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Sammanfattning 
 

För att minska en produkts brännbarhet tillsätts ofta flamskyddsmedel. De flesta 

flamskyddsmedel är färdigimpregnerade i produkter när de säljs. Det finns dock undantag 

och speciellt för den lösa inredningen som gardiner och möbler, är att det finns s.k. 

additiva flamskyddsmedel att efterbehandla med. Det finns i nuläget inga standardiserade 

sätt att prova och klassificera dessa medel på, utan all provning sker hos tillverkarna med 

rent kvalitativa metoder. 

 

I detta examensarbete har ett begränsat antal additiva flamskyddsmedel för textilier 

studerats, med fokus på; brandskydd, antändlighet och varaktighet.  

 

För att implementera detta har två standardiserade provningsmetoder använts, 

konkalorimetern (ISO 5660) samt SIS 65 00 82 – Svårantändlighet. Materialdata från 

dessa tester har analyserats vidare med statistiskt framtagna modeller för att beräkna 

brandförlopp för fullstora möbler. Dessutom har ett fullskaleförsök genomförts för att 

verifiera resultaten från de statistiska modellerna. 

 

Resultatet visar att det råder enorm variation i skydd mot antändning mellan olika medel 

och på olika textilier. Dessutom konstaterades det att man bör återbehandla sina möbler 

betydligt oftare än rekommenderat då slitage kraftigt reducerar medlets effekter.  

 

Det framkom också att i vissa fall kan en flamskyddsmedelbehandling ha en stor inverkan 

på brandskyddet. Det rör sig främst om brandförloppet i det tidiga skedet av branden där 

en flamskyddsmedelbehandling kan fördröja tid till övertändning och kritiska 

förhållanden med så mycket som 60 % efter det att möbeln brinner av en effekt på 50 

kW. Det råder emellertid osäkerheter hur väl dessa resultat speglar verkliga 

brandförhållanden.  
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Abstract 
 
To minimize a product’s combustibility flame retardants are often added. Most common 

flame retardants are impregnated in materials during construction, there are however 

exceptions. Particular for furnishings like furniture and curtains, is that there are flame 

retardants that you can apply after purchase, additive flame retardants. There are no 

standardized methods to test or classify these types of products, but all testing is made by 

the manufacturers in a strictly qualitative manner.  

 

In this thesis a limited number of additive flame retardants for textile materials have been 

studied, focusing on; fire protection, ignitability and durability. 

 

To implement this, two standardized test methods have been used, the cone calorimeter 

(ISO 5660) and an ignitability test (SIS 65 00 82). Material data from these tests have 

further been analyzed using statistical models for computing fire behavior for full sized 

furniture. In addition a full scale experiment has been carried out to verify some of the 

results from the statistical models. 

 

The results show that there’s a major difference regarding ignitability for different flame 

retardants and for different materials. Furthermore it was established that you need to 

treat your furniture more often than suggested, when wear substantially reduces the effect 

against ignitability.  

 

In some situations it was found that flame retardants could have a major effect on fire 

protection. In those cases it was established that flame retardants could prolong time to 

both flashover and untenability with as much as 60 % after the furniture is burning with 

an effect of 50 kW. However, there is an uncertainty regarding how well these results 

reflect real fire conditions. 
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Symboler 
 
Stora Latinska bokstäver 

 

Ao  Arean av öppningar     [m2] 

AT  Totala omslutningsarean exklusive öppningar [m2] 

Tg  Temperatur på gaslagret    [ºC] 

Q  Energi       [MJ] 

  Värmeflöde, HRR (fullstor möbel)   [kW] 

  Maximal HRR (fullstor möbel)   [kW] 

  Värmeflöde för övertändning    [kW] 

  
Små latinska bokstäver 

 

Δhc, eff  Effektiva värmevärdet     [MJ/kg] 

c  Specifika värmekapaciteten    [J/kgK] 

hk  Värmeövergångstal     [kW/m2] 

k  Värmeledningsförmåga    [W/mK] 

lc  Längd förkolnat material    [cm] 

  Massflöde      [kg/s] 

msoft  Massa stoppning och tyg (fullstor möbel)  [kg] 

mcomb, total Massa brännbart material (fullstor möbel)  [kg] 

  180 s medelvärde, HRR konkalorimetern  [kW/m2] 

  300 s medelvärde, HRR konkalorimetern  [kW/m2] 

  Maximala HRR, konkalorimetern   [kW/m2] 

  HRR topp nr 1, konkalorimetern   [kW/m2] 

  HRR topp nr 2, konkalorimetern   [kW/m2] 

 HRR dalen mellan topp 1 och 2, konkalorimetern [kW/m2] 

  Total HRR, konkalorimetern    [kW/m2] 

tb  Efterbrinntid      [s] 
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tFO  Tid till övertändning     [s] 

tig  Tid till antändning     [s] 

tg  Efterglödtid      [s] 

tp  Termiska trögheten     [s] 

tpk  Tid till maximal HRR (fullstor möbel)  [s] 

  Tid till topp nr 2 (max), konkalorimetern  [s] 

tUT  Tid till kritiska förhållanden    [s] 

 

Små grekiska bokstäver 

 

α  Strålningsabsorption     [m2/s] 

δ  Tjocklek       [m] 

ρ  Densitet      [kg/m3] 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Varje år omkommer ca 100 personer i sina hem till följd av brand. Branden startar ofta i 

den lösa inredningen som i dagens moderna hem omfattar stora mängder plaster och 

textilier [1]. Detta bidrar till att bränderna sprider sig väldigt fort och man har en mycket 

begränsad tid till att reagera och att utrymma. Som ett exempel så tog det 1950 ca 15 

minuter till övertändning i ett vanligt rum, idag kan det gå så fort som tre minuter.  

 För att minska en produkts antändlighet och brännbarhet tillsätts ofta 

flamskyddsmedel. Speciellt för lös inredning är att det finns en marknad för 

flamskyddsmedel som appliceras i efterhand, additiva flamskyddsmedel. Dessa produkter 

marknadsförs ofta som brandsäkra, flamsäkra eller obrännbara utan att egentligen hänvisa 

till någon form av standardiserat test. Det finns i nuläget inget standardiserat sätt att testa 

eller klassificera additiva flamskyddsmedel på, utan detta sker hos tillverkarna enligt 

ganska simpla och rent kvalitativa metoder. Samtidigt finns det en uppsjö av 

standardiserade testmetoder framtagna av en mängd olika organisationer för att testa och 

klassificera material av olika slag på.  

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att göra en mindre marknadsundersökning över den svenska 

marknaden för additiva flamskyddsmedel för textilier samt att studera effekten hos ett 

begränsat antal medel med fokus på; brandskydd, antändlighet och varaktighet. Tanken är 

att undersöka hur bra dessa medel fungerar på stoppade möbler genom småskaliga 

experiment och utifrån dessa data beräkna förlopp för fullstora bränder. 
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1.3 Frågeställningar 
 

Ambitionen är att kunna besvara följande frågor: 

 

• Hur testas flamskyddsmedel normalt sett idag? 

• Klarar medlen kraven för svårantändliga material (SIS 65 00 82) för möbeltyg av 

bomull och polyester? 

• Har en flamskyddsmedelbehandlad möbel några brandskyddande effekter efter 

det att antändning skett? 

• Hur varaktig är flamskyddsmedelbehandlingen med avseende på möbeltvätt och 

slitage? 

 

 

1.4 Mål 
 
Målet är att ge en fingervisning om hur bra skydd textila flamskyddsmedel har under 

antändning och brandbelastning. Samt att belysa vad dessa effekter gör vid en fullstor 

brand ur ett riskperspektiv.    

 

 1.5 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs hur examensarbetet utförts, vilka metoder som använts samt hur 

experimenten har genomförts. 

För att få en djupare förståelse för problemet genomfördes initialt en 

litteraturstudie. Syftet har varit att ge en ökad inblick i hur flamskyddsmedel fungerar och 

testas men även hur de olika provningsmetoderna används. En mindre kartläggning av 

marknaden för additiva textila flamskyddsmedel genomfördes i en internetsökning där 

sökmotorn Google användes. I litteraturstudien har böcker och artiklar inom området 

lästs.  
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I de experimentella studierna har två standardiserade provningsmetoder använts, 

konkalorimetern (ISO 5660) samt ett svårantändlighetstest (SIS 65 00 82). Som ett 

komplement till de standardiserade testerna har även ett fullskaleförsök genomförts för att 

koppla data till verkligheten. Dessa försök har sedan analyserats och jämförts med 

varandra. I konkalorimetern testas en möbelkomposit som applicerats med 

flamskyddsmedel. Här mäter man främst HRR (kW) samt rökutveckling (m2/s). Dessa 

försök har till syfte att undersöka fyra olika flamskyddsmedel på tre olika sätt. 

Inledningsvis görs prover med nyapplicerat medel för att sedan även testa egenskaperna 

efter möbeltvätt och slitage. I experimentet SIS 65 00 82 undersöks svårantändligheten 

enligt liknande testserier. Vid fullskaleförsöken provas flamskyddsmedlen kvalitativt och 

jämförs med data från resultaten av de statistiskt framtagna beräkningsmodellerna. En 

djupare beskrivning av metoderna och tillvägagångssätten återfinns i kapitel 3 och 4. 

  

1.6 Avgränsningar 
 

Arbetet har fokuserats på flamskyddsmedel för textilier som appliceras i efterhand.  

Resultatet gäller endast de flamskyddsmedel som provats och inte flamskyddsmedel i 

allmänhet. Många möbler och textilier tillverkas i blandfiber, det är något denna rapport 

inte berört utan resultatet gäller endast för material gjorda i 100 % bomull eller 100 % 

polyester. I övrigt så är de additiva medlen bara en liten del av marknaden och arbetets 

resultat har inget att göra med den typ av flamskyddsmedel som impregneras i textilier 

under tillverkningsstadiet eller där en certifierad leverantör utför impregneringen. 
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2 Flamskyddsmedel 
 

Detta kapitel redovisar resultatet från den inledande litteraturstudien. Här beskrivs 

allmänt hur de vanligaste flamskyddsmedlen fungerar samt hur marknaden och provning 

av additiva flamskyddsmedel för textilier ser ut. Här presenteras också de 

flamskyddsmedel som använts i ditta arbete. Dessvärre saknas information om hur dessa 

verkar och fungerar kemikaliskt, då vissa tillverkare ansåg denna information 

konfidentiell.    

 

2.1 Introduktion 

 

Flamskyddsmedel har använts av människan under en väldigt lång tid. Så långt tillbaka 

som under 1600-talet så använde man en blandning av alun (kaliumaluminiumsulfat) och 

gips för att behandla teatergardiner. Det finns även spår av alun i de forntida egyptiernas 

kläder [2]. 

 

Enligt kemikalieinspektionen saknas det en helhetsbild över användandet i Sverige av de 

ca 100 olika flamskyddsmedel som existerar. Det är inte heller registrerat vilka varor som 

är behandlade och vad de är behandlade med. Flamskyddsmedel har stundtals varit ett 

hett ämne då det pågått en debatt angående de bromerade flamskyddsmedlens vara eller 

icke vara. Det tillverkas inga produkter med bromerade flamskyddsmedel i Sverige idag 

utan dessa kommer endast in via importerade varor och man vet att ca 200 ton bromerade 

flamskyddsmedlen importerades som råvaror i industrin år 2005 [3].  

 

Idag är det främst datorer och elektrisk utrustning som flamskyddsbehandlas men det 

finns även en marknad för medel till textila material. De flesta av dessa produkter säljs 

färdigimpregnerade i varor som t.ex. i kontorsstolar eller arbetskläder [4]. Bromerade 

flamskyddsmedel kan förekomma i följande textilprodukter: skyddskläder, mattor, 

gardiner, stoppade möbler, inredning i transportmedel, kontor och offentliga lokaler, 

glasfiberprodukter samt andra tekniska textilier [5]. De vanligaste bromerade 
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flamskyddsmedlen i textilier är HBCD (hexabromcyklododekan) och dekaBDE 

(dekabromdifenyleter) i kombination med antimontrioxid [5].   

 

Idag finns inte längre några formella krav på den lösa inredningens brandsäkerhet i 

offentliga verksamheter utan denna regleras istället av LSO.  

 

(2003:778) kap 2 § 2: ”Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader 

eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för 

släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka 

och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 

för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.” 

 

I detta ansvar ingår även att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i anläggningen. 

Det finns alltså inga specifika krav att gå efter men MSB ger ut rekommendationer för 

den lösa inredningen i publikationen Brandkrav på lös inredning [6]. För att förbättra en 

möbels brandegenskaper tillsätter många företag eller myndigheter additiva 

flamskyddsmedel till sin inredning utan att veta vilket egentligt skydd de får. 

  

2.2 Flamskyddsmedels mekanismer 

 

Begreppet flamskydd betyder inte att materialet inte kan brinna utan snarare att det finns 

en fördröjning innan materialet i fråga fattar eld eller på annat sätt påverkas av hettan som 

produceras vid brand.  

När ett fast material upphettas sker en kemisk reaktion och när denna reaktion är 

exoterm dvs. producerar värme, startar en kedjereaktion. Brännbara gaser avges och 

processen drivs av radikalerna H+ och OH- [2]. Flammor syns då dessa gaser förbränns 

med syret i luften. Värmen från flammorna strålar ned mot det fasta materialet och fler 

brännbara gaser avges. Om ett fast material inte avger några gaser kommer det endast att 

glöda för att sedan självslockna. För att bibehålla denna förbränning behövs det 

tillräckligt med syre, bränsle samt värme [7]. 
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Många fasta material som är brännbara innehåller kol i sin molekylkomposition. Vid 

brand så bildar kolet antingen koldioxid (CO2) eller kolmonoxid (CO), skillnaden är vad 

man kallar fullständig eller ofullständig förbränning [7]. Den senare sker då ett material 

endast glöder eller förbränns väldigt sakta utan någon synlig flamma. Detta sker främst 

då syremängden är begränsad. 

 

Den förenklade kemiska reaktionen för de olika typerna ser ut så här [8]: 

 

2C(s) + O2 (g)      2CO (g) + energi 

 

C(s) + O2 (g)    CO2 (g) + energi 

 

 

För att förhindra denna process kan flamskyddsmedel fungera på ett flertal olika sätt, 

antingen fysikaliskt eller kemiskt. Enligt SRV:s rapport ”Bromerade flamskyddsmedel – 

Miljöeffekter vid brand” så, [9] 

 

sker den fysikaliska påverkan enligt: 

 

• Genom kylning. Endoterma processer kyler substratet till en 

temperatur lägre än vad som krävs för att upprätthålla branden. 

• Genom bildande av ett skyddande lager (coating). Det brinnande 

materialet avskärmas från de brännbara gaserna genom ett fast 

eller gasformigt skikt. Materialets yta kyls vilket medför att 

mindre mängd brännbara gaser avges.  

•  Genom uppblandning. Tillsättandet av inerta (obrännbara) 

substanser som producerar inerta gaser vid uppvärmning gör att 

pyrolysgasernas sammansättning ändras och försvårar 

antändning. 

 

Då ett flamskyddsmedel fungerar skyddande genom en kemisk process kan 
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detta ske i både den fasta samt den gasformiga fasen: 

 

• Genom reaktioner i gasfasen. Flamskyddsmedlet bromsar den 

exoterma processen vilket gör att systemet kyls. De brännbara 

gaserna minskar och upphör eventuellt helt. 

• Genom fastfasreaktioner. Här bildar flamskyddsmedlet ett 

skyddande lager av kol på det behandlade materialets yta. 

 

Ämnen som används för att flamskydda textilier av bomull eller bomull/polyester utgörs 

till övervägande del av fosfor- fosforkväve- eller fosfonatföreningar [4]. Enligt EFRA är 

dessa flamskyddsmedel effektiva redan i den fasta fasen av brandförloppet. Vid 

uppvärmning reagerar fosforföreningen och bildar en polymer variant av fosforsyra. 

Denna syra tvingar materialet att förkolna och bildar ett glasigt lager som förhindrar 

materialet från att avge brännbara gaser. Utan dessa brännbara gaser bildas inga flammor. 

Denna reaktion gör att bränslet minskar drastiskt då kol bildas istället för de brännbara 

gaserna. Det svällande kollagret har en dubbelskyddande effekt då den förutom att 

förhindra brännbara gaser från att avges även skyddar materialet från värme [10]. 

De bromerade flamskyddsmedel som använts till textila material är som tidigare 

nämnts främst HBCD och dekaBDE. Bromerade flamskyddsmedel fungerar genom att de 

både avger Br2 gas som tränger bort O2 samt att det frigör Br-radikaler som reagerar med 

pyrolysgaserna och hämmar fortsatt förbränning [2]. Br-radikalerna fungerar som så att 

när de behandlade medlet uppvärms frigörs Br- som reagerar med de brännbara gaserna 

och bildar HBr. Dessa reagerar i sin tur med de fria radikalerna H+ och OH- och bildar 

H2O samt Br- varefter processen startar om [10]. 

Då en av flamskyddsmedlens mekanismer gör att förbränningen blir ofullständigt 

kommer mängden toxiska gaser (CO) att öka. Detta bör dock uppvägas i risksynpunkt av 

att förbränningsprocessen blir betydligt långsammare för ett behandlat material [9]. 
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2.3 Marknadsundersökning - Textila flamskyddsmedel 

 

De antal additiva flamskyddsmedel som finns tillgängliga för textilier är något begränsat. 

Dessutom så är efterfrågan enligt tillverkarna, minimal. Från leverantörernas sida 

marknadsför man sina produkter som att de kan utgöra skillnaden mellan tillbud och 

katastrof. Begrepp som obrännbar och svårantändlig används. De flamskyddsmedel som 

funnits att beställa i Sverige är: 

 

 Exfire T    - Brandexperten   

 Apyrum Bio Fr   - Deflamo   

 Secura Anti-Flame   - Svensk Flamskyddsteknik   

 Noflan     - Hygienic Interior Treatment Sweden AB  

 

Av dessa fyra leverantörer är det endast Hygienic Interior Treatment Sweden AB, 

återförsäljaren för produkten Noflan, som refererar till en extern provningsanstalt på sin 

hemsida. De har provat Noflan hos SP för att genomgå ett antal standardiserade tester 

(bl.a. NT FIRE 043) [11]. I testerna har medlet presterat relativt bra men uppfyllde endast 

Class III enligt NT FIRE 043 då det uppstod kraftig rökutveckling. 

 

Svensk flamskyddsteknik påstår att sin produkt Anti-Flame 75 uppfyller kraven enligt 

svårantändlighet SIS 650082 [12]. Samt att textilen ”inte bidrar till brandspridning, ökad 

rökutveckling eller flamspridning”. Vid samtal med Svensk Flamskyddsteknik tekniska 

chef Thomas Bengtsson framgår det av honom att även deras produkt är testad hos SP, de 

saknar dock hänvisningar till någon sådan testrapport. 

 

Deflamo med produkten Apyrum referar inte till något standardiserat brandtest. Deflamo 

skriver däremot väldigt utförligt i sitt produktblad [13]: 

 

 För att säkerställa ett fullgott flamskydd bör antändningsprov i 

laboratoriemiljö genomföras, eftersom olika material har varierande 
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egenskaper avseende deras uppsugningsförmåga och brännbarhet. Ett 

indikerande brandprov kan dock vara att hänga ett stycke av materialet 

över en öppen låga, t.ex. tändare eller gaslåga under ca 10-12 

sekunder. Tag sedan bort eldslågan. Preliminära indikationer till ett 

gott flamskydd: om materialet inte antänder alls eller om lågan genast 

slocknar utan efterglöd efter det att den tillförda eldslågan tagits bort. I 

de fall nivån av brandskydd regleras i standarder, hänvisar 

DEFLAMO till gällande regelverk för respektive material och miljö. 

Material som behandlats med Apyrum®Bio-FR har testats och i många 

sammanhang har ställda brandkrav uppnåtts. Men som en orsak av stor 

variation mellan olika materials egenskaper i allmänhet (brandtekniska 

egenskaper i synnerhet), kan dock ingen garanti ges på att efterfrågat 

brandskydd uppnås. För att säkerställa att önskade 

brandskyddsegenskaper uppnås måste alltid individuella brandprov 

genomföras!  

 

I samtal med Deflamo framgår det att de inte gjort några standardiserade typtester på sin 

produkt men att de gärna ser att en sådan framtas specifikt för denna bransch. Enligt 

Deflamo så är har de själva testat Apyrum kvalitativt. 

 

Brandexperten har inte heller något dokumenterat brandtest för sin produkt Exfire T, som 

tillverkas av Svenska Brandia AB. De skriver däremot i sitt produktblad [14]: 

 

 Material som har impregneras med Exfire har mycket god 

motståndskraft mot brand. De kan inte antändas med vare sig öppen eld 

eller värme. 

 

I samtal Krister Nyber på Brandia AB , tillverkarna av Exfire, framgår det att Exfire är 

”testad enligt IMO”. Exfire är främst utvecklat för sjöfart och är således testat enligt den 

gängse standarden. De kan däremot inte svara på vilket test som utförts eller hur det har 

utförts.  
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Det finns ingen generell standard eller kravnivå för att certifiera dessa typer av produkter, 

vilket är problematiskt. Från några av leverantörerna efterlyser man en mer generell 

standard för provning av flamskyddsmedel. Kraven är att den ska vara relativt billig och 

täcka de vanligaste textila materialen som bomull och blandfiber. De upplever ett 

problem angående mer specifik provning då antalet material som finns tillgängliga är 

enligt deras tycke för många. 
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3 Provningsmetod  
 

I detta kapitel beskrivs de två standardiserade provningsmetoderna som använts. Här ges 

även en utförlig beskrivning över tillvägagångssättet, förberedelserna och utförandet av 

experimenten. 

 

3.1 Konkalorimetern (ISO 5660)  

All provning har skett enligt standarden (ISO 5660) om inte annat anges [15].   

3.1.1 Introduktion  
 

Hos NIST (National Institute of Standards and Technology) i USA under det sena 70-

talet och början på 80-talet hade man insett behovet av ett pålitligt mätinstrument för 

HRR mätningar. Det fanns ett antal instrument men inget som fungerade optimalt. 

Samtidigt hade man börjat förstå principen om syrekonsumtion vid brand. Snart förstod 

man att det var denna typ av princip som kunde användas vid konstruktion av ett 

småskaligt instrument för HRR mätningar. Efter år av experimentella designer hade till 

slut det färdiga instrumentet byggts, konkalorimetern [16].  

ASTM, American Society for Testing and Materials godkände konkalorimeter 

standarden 1990 som ASTM E 1354. Samtidigt utvecklade International Organization for 

Standardization parallellt med ASTM en egen standard. Denna godkändes som ISO 5660 

1992 [17].  

 

När ett material brinner så avger det en viss mängd energi per tidsenhet vanligtvis räknat i 

kW och betecknat som .  Konkalorimetern kan på ett mycket enkelt sätt testa ett 

materials förbränningsegenskaper genom att beräkna HRR via syrekonsumtionsprincipen. 

Grunden till denna metod är att för de flesta gaser, vätskor och fasta material så är 

energiavgången mer eller mindre konstant i förhållande till mängden syre som 

konsumeras. Denna konstant har fastsällt till att vara 13 100 kJ per kg konsumerat syre 

[7].   
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Den grundläggande ekvationen är: 
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=     (Eq 3.1) 

  

Där 
o

c

r
H∆  är konstanten 13 100 kJ/kg, 2Om

•

 är syreflödet i avgassystemet under 

förbränning (kg/s) och ∞

•

2Om  är syreflödet utan förbränning [18]. 

Sammanfattningsvis får man med hjälp av försök från konkalorimetern en väldigt 

bra bild över hur olika material brinner genom en HRR kurva. Då HRR har konstaterats 

som den enskilt viktigaste parametern för riskbedömningen av ett material är metoden 

väldigt effektiv för att bedöma och klassificera olika material [19]. 

 

   
Figur 3.1 HRR kurva för två plywoodskivor från konkalorimetern (Tagen från SP Technical note 

2008:19) [20]. Här visas avgiven värmeeffekt (kW/m2) på Y-axeln och tidsenheten (min) på X-axeln. 
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3.1.2 Utförande 

 
Alla kalibreringar och inställningar utförs dagligen enligt standarden [21]. För att 

förbereda för provning slås instrumentet igång. Därefter aktiveras konen (cone heater) till 

önskad strålningsnivå och det korrekta luftflödet ställs in. Provkoppen (sample) justeras 

och kontrolleras så att den är korrekt placerad. När detta gjorts är instrumentet klart för 

provning.  

Möbelkompositen placeras i provkoppen (Sample) och gnisttändaren (Spark 

igniter) aktiveras. Skyddshöljet mellan konen och provet förs åt sidan och testet initieras. 

Provet fattar eld då tillräckligt med brännbara gaser avges. Last cellen (Load cell) mäter 

provets vikt under testets gång och vikten registreras i mjukvaran. Analysinstrumenten 

mäter syremängden i avgaserna och en HRR kurva fås i mjukvaran. Konkalorimetern 

mäter även rökproduktionen med hjälp av laser. 

 

 
Figur 3.2 konkalorimetern IS0 5660 
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3.1.3 Inställningar och avvikelser från standarden 
 

Normalt sett testas material i konen vid tre olika strålningsnivåer 20, 35 och 50 kW/m2.  I 

de tester som utförts i denna rapport har strålningsnivån 35 kW/m2 använts. Provresultatet 

blir då jämförbart med en mängd data från tidigare tester som utförts. Data blir även 

användbart i de handräkningsmodeller för fullstora möbler som finns framtagna i CBUF 

– rapporten [22]. Dessa presenteras närmare i kapitel 4. 

 Provning har följt standardens krav och rekommendation i samtliga fall med dessa 

undantag: 

 

• Provet har ansetts klart enligt CBUF: provet har slocknat och massförlusten 

understigit 150 gm-2min-1 varefter 2 minuter av data samlas. 

• Data har samlats i intervall av 1 sekund.  

• Möbelkompositerna har inte konditionerats enligt anvisningar i CBUF, då någon 

konditionskammare inte funnits tillgänglig. 

  

3.1.4 Testserie 

 

Varje flamskyddsmedel testas på möbelkompositer i både 100 % bomull och 100 % 

polyester. Möbelkompositerna består av yttre material i bomull eller polyester samt en 

stoppning bestående av polyuretanskumplast (ytterligare beskrivet i kapitel 3.1.5.) Det är 

endast textilen som flamskyddsmedelbehandlas. De flamskyddsmedel som använts är: 

 

• Secura Anti-flame 25 (naturfiber) 

• Secura Anti-flame 75 (syntetfiber) 

• Apyrum Bio Fr 1001.09 

• Exfire 

• Noflan 
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Vid fullständig provning enligt ISO 5660 görs tre försök per prov för att säkerställa ett 

bra resultat. Förutom att två olika material testas, undersöks även flamskyddsmedlets 

effekter efter möbeltvätt (kapitel 3.1.6) och slitage (kapitel 3.1.7). Den testserie som 

provas för varje medel är: 

 

Polyester     Bomull 

1. Nyapplicerat      1. Nyapplicerat 

2. Möbeltvätt     2. Möbeltvätt 

3. Slitage     3. Slitage 

 

Inledningsvis testas möbelkompositer utan något flamskyddsmedel som referensdata.  

3.1.5 Tillverkning av möbelproverna 

 
Alla prover har tillverkats enligt CBUF- cone calorimeter test protocol [22] vilket 

beskrivs i detta kapitel. 

 

De färdiga möbelproverna består av ett yttre material i polyester eller bomull samt en 

stoppning i polyuretanskumplast.   

Alla skumplastprover skars i dimensionen 102, 5 * 102, 5mm från ett 

1000*2000*50mm stort stycke med hjälp av en bandsåg. Denna något större dimension 

gör att skumplasten kommer att komprimeras något efter att den har klätts in i tyget. 

Tjockleken på provet kommer att vara ca 50, 9 mm efter det att tyget tillagts. 

 För att få ett så bra resultat som möjligt bör skumplastproverna vara näst intill 

identiska. Enligt CBUF får inget prov väga mer än 105 % av snittet för alla prover samt 

att inget heller får väga mindre än 95 %. Alla prover vägdes och mättes för att säkerställa 

bra mätdata (Appendix C).  

Tyget klipptes enligt formen i figur 3.2 och vägdes sedan enligt anvisningar. De 

färdigklippta tygproverna behandlades därefter med flamskyddsmedel. Medlet 

applicerades enligt anvisning med blomspruta och åtgången var ca 1 dl per kvadratmeter 

tyg, varpå tygproverna torkades innan fortsatt tillverkning. 
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Figur 3.2 Klippningsanvisningar för textilprov 
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Enligt CBUF - rapporten är användandet av formblock livsviktigt för att upprätthålla 

kvaliteten vid provtillverkningen. Blocken används för att limma ihop tygproverna och 

bör förslagsvis utgöras av något hårt träslag som inte sväller så mycket beroende på 

luftfuktigheten. I detta fall användes impregnerad träregel 100*50 mm vilka skars i 

dimensionen 98*98*50 mm och kontrollerades med en noggrannhet på ±0,5 mm. 

 

För att limma ihop tyget placerades ett formblock i mitten av tyget med den 

flamskyddsmedelbehandlade sidan nedåt. Tyget limmades enligt anvisning i Figur 3.2. 

Limmet testades innan användning för att fastställa om det fäste tillräckligt då ett vanligt 

textillim användes. För att limmet skall ha obetydlig inverkan på brandförloppet bör det 

vara relativt obrännbart och i detta fall användes Cascos textillim. De färdiglimmade 

formblocken placerades därefter på härdning. 

 

Då limmet torkat monterades tyget på skumplasten. Botten kollades så att skumplasten 

och tyget var i jämnhöjd varefter tyget häftades fast längst ned på alla fyra sidor. Bäst 

resultat vid liknande tester har uppnåtts då man använt sig av aluminiumfolie runt 

provkroppen [19]. Denna folie måste hålla en tjocklek mellan 0, 03 till 0, 04 mm. Det är 

väldigt viktigt att en tjockare folie inte används. Folien formas på de formblock med tyg 

där limmet stelnat klart . Detta var tyvärr väldigt svårt att genomföra vilket medförde att 

applicering gjordes istället på de färdigställda möbelkompositerna. Folien klipptes i bitar 

större än 200*200 mm och vid montering placerades den matta sidan av folien nedåt. 

Därefter placerades provkroppen i mitten och folien viktes upp mot kanterna. Hörnen 

viktes i 45 grader för att sedan vikas in mot kanterna. Slutligen vägdes proverna med och 

utan aluminiumfolien för att färdigställas inför testning. 
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3.1.6 Möbeltvätt 
 
Iden här är att se hur bra flamskyddsmedlen presterar efter en möbeltvätt. Alla prover 

tvättades hos Ångtvättbilen i Luleå. Ångtvättbilen är ett företag som specialiserar sig på 

matt- och möbeltvätt. Möbeltvätten går till så att man först applicerar ett medel på 

proverna, som sedan avlägsnas med en speciell våtdammsugare. Medlet de använder sig 

av är TRUTEST PRO FABRIC CLEANER 315 [23]. Efter möbeltvätten torkades 

tygproverna innan de färdigställdes enligt kapitel 3.1.3. 

 

 

 
Figur 3.3 Tvättning av proverna hos Ångtvättbilen 
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3.1.7 Slitage 
 
Det råder osäkerheter om hur ofta återbehandling bör ske och denna provning behandlar 

huruvida ett visst slitage kan komma att påverka medlens effektivitet. Tanken är att 

simulera ett årligt slitage för en soffa. SP har utvecklat en egen provningsmetod som ännu 

inte är standardiserad där de undersöker hållbarheten för olika möbler. Detta sker genom 

att en ”sittmaskin” täckt med ett grovt bomullstyg simulerar upprepade sittningar på 

möbeln. Sittmaskinen pressar ned en stav med bomullstyg på möbeln som sedan dras 

horisontellt utåt. Testet är utformat så att beroende på om möbeln är placerad i privat 

bostad eller offentlig lokal så skall 50 000 respektive 20 000 upprepade ”sittningar” 

simulera möbelns livslängd. Enligt Mikael Calestam på SP observerade man att efter 50 

000 cykler så skedde det främst en kontaminering från sittmaskinens bomullstyg på 

möbeln. Det kunde inte observeras något större slitage på möbelns tyg.  

 

Med utgång från SP:s nötningstest kan man anta att det sker mellan 2 000 – 5 000 

”sittningar” per år och möbel. För att återskapa detta utan tillgång till någon ”sittmaskin” 

har en egen metod tagits fram.  

  

För att komma så nära ”end of use criterion” har samma typ av bomullstyg använts som i 

de slitagetester SP utför. Detta bomullstyg är av den modell som återfinns i ”Blå kläders” 

arbetsbyxor. Metoden utformades på ett sådant sätt som skulle göra det möjligt att 

kvantifiera slitaget samt att det skulle gå relativt fort. Här användes en vanlig borrmaskin 

med en rotationshastighet på 2000 varv/min. På borrmaskinen fästes en rotationsskiva 

med diametern 120mm där bomullstyget häftades fast. Varje provkropp utsattes för 2000 

varv med en given belastning (15 N) för att simulera ett mätbart slitage. Detta utfördes i 

10 sekunders intervaller för att minimera värmepåverkan. 
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Figur 3.4 Nötning av provkropparna 

 
Bomullstyget på rotationsskivan byttes efter 4 minuters användning för att ersättas av tyg 

med fräscha fibrer.  

 Det konstaterades att de främst var polyestertextilen som nöttes och luckrades upp 

en aning. På bomullstextilierna var den visuella påverkan minimal. 

 

3.1.6 Analysmetod av testdata 
 
För att utvärdera resultatet gjordes en medelvärdesbildning av de tre försöken för varje 

prov med utgångspunkt från antändning (tig). Man får då en representativ HRR kurva för 

varje prov. Där data från något delprov varit kraftigt avvikande, så har det i vissa fall 

framkommit att konprogrammet gör missar i sina sammanräkningar. I dessa fall har 

korrekta värdena räknats ut manuellt ur rådata. Emellanåt har man fått nöja sig med att 

göra medelvärdesbildning av endast två delprover. De enstaka tillfällen då detta 

förkommer kommenteras i resultatet. Trots att vissa data varit felräknade i mjukvaran så 

ställer standarden som enda krav för godkänt prov att måste ligga inom 10 % av 

väntevärdet för de tre provningarna. 
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3.2 Svårantändlighet (SIS 65 00 82)  
 

3.2.1 Introduktion 
 

SIS 650082 är ett småskaligt antändlighetstest främst framtaget för gardiner och textilier. 

Det är ett mycket enkelt sätt att testa en textils antändlighet. Vid provning utsätts en 

remsa av textilen för en gaslåga under 12 sekunder och denna procedur upprepas sex 

gånger. Textilen får i fem provningar av sex inte ha en efterbrinntid som överstiger 2 s i 

medeltal och inte över 3 s i något fall. Den skadade längden på textilen får inte överstiga 

90 mm i medeltal och inte över 115 mm i något fall. Klarar textilen dessa krav anses det 

som svårantändligt enligt Räddningstjänsten, tidigare Räddningsverket [24].   

3.2.1 Utförande 
 
Enligt standarden skall prover brännas i en provlåda uppförd i obrännbart material som är 

uppställd i ett näst intill dragfritt rum. Dessa remsor klipps ur materialet i dimensionerna 

5*30 cm i både varp samt inslagsriktningen. Lådan där förbränningen sker skall ha 

dimensionerna 76*30*30 cm, vara öppen upptill samt att den skall ha en framsida som är 

genomskinlig. Lådan skall även ha en liten öppning nedtill med dimensionerna 2,5*13 

cm. 

 För provning fästs en provremsa i mitten av lådan på ett sådant sätt att 

bunsenbrännarens topp kommer 19 mm från provets underkant. Varje provremsa utsätts 

för en låga med höjden 38 mm under 12s varefter den släcks eller dras undan [25].    

 

Därefter observeras följande: 

 

1. Efterbrinntid i sekunder 

2. Efterglödning i sekunder 

3. Längden av förkolnat, smält eller förstört material utryckt i cm. 

 

Detta upprepas sex gånger per provserie där man kan bortse från provremsan med sämst 

resultat.  
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3.2.2 Testserie 
 
 
De flamskyddsmedel som provas är samma som i konkalorimetertesterna: 

 

• Secura Anti-flame 25 (naturfiber) 

• Secura Anti-flame 75 (syntetfiber) 

• Apyrum Bio Fr 1001.09 

• Exfire 

• Noflan 

 

Medlen har applicerats på textilen enligt instruktioner och fått torka i minst 24 timmar. 

För en fullständig provning i SIS 65 00 82 görs sex försök per enskilt prov. Till skillnad 

från konkalorimetertesterna så är resultatet från denna provning betydligt lättare att 

analysera. Antingen uppfyller medlet kraven eller inte. Utöver detta görs ingen vidare 

analys. Nyapplicerat material provas inledningsvis och där det visar sig att medlet klarar 

kraven utförs även prover på nött samt tvättat material. Tvättning samt slitage utförs 

enligt de tidigare beskrivna metoderna (kapitel 3.1.6 och 3.1.7). 

 

Den tänkta testserien för SIS 65 00 82: 

 

Polyester     Bomull 

1. Nyapplicerat      1. Nyapplicerat 

2. Möbeltvätt     2. Möbeltvätt 

3. Slitage     3. Slitage 
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3.2.3 Avvikelser från standarden 
 
Provlådan som använts, tillverkades till största delen av plexiglas med inslag av trä. 

Dessa material kan ej räknas som obrännbara men anses vara tillräckligt beständiga för 

att klara den lilla värmepåverkan som kan antas uppkomma under dessa tester. 

 

 
Figur 3.5 SIS 65 00 82, provlåda och försöksuppställning. 

 
Vidare skall proverna konditioneras i normluft enligt (SIS 65 00 01), detta har frångåtts 

ifrån då det saknats utrustning för att på ett säkert sätt kunna genomföra detta. Denna 

normluft skall ha luftfuktighet på  och en temperatur på  ºC. Dessutom 

har krokodilklämmor använts istället för nålplattor för att hålla fast provremsan nedtill 

(Fig. 3.5).  
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3.3 Fullskaleförsök 
 
För att undersöka om de framräknade brandförloppen för fullstora möbler är rimliga, 

genomförs ett mindre komplicerat fullskaleförsök. Tanken är att verifiera 

beräkningsmodellernas resultat, beskrivna i kapitel 4.2. 

 

3.3.1 Utförande 
 
Tre fåtöljer provas, där en är obehandlad samt två behandlade med flamskyddsmedlen 

Apyrum och Secura Anti-Flame. Fåtöljerna är av den typ som endast har stoppning i sitt- 

och ryggdynor. Tyget är 100 % bomull och samma som används vid 

konkalorimeterprovningarna. Medlet appliceras med blomspruta och får torka in i minst 

24 timmar. Dessvärre kunde inte tre identiska fåtöljer anskaffas varvid den fåtölj 

behandlad med Apyrum skiljer sig något från de två övriga. Det är främst stoppningen 

som är av annat material.  

 

Parameter Obehandlad Secura Apyrum 

Style fac A 1 1 1 

Style fac B 0,75 0,75 0,75 

msoft 5 5 5 

mcomb, total 15 15 15 
Tabell 3.1 Testserie fullstor möbel. 

 

Fåtöljerna antänds i en container med öppningar på bägge sidor för ventilationsflöde då 

branden bör vara bränslekontrollerad. Crib-7 – metoden används för antändning, vilken är 

en standardiserad antändningsmetod som ger en effekt av 5-7 kW i 340 s.  

I de fullskaleförsök som de statiska modellerna baseras på, använder man sig av 

en antändningsmetod som ger 30 kW i 120 sekunder, vilket torde ge permanent 

antändning något snabbare än med Crib – 7 metoden. Försöket kommer att dokumenteras 

med fotografering i intervaller av 15 sekunder. Bilderna blir till grund för uppskattandet 

av Qpk, tpk och permanent antändning. Resultatet från detta försök kan på ett bra sätt länka 

ihop resultaten från konkalorimetern och svårantändlighetstestet. 
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4 Analysmetod för fullstor möbel 
 

I detta kapitel beskrivs metoder för att analysera fullstora möbler baserat på materialdata 

från konkalorimetern (ISO 5660). Metoderna är främst baserade på resultaten från CBUF 

– rapporten [22] och de ekvationer som presenteras i kapitel 4.2.1 – 4.2.5 är direkt tagna 

därifrån. 

 

4.1 Introduktion   
 

Det finns ett antal modeller för att förutspå förbränningsegenskaper för fullstora möbler 

baserat på data från konkalorimetern. HRR är den enskilt viktigaste parametern för att 

avgöra faran hos en brand. Därför gjordes en rad jämförelser av data från 

konkalorimetern med fullskaleförsök för möbler.  Modellerna för att förutspå data gjordes 

genom fullskaletest i en möbelkalorimeter samt att man verifierade ytterligare genom ett 

Room Fire Test. Med hjälp av regressionsanalys har man kunnat producera ekvationer 

som ger väldigt bra resultat och är enkla att använda då de inte kräver några dataprogram. 

I CBUF -rapporten [22] har man gjort samma typ av statistiska jämförelser, för att 

representera dagens typ av möbler och de är dessa uppdaterade modeller som står till 

grund för analysmetoderna i detta kapitel. Den modell som återfinns nedan i kapitel 4.2 

gäller endast för stoppade sittmöbler. För madrasser, sängar eller stolar av plast finns 

andra samband framtagna. 

I modellerna gör man skillnad på fortskridande och icke fortskridande brand. 

Vissa möbler när de antänds brinner väldigt kraftig och elden fortplantar sig hastigt. 

Andra möbler brinner endast där värmepåverkan är som störst men sprider inte själva 

branden vidare [26]. Man fann att vid ett visst HRR värde från de inledande 180 

sekunderna i konkalorimetern så kommer den fullstora möbeln av samma tyg och 

stoppning inte att starta en självförsörjande brand. 
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4.2 Fortskridande brand 
 

Då medelvärdet av HRR kurvan från konkalorimeterförsöken under de inledande 180 

sekunderna (  ) överstiger 65kW/m2 under 35 kW/m2 strålningspåverkan kommer en 

fullstor möbel av samma tyg och stoppning att starta en fortskridande brand. För 

fortskridande bränder används en uppdaterad metod av Babrauskas [26] modell. Förutom 

brandegenskaperna hos stoppningen och tyget beror en fullstor möbels 

förbränningsegenskaper även på design och massa. Därför införde Babrauskas en 

parameter kallad ”style factor” som baserades på hur möbeln såg ut. I CBUF- rapporten 

har man vidareutvecklat iden och infört ännu fler termer då det visade sig ge bättre 

värden mot fullskaleförsöken. Den beräkningsmodell som utvecklades under CBUF - 

projektet använder sig av tabell 4.1 för några vanliga möbeltyper. 

 

Style Stylefactor A Stylefactor B Typ av möbel 
1 0,9 0,9 Fåtölj stor mängd stoppning 
2 1,0 1,0 Fåtölj medel mängd stoppning 
3 1,2 0,8 Fåtölj liten mängd stoppning 
4 0,8 0,8 Soffa 3-sits 
5 1,0 0,8 Soffa 2-sits 
6 0,6 0,75 Bäddsoffa 
7 1.0 2,5 Öronlappsfåtölj 
8 1,0 0,8 Fåtölj medel mängd stoppning ram av metall 
9 1,0 0,75 Stol utan armstöd. Endast sitt och ryggdynor 
10 1,0 1,0 2-sits soffa utan armstöd. Endast sitt och 

ryggdynor. 
Tabell 4.1 Stylefactor (tagen från BLÖS-rapporten[27]). 

 

För den fortskridande branden kan den statistiskt framtagna beräkningsmodellen beskriva 

maximal HRR, tid till maximal HRR, tid till kritiska förhållanden samt den totala avgivna 

energin hos möbeln. Detta är ett väldigt bra verktyg för att förutspå olika möblers 

brandförlopp utifrån ganska enkla och relativt billiga experiment i konkalorimetern.   
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Parametrar som används i kapitlet presenteras nedan i tabell 4.2 (från BLÖS -
rapporten)[27]: 

Parameter Förklaring Enhet 
 Maximal HRR beräknad för hela 

möbeln 
kW 

 HRR för hela möbeln kW 
 Maximal HRR, konkalorimetern kW/m2 

 180 sek medelvärde av HRR, 
konkalorimetern 

kW/m2 

 300 sek medelvärde av HRR, 
Konkalorimetern 

kW/m2 

 Totalt utvecklad HRR under försöket, 
konkalorimeteren 

MJ/m2 

 Antändningnstid s 
 Medelvärdet av effective heat of combustion 

Konkalorimetern. 
MJ/kg 

 Tid till möbelns maximala HRR räknat från permanent antändning 
(HRR=50kW) 

s 

 Värdet för topp nr 2 av HRR kurvan vid provning i 
konkalorimetern 

kW/m2 

 Tid till den första toppen av HRR kurvan vid provning i 
konkalorimetern räknat från provningsstart 

s 

 Minsta värdet av HRR kurvan mellan två toppar vid provning i 
konkalorimetern 

kW/m2 

 Massan av stoppning, tyg, interliner etc. 
Hela möbeln, ej ram 

kg 

 Massan av allt brännbart material, 
i hela möbeln 

kg 

tUT Tid till kritiska förhållanden, fullstor möbel i Room/Corner Test s 

Tabell 4.2 Beteckningar för beräkningsmodellerna 
 

De är viktigt att komma ihåg att de beräkningsmetoder för fullstor möbel som beskrivs i 

detta kapitel endast gäller vid en strålningsnivå i konkalorimetern på 35kW/m2. 
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4.2.1 Maximal HRR 
 

För att beräkna maximal HRR, pk behövs (Eq 4.2) – (Eq 3.6) nedan [22] 

 

  (Eq 4.2) 

 

   (Eq 4.3) 

 

Om (X1>115) eller ( >70 och X1 >40) eller (style = 1 eller 4 och X1>70) 

 

Då blir 

pk = X2  (Eq 3.4) 

 

Annars 

 

Om X1<56 

 

Då blir 

 

pk = 14,4 * X1 (Eq 4.5) 

 

Annars blir 

 

pk = 600 + 3,77*X1  (Eq 4.6) 
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4.2.2 Totala Energin 
 

För att bestämma en möbels totalt avgivna energi används (Eq 4.7) enligt [22]: 

 

  (Eq 4.7) 

 

Här behöver man alltså bara känna till massan av det brännbara materialet samt ”effective 

heat of combustion”, . Detta värde är inte det tabellerade värdet   , utan det 

”effektiva” värmevärdet som normalt uppstår vid typisk ofullständig brand som lämnar 

oförbränt material samt sot efter sig. För en möbel som brinner i liten eller stor skala blir 

  ca 20MJ/kg [27]. 

 

4.2.3 Tid till maximal HRR 
 

För att beräkna den uppskattade tiden till maximal HRR används (Eq 4.8). Denna tid 

gäller från permanent antändning (HRR=50kW) [22]. 

 

  

 

(Eq 4.8) 

 

Då stoppade möbler kan glöda och självslockna och antändas igen har permanent 

antändning definierats som HRR = 50kW. Detta är en liten brand men med stor chans att 

bli upptäckt varvid det är en bra startpunkt för att beräkna utrymningstider osv. [27]. 
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4.2.4 Approximativ HRR kurva för hel möbel 
 
 
Med hjälp av beräkningarna från kapitel 4.2.1 till kapitel 4.2.3 kan man skapa en 

approximerad HRR kurva för en hel möbel. De flesta HRR kurvor för möbler är 

klockformade, dvs. att de når ett maximalt HRR värde för att sedan avklinga. Dessvärre 

är brandförloppet hastigast i början för att avklinga långsammare efter HRRmax [22]. 

 

Ekvation 4.9 beskriver denna approximativa kurva: 

 

   (Eq 4.9) 

 

Faktorn (n) går att lösa ut genom att integrera (Eq 4.9), vi får då (Eq 4.10). Eftersom (Eq 

4.10) går mot ett konstant värde med ökad tid kan vi matcha det konstanta värdet mot 

värdet för Q från (Eq 4.7) och lösa ut (n) för den givna möbeln. 

 

dt   (Eq 4.10) 

 

 

Den approximativa kurvan (Eq 4.9) med n=1 har enligt vissa studier används med goda 

resultat för beräkningar av konkalorimeterdata [27].  
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4.2.5 Tid till kritiska förhållanden 
 
För att ytterligare analysera fullstora bränder, utvecklades [22] en formel för tid till 

kritiska förhållanden (tUT). Enligt BBR [28] råder det kritiska förhållanden ungefär i 

samband med att brandgaserna når 1,6+(0,1*takhöjden) m över golvet och temperaturen 

når 80ºC. Denna definition gäller vid utrymningsdimensionering och i CBUF- rapporten 

har man använt sig av något annorlunda värden. Testerna gjordes i Room/Corner Test 

och tUT räknas från permanent antändning tills temperaturen når ca 100 ºC 1,2 m från 

golvet enligt följande: 

 

 

 

(Eq 4.12) 

 

Detta sker oftast i början av brandtillväxten och beror till största del på möbelns 

sammansättning. Med denna metod får man ett kraftigt verktyg för att kunna bedöma 

flamskyddsmedelbehandlingens effekter ur ett riskperspektiv. Då tUT räknas från en klart 

synbar brand så ger tUT ett bra mått på utrymningstid.  

 

4.3 Utförande 
 
Resultatet från konkalorimetertesterna (ISO 5660) säger väldigt lite angående medlens 

effekter i verkligheten.  För att ge en tydligare bild av flamskyddsmedlens effekter vid 

brandbelastning, kan metoder från detta kapitel bättre illustrera vilket typ av skydd en 

flamskyddsmedelbehandling ger på en fullstor möbel. Metoden har dock en begränsning, 

resultatet gäller endast för möbler av samma typ av stoppning som använts vid de 

småskaliga experimenten.  

För att jämföra flamskyddsmedlen används materialdata från konkalorimetern för 

alla flamskyddsmedelbehandlade möbelkompositer av bomull. Av dessa data beräknas en 

approximativ HRR kurva för det specifika medlet för en viss möbeltyp. Denna HRR 

kurva representerar HRR kurvan som den skulle sett ut i Room/Corner Test för den 
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fullstora möbeln. I BLÖS – rapporten [27] föreslås hur man kan klassificera möbler vid 

testning i Room/Corner Test (ISO 9705) enligt den klassificering för ytskikt som finns, se 

tabell 4.5. De använde sig dock av en alternativ tändkälla som bättre representerar 

antändning av möbler, tändkällan ger 30 kW i 120 sekunder. Då man provar ytskikt i 

Room/Corner Test så använder man sig av en propanbrännare som ger 100 kW i tio 

minuter och ökas därefter till 300 kW.   

 

Euroclass Room/Corner Test 
A2 Ingen övertändning, väldigt 

mild påverkan på brandförloppet. 
B Ingen övertändning 
C Ingen övertändning för 

100kW antändningskälla 
D Övertändning efter 2 min för 

100kW antändningskälla 
E-F Övertändning inom 2 min för 

100kW antändningskälla 
Tabell 4.5 Klassificering enligt Euroclass i Room/Corner Test 

 

Room/Corner Test utförs i ett rum med dimensionerna m. Det 

finns även en öppning med måtten  m. Alla väggar är gjorda av lättbetong (kpc = 

75000 W2s/m4K2) [29].  Övertändning i Room/Corner Test sker vid ca 1000 kW. Detta är 

ett konservativt värde som beskriver när det som tidigast kan ske en övertändning. Från 

den approximativa HRR kurvan kan man läsa av när övertändning sker och på så sätt 

klassificera möblerna enligt tabell 4.5. De möbler som analyserats återfinns i tabell 4.6. 

Massan av möblernas brännbara material är baserade på data från IKEA:s möbelkatalog 

[30]. 

 

Parameter Stor Fåtölj 2-sits soffa Bäddsoffa 

Style fac A 1 1 0,6 

Style fac B 1 0,8 0,75 

msoft 9 15 36 

mcomb, total 20 42 36 
Tabell 4.6 Ingångsvärden för möbeltyper.   
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Sammanfattningsvis kan man med de metoder beskrivna i detta kapitel bedöma en 

flamskyddsmedelbehandlad möbels brandegenskaper enligt följande: 

 

 
 

Man bör emellertid komma ihåg att Q(t) startar vid permanent antändning och ger på så 

vis möjligen en tidigare tFO än vad som skulle uppmätas i ISO 9705 med 

antändningsmetoden för stoppmöbler (30 kW i 120 sekunder).

Qpk
•Räkna ut Qpk för den givna möbeln Eq (4.2 - 4.6)

tpk
•Räkna ut tpk för möbeln Eq (4.8)

Q(t)
• Ställ upp funktionen för Q(t) genom att bestäma värdet på n  Eq ( 

4.7 , 4.9 , 4.10)

tFO
• Läs av i funktionen (Q(t)) där kurvan skär 1000 kW 

Euroclass
•Klassificera flamskyddsmedelbehandlingen enligt tabell 4.5
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5 Resultat  
 

I detta kapitel redovisas resultaten från de tre testerna. Här presenteras också resultatet 

från analysen av fullstor möbel. 

5.1 Svårantändlighet (SIS 65 00 82) 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från proverna gjorda på de fyra flamskyddsmedlen 

enligt provningsmetoden SIS 65 00 82 (kapitel 3.2). 

 5.1.1 Bomull 
 

Resultatet från de inledande bomullsproverna visas nedan i figur 5.1: 

 

Tecken max mean 

S Maxvärde Secura Anti-flame Medelvärde för Secura Anti-flame 

Sn Maxvärde Secura slitage Medelvärde Secura slitage 

St Maxvärde Secura möbeltvätt Medelvärde Secura möbeltvätt 

A Maxvärde Apyrum Medelvärde Apyrum 

N Maxvärde Noflan Medelvärde Noflan 

E Maxvärde Exfire Medelvärde Exfire 
Tabell 5.1 Teckenförklaring för kapitel 5.1 
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Figur 5.1 Medel- samt maxvärden för tb, tg och lc för de fyra flamskyddsmedlen.  

 

Figur 5.1 visar både max- samt medelvärdena för de tre testkriterierna, tb (efterbrinntid), 

tg (efterglödning) samt lc (skadad längd). Det enda flamskyddsmedel som uppfyller 

kraven för svårantändligt material är Secura Anti-flame 25. Detta medel klarade kraven 

vid alla sex delproverna.  

Det ryska medlet Noflan presterade väldigt bra men antändes vid två av de sex försöken 

vilket räckte för att inte uppfylla kraven. Medlet uppvisade dock goda egenskaper för 

efterglödning då denna i alla sex fallen var noll. 

 De resterande två medlens resultat är närmast skrämmande, då de i samtliga 

försök brann upp helt. Visuellt kunde det observeras ett visst skydd med Apyrum där den 

förkolande restens massa var förhållandevis stor. Exfire däremot, uppvisade inte någon 

form av brandskyddande effekt och förbränningsförloppet liknades ett sådant som för 

obehandlad textil.   
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Figur 5.2 Från vänster till höger: Noflan, Apyrum, Secura och Exfire 

 

I figur 5.2 ser man de förkolande resterna från tygproverna. Det går att ana en 

missfärgning på det Secura - behandlade provet efter lågans utbredning, i övrigt är 

tygprovet helt oberört. Under provning observerades det att när Noflan fattade eld så 

skyddade medlet fortfarande tyget i viss omfattning och lågan lyckade aldrig penetrera 

materialet helt. I figur 5.2 visas ett av Noflan - proven som fattade eld. Från figuren ser 

man tydligt att provet behåller både sin form och stor del av sin ursprungliga massa. 

Tyget anses dock som förstört enligt standardens definition. 

 

 

 

Prov tb (s) tg (s) Lc (cm) 

Smean 0 0 0,3 

Smax 0 0 1 

Amean 28,33 58,67 30 

Amax 37 129 30 

Nmean 6,67 0 7,5 

Nmax 22 0 30 

Emean 24,33 106,33 30 

Emax 29 119 30 
Tabell 5.2 Resultatvärden från bomullsproverna 
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Nedan i figur 5.3 visas resultatet från de fortsatta testerna på Secura Anti-flame efter 
slitage samt möbeltvätt. 

 
Figur 5.3 Medel- samt maxvärden för tb, tg och l för nyapplicerad(S), tvättad(St) samt nött(Sn) textil. 

 

Vid slitage uppvisade medlet starkt försämrad effekt då det i tre av de sex fallen fattade 

eld. Medlet hade dock visst skydd då efterbrinntiden var relativt kort samt att skadans 

längd inte översteg kraven för svårantändlighet. Efterbrinntiden översteg dock 

kravvärdena och medlets skydd mot antändning anses vara förstörd.   

Ur figuren kan man se att möbeltvätten försämrade medlets effekter helt då alla 

sex prover brann upp totalt (tabell 5.3). En intressant aspekt är att det inte skedde någon 

efterglödning för proverna som möbeltvättats. Det kan jämföras med resultaten från 

Apyrum samt Exfire där efterglödtiden översteg 60 sekunder (figur 5.1).  

 

Prov tb (s) tg (s) Lc (cm) 

Smean 0 0 0,3 

Smax 0 0 1 

Snmean 5,67 3,63 3,75 

Snmax 15 8 11 

Stmean 24,33 0 30 

Stmax 29 0 30 
Tabell 5.3 Resultatvärden från de fortsatta bomullsproverna på Secura Anti-flame 
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5.1.2 Polyester 
 
I figur 5.4 visas resultatet från testerna på polyestertextilierna. 
 

 
 

Figur 5.4 Medel- samt maxvärden för tb, tg och l för de fyra flamskyddsmedlen 
 
 

Resultatet i figur 5.4 visar tb, tg och lc för de fyra medlen. Stapeldiagrammet åskådliggör 

tydligt att alla fyra medel fungerar ytterst dåligt på polyestertextiler och att inte ett enda 

medel klarade de uppsatta kraven. Det kan observeras en relativt lång efterbrinntid i 

förhållandet till den korta längden skadat material. Detta har att göra med att droppar 

uppstod vid antändning som fortsatte brinna en lång stund efter det att själva provremsan 

slocknat. Ungefär halva tb utgörs av brinnande droppar som fallit till backen.   
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Prov tb (s) tg (s) Lc (cm) 

Smax 28 0 15 

Smean 16,17 0 14,50 

Nmax 15,4 0 14 

Nmean 14,3 0 12,83 

Emax 21,6 0 17 

Emean 17,87 0 15,5 

Amax 50 0 24 

Amean 24,17 0 15,08 
Tabell 5.4 Resultat från polyesterproverna 
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5.2 Konkalorimetern (ISO 5660) 
 
Här presenteras resultatet från konkalorimetertesterna, genom HRR kurvor, tabeller över 

viktiga värden samt diagram över rökproduktionen. 

 

Resultatet har sammanställts i Excel, där varje HRR - kurva representerar medelkurvan 

för de tre försök som utförts för varje prov. Notera också att alla tester har genomförts 

enligt testserien i kapitel 3.2.1. Dock framstod det rätt tidigt vid provningar på polyester 

att flamskyddsmedlen har en väldigt begränsad effekt vid denna typ av brandbelastning. 

Detta har att göra med att vid värmepåverkan från konen smälter polyestern innan 

antändning  , och alla flamskyddande effekter blir näst intill ovidkommande då 

polyuretanskumplasten blottas.  

 

 

 
Figur 5.5 LTU:s konkalorimeter. 
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5.2.1 Bomull 
 
 
I figur 5.6 visas HRR kurvan från en obehandlad möbelkomposit tillsammans med 

kurvan för möbelkompositerna behandlade med Secura Anti-Flame. 

 
Figur 5.6 HRR kurva för behandlade och obehandlad provkropp 

 

Secura Anti-Flame gör att brandförloppet blir mindre kraftigt, med både förskjuten och 

minskad   .  Tabell 5.5  visar att  minskar och förskjuts med ca 20 %. Det kan även 

observeras att antändningstiden  är betydligt längre för den behandlade 

möbelkompositen, ungefär 30 %. Vi ser också en kraftig nedgång av  som sjunker 

med 22 %. Det råder osäkerhet kring värdet på  för den nyapplicerade 

möbelkompositen då ett av delförsöken hade väldigt avvikande värde (se tabell 5.5). Det 

värdet påverkar även  som också är avvikande. I analys av rådata kunde det 

konstateras att kraftigt avvikande värden inträffade någonstans efter ca 200 sekunder. 

Därför visas medelvärdet för de två delprov med rimligare resultat och missvisande 

värdet i parentes. HRR -kurvan påverkas inte av detta felvärde då HRR(t) värdena var 

bra. Det har dock visat sig vid upprepade tillfällen att det förekommer brus i uppmätning, 

främst för parametern . Det är något som standarden dock tillåter då de enda 
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kraven för godkänd provning gäller för värdet för , som måste ligga inom 10 % för 

väntevärdet. 

 

Parameter Obehandlad Secura Möbeltvätt Slitage enhet 
 61  48(61) 56 48 MJ/m2 

 371 296 343 312 kW/m2 
 230 167 174 164 kW/m2 

 179 141 151 143 kW/m2 
 143 174 165 165 s 

 13 17 10 10 s 
 21 20 (25)  20 19 MJ/kg 

Tabell 5.5 Data för obehandlad och Secura-behandlad provkropp 

 

För möbeltvättad provkropp är brandförloppet fortfarande något långsammare än för 

obehandlad möbelkomposit, men  ligger betydligt närmare värdet för den 

obehandlade möbelkompositen. Möbeltvätt ger en kraftig ökning av .  

Brandförloppet är hastigare i början för att sedan avta något, vilket syns när  är något 

lägre än för den nyapplicerade möbelkompositen. 

Flamskyddsmedlets effekter minskar en aning efter slitage enligt kapitel 3.1.5. Det är 

främst  som ökar, alltså höjden på den första toppen i diagrammet (figur 5.6). Detta 

innebär i realiteten att bomullstyget antändningsförlopp blir något snabbare. Även här är 

 lägre än för de obehandlade möbelkompositerna.  
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Det ryska medlet Noflan presterar relativt bra vid nyapplicerad möbelkomposit. 

 

 

Figur 5.7 HRR kurva för behandlade och obehandlad provkropp. 

 

Här syns en liknande effekt som för Secura Anti-Flame, långsammare brandförlopp med 

både lägre och något förskjutet värde på  . Även här ligger  ca 20 % under värdet 

för den obehandlade möbelkompositen (tabell 5.6). Förskjutningen är något mindre med 

ca 17 % fördröjning. Värt att kommentera är att  inte påverkas nämnvärt av 

flamskyddsmedlet. 

Parameter Obehandlad Noflan Möbeltvätt Slitage enhet 
 61 52 55 51 MJ/m2 

 370 307 295 325 kW/m2 
 230 170 184 170 kW/m2 

 179 145 155 140 kW/m2 
 143 168 169 149 s 

 13 14 13 12 s 
 21 20 19 20 MJ/kg 

Tabell 5.6 Data för obehandlad och Noflan-behandlad provkropp 
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Noflan tappar lite av sin effekt efter en möbeltvätt. Det är främst  som ökar. I övrigt 

är faktiskt  och  lägre, om än marginellt (tabell 5.6). Däremot får Noflan något 

försämrade effekter efter slitage. HRR kurvan visar en ökning av  samt att  

minskar. I diagrammet ser man att  ligger ett tiotal sekunder tidigare och är högre. 

Trots detta är den dock fortfarande något lägre än för den obehandlade provkroppen. 

  

 
 
Figur 5.8 HRR kurvor för behandlade och obehandlad provkropp. 
 
 
Apyrum ger ett något långsammare brandförlopp då  minskar 18 % och förskjuts med 

22 % (tabell 5.7). Apyrum har dock ett kraftigare antändningsförlopp än för obehandlad 

provkropp. I diagrammet syns att  kommer lite tidigare, men avtar snabbare. 

Diagrammet ger en tydlig bild att de flesta effekter är urlakade efter möbeltvätt,   sker 

tidigare och är betydligt högre. Möbeltvätten ger ett något bättre värde på  som faktiskt 

är det näst bäst uppmätta värdet. HRR Kurvan för slitage är i princip helt identisk som 

kurvan för den obehandlade möbelkompositen men något snabbare  och tidigarelagd 
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Missvisande värde på   på grund av felräkning i konprogrammet, det missvisande 

värdet i parentes (tabell 5.7). 

Parameter Obehandlad Apyrum Möbeltvätt Slitage enhet 
 601 57(62) 58 55 MJ/m2 

 371 304 363 360 kW/m2 
 230 174 208 216 kW/m2 

 179 167 167 170 kW/m2 
 143 177 167 139 s 

 13 11 15 10 s 
 21 20 20 20 MJ/kg 

Tabell 5.7 Data för obehandlad och Apyrum-behandlad möbelkomposit. 

 

 

Figur 5.9 HRR kurva för behandlade och obehandlad provkropp. 
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flamskyddseffekten nämnvärt. Den nötta och möbeltvättade provkroppen har sämre 

värden än den obehandlade möbelkompositen på nästan samtliga punkter (tabell 5.8). De 

små brandskyddande effekter Exfire hade har helt försvunnit efter tvätt och slitage. 

 

Parameter Obehandlad Exfire Möbeltvätt Slitage Enhet 
 61 59 58 64 MJ/m2 

 371 332 346 403 kW/m2 
 230 208 210 250 kW/m2 

 179 174 199 187 kW/m2 
 143 165 167 155 s 

 13 11 13 12 s 
 21 20 20 22 MJ/kg 

Tabell 5.8 Data för obehandlad och Exfire-behandlad provkropp 

 

5.2.2 Polyester 
 
Som nämnts tidigare så fungerar inte riktigt denna metod till att studera 

flamskyddsmedelsbehandling av polyestertextiler. Detta har att göra med att värmen från 

konen smälter polyestern så att skumplasten blottas innan antändning. 

 

 
Figur 5.10 Behandlade möbelkompositer av polyester tillsammans med kurvan för obehandlad. 
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Från resultatet i figur 5.10 ser man tydligt att det inte går att påvisa några flamskyddande 

effekter på polyestertextilen vid denna typ av brandbelastning. Notera att det råder stor 

variation på tig från några av de olika proverna. Brand är en komplex process och vid 

vissa av provningarna hann möbelkompositen smälta tillräckligt mycket innan 

antändning, vilket gjorde att provet hamnade på ett längre avstånd från gnisttändaren. 

Detta medförde att det i vissa falla förekom en ordentlig fördröjning av antändningen. 

Fördröjningen bör inte ha att göra med flamskyddsmedelbehandlingen då den även 

förekom för den obehandlade möbelkompositen. 

 

 

Parameter Obehandlad Secura Noflan Apyrum Exfire Enhet 
 52 55 55 60 62 MJ/m2 

 373 412 373 415 452 kW/m2 
 269 285 266 281 294 kW/m2 

 170 1801 176 190 193 kW/m2 
 141 137 122 155 129 s 

 43 10 41 42 13 s 
 20 22 24 23 23 MJ/kg 

Tabell 5.9 Provdata för behandlad och obehandlad möbelkomposit. 

 

5.2.3 Rökproduktion 
 
I figur 5.11 och 5.12 kan man se att rökproduktionen för de behandlade 

möbelkompositerna är något högre än för de obehandlade. Rökproduktionen står i 

omvänd proportion till hur bra brandskyddande effekt medlet har. Bättre flamskydd = 

större rökproduktion. För t.ex. Secura ökar rökproduktionen med 20 – 27 %. Exfire ger 

däremot mindre rök och minskar produktionen med 4 – 21 %. Dessa skillnader beror nog 

mer på spridning i data än på verkliga skillnader. 

 
Rökproduktion (m2/kg) Bomull Polyester 
Obehandlad 117 295 
Secura Anti-flame 140 (20 %) 374 (27 %) 
Noflan 118 (1 %) 366 (24 %) 
Apyrum 123 (5 %) 311 (5 %) 
Exfire 92 (-21 %) 282 (- 4 %) 
Tabell 5.10  Rökproduktion (m2/kg). Ökningen av rökproduktionen i % inom parentes. 
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Figur 5.11 Rökproduktion för möbelkompositer av bomull. Grafen beskriver medelproduktionen. 

 
Figur 5.12 Rökproduktion för möbelkompositer av bomull. Grafen beskriver medelproduktionen. 
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5.3 Analys av fullstor möbel 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från de beräkningar som gjorts från 

konkalorimeterdata för att förutspå brandförlopp för fullstora möbler. Resultatet jämförs 

med de Euroclasser som finns enligt ISO 9705. Dessutom görs en verifiering av 

modellantagandena genom fullskaleförsöket. Dessa görs främst för att fastställa om 

resultaten är rimliga. 

 

5.3.1 Brandförlopp för fullstor möbel  
 

De möbler som analyserats är en fåtölj, 2-sits soffa och bäddsoffa med klädsel av 100 % 

bomull och stoppning i polyuretanskumplast. HRR – kurvorna är plottade mot kurvan för 

QFO baserad på den vedertagna gränsen för då övertändning i Room/Corner Test kan ske; 

1000 kW. 

 

Parameter Fåtölj (2) 2-sits soffa (5) Bäddsoffa (6)  
Style fac A 1 1 0,6 
Style fac B 1 0,8 0,75 
msoft 9 15 36 
mcomb, total 20 42 36 
Tabell 5.11 Ingångsvärden för möbeldata siffran inom parentesen motsvara style 2, 5 osv.   

 

Resultatet i figur 5.13 visar på en mycket stor skillnad i brandutveckling för de olika 

flamskyddsmedelbehandlade fåtöljerna. Både Secura Anti-Flame och Noflan har 

betydligt långsammare förlopp och övertändning förhindras helt. Den obehandlade 

fåtöljen bör övertända rummet inom 90 s från permanent antändning (HRR=50kW, 0 på 

y-axeln i diagrammen). För Exfire och Apyrum sker detta ca en halv minut senare vilket 

motsvarar en ökning på ca 33 %. Då  beräknas från permanent antändning 

(HRR=50kW) torde det verkliga tFO värdet bli något längre.  

HRR kurvorna för de olika medlen på 2-sits soffan i figur 5.14 ligger betydligt 

närmare varandra, med en marginell skillnad i tFO. Trots det ligger fördröjningen av tFO på 

ca 70 % för Secura Anti-flame.  
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Figur 5.13 Approximerade HRR kurvor för fåtölj style 2 (tabell 4.2) i Room/Corner test plottade mot 

Qfo.  

 

 
Figur 5.14 Approximerade HRR kurvor för 2-sits soffa, style 5 (tabell 4.2) i Room/Corner test 

plottade mot Qfo.  
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Figur 5.15 Approximerade HRR kurvor för bäddsoffa, style 5 (tabell 4.2) i Room/Corner test 

plottade mot Qfo.  

 

Bäddsoffan i figur 5.15 har en stålram men väldigt mycket stoppning och tyg. Något 

längre tid till övertändning än för 2-sits soffan för de bättre flamskyddsmedlen. Secura 

och Noflan ger en fördröjning till övertändning med så mycket som 80 %.  

Utifrån resultatet i dessa diagram kan vi klassificera hur effektiv 

flamskyddsmedelbehandlingen är enligt den tidigare beskrivna metoden (kapitel 3.4). 

Man måste komma ihåg att tFO beräknas från HRR = 50kW så den verkliga tiden till 

övertändning borde vara något längre (senare tFO). 
 

tFO Obehandlad Secura Noflan Apyrum Exfire 

Fåtölj  93  - -  124 (33 %)  114 (23 %) 

2-sits soffa  46 77 (67 %) 72 (57 %) 66 (43 %) 59 (28 %) 

Bäddsoffa  52  95 (83 %) 98 (88 %)  84 (62 %) 70 (35 %) 
Tabell 5.12 Tid till övertändning. Kravet för klass D är tFO>120s.  Fördröjning av tFO i % inom 

parentes. 
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Man kan se ur figur 5.13, 5.14 och 5.15 att flamskyddsmedelbehandlingen får mindre 

betydelse efter övertändning i takt med att möbelns storlek växer. Trots det är förloppet 

innan övertändning i de flesta fall betydligt långsammare. För en fåtölj, modell enligt 

tabell 5.11, kan en flamskyddsbehandling av Secura, Noflan eller Apyrum ändra klass på 

möbeln. Behandling med Apyrum kan göra att möbeln uppfyller kravet för klass D 

istället för E och Noflan eller Secura verkar så att övertändning ej sker, vilket skulle 

motsvara klass B. Det råder dock osäkerheter kring detta resultat och beror mest på 

begräsningar i de statiska modellerna, vilket diskuteras ytterligare nedan. 

För en alternativ bedömning av medlens effekter ur ett riskperspektiv kan man 

studera tid till kritiska förhållanden tUT. Värdena för tUT i tabell 5.13 gäller för de 

rumsdimensioner man har under Room/Corner Test.  

 

tUT (s) Obehandlad Secura Noflan Apyrum Exfire 

Fåtölj 60 97 (62 %) 89 (48 %) 69 (15 %) 74 (23 %) 

2-sits soffa 35 57 (63 %) 53 (51 %) 40 (14 %) 44 (26 %) 

Bäddsoffa 20 32 (60 %) 29 (45 %) 22 (10 %) 24 (20 %) 
Tabell 5.13 Framräknad tid till kritiska förhållanden i Room/corner Test. Fördröjning i % inom 

parentes. 

 

Från resultat i tabell 5.13 ser man att en flamskyddsmedelbehandling kan ha betydande 

effekter i små lägenheter eller mindre rum, då tid till kritiska förhållanden förlängs med 

så mycket som 60 %. Detta sker i brandens tidiga skede innan elden jobbat sig in till 

stoppningen som inte är flamskyddsbehandlad. Även detta värde beräknas från 

HRR=50kW så det kan vara osäkerheter i resultaten. Värdet för tUT varierar inte beroende 

på möbeltyp utan förblir relativt konstant.  

 

Avvikelsen av   för fåtöljen (figur 5.13) från det övriga resultatet har förmodligen att 

göra med sammansättningen av beräkningsmodellerna. T.ex. kan den stora skillnaden på 

Q(t) för olika medel i vissa fall bero på att beräkningsmodellerna inte är helt linjära. Det 

ingår ”if - satser” vid framräkning av  vilket gör att vid en viss indata kommer 

ekvationen för  att variera från flamskyddsmedel till flamskyddsmedel. Detta 
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möjliggör att några medel kan få en under - representerad funktion för Q(t) vid speciella 

brytpunkter i indata. Brytpunkterna spänner inte över något stort dataspann utan det 

räcker med att man ändrar msoft med ±1 kg för att de ska homogeniseras till samma ”if - 

sats”. I beräkningarna för fåtöljens Q(t) hamnar Secura Anti-Flame och Noflan precis 

under gränsvärdet i en av ”if - satserna” för , vilket gör att deras approximativa HRR 

kurvor blir betydligt mildare än för de övriga medlen.   

 

Skillnader vid slitage och möbeltvätt för de framräknade brandförloppen visas nedan i 

figur 5.16 och 5.17  

 

 
Figur 5.16 HRR kurvor för fåtölj behandlad med Secura Anti-Flame. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

H
RR

 (k
W

)

Tid (s)

Fåtölj (Secura)
Obehandlad

Nyapplicerat 

Slitage

Möbeltvätt

QFO



5 Resultat 

 54 

 
Figur 5.17 HRR kurvor för 2-sits soffa behandlad med Secura Anti-Flame 

 

I Figur 5.16 syns effekterna av slitage och möbeltvätt på en fullstor fåtölj. Det kan enkelt 

konstateras att det föreligger kraftig försämring av de brandskyddande effekterna. Den 

största skillnaden berör nästan enbart  men även tid till övertändning som sker ca en 

halv minut tidigare. Det är däremot ingen större skillnad på tid till kritiska förhållanden 

då kurvorna ligger väldigt nära varandra i det tidiga skedet av branden. För 2-sits soffan 

är det ingen större skillnad i förloppet mellan nyapplicerad, nött eller tvättad möbel. 

Samtidigt bör man ha i åtanke att Secura Anti-Flame var det medel som reagerade bäst på 

möbeltvätt och slitage med minimal inverkan på HRR kurvorna (kapitel 5.1).  För 

Apyrum är skillnaden större men fortfarande obetydlig, se figur 5.18 och tabell 5.14. 
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Figur 5.18 HRR kurvor för 2-sits soffa behandlad med Apyrum 

 

För Apyrum är skillnaden i tUT för 2-sits soffan ca ± 10 % mellan nyapplicerad och 

slitage/möbeltvätt. För Secura ligger den skillnaden på ca 5 %. I tabell 5.13 visas tUT för 

de två flamskyddsmedlen för en 2-sits soffa. Dessa små skillnader är obetydliga ur ett 

riskperspektiv. 

 

tUT (s) Nyapplicerat Slitage Möbeltvätt 

Secura 57 54 54 

Apyrum 40 36 43 
Tabell 5.14 tUT för slitage/möbeltvätt för 2-sits soffa 

 

Då möbelns brännbara massa ökar så beror brandförlopp till större del av hur mycket 

energi som finns i möbeln och mindre av övriga variabler. De variabler som bestämmer 

 för stora möbler är främst kvoten  från ekvation 4.3. Detta gör att det 

blir väldigt skiljda resultat beroende på möbelns storlek. Trots det bör det tidiga 

brandförloppet fortfarande vara något långsammare än för obehandlad möbel. 
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5.3.2 Verifiering av resultat  
 
För att undersöka om resultaten i kapitel 5.3.1 är rimliga jämförs de approximativa HRR 

kurvorna mot riktiga brandförlopp för en fullstor fåtölj. Fåtöljerna är av den typ som 

endast har stoppning i rygg och sittdynor (style 5). I tabell 5.15 ser man skillnaden i 

uppmätt och beräknad tpk. Skillnaden i tpk är tid till permanent antändning.  

 

Parameter Obehandlad Secura Apyrum Enhet 
msoft 5 5 5 kg 
mcomb, total 15 15 15 kg 
Style fac A 1 1 1 - 
Style fac B 0,75 0,75 0,75 - 
tpk (beräknad) 106 137 126 s 
tpk (uppmätt) 270 675 405 s 
Tid till 50 kW 164 538 279 s 
Tabell 5.15 Ingångsvärden för möblerna samt beräknat och uppskattad tpk 
 

 
I figur 5.19 visas det approximativa brandförloppet för fåtöljerna med start vid permanent 

antändning. Denna är beräknad enligt kapitel 4.2.  

 

 
Figur 5.19 Approximativa HRR kurvor för brandförloppet av fåtöljerna. 
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För att beräkna tid till permanent antändning för de tre fåtöljerna subtraheras det 

uträknade tpk från det uppmätta. Brandförloppen fram till  för de tre fåtöljerna visas i 

figur 5.20 till 5.22 nedan.   

 

 
Figur 5.20 Brandförlopp för obehandlad fåtölj vid 120, 180, 240 s och Qpk vid 270 sekunder från 
antändning med crib-7.  
 

 
Figur 5.21 Brandförlopp för fåtölj behandlad med Secura Anti-Flame vid 120, 180, 240 s och Qpk vid 
675 sekunder från antändning med crib-7.  
 

 
Figur 5.22 Brandförlopp för fåtölj behandlad med Apyrum vid 120, 180, 240 s och Qpk vid 405 
sekunder från antändning med crib-7.  
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För att verifiera att det beräknade tpk är rimligt, studeras brandförloppet för respektive 

fåtölj vid permanent antändning i figur 5.23. Permanent antändning uppskattas genom att 

man räknar bakåt från . För att det framräknade tpk skall anses rimligt bör 

brandstorleken för fåtöljerna vara kring 50 kW vid den uppskattade tiden för permanent 

antändning, se figur 5.23. 

 

   
Figur 5.23 Permanent antändning baserat på beräknat tpk. Från vänster: Obehandlad, Secura Anti-

Flame och Apyrum. 

 

Från resultatet i figur 5.23 kan det konstateras att för både Secura och den obehandlade 

fåtöljen bör det beräknade tpk stämma. Den Apyrum - behandlade fåtöljen brinner 

däremot väldigt kraftigt här och bör ha passerat 50 kW. Tyvärr är fåtöljen med Apyrum 

av en något annorlunda modell (troligen en annan stoppning, dock fortfarande samma 

massa och style) vilket kan ha medfört osäkerheter i försöken. Det kunde även observeras 

under försöket att Apyrum - fåtöljen hade ett något annorlunda brandförlopp med mer 

utdragen . Trots det kan beräkningsmodellernas resultat anses som rimliga då 

förloppet stämde väl överens för de två övriga fåtöljerna. Dessutom har avvikelsen för 

Apyrum har mest troligt att göra med den något annorlunda modellen.  
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I figur 5.24 visas det justerade brandförloppet med start från antändning med crib-7. 

 

 
Figur 5.24 Justerade HRR kurvor för fåtöljerna med start från antändning med crib-7. Kurvorna 
startar vid permanent antändning (50 kW).  
 
 

Antändningsförloppet till permanent antändning för Apyrum och Secura Anti - flame är 

kraftigt fördröjda, med så mycket som sex minuter för Secura. Detta motsvarar en 

fördröjning med 230 %. Under försöket kunde det dock observeras en mycket stor 

rökutveckling under denna tid. Man kan anta att möblerna skulle bete sig liknande i 

Room/Corner Test varpå man kan justera det framräknade tUT utifrån resultatet i tabell 

5.15. I tabell 5.16 visas de justerade tiden för tUT vid antändning av Crib-7, samt ökning i 

procent inom parentes. 

 

Parameter Obehandlad Secura Apyrum Enhet 

tUT 228 461 (102 %) 352 (54 %) s 
Tabell 5.16  Justerad tid för kritiska förhållanden 

 

 
 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 300 600 900 1200

H
RR

 (k
W

)

Tid (s)

Justerade HRR kurvor

Obehandlad

Secura

Apyrum



5 Resultat 

 60 

Motsvarande brand i fåtöljerna för tUT i figur 5.25. 
 

   
Figur 5.25 Tid enligt det framräknade värdet för kritiska förhållanden. Från vänster: Obehandlad, 
Secura Anti-flame och Apyrum. 
 
 

Det brinner en hel del i både den obehandlade fåtöljen och fåtöljen behandlad med 

Apyrum. Bilden i mitten visar den kraftiga rökutveckling som observerades för Secura. 

Det antas att fåtöljerna skulle ha ett liknande förlopp i Room/corner Test vilket gör att 

bilderna representerar kritiska förhållanden. Temperaturen på gaslagret i de två fallen 

med eld bör rimligtvis vara kring 100 ºC 1,2 m från golvet enligt definitionen för 

beräkningarna. Troligen har inte gaslagret i den mittersta bilden nått i närheten av denna 

temperatur, däremot bör förhållandena anses som kritiska enligt BBR’s definition, då 

sikten är kraftigt reducerad. 
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6 Slutsats och diskussion 
 

I detta examensarbete har fyra olika flamskyddsmedel undersökts experimentellt genom 

de standardiserade provningsmetoderna SIS 65 00 82 och ISO 5660. Målet var att studera 

medlens effekter med fokus på; brandskydd, antändlighet och varaktighet. Som 

komplement gjordes ett fullskaleförsök för att verifiera resultatet från de beräkningar som 

gjordes av brandförlopp för fullstora möbler. 

 

Från dessa studier framkom det tydligt att det råder stor variation mellan dessa produkters 

egenskaper. Dessutom varierar medlens effekter beroende på material och det visade sig 

att flamskyddsmedelbehandling av polyester inte hade några effekter på vare sig 

brandförlopp eller antändlighet. Från provningarna kan man dra slutsatsen att det råder 

viss korrelation mellan resultaten från SIS 65 0 82 och konkalorimetern.  Denna bör dock 

utredas bättre. 

 

Av de undersökta medlen var det Secura Anti-Flame som presterade bäst vid samtliga 

provningar och klarade som enda medel kraven för svårantändligt material enligt SIS 65 

00 82. Resultatet är mycket märkligt då flamskyddsmedels primära uppgift är att skydda 

mot antändning. Emellertid bör man ha i åtanke att det vid försöken förekom vissa små 

avvikelser från standarden (kapitel 3.2.3). Trots att de var små, kan de dock fortfarande 

ha betydelse i vissa gränsfall.  

 

Trots den stora variationen av medlens effekter visar resultatet att en 

flamskyddsmedelbehandling i vissa fall kan ha en liten inverkan på brandförlopp och hot 

från en antänd möbel. Slutsatsen grundar sig på att det i det flesta fall sker en fördröjning 

av brandförloppet i den inledande fasen vilket ger inneboende längre reaktions- och 

utrymningstid.  Från små antändlighetskällor kan flamskyddsmedelbehandlingen fördröja 

permanent antändning med så mycket som 230 %. Det visade sig också att när väl 

möbeln antänt (50 kW) kunde tid till kritiska förhållanden öka med 60 % i vissa fall. När 

branden väl trängt in till stoppningen har flamskyddsmedelbehandlingen inte någon 
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betydelse längre och möbeln kommer att brinna med samma effekt som en obehandlad 

möbel.  

 

Resultat från konkalorimetertesterna klargjorde att det föreligger variation i medlens 

varaktighet då vissa medel klarade slitage och möbeltvätt med minimal inverkan på 

brandförloppet. Det kan inte dras några generella slutsatser då variationen inte var 

konsekvent. För en fullstor möbel kunde det i många fall inte påvisas några betydande 

försämringar av brandförloppet efter slitage eller möbeltvätt. Detta resultat kan dock 

mycket väl vara missvisande då dessa beräkningar utgår från permanent antändning, då 

möbeln brinner med en effekt av 50 kW. Detta gör att man förbiser den fas av branden 

där medlen har störst effekt – antändningen. Man bör emellertid alltid återbehandla efter 

möbeltvätt för ett fullgott skydd, då det i samtliga fall förekom en tillräckligt stor ökning 

av .  

 

Det observerades också att i de flesta fall så ökade rökproduktionen något efter 

flamskyddsmedelbehandling. För ett av medlen med sämre brandskyddande effekt så 

minskade däremot rökproduktionen. Utifrån dessa resultat kan man dra slutsatsen att från 

de flamskyddsmedel som fungerar med goda brandskyddande effekter kommer man att se 

en ökning av rökproduktionen, i vissa fall så mycket som 30 %. Detta kan ha att göra med 

att medlet gör så att förbränningen blir ofullständig. Men rör sig  mes troligt om spridning 

i data. 

 

Från resultatet av svårantändlighetstestet av Secura Anti-flame framkom det att slitage 

och möbeltvätt kraftigt reducerar medlets effekter med avseende på antändlighet. Det 

råder dock osäkerheter kring den metod för slitage som använts här, den kan möjligen 

vara olämplig för denna typ av simulering. Från detta kan man dra slutsatsen att 

slitage/möbeltvätt bör ha betydande effekt även på antändligheten för en fullstor möbel. 

Dessvärre är inte SIS 65 00 82 det optimala antändlighetstestet för möbler utan lämpar 

sig bättre för gardiner, dukar och tält. Detta har att göra med testets utformning som 

efterliknar dessa produkters specifika antändning och inte stoppmöblers.  
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Det finns ett glapp i de provningsmetoder som används idag, mellan antändning och fullt 

utvecklad brand. Flamskyddsmedelbehandlade produkter kan ha mycket långa 

antändningsförlopp innan de når en brand med en effekt på 50 kW. Trots det fungerar 

permanent antändning som en bra startpunkt för riskanalys då denna typ av brand är stor 

nog att upptäckas men tillräckligt liten för att utrymning skall vara möjlig. 

 

Det är viktigt att vara noga då flamskyddsmedlet appliceras och för att få ett fulgott skydd 

bör man initialt testa medlet på materialet innan fullständig behandling genomförs. Olika 

material har varierande egenskaper vad gäller uppsugningsförmåga och brännbarhet. 

Detta är något som leverantörerna kan förväntas ge tydligare instruktioner kring i sina 

produktblad, något som DEFLAMO lyckats väldigt bra med. Leverantörerna bör också 

ge någon rimlig rekommendation angående återbehandling, eller vara tydligare om att 

medlets effekter kan försvagas under en väldigt kort tid. Det brister kraftigt i 

informationen från leverantörerna angående effektiviteten på olika material, i synnerhet 

från de tillverkare som endast tillhandahåller en typ av medel för alla typer av textila 

material.  

 

6.1 Förslag på fortsatt arbete 
 
För att skapa sig en ännu tillförlitligare bild av brandegenskaperna hos en 

flamskyddsmedelbehandlad stoppmöbel bör man utföra fler storskaliga experiment, 

förslagsvis NT FIRE 043 och Room/Corner Test. Man bör även göra de 

antändlighetstester som finns framtagna specifikt för stoppmöbler, SS EN 1021-1 och SS 

EN 1021-2 för ett mer produktspecifikt resultat.    

Man bör snarast ta fram en standardiserad provningsmetod för denna typ av 

produkt. Utifrån denna bör man kunna utforma ett klassificeringssystem som möjliggör 

ett bättre underlag för konsumenten att välja produkt. 

  



Referenser 

 64 

Referenser 
 

1. Myndigheten för Samhällskydd och beredskap. IDA-statistik. 

http://ida.msbmyndigheten.se/port61/main/p/a0246. 2009-10-0. 

 
2. Söderström, G. On the Combustion and photolytic degradation products of some 

brominated flame retardants. 2003. Department of Chemistry, Environmental 

Chemistry, Umeå University. ISBN 91-7305-516-6. 

 
3. Kemikalieinspektionen. Flamskyddsmedel.   

http://www.kemi.se/templates/Page.aspx?id=3264. 2009-10-11. 

 
4. Gustafsson, B. Flamskydd 2003. PM nr2/04. Kemikalieinspektionen. 

 
5. Jönsson, K. Yndemark, B. Bromerade flamskyddsmedel i byggindustrin. 

BRANDFORSK-Projekt 706-021. November 2002. 

 
6. Brandkrav på lös inredning. Räddningsverket. Publikationsnummer R53-283. 

 
7. Karlsson, B., Quintiere, J.G. Enclosure Fire Dynamics. 2000 CRC Press. ISBN 0-

8493-1300-7. 

 
8. Meyer, E. Chemistry of Hazardous Materials. 4th edition. 2005 Pearson 

Education, Inc. ISBN 0-13-112760-6. 

 
9. Bromerade flamskyddsmedel – Miljöeffekter vid brand. Räddningsverket. FoU 

rapport. ISBN 91–88890–72-4. 

 
10. EFRA. 

http://www.flameretardants.eu/Content/Default.asp?PageName=openfile&DocRe

f=2006-02-21-00001. 2009-10-12. 

 
11. Försth, M. Brandprovning av frihängande textil i full skala anligt NT FIRE 043. 

SP rapport. P701096. 



Referenser 

 65 

http://www.flamskydda.se/datablad/SP_testrapport_NTFIRE043_NOFLAN.pdf. 

2009-10-04. 

 
12. Produktblad Secura 25. Svensk Flamskyddsteknik AB. 

http://www.flamskydd.com/pdf/PIB2008/PIBSC25.pdf. 2009-10-05. 

 
13. Produktblad Apyrum ®Bio-Fr. Deflamo. 

http://www.deflamo.se/mbo/index.php?option=com_docman&Itemid=191&lang=

en. 2009-10-04. 

 
14. Exfire – Giftfritt flamskyddsmedel produktblad. Brandexperten AB. 

http://www.brandexperten.se/images/stories/pdf/produktblad/Exfire_bxp.pdf. 

2009-10-04.  

 
15. Boverket. Boverkets byggregler: Avsnitt 5 Brandskydd.  

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/BBR_15/BBR_avs

nitt5_brandskydd.pdf. 2009-12-13.  

 
16. Babrauskas, V. Ten Years of Heat Release Research with the Cone Calorimeter. 

CIB W14/93/2 (J); Tsukuba Building Test Laboratory, Center for Better Living. 

Japan Symposium on Heat Release and Fire Hazard, First (1st) Proceedings. 

Session 3. Scope for Next-Generation Fire Safety Testing Technology. May 10-

11, 1993, Tsukuba, Japan, III/1-8 pp, 1993. NIST.   

 
17. Babrauskas, V. Cone Calorimeter Annotated Biblioigraphy 1982 – 1991. 

Technical Note 1296. NIST  September 1992. 

 
18. Babrauskas, V. Upholstered furniture heat release rates: Measurements and 

estimation. Journal of Fire Sciences, Vol 1., 9-83, January/February 1983. 

 
19. Babrauskas, V. Krasny, J. Fire Behavior of Upholstered Furniture. NBS 

Monograph 173. CCN 85-600620. November 1985. 

 
20. Andersson, P. Van Hees, Patrick. Aly Hassan, M. Interlaboratory comparison 



Referenser 

 66 

between SP and NIS, Egypt on the cone calorimeter. SP technical note 2008:19. 

 
21. Fire tests – Reaction to fire – Heat release. Smoke production and mass loss rate: 

Part 1: Heat release (cone calorimeter method). ISO/FDIS 5660-1. 

ISO/TC92/SC1/WG5. 2000-09-19. 

 
22. CBUF - Fire Safety of Upholstered Furniture. European Commission 

Measurements and Testing Report. EUR 16477 EN. 

 
23. GDS Midt-Norge AS. Produktblad. http://www.gds-

midtnorge.no/filer/GDS%20Midt%20Norge/Trutest_Fabric_Cleaner_315.pdf. 

2009-11-18. 

 
24. Boverket. Boverkets allmänna råd om tillverkningskontroll: Brandskydd. 

Allmänna råd 1996:2. ISBN:91-7147-276-2. 

 
25. Sveriges standardiseringskommission. Svensk Standard SIS 65 00 82. Utgåva 1. 

 
26. Babrauskas, V. Bench-scale Predictions of Mattress and Upholstered Chair Fires 

– Similarities and Differnces. NISTIR 5152. Mars 1993. 

 
27. Sundström, B. Bengtson, S. Olander, M. Larsson, I. Apell, A. Brandskydd och lös 

inredning – en vägledning. SP rapport 2009:30. 

 
28. Kemikalieinspektionen. Flamskyddsmedel.   

http://www.kemi.se/templates/Page.aspx?id=3264. 2009-10-11. 

 
29. Dillon, S.E. Analysis of the ISO 9705 Room/Corner Test: Simulations, 

correlations and heat flux measurements.NIST-GCR-98-756. August 1998. 

 
30. IKEA. 

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/living_room/10661/. 

2009-12-22. 

 



APPENDIX 

 67 

Appendix A – HRR kurvor för polyester 
 

 
Figur 1 HRR kurva Exfire på polyester 
 

 
Figur 2 HRR kurva Noflan på polyester  
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Figur 3 HRR kurva Apyrum på polyester 
 

 
Figur 4 HRR kurva Secura Anti-Flame på polyester 
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Appendix B – Ingångsdata för beräkning av Q(t)  
 
Parameter Obehandlad Secura Noflan Apyrum Exfire Enhet 

q''
pk 370,65 296,4 307,4 304,36 331,87 kW/m2 

q''
180 230,03 167,2 170,1 173,87 207,5 kW/m2 

q''
300 179 140,7 145,4 167 174,1 kW/m2 

tig 13,33 17,33 14,33 11 10,5 s 
q''

tot 60,62 48,05 52,18 56,87 59,25 MJ/m2 
Δhc, eff 21,73 19,5 19,83 20,145 20,46 MJ/kg 
q''pk#2 370,65 296,4 307,4 304,36 331,87 kW/m2 

q''through 144,6 92,63 96,5 109,8 117,89 kW/m2 
t''pk#1 28 29 26 15 27 s 

Tabell 1 Ingångsvärden från kap (5.2) på obehandlad samt flamskyddsmedelbehandlad 

möbelkomposit.  Dessa används i beräkningar för Q(t). 

 
Parameter Apyrum Slitage Möbeltvätt Enhet 

q''
pk 304,36 360 362,8 kW/m2 

q''
180 173,87 216 208 kW/m2 

q''
300 167 170 166,7 kW/m2 

tig 11 10,33 14,67 s 

q''
tot 56,86 54,8 57,86 MJ/m2 

Δhc, eff 20,145 20,2 19,8 MJ/kg 

q''pk#2 304,36 360 362,8 kW/m2 

q''through 109,18 127,25 111,75 kW/m2 

t''pk#1 15 19 25 s 
Tabell 2 Ingångsvärden från kap 5.2 på Apyrum för beräkning av Q(t) 
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Parameter Secura Slitage Möbeltvätt Enhet 

q''
pk 296,4 311,18 343,16 kW/m2 

q''
180 167,2 163,55 174,37 kW/m2 

q''
300 185,3 143,2 150,9 kW/m2 

tig 17,33 9,5 9,67 s 

q''
tot 48,05 48,44 55,62 MJ/m2 

Δhc, eff 19,5 19,34 19,66 MJ/kg 

q''pk#2 296,4 311,18 343,16 kW/m2 

q''through 92,63 88,47 85,59 kW/m2 

t''pk#1 29 22 25 s 
Tabell 3 Ingångsvärden från kap 5.2 på Secura Anti-Flame för beräkning av Q(t) 
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Appendix C – Uppmätt vikt: Möbelkompositer 
 
Polyestertextil: 

10,8 10,8 10,7 10,0 10,4 10,4 

10,6 10,7 10,3 10,7 10,4 10,7 

10,7 10,9 10,3 10,4 10,9 10,3 

10,9 10,3 10,5 10,6 11,1 10,1 

10,6 10,4 10,6 10,4 10,6 10,3 

10,4 10,5 10,9 10,5 10,3 10,6 
Tabell 1 Vikt (g) av färdigklippt polyestertextil 

 

Bomullstextil: 

11,6 11,5 11,0 10,8 11,5 11,5 

11,6 11 11,5 11,7 11,1 10,8 

11,5 11,2 10,8 11,0 11,1 11,4 

11,0 11,1 11,2 11,6 10,9 10,6 

11,1 11,0 11,0 10,6 11,1 11,0 

10,8 10,6 10,7 10,7 10,7 11,1 
Tabell 2 Vikt (g) av färdigklippt bomullstextil 

 

Polyuretan: 

17,1 18,3 17,9 17,5 17,6 17,4 17,8 18,4 18,2 

17,9 17,6 17,6 18,5 18,4 18,0 18,5 18,8 18,0 

18,0 17,8 17,3 17,7 18,3 18,3 18,0 18,4 18,7 

18,0 17,5 18,5 17,1 17,6 17,5 17,8 18,8 17,0 

17,1 17,9 18,2 18,6 18,1 18,5 17,5 18,2 18,5 

18,2 18,2 18,1 18,0 18,0 17,6 18,2 18,5 18,0 

18,0 18,5 17,9 17,8 17,9 17,5 17,7 17,7 17,2 

17,2 17,7 17,7 18,2 18,1 17,6 17,8 17,8 17,3 
Tabell 3 Vikt (g) av polyuretanskumplasten 
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