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Sammanfattning 

I detta arbete redovisas resultatet från experimentella studier utförda i en 

konkalorimeter. Materialet som har undersökts består av sammanpressade fanerskivor 

av bokträ som har pressats under konstant tid och tryck, medan temperaturen varierats. 

Fanerskikten har då visat sig bindas samman utan några som helst tillsatser. Tekniken 

för framställandet av skivorna har utvecklats av Carmen Cristescu vid avdelningen för 

Träteknik på Luleå tekniska universitet. Genom att variera temperaturen uppvisar de 

färdiga skivorna olika egenskaper, som exempelvis högre sammanbindande förmåga 

när temperaturen höjs till 250°C.  

Syftet med detta arbete är att undersöka dessa fanerskivors termiska egenskaper som 

huvudsakligen består av tid till antändning och avgiven värmeeffekt. Antändningstiden 

har även jämförts med handberäkningar. Data från experimentet har sedan jämförts med 

data från andra studier för liknande produkter som exempelvis plywood och LVL skivor 

(fanerlaminatträ), som innehåller bindemedel i form av lim.   

Resultatet i denna studie tyder på mindre inbördes skillnader mellan fanerskivorna som 

pressats under olika temperaturer. Studien visar inte heller några större skillnader mot 

de andra jämförda trämaterialen. Okulära iakttagelser under experimentet indikerar 

dock skillnader för de sammanbindande egenskaperna när fanerskivorna utsätts för hög 

temperatur i experimentet.  

Då fanerskivorna i studien uppvisar likvärdig värmeutveckling som exempelvis 

plywood så är det rimligt att anta att samma användningsområde kan rekommenderas. 

I rapporten kommer skivorna för enkelhetens skull att benämnas låg, medium och hög 

densitet. Detta eftersom de olika pressningstemperaturerna (200, 225 och 250°C) som 

använts vid framställningen, gav skivorna olika densitet med medelvärden på 745, 823 

och 1045 kg/m3. 
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Abstract 

This study describes an attempt to determine and evaluate the thermal properties of self-

bonding beech veneer. These properties mainly consist of time to ignition and rate of 

heat release. The determination was done by performing bench-scale trials in a cone 

calorimeter. The material studied consists of three different sets of self-bonding veneer 

boards, which have bonded without any additives. The technology for making the 

boards is developed by Carmen Cristescu. Making the boards involves constant 

compression under a constant period of time, while allowing a variation in temperature. 

This results in different characteristics of the final product, such as higher adhesion 

capabilities between the veneer layers, when the temperature is raised to 250°C.  

Time to ignition have been measured and compared with hand calculations. All 

collected data from the experiment and the hand calculations have also been compared 

to related products, such as plywood and LVL.  

The study indicates minor differences between the mutual beech veneers, or for 

example ordinary plywood, regarding the studied characteristics. Observations during 

the tests indicate that the interconnecting properties vary between the boards when they 

are subjected to higher temperature. As the study show similar rate of heat release such 

as plywood, it is reasonable to assume that the same application range can be 

recommended. 

Due to the different density 745, 823 and 1045 kg/m3 developed while making the 

boards and for the further simplicity of the report the boards are henceforth called low, 

medium and high density boards. 
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Beteckningar och förkortningar 

   

TAST  Adiabatisk yttemperatur   [℃] el. [K] 

ρ  Densitet     [kg/m3] 

ԑ  Emissivitet     [-] 

Tg/T∞  Gastemperatur     [℃] 

Tig  Gastemperatur vid antändning  [℃] 

q̇΄΄
inc  Infallande värmeflödet   [W/m2] 

ISO  International Organization for Standardization 

C  Konstant     [-] 

q̇΄΄
inc,cr  Kritiska infallande värmeflödet  [W/m2] 

LVL  Laminated veneer lumber / Fanérlaminatträ 

HRRmax Maximal värmeutvecklingsgrad  [W/m2] 

c  Specifik värmekapacitet   [J/(kgK)] el. [Ws/(kgK)] 

σ  Stefan-Boltzmann´s konstant   [W/m2K4] 

k  Termisk konduktivitet    [W/mK] 

t  Tid      [s] 

tig  Tid till antändning    [s] 

THR  Total värmeutvecklingsgrad   [J/m2] 

HRR  Värmeutvecklingsgrad   [W/m2] 

hc  Värmeöverföringskoefficient, konvektion [W/(m2K)]  

hr  Värmeöverföringskoefficient, strålning [W/(m2K)]  

 

Förklaringar 

 

EN 13501-1 Europeisk brandklassning av material, produkter och konstruktioner 

ISO 5657 Ignitability test 

ISO 5660 Konkalorimeter 

ISO 9705 Room corner test 

EN 13823 Single burning item 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige används trä flitigt som byggnadsmaterial. Materialets egenskaper är sedan 

länge utforskade och beprövade, dock uppkommer ständigt nya användningsområden 

med efterföljande krav på materialets egenskaper. Dessa egenskaper kan variera 

beroende på träslaget eller vilken sammansättningsmetod som används. Det organiska 

trämaterialet kan även antändas när ytan värms upp och avger pyrolysgaser. Efterfrågan 

på brandsäkrare trä ökar stadigt från konsulter inom arkitekt- och byggbranschen, de 

nya produkterna måste genomgå tester och klassas enligt gällande standarder.  

Då användningsområdet är stort, kan olika typer av träprodukter användas inom olika 

genrer, beroende på vilka egenskaper som ska uppfyllas. Exempelvis är limträbalkar 

användningsbara som konstruktionsmaterial till reglar och bjälklag, medan 

skivmaterial såsom plywood eller fanérlaminatträ (LVL) fungerar bra som mellanlager, 

bakom exempelvis en gipsskiva i golv eller vägg, men även som ytskikt i vissa miljöer.  

Gemensamt för exempelvis limträ, plywood och LVL är att de vid tillverkningen tillförs 

bindemedel innan de fogas samman till skillnad från fanerskivorna som Cristescu 

framställt utan tillsatt bindemedel. Plywood konstrueras av faner som pressas ihop med 

fibrerna i olika riktning, medan LVL har fibrerna i samma riktning (Träguiden, 2017a).  

Fanerskivorna av bokträ i denna studie har pressats samman under konstant tid och 

tryck, medan temperaturen har varierats. Inga som helst tillsatser har använts. Detta 

resulterade i tre sorters skivor med olika materialegenskaper. Skivornas 

användningsområde är tänkt som byggmaterial, främst i form av ytskikt då de uppvisar 

goda egenskaper såsom vridstyvhet, hårdhet och vattenresistens. Dessutom går 

densiteten och färgen att variera beroende på vad beställaren önskar. (Cristescu, 2015) 

Vid dimensionering av byggnaders brandtekniska skydd är det ur brandperspektiv 

väsentligt att veta hur materialet reagerar vid en brand, då olika materialegenskaper 

tillåts i olika miljöer (Alling, et al., 2018). I Boverkets författningssamling (BFS 

2011:6) återges krav för klassificering av ytskikt och beklädnad för byggnadsmaterial. 

Kraven gäller kriterier såsom brännbarhet, rökutveckling och materialets benägenhet 

att avge brinnande droppar. (Boverket, 2011) 

När dessa kriterier fastställts kan materialet kategoriseras i olika klasser beroende på 

egenskaperna enligt följande: A1, A2, B, C, D och E, där A är högsta kravet och 

motsvarar obrännbart material. Därutöver finns det tilläggsklasser s1, s2 och s3 som 

beskriver hur mycket brandgaser materialet får avge. s1 motsvarar mycket begränsad 

mängd medan s3 inte ställer några krav på begränsad produktion. d0, d1 och d2 

beskriver hur stor mängd brinnande droppar som får avges från materialet. d0 innebär 

att inga droppar får avges medan d2 inte ställer krav på begränsning av brinnande 

droppar. Oskyddat trä uppfyller oftast D-s2, d0 vilket innebär att det är brännbart och 

avger begränsad mängd brandgaser men inga brinnande droppar. (Alling, et al., 2018).   

Ytskiksmaterialets egenskaper vid brand är till stor del av betydelse i det inledande 

skedet av branden tillsammans med inventarier i byggnaden. När övertändning inträffat 

och branden är fullt utvecklad är konstruktionselementens egenskaper av större 

betydelse (Tsantaridis, 2003). 
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Egenskaper att studera i det inledande skedet av branden är enligt Tsantaridis (2003) 

antändning, värmeutveckling, brandspridning och rökutveckling. Storleken på branden 

kan mätas effektivt med värmeutvecklingen, som är den viktigaste parametern för att 

bestämma brandförloppet för ytskiktsmaterial. Men även tid till antändning, då den ger 

en första uppskattning om materialets bidrag till branden. (Tsantaridis, 2003). 

Värmeutvecklingen för specifika produkter kan dessutom användas som 

inputparametrar till att förutsäga brandförloppet i databaserade modeller (Spearpoint & 

Quintiere, 2001).  

Det finns olika metoder för att undersöka ett materials brandtekniska egenskaper. 

Exempelvis Room corner test - ISO 9705, som är en storskalig brandtest, främst tänkt 

för ytskiktsmaterial, som även är ett referensscenario till Single burning item (SBI).  

Single burning item - EN 13823 är en brandteknisk provningsmetod där byggmaterialet 

utsätts för termisk påverkan av ett enskilt brinnande föremål och som används till 

provning av ytskikt i euroklassningssystemets klasser A-E. (Research Institutes of 

Sweden, u.å).  

Dessutom finns Ignitiability test – ISO 5657 som är framtagen för att testa 

byggmaterials antändningsegenskaper, samt Konkalorimeter - ISO 5660 som är en 

småskalig brandtest där provkroppen utsätts för strålning från ett konformat element. 

Dess mätdata kan användas för modellering av bränder i större skala.  

Det finns många studier utförda på olika sorters trämaterial med hjälp av 

konkalorimeter. Exempelvis redovisar Au Yeung & Chow (2002) resultat för tid till 

antändning för plywood medan (Wang, Wang, Li, & Ji, 2014) redovisar 

värmeutvecklingen för plywood i tester utförda i en konkalorimeter. Även Tsantaridis 

(2003) har utfört tester med hjälp av en konkalorimeter på 13 skandinaviska 

byggprodukter. 
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1.2 Syfte 

Avsikten med arbetet är att bestämma och utvärdera de brandtekniska egenskaperna för 

självbindande bokfanerskivor. De brandtekniska egenskaperna består av tid till 

antändning och avgiven värmeeffekt. Detta ska i sin tur användas för att undersöka 

skillnader, alternativt likheter i brandegenskaperna, dels mellan tre olika självbindande 

fanerskivor men även i förhållande till liknande material av exempelvis plywood, LVL 

och homogent bokträ.  

 

1.4 Frågeställningar 

• Kommer de olika temperaturerna (200°C, 225°C eller 250°C) som används vid 

tillverkningen av fanerskivorna att påverka brandegenskaperna i form av tid till 

antändning och avgiven värmeeffekt och i så fall hur?  

• Uppvisar dessa skivor likheter alternativt skillnader i brandegenskaper mot 

andra liknande material såsom ex. plywood, LVL eller homogent bokträ? 

• Kan ett användningsområde rekommenderas för skivorna beroende på 

brandegenskaperna? 

 

1.3 Avgränsningar 

Studien bygger på resultatet från tester utförda på faner av träslaget bok (Fagus 

Sylvatica L.), som sammanpressats mekaniskt utan några som helst tillsatser. Skivorna 

har tillhandahållits av Carmen Cristescu vid LTU. Hur själva bindningsprocessen av 

fanerskivorna gått till vid pressningen, det vill säga den naturliga, men komplicerade 

kemiska processen som träet genomgår för att bindas samman, anses ligga utanför 

ramarna för detta arbete och har således utelämnats från rapporten. Detta innebär i sin 

tur även att vissa antaganden har gjorts för de termiska egenskaperna i 

handberäkningarna. Begränsningar har även bestått av tid och ekonomiska resurser. 
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2 Teori 

 

2.1  Trämaterial 

Trä är ett organiskt material som till största delen består av cellulosa, hemicellulosa och 

lignin (Cristescu, 2015). Till skillnad mot materialkonkurrenterna i byggprocessen som 

stål och betong så anses obehandlat trä som brännbart, medan stål och betong ses som 

obrännbart (Research Institutes of Sweden, u.å). 

Trä brinner indirekt genom att det sker en termisk nedbrytning av cellulosa där 

pyrolysgaserna tillsammans med syret i omgivningen kan leda till en antändningsbar 

blandning. När trä brinner bildas ett skyddande skikt av kol som bromsar in 

värmeöverföringen till det obrända träet. Fukthalten i träet påverkar antändbarheten 

genom att ett ökat fuktinnehåll höjer den termiska trögheten i materialet (VTT, SP, & 

KTH, u.å).  

Trä kan generellt delas in i kategorierna mjuka och hårda träslag, där innehållet av 

lignin är högre i mjuka (Tsantaridis, 2003). Hemicellulosa antänder vid lägst 

temperatur, cellulosa vid högre och lignin vid ännu högre. Mjuka träslag har mindre 

andel hemicellulosa och högre andel lignin, vilket ger den en högre 

antändningstemperatur (Babrauskas, 2001). Enligt  (Träcentrum, n.d) kan bokträ 

kategoriseras som hårt träslag. 

 

2.2 Skivmaterial 

Trä kan användas dels som konstruktionsmaterial, men även som ytskikt. Vid 

framställningen bearbetas oftast träet först genom hyvling, limning, fingerskarvning 

eller impregnering beroende på användningsområde. Träet kan då även användas till 

olika skivmaterial som exempelvis plywood eller LVL. Vid framställning av plywood 

och LVL används tunna skikt av faner (Träguiden, 2017a). 

Fanérlaminatträ, LVL, är en kompositprodukt av faner och påminner om plywood, med 

den skillnaden att faneren är orienterade med fibrerna i samma riktning. LVL-skivorna 

uppvisar hög böj, drag och tryckhållfasthet samt skjuvhållfasthet. När vissa faner vänds 

med fiberriktningen vinkelrätt mot huvudfiberriktningen ges även högre styvhet i 

tvärriktningen, som för exempelvis plywood (Träguiden, 2017a). 

Plywood består av sammanlimmade fanerlager med lagren limmade korsvis i rät vinkel 

mot varandra. Plywood med en densitet större än 600 kg/m3 och en tjocklek större än 

18 mm uppfyller euroklass D-s2,d0 (Träguiden, 2017a). D-s2,d0 innebär att materialet 

klassas som brännbart och avger begränsad mängd brandgaser men inga brinnande 

droppar. 

Även skivmaterialet i detta arbete består av sammanfogad faner med fibrerna i samma 

riktning. Men till skillnad mot Plywood och LVL-skivor används inget bindemedel vid 

framställningen. 

Faner som använts i denna studie har framställts genom svarvning av bokträ och är 

cirka 2–2,2 mm tunna per ark. De består av fyra lager faner och har en torr densitet 

mellan 520–670 kg/m3 och en fuktkvot på ca 9% (Cristescu, 2015).  
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2.3 Klassificering 

Byggmaterial delas in i olika klasser beroende på brandegenskaperna enligt standard 

EN 13501-1. Materialen sten, glas, betong, stål och gips klassas som obrännbara 

material (A), medan obehandlat trä så som olika skivmaterial ofta klassas som 

brännbart (D) (Research Institutes of Sweden, u.å).  

 

2.4 Självbindande bokfaner 

Trä är speciellt ur den synpunkten att det kan vara både det som ska bindas ihop, men 

även bindemedlet självt, på grund av dess komplexa kemiska egenskaper (Cristescu, 

2015). Att inte använda tillsatser vid framställningen, kan enligt Cristescu (2015) ses 

som en alternativ väg att minska hälsonegativa egenskaper och förhoppningsvis även 

tillverkningskostnaden.  

För framställning av skivorna till studien har fyra ark av faner pressats samman i 

parallell fiberriktning i en öppen varmpress, utan tillsatser mellan arken, se Figur 1. 

Tryck och tid hölls konstanta på 5,5 MPa respektive 330 s, medan temperaturen 

varierades med 200 °C, 225 °C samt 250 °C för de olika skivorna. Detta resulterade i 

tre sorters skivor med skilda egenskaper, bland annat i form av densitet (745, 823 och 

1045 kg/m3), tjocklek och färg.  

 

Figur 1. Från vänster och i turordning visas råmaterial av bokfaner, skiva som pressats i 200°C, 

225°C samt 250°C. Figuren reproducerad med tillstånd från Self-Bonding of Beech Veneer 

(Cristescu, 2015). 

 

Ett av fenomenen som uppstår när trä upphettas, är enligt Cristescu (2015) att 

massaförlust uppkommer på grund av förflyktigande av ämnen i cellväggen, vilket 

leder till en minskad densitet. Men när ett tryck läggs på under upphettningen så sker 

istället en ökning av densiteten. Densiteten är dock inte uniform inom skivan utan är 

exempelvis högre i själva bindningslinjen mellan fanerarken. Men det är inte bara 

densiteten som ökar vid ökad temperatur. Temperaturökning ger även en ökad hårdhet 

och skjuvstyvhet (Cristescu, 2015). 

Bokfanerskivorna är enligt Cristescu (2015) lämpliga att använda i golv och tak där god 

vattenresistens och temperaturtålighet eftersträvas. De lämpar sig även utomhus på 

exempelvis fasader, eftersom materialet har ett bra motstånd mot påväxt av mögel och 

UV-ljus. 

I avhandlingen Self-Bonding of Beech Veneer (Cristescu, 2015) visar det sig att 

parametrarna tryck och tid, inte verkar ha samma inflytande som parametern värme, 

gällande flertalet av materialegenskaperna hos den färdiga produkten. Exempelvis 
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krävs en temperatur på 250 °C, för att fanerskivorna inte ska delamineras när de läggs 

i vattenbad (Cristescu, 2015).  

Att skivorna skulle tänkas ersätta vanlig plywood är enligt Cristescu (2015) inte syftet, 

men de kan uppfylla andra ändamål på grund av dess styvhet, höga densitet, tålighet 

och trevliga utseende. Den framtagna produkten är ny och skiljer sig på många sätt från 

befintliga trämaterial genom att den har högre densitet än exempelvis plywood och inga 

bindemedel används. Enligt Cristescu (2015) finns det inte någon officiell accepterad 

standardprocedur för att testa och certifiera denna produkt, varpå andra europeiska 

standarder för träbaserade skivor, såsom plywood har använts i Cristescus avhandling 

(Cristescu, 2015). I Tabell 1 återges materialparametrar för alla 12 fanerskivor som 

använts i studien. Skivorna som använts i detta arbete kommer i fortsättningen att 

benämnas efter densiteten, låg (L), medium (M) och hög (H). 

Tabell 1. Uppmätta materialparametrar för bokfanerskivorna som använts i studien, samt medelvärden 

för låg-, medium- och hög densitet (Ld, Md och Hd) 

Skiva Lager (st) Tjocklek  (mm) Vikt (g) Area (m2) Densitet (kg/m3) 

Ld 1 4 6,9 52,5 0,0101 751 

Ld 2 4 6,9 50,0 0,0099 727 

Ld 3 4 7,0 53,5 0,0102 748 

Ld 4 4 6,8 50,5 0,0099 753 

Medel 4 6,9 51,6 0,0100 745 

      

Md 1 4 6,3 53,0 0,0100 830 

Md 2 4 6,3 52,0 0,0101 822 

Md 3 4 5,8 48,5 0,0101 826 

Md 4 4 6,3 52,5 0,0102 814 

Medel 4 6,2 51,5 0,0101 823 

      

Hd 1 4 4,6 48,5 0,0101 1056 

Hd 2 4 4,7 48,5 0,0101 1026 

Hd 3 4 4,3 46,5 0,0101 1076 

Hd 4 4 4,7 49,0 0,0102 1021 

Medel 4 4,5 48,1 0,0101 1045 
 

 

2.5 Brandtestmetoder 

Det finns flertalet metoder att studera de brandtekniska egenskaperna för trämaterial 

som utsätts för högre temperatur. Nedan beskrivs kortfattat fyra olika metoder. 

 

2.5.1 Single Burning Item (EN 13823)  

Materialet som ska undersökas placeras i ett rum så att det bildar ett hörn och utsätts 

för en tändkälla bestående av en flamma från en brännare som placerats i hörnets nedre 

område, se Figur 2. Effekten på brännaren är 30 kW. Storleken på försöksmaterialet 

ska vara 0,5 x 1,5 m och 1,0 x 1,5 m med en tjocklek på maximalt 0,2 m. Testet är till 

för att bestämma hur byggprodukter reagerar på brand. Golvmaterial exkluderas. 

Rummets väggar som testmaterialet fästs på ska bestå av material i klass A1 eller A2 
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enligt euroklass. Inget material placeras i taket (Swedish Standards Institute, 2014). 

Denna metod är enligt Tsantaridis (2003) den huvudsakliga metoden för klassificering 

enligt Euroklasser, se Kapitel 1.1 Bakgrund.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Room corner test (ISO 9705)   

Detta är en fullskalig metod för brandtester av vägg och takprodukter. Testet 

representerar ett brandscenario som startar under välventilerade förhållanden i ett hörn 

av ett rum. Rummet som används har måtten 3,6 m långt, 2,4 m bred och 2,4 m högt 

samt en dörröppning som mäter 0,8 m bred och 2,0 m hög. Väggarna består av 

obrännbart material. Ytskiktsmaterialet som ska testas monteras på väggarna, förutom 

väggen med dörren och taket. Tändkällan består av en propanbrännare med en effekt 

på 100 kW som placeras på golvet i ett innerhörn i rummet, se Figur 3. Om antändning 

inte sker inom tio minuter höjs effekten till 300 kW i ytterligare tio minuter. Metoden 

resulterar i mätdata i form av värmeutveckling, rökproduktion under brandens tidiga 

fas till dess att övertändning inträffar (International Organization for Standardization, 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Försöksuppställning Single 

burning item  (Research Institutes of 

Sweden AB, 2017a). 

 

Figur 3. Försöksuppställning Room 

corner test (Research Institutes of 

Sweden AB, 2017b). 
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2.5.3 Ignitability test (ISO 5657)  

Metoden mäter tid till antändning för det studerade materialet vid olika 

strålningsintensiteter. Utseendemässigt består den av en konformad elektrisk värmare, 

se Figur 4. Materialet som ska undersökas ska vara av storleken 165 x 165 mm och 

placeras horisontellt mot konen. En pilotlåga placerad 10 mm ovanför materialet tänds 

med regelbundna intervall och antänder pyrolysgaserna från materialets yta. 

Strålningsnivåerna bör vara mellan 10-70 kW/m2  (International Organization for 

Standardization, 1997). Denna metod påminner enligt Tsantaridis (2003) om ISO 5660. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.4 Konkalorimeter (ISO 5660)   

Apparaten i Figur 5, mäter syreförbrukningen som sker vid förbränning av ett material. 

Materialet placeras i en hållare med isolerad botten och utsätts för en förutbestämd 

infallande strålningsnivå från värmaren som är konformad. När materialet börjar sin 

pyrolysprocess antänds gasblandningen med hjälp av en gnista. Sedan samlas 

rökgaserna upp i en kanal som analyserar gasblandningen. Detta resulterar i användbara 

data, så som exempelvis värmeutveckling och kan sedan om så önskas användas till att 

förutspå storskaleförsök (International Organization for Standardization, 2002)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Försöksuppställning 

Ignitiability test (Fire Testing 

Technology, 2018) 

Figur 5. Försöksuppställning konkalorimeter (Twilley 

& Babrauskas, 2001). 
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Enligt användarmanualen User´s Guide for the Cone Calorimeter (Twilley & 

Babrauskas, 2001), bör storleken på provbiten vara 100 x 100 mm med en tjocklek på 

högst 50 mm. Ett försöksobjekt på 50 mm räknas som termisk tjock och en ännu 

tjockare provbit gör ingen skillnad för tiden till antändning (Babrauskas, 2016).  

Insamlade data från konkalorimetern visar även hur värmeutvecklingen varierar för de 

olika skivorna. Värmeutvecklingen uppnås genom att apparaten mäter 

syrekoncentrationen i rökgaserna. Energin som utvecklas per kilogram förbrukad syre 

är uppskattningsvis densamma för nästan alla organiska material, det vill säga 13,1 

MJ/kg syre (Babrauskas, 2016). Enligt Tsantaridis (2003) används en 

strålningsintensitet mellan 25–50 kW/m2
 i konkalorimetern för att beskriva det tidiga 

brandförloppet.  

 

2.6 Antändning 

Trä kan antända när dess yta uppnår en viss antändningstemperatur. Enligt Babrauskas 

(2003) sker den vanligaste typen av antändning för solida material genom att brännbara 

gaser avges från ytan genom pyrolys. Antändningen av dessa gaser sker antingen 

genom självantändning eller som kontrollerad. Enligt (Drysdalde, 2011) krävs en högre 

yttemperatur vid självantändning. I detta experiment har antändningen skett med hjälp 

av en gnista och är på så vis kontrollerad.  

Tiden det tar för materialets yta att uppnå denna kritiska temperatur när det upphettas, 

beror bland annat på tjockleken av materialet (om det varierar från väldigt tunt till 

tjockt), men även vilken strålningseffekt det utsätts för. Detta visar sig bland annat i en 

studie av Au Yeung & Chow (2002) där tjockare exemplar av plywood antänds fortare, 

likväl som om strålningsintensiteten ökas.  

Ytterligare faktorer som påverkar antändningstiden är avståndet mellan materialet och 

värmekällan, fuktinnehållet, eller konvektiva förhållanden i rummet som kan kyla 

materialet och späda ut pyrolysgaserna (Dietenberger, Grexa, & White, 2012) samt 

(Jaskolowski, Ogrodnik, & Lukaszek, 2014). Men även materialets termiska 

egenskaper, i form av konduktivitet (k), densitet (𝜌) samt specifik värmekapacitet (c) 

påverkar tiden till antändning (Wickström, 2016). 

Den specifika värmekapaciteten beskriver hur mycket energi som går åt för att höja 

temperaturen i ett kilo av materialet med en grad Kelvin, eller med andra ord, 

materialets förmåga att lagra värme. Konduktiviteten beskriver hur snabbt värmen 

fortplantar sig i materialet och brukar även kallas värmeledningsförmåga. Densiteten 

beskriver materialets vikt i förhållande till volym. Trä kan ha olika värden för alla dessa 

egenskaper beroende på vilket trämaterial som används.  

Ofta kan man finna designvärden för de vanligaste formerna i befintliga standarder, så 

som SS-EN 12524  (Swedish Standards Institute, 2000). 

 

2.7 Värmeöverföring 

Enligt Wickström (2016) överförs värme genom konduktion, konvektion eller strålning 

och rör sig från den varmare ytan till den kallare. Temperaturskillnaden mellan ytorna 

är den drivande faktorn. Värmeöverföring via konvektion ges av följande uttryck: 

�̇�𝑐𝑜𝑛
´´ = ℎ𝑐(𝑇𝑔 − 𝑇𝑠)        [1]  
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Exponenterna (⸱) och (ꞌꞌ) betecknar per tidsenhet, respektive per areaenhet. 𝑇𝑔  är 

omgivningens gastemperatur och 𝑇𝑠 är yttemperaturen. ℎ𝑐  är 

värmeöverföringskoefficienten för konvektion som beskriver förhållandet mellan 

värmeöverföringen och skillnaden mellan omgivningens och ytans temperatur. 

I brandsituationer då temperaturen ofta är hög är strålningen dock den mest 

dominerande faktorn (Wickström, 2016). Värmeöverföringen genom strålning kan 

uttryckas enligt: 

�̇�𝑟𝑎𝑑
´´ = 𝜀𝑠 ∙ 𝜎(𝑇𝑟

4 − 𝑇𝑠
4)        [2], 

där 𝜀𝑠  är ytans emissivitet och 𝜎  är en konstant som benämns Stefan-Boltzmann 

konstanten. Enligt Wickström (2016) dominerar som ovan nämnt strålningen i högre 

temperaturer i värmeöverföring såsom i bränder. En del av strålningen absorberas, en 

del reflekteras och en del emitteras. En väldigt liten del leds genom ytan, se Figur 6. I 

ett verkligt material är värmen som emitteras mindre än om man antar att ytan är en 

svart kropp därav ε som kompenserar för detta i formlerna (emissiviteten från ytan) och 

har ett värde mellan 0 och 1 (för trä 0,9) (Wickström, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värmeöverföring genom strålning och konvektion ges av följande uttryck: 

�̇�𝑡𝑜𝑡
´´ = �̇�𝑟𝑎𝑑

´´ + �̇�𝑐𝑜𝑛
´´

        [3] 

Men kan även uttryckas som: 

�̇�𝑡𝑜𝑡
´´ = 𝜀𝑠 ∙ 𝜎(𝑇𝑟

4 − 𝑇𝑠
4) +  ℎ𝑐(𝑇𝑔 − 𝑇𝑠)      [4] 

𝑇𝑟  och 𝑇𝑔  kan enligt (Byström, Wickström, & Vejlkovic, 2011) utryckas som en 

gemensam parameter ( 𝑇AST)  via relationen mellan hc/ε  (ytans emissivitet och 

konvektionens värmeöverföringskoefficient), se Figur 7. 𝑇AST är på så sätt en artificiell 

temperatur. Fördelen med 𝑇AST är att den kan mätas även vid svåra brandförhållanden 

med ett så kallat Plattermoelement, se kapitel 2.11 Plattermoelement. 𝑇AST definieras 

som temperaturen på en yta som inte kan absorbera värme (Byström et al. 2011): 

𝜀 ∙ 𝜎(𝑇𝑟
4 − 𝑇𝐴𝑆𝑇

4 ) +  ℎ𝑐(𝑇𝑔 − 𝑇𝐴𝑆𝑇) = 0      [5] 

För högre värden på hc/ε  är temperaturen närmare gastemperaturen, medan lägre 

värden är närmare strålningstemperaturen (Wickström, 2016). 

 

Figur 6. Värmeöverföring genom strålning �̇�𝑟𝑎𝑑
´´  är det 

nettovärde som blir kvar efter att en viss del av den infallande 

värmen �̇�𝑖𝑛𝑐
´´  reflekterats och emitterats (Wickström, 2016). 
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2.8 Handberäkningsteorier 

Det finns flera olika teorier för att beräkna tid till antändning. Huvudteori i studien är 

Teori 1 som hämtats från Temperature Calculation in Fire Safety Engineering 

(Wickström, 2016), medan Teori 2 och Teori 3, endast använts som referenser.   

 

2.8.1 Teori 1.  

Beräkning av antändningstid i denna studie med hjälp av Wickströms teorier, baseras 

på antagandet att homogena material, med konstanta materialegenskaper, inte varierar 

med temperaturen eller tiden. Dessa teorier är generellt sett väldigt grova (Wickström, 

2016). För icke homogena material med temperaturberoende egenskaper ska numeriska 

metoder användas, se kapitel 2.10 Numeriska metoder. 

Tiden till antändning för tjocka homogena material, är enligt Wickström (2016) 

proportionell mot den termiska trögheten (k 𝜌 c), dvs produkten av konduktiviteten, 

densiteten och den specifika värmekapaciteten.   

Enligt Wickström (2016) ökar generellt konduktiviteten när densiteten ökar. Hankalin, 

Ahonen & Raiko (2009) belyser även att den specifika värmekapaciteten påverkas av 

träets fuktinnehåll och temperatur.  

Handberäkningarna för tid till antändning kan enligt Wickström (2016) göras olika, 

beroende på om materialet anses vara termiskt tjockt eller tunt.  

Termiskt tjockt material innebär att tjockleken på materialet är större än det termiska 

genomträngande djupet (Wickström, 2016). Enligt Wickström (2016) kan man anta att 

materialet anses som termiskt tjockt om värdet på Bi, (Biot number), från Ekv. 6 är 

större än 0,1. 

𝐵𝑖 =
𝐿/𝑘

1/ℎ𝑡𝑜𝑡
=

ℎ𝑡𝑜𝑡𝐿

𝑘
        [6], 

 

där parameter L står för materialets tjocklek, medan k och h är konduktivitet respektive 

total värmeöverföringskoefficient som baseras på summan av hr och hc. 

 

Figur 7. Illustration över en yta som 

utsätts för gas- och strålningstemperatur 

(a) alternativt adiabatisk yttemperatur 

(b) (Wickström, 2016). 
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ℎ𝑡𝑜𝑡 = ℎ𝑟 + ℎ𝑐        [7] 

 

Värmeöverföringskoefficienten för strålning, hr, kan beräknas med hjälp av ekvation 

4.5 från Temperature Calculation in Fire Safety Engineering s.47 (Wickström, 2016), 

enligt följande: 

 

ℎ𝑟 = 𝜀𝜎(𝑇𝑟
2 + 𝑇𝑠

2)(𝑇𝑟 + 𝑇𝑠)       [8], 

 

där 𝜀  står för emissiviteten och 𝜎  är Stefan-Boltzmann konstanten. Tr är infallande 

strålningstemperatur från värmekällan och Ts är materialets yttemperatur. 

Värmeöverföringskoefficienten för konvektion, hc, är hämtat från samma litteratur och 

enligt Wickström (2016) är 12 W/m2K ett typiskt värde för tester i konkalorimetern.  

De tre olika skivorna, låg, medium och hög som använts i denna studie har alla antagits 

uppfylla kriterierna för termiskt tjock eftersom utförda beräkningar resulterade i värden 

större än 0,1. För låg (4,78), medium (3,76) och hög (1,82), se Bilaga A. 

Om materialet istället antas vara tunt, antas även temperaturen vara enhetlig genom 

hela provbiten, så kallad lumped heat (Wickström, 2016). Detta hade i sin tur inneburit 

en annan teori för antändningstiden.   

För att beräkna tiden till antändning (𝑡𝑖𝑔) för termiskt tjocka fasta ämnen, där tjockleken 

inte har någon betydelse för utvecklingen av yttemperaturen under analystiden, kan 

man enligt Wickström (2016) använda följande ekvation: 

 

𝑡𝑖𝑔 =
𝜋(𝑘∙𝜌∙𝑐)

4
[

(𝑇𝑖𝑔−𝑇𝑖)

(𝜀∙�̇�𝑖𝑛𝑐
´´ −0,8∙�̇�𝑖𝑛𝑐,𝑐𝑟

´´ )
]

2

       [9], 

 

där den numeriskt anpassade konstanten 0,8 är en dimensionslös reduktionskoefficient 

(Wickström, u.å). 𝑇𝑖 är initial/utgångs- temperaturen på materialet som är homogen och 

motsvarar omgivningens temperatur. 𝑇𝑖𝑔  är antagen antändningstemperatur och 𝜀  är 

ytans emissivitet som antas konstant. 

�̇�𝑖𝑛𝑐
´´

 och �̇�𝑖𝑛𝑐,𝑐𝑟
´´

 är infallande respektive kritiskt infallande värmeintensitet som också 

antas vara konstanta. Produkten av konduktiviteten, 𝑘, specifika värmekapaciteten, 𝑐 

och densiteten, 𝜌 är materialets termiska tröghet (𝑘 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐).  

Den kritiska infallande strålningsintensiteten ges av: 

 

  �̇�𝑖𝑛𝑐,𝑐𝑟
´´ = 𝜎𝑇𝑖𝑔

4 + ℎ𝑐/𝜀 ∙ (𝑇𝑖𝑔 − 𝑇𝑔)                 [10], 

 

där 𝜎 är Stefan Boltzmann´s konstant och ℎ𝑐 är en värmeöverföringskoefficient som 

beskriver skillnaden mellan värmeflödet och temperaturskillnaden mellan 

provkroppens ytskikt och det omgivande luftflödet. 
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Observera att [9] och [10] endast gäller för konstanta värden på k, 𝜌 och c. Om hänsyn 

till att materialegenskaperna och värmeöverföringskoefficienterna varierar med 

temperaturen ska tas med i beräkningarna måste numeriska metoder användas 

(Wickström, 2016), se kapitel 2.10 Numeriska metoder. 

För uppskattade beräkningar rekommenderar Wickström (2016) att använda en 

starttemperatur  𝑇𝑖 , på 20°C, värmeöverföringskoefficienten, ℎ𝑐 , på 12 W/(m2K), en 

konstant konduktivitet, k, oberoende av fukthalten och en specifik värmekapacitet, c, 

för torrt trä. Samt emissiviteten, 𝜀, på 0,9. 

Eftersom densiteten skiljer sig för de självbindande fanerskivorna, innebär detta även 

skillnader i konduktiviteten. För att beräkna ett individuellt värde för konduktiviteten 

kan följande formel användas enligt Wickström (2016):  

 

 𝑘 ≈ 0,04 ∙ 𝑒0,0017∙𝜌                  [11] 

 

För beräknade värden av konduktiviteten, se Bilaga A. 

 

2.8.2 Teori 2. 

I boken Principals of fire behaviour presenterar Quintiere (1998) en ekvation för att 

uppskatta tiden till antändning. Ekvationen gäller för termiskt tjocka material och 

formuleras enligt följande: 

 𝑡𝑖𝑔 = 𝐶(𝑘𝜌𝑐) [
𝑇𝑖𝑔−𝑇∞

�̇�´´
]

2

                [12], 

där C är en konstant oberoende av materialegenskaperna, men till viss del beroende av 

värmeflödet. 𝐶 =
𝜋

4
 för det ideala förhållandet att inga värmeförluster sker från ytan 

medan  𝐶 =
2

3
 används vid värmeförluster. I denna studie har ideala förhållanden 

antagits. 𝑇𝑖𝑔 är yttemperatur vid antändning och 𝑇∞ är omgivningens temperatur. 𝑘𝜌𝑐 

är materialets konduktivitet, densitet och specifika värmekapacitet som måste vara 

konstanta i ekvationen. �̇�´´ är strålningseffekten som materialet utsätts för (Quintiere, 

1998).  

 

2.8.3 Teori 3. 

Babrauskas teori gäller bara antändning av homogent naturligt trä som utsätts för 

strålningsvärme. Teorin kan då användas för en uppskattning av 

antändningstemperaturen. 

 𝑡𝑖𝑔 = 130𝜌0,73/(�̇�
𝑒
´´ −11,0)1,82               [13], 

där 𝜌 är trämaterialets densitet. �̇�𝑒´´ är strålningseffekten materialet utsätts för i kW. 

Exponenterna 0,73 och 1,82 samt konstanterna 130 och 11 bygger på samband utgående 

från Basic ignition theory, och ett stort antal studerade resultat från tidigare utförda 

tester (Babrauskas, 2001). 
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2.9 Värmeutveckling 

Värmeutveckling är den parameter som lämpligast beskriver storleken på branden och 

är den enskilt viktigaste variabeln i att karaktärisera brännbarheten för produkter, samt 

att förutspå brandrisken, (Babrauskas, 2016).  

Även andra forskare (Lindholm, Brink, & Hupa, 2009) beskriver att värmeutvecklingen 

är i den takt som förbränningsreaktionerna ger upphov till värme och definieras som 

materialets massaförlust gånger förbränningsvärmen. Hur värmeutvecklingen under en 

brand ser ut har stor betydelse för om branden ska utvecklas eller avta. Enligt 

(Träguiden, 2017b) utvecklar trä initialt mycket värme i början av brandförloppet, men 

när ytan förkolnar avtar värmeutvecklingen. Se exempel på värmeutveckling i Figur 8. 

Värmeutvecklingen från tester i en konkalorimeter beräknas som funktion av 

syrekonsumption enligt följande ekvation: 

�̇�´´(𝑡) =
�̇�(𝑡)

𝐴𝑠
                    [14], 

 

där: 

�̇�(𝑡) = (
Δℎ𝑐

𝑟0
) (1,10)𝐶√

ΔP

𝑇𝑒
 

(𝑋𝑂2
𝑜 −𝑋𝑂2

(𝑡))

1,105−1,5𝑋𝑂2
(𝑡)

     [15] 

 

�̇�´´ är graden av värmeutveckling per areaenhet (kW/m2). �̇� är värmeutvecklingen i kW, 

𝐴𝑠 är den ursprungliga utsatta arean (m2), Δℎ𝑐 är förbränningsvärmen (kJ/kg), 1,10 är 

förhållandet mellan syre och luftmolekylernas vikt, och 𝑟0  är det stökiometriska 

förhållandet mellan syret och bränslets massa. (Kim, Lee, & Kim, 2011). 
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Figur 8. Exempel på värmeutvecklingskurvor för trämaterial i en konkalorimeter. Blå graf visar 

spånskiva (675 kg/m3) och röd visar träfiberskiva (265 kg/m3). Båda med en tjocklek på 10 millimeter. 

Strålningsnivån från konen är 40 kW/m2. Bilden är hämtad från laborationsuppgift utförd vid LTU av 

(Paulström, Skoglund, & Zetterström, 2014). 
 

Enligt Tsantaridis (2003) stiger kurvan för värmeutvecklingen inledningsvis skarpt mot 

en första topp direkt efter antändning. Sedan sjunker den till ett stabilt läge när ett 

kolskikt byggs upp och pyrolysprocessen rör sig inåt i trämaterialet. Kolskiktet fungerar 

som en barriär för att förhindra värmeöverföring in i träet och brandförloppet bromsas 

in. Efter det ökar värmeutvecklingen igen till en andra topp om trämaterialet inte är för 

tjockt. Exempel på när ingen andra topp uppstår enligt Tsantaridis (2003) är när 

trämaterialet är tjockare än 35 mm och en strålningsintensitet på 50 kW/m2 används. 

 

2.10 Numeriska metoder 

De analytiska metoderna förutsätter att materialegenskaperna och 

värmeöverföringskoefficienterna är konstanta. Men så är inte fallet i verkligheten 

eftersom temperaturen varierar mycket så varierar även materialegenskaperna och 

omgivningens förhållanden under tiden för brandförloppet. För att ta hänsyn till att 

exempelvis konduktiviteten och värmeöverföringen varierar kan man använda sig av 

numeriska metoder med datakoder som kan analysera komplexa problem mer i detalj 

(Wickström, 2016).  

 

2.11 Plattermoelement 

Ett plattermoelement består enligt Wickström (2016) av ett skyddat termoelement som 

är fäst bakom en tunn metallplatta med isolering på baksidan. Den exponerade fronten 

är 100 x 100 mm, se Figur 9 b. Plattermoelementet mäter en temperatur mellan gas- 

och strålningstemperaturen som kallas adiabatisk yttemperatur, uppskattningsvis 

temperaturen på en yta som inte kan leda bort värme. Dock gör storleken att den är mer 

benägen att mäta en temperatur som ligger närmare strålningstemperaturen medan 

mindre termoelement är mer benägna att mäta gastemperaturen då dessa är känsligare 

för konvektion (Wickström, 2016). 
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Om plattermoelementet placeras i en ugn på liknande sätt som i Figur 9 a, så utsätts den 

för samma strålning som testmaterialet. Plattermoelementet är ett enkelt och hållbart 

instrument som kan återanvändas. Men termoelementet ska bytas efter 50 timmars 

användning (Research Institutes of Sweden AB, 2018). 

Plattermoelementet anpassar sig efter ett viktat värde av gas- och strålnings-

temperaturerna. Vikterna är värmeöverföringskoefficienterna ℎ𝑟  och ℎ𝑐  för strålning 

respektive konvektion, se även kapitel 2.8.1 Teori 1.  Strålningstemperaturen går sedan 

att räkna ut när man vet den adiabatiska yttemperaturen och gastemperaturen.  

AST är av stor vikt då det kan användas för att beräkna värmeöverföring till 

brandutsatta kroppars ytskikt när dom utsätts för både konvektiva och strålande 

omgivningsfaktorer (Wickström, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 9. a) Illustration av plattermoelementets placering vid test (Research Institutes of Sweden AB, 

2018). b) Illustration av ett plattermoelement från Temperature Calculation in Fire Safety 

Engineering (Wickström, 2016). 



17 

 

3 Tidigare studier  

Det finns många studier som utförts när det gäller antändning och värmeutveckling för 

trämaterial. Exempelvis Evaluation of plywood fire behaviour by ISO test (Xu, Zachar, 

Majlingova, Jin, & Jiang, 2013) och Ignition, Charring and Structural Performance of 

Laminated Veneer Lumber (Lane, 2005), för att nämna ett par.  

I jämförelsesyfte mellan bokfanerskivorna i denna studie och liknande trämaterial 

redovisas i detta kapitel materialstudier som utförts under snarlika förhållanden.  

I det inledande stycket i Ignition of Wood, A Review of the State of the Art (Babrauskas, 

2002) beskrivs skivmaterial såsom plywood eller spånskiva ha liknande 

antändningsegenskaper som homogent trä och därför kan egenskaperna för homogent 

trä appliceras på skivmaterial. I artikeln uppges även att yttemperaturen för antändning 

av trä med hjälp av pilotlåga är ungefär 300-365°C.  

350–365°C visar sig vara allmänt vedertagen yttemperatur för att trä ska uppnå en 

kontinuerlig flamma när en pilotlåga eller gnista används (Lane, 2005). Dock indikerar 

tester utförda av (Pelo, 2013) att ett lämpligare sätt att mäta, kan vara när temperaturen 

uppnår 200°C, en millimeter under ytan. 

I ett test utfört i en konkalorimeter av Wang et al. (2014) på 9 mm plywood med 

strålningsintensitet på 35 kW/m2 inträffar den första toppen för värmeutvecklingen 

efter ungefär 150 s och uppmäter cirka 160 kW/m2, se Tabell 2. Den andra och högsta 

toppen inträffar vid 340 s och uppmäter 165 kW/m2. Totala värmeutveckling var 35 

MJ/m2. Detta illustreras även med hjälp av en graf, där även värmeutvecklingen för 

plywood som behandlats med Ammonium polyfosfat redovisas, se Figur 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figur 10. Graf över värmeutvecklingen i förhållande till tiden. Ljusgrå heldragen kurva 

är obehandlad plywood, medan de övriga är Plywood som behandlats med Ammonium 

polyfosfat (Wang et al.,2014). 
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Även Xu et al. (2013) redovisar resultat för värmeutvecklingen av plywood på 4 mm 

som utsatts för en strålningsnivå på 35 kW/m2. Där varierar värmeutvecklingen för 

plywood konstruerad av alm respektive tall mellan 260–340 kW/m2 i olika försök, se 

Tabell 2. Resultatet för värmeutvecklingen redovisas även med hjälp av en graf i Figur 

11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessutom finns rapporter för tid till antändning för liknande material. Bland annat har 

Au Yeung & Chow (2002) utfört tester på plywood i en konkalorimeter. Skivornas 

tjocklek varierar mellan 6–18 mm och den infallande strålningen varierar mellan 20–

50 kW/m2. Testerna visar att plywood med en tjocklek på 6 mm som utsätts för 35 

kW/m2 antänds efter ca 55 s, se Tabell 2.  

I Tabell 2 presenteras även resultat från ett test av Wang et al. (2014) med 9 mm 

plywood som har en antändningstid på 78 s då strålningsnivån är 35 kW/m2.  

För fanérlaminatträ (LVL) med en tjocklek på 85 mm uppmäter Lane (2005) tider till 

antändning på 40–50 s, se Tabell 2. Testerna är utförda i en konkalorimeter med en 

strålningsnivå på 35 kW/m2.  

Även (Xiaojun, Lizhong, Jingwei, & Weicheng, u.å) redovisar tester med solitt bokträ 

med densitet på 700 kg/m3 och en tjocklek på 16 mm som antänder efter 79 s vid 40 

kW/m2 strålningsnivå, se Tabell 2.  

I ett test av Jaskolowski et al. (2014) utfört på bokträ med dimensionerna 100 x 100 x 

10 mm och med en densitet på 670 kg/m3 var tiden till antändning 64 s. Testerna 

utfördes med hjälp av en konkalorimeter och strålningsnivån var 30 kW/m2, se Tabell 

2. 

  

 

Figur 11. Värmeutvecklingen för plywood bestående av E- Alm, P- Tall vid 

strålningsintensitet 25, 35 & 50 kW/m2 (Xu et al., 2013). 
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Resultat finns även för tester på 12 mm plywood med en densitet på 718 kg/m3 som 

utförts i konkalorimeter av Tsantaridis (2003). Vid en strålningseffekt på 50 kW/m2 var 

antändningstiden 29 s. Maximal och total värmeutveckling var 200 kW/m2 respektive 

88 MJ/m2, se Tabell 2.  

 

 Tabell 2. Antändningstid och värmeutveckling för liknande trämaterial från andra studier 

Material Tjocklek 
(mm) 

Densitet 
(kg/m3) 

Effekt 
(kW/m2) 

tig (s) HRR 
(kW/m2) 

THR 
(MJ/m2) 

Källa 

Plywood 9 
 

35 78 160/165 35 Wang et al. 

2014 

Plywood 4 566–583 35 
 

260–340 
 

Xu et al. 

2013 

Plywood 12 718 50 29 200 88 Tsantaridis, 

2003 

Plywood 6 
 

35 55 
  

Au Yeung 

et al. 2002 

LVL 85 
 

35 40–50 
  

Lane, 2005 

Bokträ 16 700 40 79 
  

Xiaojun et 

al. u.å 

Bokträ 10 670 30 64     Jaskolowski 

et al. 2014 
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4 Metod  

 

4.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudierna bestod inledningsvis av doktorsavhandlingen Self-Bonding of Beech 

Veneers (Cristescu, 2015) för en ökad kunskap om materialet i studien. Därefter har en 

stor del av litteraturstudierna inriktats på olika beräkningsmetoder för tid till antändning 

samt de termiska egenskaperna som verkade på materialet vid experimentet. Utöver 

denna litteratur har även ett stort antal redovisade tester för olika träprodukter utförda i 

konkalorimeter avhandlats.  

 

4.2 Experimentell studie 

De experimentella studierna har utförts med hjälp av en konkalorimeter som är en 

beprövad och väl fungerande metod för att på ett kostnadseffektivt sätt bilda sig en 

första uppfattning om de brandtekniska egenskaperna i exempelvis 

produktutvecklingsstadiet. Erhållna mätdata kan användas för modellering av bränder 

i större skala och förutspå storskaleförsök. Experimentet utfördes på Luleå tekniska 

universitet och baserades på den så kallade syreförbrukningsmetoden (Dietenberger et 

al. 2012), se även kapitel 2.5.4 Konkalorimeter (ISO 5660).  

Fyra uppsättningar av varje fanerskiva med densiteten 745 kg/m3, 823 kg/m3 samt 1045 

kg/m3 utsattes för en strålningsintensitet på 39,5 kW/m2 från konen, vilket innebar totalt 

tolv utförda tester. De självbindande fanerskivornas värmeutveckling och tid till 

antändning registrerades under experimentet. Även okulära iakttagelser utfördes i syfte 

att studera flamman och hur materialet påverkades vid brandförloppet. 

Strålningsintensiteten kalibrerades med hjälp av ett plattermoelement, se Bilaga B.  

 

 4.2.1 Utförande 

Experimentet utfördes enligt följande tillvägagångsätt: 

Vikt och mått på provbitarna noterades. Strålningsnivå från konen ställdes in och 

provbiten placerades i testhållaren med ytan 25 mm under konen. Gnistbildning från 

tändstiftet kontrollerades. Tidtagningen startades manuellt för registrering av tid till 

antändning samtidigt som skyddet mellan konen och provkroppen avlägsnades. Gnistan 

från tändstiftet avlägsnades när antändning inträffat och skyddet mellan konen och 

provkroppen stängdes. Skivornas beteende observerades till dess att lågan slocknat. 

Därefter avlägsnades provkroppen från konen och mätvärden samlades in. 

Efterföljande försök utfördes på samma sätt för de övriga skivorna. 
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4.3 Analytiska metoder 

I komplement till de uppmätta antändningstiderna utfördes även handberäkningar för 

tid till antändning med hjälp av olika teorier, se kapitel 2.8 Handberäkningsteorier. 

Dessa teorier är hämtade från följande litteratur: 

• Wickströms teori (Wickström, 2016) 

• Babrauskas teori (Babrauskas, 2001) 

• Quintiere´s teori (Quintiere, 1998) 

 

4.4 Jämförelsestudier 

I syfte att skapa en uppfattning huruvida fanerskivorna i studien står sig i förhållande 

till liknande material gällande värmeutveckling och tid till antändning, har resultaten 

jämförts med resultat från andra liknande tester för plywood, LVL skivor samt bokträ, 

se kapitel 3 Tidigare studier.  
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5 Resultat 

Experimenten i konkalorimetern baserades på fyra tester för varje självbindande 

fanerskivas densitet (låg, medium och hög), vilket innebar totalt 12 tester. Den 

infallande strålningsintensiteten hölls konstant på 39 kW/m2 under hela genomförandet. 

Tiden till att lågan slocknade varierade från 335 s – 461 s från det att bestrålningen 

påbörjats. Mätdata i form av bland annat värmeutveckling och tid till antändning 

registrerades på en extern hårddisk kopplad till konkalorimetern.  

 

5.1 Experimentella resultat 

Resultaten som presenteras i Figur 12 visar hur värmeutvecklingen varierar över tiden. 

Låg densitet (Ld1-Ld4) är fanerskivor som framställts med en temperatur på 200°C och 

har en medeldensitet på 745 kg/m3.  

 

Värmeutvecklingen följer samma trend om än de skiljer sig aningen i mitten av 

mätningen. Mellan 35–51 sekunder stiger lutningen kraftigt när materialet antänds. 

Värmeutvecklingen når sin första topp strax efter och varierar då mellan 229–316 

kW/m2. Därefter avtar värmeutvecklingen något för att snabbt nå en ny topp och visar 

sig ganska oregelbunden. Förutom för Ld4, som är mer jämn. Alla fyra mätningar når 

sedan en kulmen mellan 215–250 sekunder, där värmeutvecklingen når sitt högsta 

värde. Ld3 har den högsta toppen på 492 kW/m2. Den totala värmeutvecklingen (THR) 

är i snitt 75 MJ/m2.  
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Figur 12. Graferna Ld1-Ld4 visar värmeutvecklingens variation över tiden, för skivor av låg densitet med 

strålningsnivå 39kW/m2. 
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I Figur 13 redovisas värmeutvecklingen för fanerskivorna som har en medeldensitet 

(Md1-Md4) på 823 kg/m3 och framställts vid en temperatur på 225°C. Den första toppen 

inträffar mellan 55–68 sekunder. Värmeutvecklingen varierar då mellan 223–349 

kW/m2. Därefter avtar värmeutvecklingen och uppvisar en mer jämn kurva än graferna 

i Figur 12. Vid ungefär 200 sekunder inträffar den högsta toppen där 

värmeutvecklingen är som störst. Md4 når över 650 kW/m2 och är högst av alla 12 

testade skivor. Den totala värmeutvecklingen är i snitt 68 MJ/m2.  
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Figur 13. Graferna Md1-Md4 visar värmeutvecklingens variation över tiden, för skivor av medium densitet 

med strålningsnivå 39kW/m2. 
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Graferna i Figur 14 visar värmeutvecklingen för hög densitet skivor (Hd1-Hd4) med en 

medeldensitet på 1045 kg/m3. Dessa har framställts med en temperatur på 250°C.  

 

Antändningen sker mellan 52–65 sekunder och värmeutvecklingen når sin första topp 

mellan 237–287 kW/m2 vid 68–79 sekunder. Värmeutvecklingen avtar för en kort 

period för alla skivor utom Hd3 som fortsätter att öka.  Vid ungefär 190 sekunder når 

alla fyra skivor sin maximala värmeutveckling på drygt 500 kW/m2. Den totala 

värmeutvecklingen för dessa skivor är i snitt 65 MJ/m2.  
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Figur 14. Graferna Hd1-Hd4 visar värmeutvecklingens variation över tiden, för skivor av hög densitet med 

strålningsnivå 39kW/m2. 
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I Tabell 3 redovisas en sammanställning av värmeutvecklingen och uppmätt 

antändningstid för de självbindande fanerskivorna i experimentet. 

 

5.2 Analytiska beräkningar  

Handberäkningar har utförts enligt Teori 1–3. Dessa tider redovisas i , där även den 

beräknade konduktiviteten enligt Ekv. 11 visas. 

Vid beräkningen enligt Ekvation 11, 9 och 12–13 har medelvärden för 

bokfanerskivornas densitet använts. Specifik värmekapacitet, c, hölls däremot konstant 

på 1300 J/kgK (Engineering ToolBox, 2003). För fullständiga beräkningar se Bilaga A. 

 

Skiva 
k (W/mK)  
Ekv. [11] 

tig (s) 
Ekv. [9] 

tig (s) 
Ekv. [12] 

tig (s) 
Ekv. [13] 

 

Ld  0,14 18 7 37  

Md  0,16 23 9 40  

Hd  0,24 44 18 47  

 

 

 

 

 

Skiva HRRtopp 1 (kW/m2) HRRmax (kW/m2) THR (MJ/m2) tig (s) 

Ld1 316 438 77 38 

Ld2 229 353 70 51 

Ld3 260 492 81 35 

Ld4 288 464 74 41 

Medel 273 437 75 41 

Md1 349 485 71 48 

Md2 309 457 65 43 
Md3 237 521 63 36 

Md4 223 654 71 49 

Medel 280 529 68 44 

Hd1 254 552 64 65 

Hd2 287 496 66 60 

Hd3 237 522 62 52 

Hd4 273 515 67 52 

Medel 263 521 65 57 

 

Tabell 3. Värden för första och högsta toppen av värmeutvecklingen (HRR), den totala 

värmeutvecklingen (THR) samt antändningstid (tig) för skivor testade i konkalorimeter. Ld (låg 

densitet), Md (medium densitet) och Hd (hög densitet) 

Tabell 4. Handberäknad konduktivitet (k) och tid till antändning (tig) för de självbindande 

fanerskivorna i testerna. Ekv. 9 (Wickström), Ekv. 12 (Quintiere) och Ekv. 13 (Babrauskas) 
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I Figur 15 presenteras medelvärden för uppmätt tid till antändning för de självbindande 

fanerskivorna med låg, medium och hög densitet i förhållande till respektive densitet 

med hjälp av en graf. 

 

 

Även de beräknade tiderna för låg, medium och hög densitet skiva enligt Teori 1 i 

förhållande till densiteten åskådliggörs med hjälp av en graf i Figur 16. 
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Figur 15. Medelvärden för tid till antändning för låg, medium och hög densitet skiva. 

Figur 16. Medelvärden för beräknad tid till antändning för låg, medium och hög densitet skiva enligt 

Teori 1. 
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I Figur 17 visas den beräknade antändningstiden för låg, medium och hög densitet 

skiva enligt Teori 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 18 visas den beräknade antändningstiden för låg, medium och hög densitet 

skiva enligt Teori 3. 
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Figur 17. Medelvärden för beräknad tid till antändning för låg, medium och hög densitet skiva enligt 

Teori 2. 

Figur 18. Medelvärden för beräknad tid till antändning för låg, medium och hög densitet skiva enligt 

Teori 3. 
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5.3 Jämförelser med referensmaterial 

För att kunna komma med förslag på användningsområde har de självbindande 

fanerskivorna i studien jämförts mot liknande material med kända termiska egenskaper 

i form av tid till antändning och värmeutveckling. I  ges en sammanställning av dessa 

egenskaper för liknade tester utförda med hjälp av en konkalorimeter för plywood, 

fanérlaminatträ och bokträ.  

 

5.4 Okulära iakttagelser 

Ganska snart efter att materialet antänts uppstår sprickbildning på ytan tvärs över 

fiberriktningen, men även längs med fibrerna. Detta observerades för alla 

självbindande fanerskivor i de 12 testerna. Efter ytterligare en tid reste sig skivorna i 

bågar. När elden slocknat och skivorna avlägsnats iakttogs att skivorna med högst 

densitet pressade med en temperatur på 250 ºC fortfarande uppvisade 

sammanbindande egenskaper till skillnad mot skivorna pressade med lägre 

temperatur. Dessa skivor hade skiktat sig mellan lagerna och pulveriserades till aska 

vid beröring. 

 

Material Tjocklek 

(mm) 

Densitet 

(kg/m3) 

Effekt 

(kW/m2) 

tig  

(s) 

HRR 

(kW/m2) 

THR 

(MJ/m2) 

Källa 

Plywood 9 
 

35 78 160–165 35 Wang et al. 

2014 

Plywood 4 566–583 35 
 

260–340 
 

Xu et al. 

2013 

Plywood 12 718 50 29 200 88 Tsantaridis, 

2003 

Plywood 6 
 

35 55 
  

Au Yeung 

et al. 2002 

LVL 85 
 

35 40–50 
  

Lane, 2005 

Bokträ 16 700 40 79 
  

Xiaojun et 

al. u.å 

Bokträ 10 670 30 64     Jaskolowski 

et al. 2014 

Ld medel 6,9 745 39 41 273 75  

Md medel 6,2 823 39 44 280 68  

Hd medel 4,5 1045 39 57 263 65  

 

Tabell 5. Medelvärden för uppmätt antändningstid och värmeutveckling för de studerade skivorna i 

förhållande till referensstudier 
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6 Analys 

 

6.1 Okulära iakttagelser 

Sprickbildning uppstod tidigt i ytskiktet, dels längs med fiberriktningen men även i 

motsatt riktning. Efter sprickbildningen reste sig senare skivan i bågar längs med 

fiberriktningen. Flamman sträckte sig cirka 20 – 25 cm ovanför ytskiktet under hela 

brandförloppet. Det blev inte mycket kvar av fanerskivan, endast tunna lager som 

pulveriserades till aska vid beröring. Skiva med lägre densitet resulterade i tunnaste 

kolskiktet. Av vad som gick att iaktta, efter att resterna avlägsnats från konen, gavs 

intrycket att självbindande fanerskivorna med låg och medium densitet, hade skiktat 

sig för varje lager faner under brandförloppet. Skivan med hög densitet, föreföll 

däremot intakt mellan lagren. I Figur 19 a) visas en bild på konkalorimetern vid utförda 

tester, i b) syns sprickbildningen som uppstod i ett tidigt skede efter antändning 

inträffat, c) och d) visar hur de självbindande fanerskivorna av låg respektive hög 

densitet såg ut efter att testerna avslutats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

a) b) 

c) d) 

Figur 19. Exempelbilder från testerna i konkalorimeter. a) självbindande fanérskiva i 

konkalorimetern under testet. b) sprickbildningen som uppstod efter antändning. c) låg 

densitetskiva uppvisar delaminerande effekt. d) hög densitetskiva uppvisar sammanbindande effekt 

efter avslutade tester. 
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Vid iakttagelserna under testerna i konkalorimetern, konstateras att värmeutvecklingen 

för låg densitet skiva ökar i samma stund som skivan uppvisar sprickbildning samt när 

den reser sig. Även för medium och hög densitet skiva syns en topp när sprickbildning 

inträffar. Där inträffar den högsta toppen i samband med att skivorna reser sig, se Figur 

13 respektive Figur 14. Låg densitet skiva reser sig vid 152 s (Ld1), 104 s (Ld2), 82 s 

(Ld3) och 89 s (Ld4), se Figur 12.  

 

6.2 Jämförelser 

 6.2.1 Självbindande fanerskivor 

Värmeutvecklingen vid den första toppen är ungefär densamma för medelvärdena av 

låg, medium och hög densitet skiva. Medelvärdet för låg densitet är 273 kW/m2, se 

Figur 12, medium densitet 280 kW/m2, se Figur 13, samt hög densitet 263 kW/m2, se 

Figur 14.  

Medelvärden för den andra toppen skiljer sig inte heller så mycket mellan de 

självbindande fanerskivorna och varierar mellan 450–500 kW/m2, bortsett från något 

enstaka värde som är högre respektive lägre, se Tabell 3.  

Dock är den andra toppen enligt Tsantaridis (2003) som studerat ett stort antal 

träprodukter och däribland plywood, inte lika betydelsefull i analysen jämfört med den 

första. Detta eftersom att den andra toppen är beroende av tjockleken på trämaterialet, 

men även av bakomliggande material och strålningsintensitet. I avhandlingen beskriver 

Tsantaridis (2003) att skivmaterial av trä ofta uppvisar en hög första topp och även en 

ännu högre andra topp, där den senare uppkommer när kanterna och undersidan av träet 

involveras i branden.  

Första toppen inträffar när materialet antänds. Tiden för detta skiljer sig åt mellan de 

självbindande fanerskivorna. Låg densitet skiva antänder snabbast, se Tabell 3. Den har 

även snabbast tillväxthastighet. Dock tar det längst tid för låg densitet skiva att nå den 

andra (högsta) toppen, medan detta sker fortast för hög densitet skiva, se Figur 12 och 

Figur 14. 

Enligt Tsantaridis (2003) är tiden till antändning en ökande linjär funktion av densiteten 

för träbaserade produkter. I Figur 15 kan man se att uppmätt tid till antändning för de 

självbindande fanerskivorna följer ett någorlunda linjärt samband. Antändning sker i 

genomsnitt fortare för låg densitet skiva och längst tid för hög densitet skiva. 

 

 6.2.2 Handberäkningar 

De uppmätta antändningstiderna för de självbindande fanerskivorna stämmer bäst 

överens med den utförda handberäkningsteorin enligt Babrauskas (2001), se Tabell 6. 

I Figur 16 – 18 syns även att de handberäknade tiderna ökar linjärt med ökad densitet.  

Antändningstiden skiljer sig mellan de olika handberäkningsmetoderna. Teori 3 är som 

nämnt närmast de uppmätta, medan Teori 2 och Teori 1 har kortare tider, se tabell 6. 
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Som nämnts i denna rapport i kapitel 2.6 Antändning samt kapitel 2.8.1 Teori 1. är det 

många antaganden som görs för att beräkningarna ska fungera tillfredställande, vissa 

parametrar ska vara konstanta medan vissa kan varieras. Detta kan dock anpassas bättre 

med hjälp av numeriska beräkningar, där man bland annat tillåter de termiska 

parametrarna vara temperaturberoende, se kapitel 2.10 Numeriska metoder.  

 

6.2.3 Referensmaterial 

I jämförelse med plywood visar tidigare studier med liknande parametrar en 

värmeutveckling mellan 160-340 kW/m2, se Tabell 5, medan värmeutvecklingen för 

de självbindande fanerskivorna låg, medium och hög densitet sträcker sig mellan 263-

280 kW/m2. Tid till antändning för referensmaterialen varierar mellan 29–79 

sekunder, medan denna tid för de självbindande fanerskivorna sträcker sig mellan 41–

57 sekunder, se Tabell 5. 

  

 

Skiva 
tig (s)  
Uppmätt  

tig (s) 
 Teori 1 

tig (s)  
Teori 2 

tig (s)  
Teori 3 

Ld Medel 41 18 7 37 

Md Medel 44 23 9 40 

Hd Medel 57 44 18 47 
 

 

Tabell 6. Jämförelser mellan uppmätt tid till antändning tig och handberäknade tider enligt Teori 1-3 



32 

 

7 Diskussion  

 

7.1 Allmänt 

Valda metoder mynnade ut i jämförbara resultat gällande värmeutvecklingen för de 

självbindande fanerskivorna när dessa jämfördes med likvärdigt material.  

Enligt värden i Tabell 3 syns det att värmeutvecklingen för de 12 självbindande 

fanerskivorna uppvisar en värmeutveckling mellan 223–349 kW/m2 vid den första 

toppen. Detta kan ställas i paritet med referensmaterialen i Tabell 2 som sträcker sig 

mellan 160–340 kW/m2.   

Dock hade fler jämförbara resultat från referensskivor varit önskvärt för att styrka 

påståendet ytterligare.  

Trots att det finns många tidigare studier där brandtester utförts på träprodukter, brister 

tyvärr informationen om bland annat densitet, träslag, strålningsintensitet, tid till 

antändning och värmeutveckling. Det är således viktigt att komma ihåg att brandtester 

på trä kan ge skilda resultat för värmeutvecklingen och tid till antändning, beroende på 

vilken typ av test och vilka parametrar som används.  

Värmeutvecklingen är enligt Babrauskas (2016) avgörande för brandens utveckling. I 

studien visar det sig att inbördes skillnad i genomsnitt mellan de tre självbindande 

fanerskivorna som sammanfogats under olika temperaturer inte är så markant för 

värmeutvecklingen. Däremot skiljer sig tiden till antändning åt mellan dessa skivor, där 

den ökar med ökad densitet, tillika pressningstemperatur. Men tiden till antändning är 

enligt Babrauskas (2016) av mindre betydelse för det fortsatta brandförloppet. 

De 12 självbindande fanerskivorna hade antändningstider mellan 35–65 sekunder, se 

Tabell 3, vilket stämmer väl överens i jämförelse med de referensskivor som utsatts 

strålningsintensitet på 35 kW/m2 (40–78 s), se Tabell 2. Att det är fler referenstider 

inom detta intervall stärker resultatet i studien.  

Resultaten för värmeutvecklingen och antändningstiden för de 12 självbindande 

fanerskivorna i studien har visat att konkalorimetern kan ses som ett väl fungerande 

verktyg som ger bra reproducerbarhet, vilket även uppges av Tsantaridis (2003).  

Handberäkningsmetoderna resulterade i ganska stor variation, vilket förmodligen beror 

på att metoderna bygger på många antaganden och osäkra parametrar, se kapitel 2.6 

Antändning och kapitel 2.8.1 Teori 1.   

Av de utvalda handberäkningsmetoderna visar sig Babrauskas teori ligga närmast de 

uppmätta tiderna, se Tabell 6. Bättre resultat kan troligtvis uppnås med hjälp av 

numeriska metoder, där hänsyn till de temperaturberoende parametrarna tas med i 

beräkningarna enligt kapitel 2.10 Numeriska metoder.  

Enligt Tsantaridis (2003) kan det finnas samband med att högre densitet ger högre 

värmeutveckling, som dessutom är linjärt ökande med undantag för vissa fanerbaserade 

skivor. De självbindande fanerskivorna visar inget liknande samband, vare sig vid den 

första eller den högsta toppen. Beakta dock att de självbindande fanerskivorna inte har 

en homogen densitet rakt igenom, utan varierar i gränsen mellan de olika lagren och på 

ytan, se kapitel 2.4 Självbindande bokfaner. 

Den totala värmeutvecklingen skiljer sig åt mellan de självbindande fanerskivorna. 

Skivan med högst densitet har i snitt lägst total värmeutveckling, medan skivan med 



33 

 

lägst densitet har högst. Den totala värmeutvecklingen beskriver flamspridningen och 

är en parameter som representerar total användbar energi i ett material (Wang et al. 

2014). 

Men enligt en rapport av (Sundström, van Hees, & Thureson, 1998) är dock den totala 

värmeutvecklingen inte direkt användbart för att studera materialets egenskaper, 

eftersom det till stor del beror på hur lång tid testet utförs, vilket kan variera för olika 

material. 

Lazaros Tsantaridis (personlig kommunikation, 10 november 2017) som bland annat 

forskat på träprodukter av plywood, uppger att bokfanerskivorna som använts i denna 

studie gott och väl kan jämställas med vanlig plywood då de uppvisar liknande 

värmeutveckling och tid till antändning. 

Att graferna i Figur 12 är så oregelbundna och skiljer sig åt i sitt utseende jämfört med 

graferna i Figur 13 och Figur 14, skulle kunna bero på att det skyddande kolskiktet, 

som bildats, följer med det översta lagret, när det reser sig, samtidigt som det 

underliggande obrända träet exponeras, varpå mer brännbara gaser kan blandas med 

syret och antändas.  

Detta leder förmodligen till att mer syre förbrukas och värmeutvecklingen ökar, då den 

är proportionell mot syreförbrukningen, vilket inte sker i samma utsträckning för de 

högre densiteterna, där skivorna är mer intakta mellan lagren.  

Enligt Chow och Im (2017) som utfört tester på 11 mm vanlig plywood med densitet 

564 kg/m3, sväller och delamineras även dessa vid högre temperaturer. Även Tiso 

(2014) uppger att plywood delamineras. 

Denna egenskap visade sig också i avhandlingen Self Bonding of Beech Veneers när 

skivorna utsattes för vattenbad, se kapitel 2.4 Självbindande bokfaner. Endast skivorna 

med hög densitet som sammanpressats vid 250 ⁰C höll sig intakta mellan skikten, 

medan de andra delaminerades (Cristescu, 2015). 

Att det tar kortast tid för den tunnaste skivan med högst densitet att nå den andra 

(högsta) toppen, kan bortsett från tjockleken bero på att konduktiviteten i skivan är 

högre, vilket i sin tur innebär att den värms upp snabbare på undersidan. Dessutom kan 

även värmekapaciteten bidra till detta eftersom den delvis beror på fuktinnehållet som 

är lägre i skivan. Således krävs det också mindre energi för att höja temperaturen i 

materialet. 

Att tiden till antändning sker snabbast för skivan med lägst densitet, med ett medelvärde 

på cirka 41 sekunder, borde vara ett resultat av att den har lägst termiskt motstånd 
(𝑘𝜌𝑐). Man kan se att en ökad densitet ger en ökad värmeledningsförmåga, samt ökad 

tid till antändning, både för uppmätta, men även för de handberäknade, se Tabell 6. 

Låg, medium och hög densitet skiva hade alla olika tjocklek. I snitt 4,5–6,9 mm, se  

Tabell 1. Detta är förhållandevis ganska tunna skivor och man kan givetvis fråga sig 

om de borde räknas som thin solids med lumped heat, se kapitel 2.8.1 Teori 1. Men 

enligt Ekvation 6 uppfyller de kriterierna för termiskt tjocka. Det framgår tydligt att ju 

tjockare skivan är desto längre tid tar det innan den andra toppen inträffar och baksidan 

involveras i branden, se Figur 12-14.  

Inga jämförelser har gjorts huruvida konduktiviteten och den specifika 

värmekapaciteten påverkats av pressningstemperaturen vid framställningen av 

skivorna. Den specifika värmekapaciteten är i princip oberoende av densiteten, men 
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beroende av temperaturen och fukthalten enligt Hankalin et al. (2009) samt (Dupleix, 

Kusiak, Hughes, & Rossi, 2012). Fukt har en betydande effekt på konduktiviteten och 

den specifika värmekapaciteten. Skivorna som använts i denna studie kan ha olika 

fuktkvot efter pressningen är klar.  

Noteras bör även att ingen fördjupad jämförelse mellan de olika handberäkningarna 

utförts, utan endast ett konstaterande att Babrauskas teori i detta arbete gott och väl kan 

användas som ett första verktyg i att bilda sig en uppfattning om antändningstiden 

beroende av materialparametrarna. 

 

7.2 Felkällor 

I ett av resultaten för medium densitet skiva 225b (Md2), visade sig värmeutvecklingen 

vara extremt hög 375 sekunder efter tidtagningen påbörjats. Detta värde på 30478 

kW/m2 har uteslutits från beräkningarna, samt i grafen i Figur 13. 

Antändningstemperatur uppmättes aldrig, utan har endast uppskattats via litteratur. Där 

bland annat (Östman, 2012) beskriver att antändningen normalt sker vid yttemperaturer 

på 300–360 ⁰C och 350–365°C enligt Lane (2005). Dock indikerar tester utförda av 

(Pelo, 2013) att ett lämpligare sätt att mäta, kan vara när temperaturen uppnår 200°C, 

en millimeter under ytan. 

 

Vid undersökning av den infallande strålningsintensiteten med hjälp av 

plattermoelement, uppmättes temperaturen till 587°C, vilket motsvarar cirka 39 

kW/m2. Detta innebär att ytterligare en osäkerhetsparameter måste läggas till för 

jämförelserna mot de tester som hittats för liknande material som är gjorda med 35 

kW/m2 strålningsintensitet. Enligt Tsantaridis (2003) är ju tiden till antändning en 

ökande linjär funktion av den infallande strålningsintensiteten.  

Att skivorna har pressats under en högre temperatur, kanske kan ses som en slags 

värmebehandling av träet. Eftersom att skivorna pressats i 330 sekunder under en högre 

temperatur har en stor del av fuktinnehållet minskat, vilket förmodligen påverkar 

värmelagringsförmågan. Inga efterforskningar har gjorts angående om, eller hur detta 

påverkar testet.  

Gällande handberäkningarna, har olika konduktivitet och densitet använts för 

respektive självbindande fanerskiva, medan den specifika värmekapaciteten har hållits 

konstant. Uppskattningar har även gjorts för antändningstemperaturen och 

omgivningens temperatur. Osäkerheten kring den specifika värmekapaciteten hade 

eventuellt kunnat lösas med numeriska metoder, se kapitel 2.10 Numeriska metoder. 

Andra faktorer som kan ha påverkat handberäkningarna är att bokfanerskivorna har 

högre densitet på ytskiktet än övriga delar av skivan. Dessutom varierar densiteten i 

varje sammanfogande skikt i förhållande till övriga delar.  
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8 Slutsatser 

Slutsatserna bygger till största del på de frågor som introducerades i kapitel 1.4 

Frågeställningar: 

• Kommer de olika pressningstemperaturerna som använts vid tillverkningen av 

de självbindande fanerskivorna att påverka brandegenskaperna i form av tid till 

antändning och avgiven värmeeffekt och i så fall hur?  

• Uppvisar dessa skivor likheter alternativt skillnader i brandegenskaper mot 

andra liknande material såsom ex. plywood, LVL eller homogent bokträ? 

• Kan ett användningsområde rekommenderas för skivorna beroende på 

brandegenskaperna? 

 

De självbindande fanerskivorna som framställts med lägst pressningstemperatur (200 

⁰C) uppvisar i genomsnitt snabbast tid till antändning. Den uppmätta tiden för låg 

densitet varierar mellan 35–51 s och har ett medelvärde på 41 s.  

Skivorna med pressningstemperaturen (225 ⁰C) antänder mellan 36–49 s med 

medelvärdet 44 s.  

Hög densitet skiva (1045 kg/m3) med pressningstemperaturen (250 ⁰C) antänder mellan 

52–65 s med medelvärdet 57 sekunder, se Tabell 3.  

De självbindande fanerskivornas antändningstider överensstämmer med tiderna för 

likvärdiga material som testats under motsvarande förhållanden som har 

antändningstider mellan 40–78 s vid samma strålningsintensitet, se Tabell 5. 

De handberäknade tiderna enligt Babrauskas teori stämmer bäst överens med de 

uppmätta tiderna, se   

Medelvärdena för värmeutvecklingen vid första, men även vid den högsta toppen är 

förhållandevis lika mellan de olika självbindande fanerskivorna i studien. 273 kW/m2 

(låg densitet), 280 kW/m2 (medium densitet) och 263 kW/m2 (hög densitet), respektive 

437, 529 och 521 kW/m2, se Tabell 3.  

Vid jämförelse med tester för liknande material stämmer medelvärdena bra överens 

med referensmaterialen, då dessa varierar mellan 160–340 kW/m2, se .  

Medelvärdet för den totala värmeutvecklingen är högst för skivan med 

pressningstemperatur på 200 ⁰C med 75 MJ/m2. Skivan med pressningstemperatur 225 

⁰C uppvisade 68 MJ/m2 och skivan med pressningstemperatur 250 ⁰C hade en 

värmeutveckling på 65 MJ/m2, se Tabell 3. Även dessa håller sig inom gränserna för 

de värden som referensmaterialen uppvisar, se Tabell 5. 

Enligt iakttagelserna under brandtesterna verkar de sammanbindande egenskaperna 

mellan fanerskikten vara starkare för skivan som pressats med den högsta temperaturen 

(250 ⁰C). Dessa skiktar sig inte mellan lagren, till skillnad från de med lägre 

pressningstemperatur. 

Utifrån uppmätta resultat, jämförelser med liknande material och iakttagelser bör 

produkten kunna likställas med andra ytskiktsmaterial av klass D (Euroclass), så som 

exempelvis plywood, se kapitel 2.3 Klassificering. Men för att styrka detta påstående 

bör även storskaliga brandtester utföras.  
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Förslag på vidare forskning: 

För att försäkra sig om att skivorna uppfyller rätt brandklass bör fullskaleförsök i 

exempelvis Room corner test utföras. Det finns även behov för framtida studier inom 

ämnet, eftersom att information om tester på skivmaterial med högre densitet än 718 

kg/m3 är begränsad och den självbindande fanerskivan med högst densitet i studien var 

1045 kg/m3. 

Men en annan naturlig fortsättning på avhandlingen Self-Bonding of Beech Veneers av 

Cristescu (2015) vore att utföra brandtester på skivor av exempelvis furu, som 

behandlats med kemikalier mellan skikten innan de pressas samman för att uppnå 

liknande sammanbindande egenskaper som bok. Då kan även skillnader, alternativt 

likheter, mellan dessa pressningsmetoder jämföras. 
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Bilaga A 

 

I denna del av arbetet redovisas fullständiga beräkningar med referenser till den löpande 

texten i arbetets första del. Bilaga A börjar med beräkning av de självbindande 

fanerskivornas konduktivitet. Därefter följer beräkning av skivornas Biot number, och 

bilagan avslutas med handberäkningsmetoderna för antändningstid enligt de tre olika 

teorierna av Wickström (2016), Quintiere (1998) samt Babrauskas (2001).  

 

1. Beräkning av fanerskivornas konduktivitet: 

För att beräkna ett individuellt värde på konduktiviteten hos var och en av de 

självbindande fanerskivorna används följande ekvation som även presenteras i kapitel 

2.8.1 Teori 1.  

 

𝑘 ≈ 0,04 ∙ 𝑒0,0017∙𝜌       [A1], 

 

där medelvärden för skivornas densitet ( 𝜌)  hämtats från Tabell 1 i kapitel 2.4 

Självbindande bokfaner. Med dessa värden insatta ges konduktiviteten för de olika 

skivorna enligt: 

 

Låg densitet: 

𝑘 ≈ 0,04 ∙ 𝑒0,0017∙𝜌 = 0,04 ∙ 𝑒0,0017∙745 = 0,14 W/mK 

 

Medium densitet: 

𝑘 ≈ 0,04 ∙ 𝑒0,0017∙𝜌 = 0,04 ∙ 𝑒0,0017∙823 = 0,16 W/mK 

 

Hög densitet: 

𝑘 ≈ 0,04 ∙ 𝑒0,0017∙𝜌 = 0,04 ∙ 𝑒0,0017∙1045 = 0,24 W/mK 

  



B 

 

2. Beräkning av fanerskivornas Biot number: 

Biot number, kan enligt Wickström (2016) användas för att uppskatta om materialet 

kan anses vara termiskt tjockt, se även kapitel 2.8.1 Teori 1. Talet beräknas genom 

följande ekvation:  

𝐵𝑖 =  
ℎ𝑡𝑜𝑡𝐿

𝑘
         [A2], 

 

där htot är summan av hr och hc. Med hjälp av ekvation 4.5 från Temperature 

Calculation in Fire Safety Engineering s.47 (Wickström, 2016) kan hr beräknas genom: 

ℎ𝑟 = 𝜀𝜎(𝑇𝑟
2 + 𝑇𝑠

2)(𝑇𝑟 + 𝑇𝑠)      [A3], 

 

Vilket ger:  

ℎ𝑟 = 0,9 ∙ 5,67 ∙ 10−8(8602 + 6232)(860 + 623) = 85 kW/m2K. 

 

hc är hämtat från samma litteratur och enligt Wickström (2016) är 12 W/m2K ett typiskt 

värde för tester i konkalorimetern. 

k är beräknat enligt ekvation [A1] för medelvärden på de olika självbindande 

fanerskivorna, låg, medium och hög densitet. 

𝑘 = 0,14 (𝐿𝑑), 0,16 (𝑀𝑑), 0,24 (𝐻𝑑) 𝑊/𝑚𝐾 

L är skivornas tjocklek som hämtats från Tabell 1 i kapitel 2.4 Självbindande bokfaner. 

𝐿 = 6,9 (𝐿𝑑), 6,2 (𝑀𝑑), 4,5 (𝐻𝑑) ∙ 10−3 𝑚 

Med dessa värden ger ekvation [A2] följande resultat för låg, medium och hög densitet 

skiva: 

Låg: 

 𝐵𝑖 =  
ℎ𝐿

𝑘
=  

(12 + 85) ∙ 6,9 ∙ 10−3

0,14
= 4,78 

 

Medium: 

 𝐵𝑖 =  
ℎ𝐿

𝑘
=

(12 + 85) ∙ 6,2 ∙ 10−3

0,16
= 3,76 

 

Hög: 

 𝐵𝑖 =  
ℎ𝐿

𝑘
=

(12 + 85) ∙ 4,5 ∙ 10−3

0,24
= 1,82 
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3. Beräkning av fanerskivornas antändningstid: 

 

Teori 1  

Infallande kritiska strålningsintensiteten ges av: 

�̇�𝑖𝑛𝑐,𝑐𝑟
´´ = 𝜎𝑇𝑖𝑔

4 + ℎ𝑐/𝜀 ∙ (𝑇𝑖𝑔 − 𝑇𝑔)     [A4], 

 

där 𝜎 är Stefan Boltzmann´s konstant 5,67∙10-8 W/m2K4. 

𝑇𝑖𝑔 är antändningstemperatur på ytan av testmaterialet som uppskattats till 350 ⁰C enligt 

litteratur (Östman, 2012). 

hc är värmeöverföringskoefficienten för konvektion som uppskattats till 12 W/m2K 

enligt samma resonemang som i beräkning av Biot number. 

Ɛ är emissiviteten som enligt Wickström (2012) kan sättas till 0,9. 

Tg är omgivningens temperatur som även den rekommenderas till 20 ⁰C enligt 

Wickström (2012). 

Med parametrarna insatta fås följande kritiska värmeflöde: 

 �̇�𝑖𝑛𝑐,𝑐𝑟
´´ = 5,67 ∙ 10−8 ∙ 6234 +

12

0,9
∙ (350 − 20) = 12942 𝑊/𝑚2 

 

Tid till antändning ges av: 

𝑡𝑖𝑔 =
𝜋(𝑘∙𝜌∙𝑐)

4
[

(𝑇𝑖𝑔−𝑇𝑖)

(𝜀∙�̇�𝑖𝑛𝑐
´´ −0,8∙�̇�𝑖𝑛𝑐,𝑐𝑟

´´ )
]

2

     [A5], 

 

där c är den specifika värmekapaciteten som uppskattats till 1300 J/kgK enligt 

(Engineering Toolbox, 2018).  

Ti är starttemperaturen som antas vara samma som omgivningens temperatur, dvs 20 

⁰C och �̇�𝑖𝑛𝑐
´´  är den infallande strålningen som beräknats via Ekv. B1 (Wickström 2016). 

Övriga parametrar redogörs ovan i Ekv. A4. Med dessa insatta fås antändningstiden 

för: 

Låg densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 =
3,14(0,14 ∙ 745 ∙ 1300)

4
[

(350 − 20)

(0,9 ∙ 39520 − 0,8 ∙ 12942)
]

2

= 18 𝑠 

 

  



D 

 

Medium densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 =
3,14(0,16 ∙ 823 ∙ 1300)

4
[

(350 − 20)

(0,9 ∙ 39520 − 0,8 ∙ 12942)
]

2

= 23 𝑠 

 

 

Hög densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 =
3,14(0,24 ∙ 1045 ∙ 1300)

4
[

(350 − 20)

(0,9 ∙ 39520 − 0,8 ∙ 12942)
]

2

= 44 𝑠  

 

 

Teori 2  

Tid till antändning för de självbindande fanerskivorna enligt Quintiere´s teori ges enligt 

följande:        

𝑡𝑖𝑔 = 𝐶(𝑘𝜌𝑐) [
𝑇𝑖𝑔−𝑇∞

�̇�´´
]

2

      [A6], 

 

där C är en konstant oberoende av materialegenskaperna, men till viss del beroende av 

värmeflödet, se kapitel 2.8.2 Teori 2.I ekvationen antas ideala förhållanden och att inga 

värmeförluster sker till omgivningen. 𝑇𝑖𝑔 är yttemperatur vid antändning och sätts till 

350 ⁰C enligt Östman (2012). 𝑇∞ är omgivningens temperatur, 20 ⁰C enligt Wickström 

(2016). 𝑘𝜌𝑐  är materialets konduktivitet, densitet och specifika värmekapacitet som 

enligt Quintiere (1998) måste vara konstanta. �̇�´´ är strålningseffekten som materialet 

utsätts för enligt Ekv. B1. 

Med alla värden insatta i Ekv. A6 ges följande resultat: 

 

Låg densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 =
𝜋

4
(0,14 ∙ 745 ∙ 1300) [

350 − 20

39520
]

2

= 7, 𝑠 

 

Medium densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 =
𝜋

4
(0,16 ∙ 823 ∙ 1300) [

350 − 20

39520
]

2

= 9 𝑠 

 

Hög densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 =
𝜋

4
(0,24 ∙ 1045 ∙ 1300) [

350 − 20

39520
]

2

= 18 𝑠 
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Teori 3  

Tid till antändning för de självbindande fanerskivorna enligt Babrauskas teori ges enligt 

följande:         

 

𝑡𝑖𝑔 = 130𝜌0,73/(�̇�𝑒´´ −11,0)1,82     [A7], 

 

där 𝜌 är trämaterialets densitet som hämtats från Tabell 1 i kapitel 2.4 Självbindande 

bokfaner.  �̇�𝑒´´  är strålningseffekten materialet utsätts för enligt Ekv. B1 i kW. 

Exponenterna 0,73 och 1,82 samt konstanterna 130 och 11 bygger på samband utgående 

från Basic ignition theory, och ett stort antal studerade resultat från tidigare utförda 

tester (Babrauskas, 2001). 

Med alla värden insatta i Ekv. A7 ges följande antändningstider för de självbindande 

fanerskivorna: 

Låg densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 = 130 ∙ 7450,73/(39,5 −11,0)1,82 = 37 𝑠 

 

Medium densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 = 130 ∙ 8230,73/(39,5 −11,0)1,82 = 40 𝑠 

 

Hög densitet skiva: 

𝑡𝑖𝑔 = 130 ∙ 10450,73/(39,5 −11,0)1,82 = 47 𝑠  
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Bilaga B 

I denna bilaga redovisas beräkning av strålningsintensiteten som användes vid 

kalibrering av konkalorimetern vid testerna utförda på Luleå Tekniska Universitet. 

Vid kalibreringen användes ett plattermoelement för att mäta den adiabatiska 

yttemperaturen, vars temperaturkurva visas i Figur B. 

 

1. Beräkning av strålningsintensitet: 

För kalibrering av strålningsintensitet (�̇�𝑖𝑛𝑐
´´ ) från konen kan följande ekvation 

användas (Wickström, 2012): 

 �̇�𝑖𝑛𝑐
´´ = 𝜎𝑇𝐴𝑆𝑇

4 −
ℎ𝑐

𝜀
∙ (𝑇𝑔 − 𝑇𝐴𝑆𝑇)     [B1] 

 

Med hjälp av ett plattermoelement (PT) kunde den adiabatiska yttemperaturen (TAST) 

bestämmas. Mätningarna fortsatte till dess att ett stabilt värde infann sig, se Figur B. 

Att kurvan ser ut som den gör mellan 60–120 ⁰C kan bero på att plattermoelementet var 

placerat under konen, men att inte luckorna mellan konen och plattermoelementet var 

öppna. Med den adiabatiska yttemperaturen fastställd kunde strålningsintensiteten 

uppskattas till cirka 40 kW/m2 enligt nedan: 

 

�̇�𝑖𝑛𝑐
´´ = 5,67 ∙ 10−8 ∙ 8604 −

12

0,8
∙ (20 − 587) = 39520 𝑊/𝑚2 
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Figur B. Uppmätt adiabatisk yttemperatur med ett plattermoelement. 


