAl:46 StAl:47 StAl:48 

0,3729 0,3813 0,3819 0,4053 0,3909 0,4287 
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Tabell 19:  Massa [g] järnbehandlade stickor. 

StFe:1 StFe:2 StFe:3 StFe:4 StFe:5 StFe:6 

0,3418 0,4273 0,4282 0,3873 0,3622 0,3786 

StFe:7 StFe:8 StFe:9 StFe:10 StFe:11 StFe:12 

0,3964 0,3906 0,4362 0,3806 0,3957 0,3793 

StFe:13 StFe:14 StFe:15 StFe:16 StFe:17 StFe:18 

0,3925 0,4531 0,3290 0,3944 0,4083 0,4324 

StFe:19 StFe:20 StFe:21 StFe:22 StFe:23 StFe:24 

0,3944 0,4393 0,4246 0,3784 0,4161 0,4254 

StFe:25 StFe:26 StFe:27 StFe:28 StFe:29 StFe:30 

0,3250 0,4409 0,4031 0,3381 0,3878 0,3959 

StFe:31 StFe:32 StFe:33 StFe:34 StFe:35 StFe:36 

0,4056 0,3877 0,4033 0,3751 0,4025 0,3842 

StFe:37 StFe:38 StFe:39 StFe:40 StFe:41 StFe:42 

0,3675 0,3509 0,3875 0,3695 0,3819 0,3863 

StFe:43 StFe:44 StFe:45 StFe:46 StFe:47 StFe:48 

0,4240 0,3443 0,3911 0,4259 0,3703 0,3579 
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BILAGA 6: MASSA STICKOR EFTER DOPPNING 

Tabell 20-26 visar massa trästickor efter doppning i natrium-, aluminium- och järnfytat. 

 
Tabell 20:  Massa [g] trästickor efter 1 dopp i natriumfytat och torkat i 24h. 

StNa:13 StNa:14 StNa:15 StNa:16 StNa:17 StNa:18 

0,4061 0,3258 0,3998 0,3825 0,3968 0,3721 

StNa:19 StNa:20 StNa:21    

0,4056 0,3592 0,3537    

 
Tabell 21:  Massa [g] trästickor efter 1 dopp i aluminiumfytat och torkat i 24h. 

StAl:37 StAl:38 StAl:39 StAl:40 StAl:41 StAl:42 

0,4335 0,4224 0,4155 0,4402 0,4053 0,4113 

StAl:43 StAl:44 StAl:45 StAl:46 StAl:47 StAl:48 

0,3695 0,3759 0,3781 0,4003 0,3850 0,4224 

 
Tabell 22:  Massa [g] trästickor efter 1 dopp i järnfytat och torkat i 24h. 

StFe:1 StFe:2 StFe:3 StFe:4 StFe:5 StFe:6 

0,3367 0,4225 0,4208 0,3819 0,3567 0,3728 

StFe:7 StFe:8 StFe:9 StFe:10 StFe:11 StFe:12 

0,3900 0,3833 0,4280 0,3741 0,3885 0,3720 

 
Tabell 23:  Massa [g] trästickor efter 3 dopp i aluminiumfytat och torkat i 24h. 

StAl:13 StAl:14 StAl:17 StAl:19 StAl:23 StAl:24 

0,3778 0,4594 0,4259 0,3978 0,3339 0,4061 

StAl:26 StAl:27 StAl:28 StAl:31 StAl:32 StAl:34 

0,3726 0,4613 0,3067 0,4261 0,4012 0,4463 

 
Tabell 24:  Massa [g] trästickor efter 3 dopp i järnfytat och torkat i 24h. 

StFe:13 StFe:14 StFe:16 StFe:19 StFe:21 StFe:22 

0,3899 0,4490 0,3902 0,3906 0,4205 0,3725 

StFe:23 StFe:25 StFe:27 StFe:28 StFe:30 StFe:36 

0,4128 0,3231 0,3983 0,3355 0,3925 0,3815 

 
Tabell 25: Massa [g] trästickor efter 5 dopp i aluminiumfytat och torkat i 24h. 

StAl:15 StAl:16 StAl:18 StAl:20 StAl:21 StAl:22 

0,3357 0,4508 0,3867 0,4415 0,4048 0,3579 

StAl:25 StAl:29 StAl:30 StAl:33 StAl:35 StAl:36 

0,3453 0,4000 0,4171 0,3880 0,3440 0,4342 
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Tabell 26: Massa [g] trästickor efter 5 dopp i järnfytat och torkat i 24h. 

StFe:15 StFe:17 StFe:18 StFe:20 StFe:24 StFe:26 

0,3260 0,4042 0,4280 0,4332 0,4209 0,4359 

StFe:29 StFe:31 StFe:32 StFe:33 StFe:34 StFe:35 

0,3836 0,4007 0,3836 0,3986 0,0,3705 0,3973 
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BILAGA 7: TERMOGRAVIMETRISK ANALYS  

 

 
Diagram 10: TGA graf med en obehandlad träkub samt en träkub behandlad med NaPA (1dopp) respektive en 

med NaPA (5 dopp). 

 

 
Diagram 11: TGA-graf för analys av träkuber i luftatmosfär doppade en gång i flamskyddsmedel. 
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Diagram 12: TGA-graf för analys av träkuber i luftatmosfär doppade fem gånger i flamskyddsmedel. 

 
Diagram 13: TGA-graf för analys av träkuber i kväveatmosfär doppade en gång i flamskyddsmedel. 
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Diagram 14: TGA-graf för analys av träkuber i kväveatmosfär doppade fem gånger i flamskyddsmedel. 
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BILAGA 8: ANSVARSOMRÅDEN 

I detta examensarbete på 15hp har både Jessica Wagerland och Evelina Vikberg deltagit. I tabell 

27 presenteras den uppdelning som gjorts oss emellan vad gäller rapportskrivningen. Båda har 

deltagit på alla laborationstillfällena med få undantag.  

 
Tabell 27: Ansvarsområden. 
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