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FORORD 

Denna rapport redovisar ett arbete som bedrivits inom ramen för det långsiktiga 
forskningsprojektet "Träkonstruktioner och brand", vars första del därmed är avslutad. 
Det övergripande målet med hela projektet är att utarbeta praktiskt användbara beräknings-
och dimensioneringsmetoder för träkonstruktioner utsatta för brand. Den första delen har 
resulterat i metoder för avskiljande träkonstruktioner. Den har fmansierats gemensamt av 
BRANDFORSK, som också initierade projektet, BFR, STU (numera NUTEK) och 
stiftelsen TräteknikCentrum (numera Trätek). En andra del avseende främst bärande 
konstruktioner har påbörjats. 

Provningsprogrammet för Additionsmetoden har finansierats separat genom en sk riktad 
satsning från ett antal företag till Trätek, varvid statligt stöd utgår från NUTEK. 
Deltagande företag är Flexator AB ( f d Sektionsbyggarna AB), Gullfiber AB, Rockwool 
AB, Svenska Träskivor (tre andelar), Svenska Trävaruexportföreningen (tre andelar) och 
T-produkterna AB. Ett varmt tack riktas till representanter för dessa organisationer och 
företag samt till Bjerking Ingenjörsbyrå för stöd under arbetets gång. Ett särskilt tack 
riktas t i l l Lennart Månsson, Statens Provningsanstalt, SP, för hans insatser under 
provningen samt vid utformningen av Additionsmetoden, samt till Karin Wenander-Olsson 
och Torbjörn Persson, SP, som ansvarat för provningen. 

Additionsmetoden har i maj 1994 blivit typgodkänd av SITAC/Svenskt byggodkännande 
AB enligt typgodkännandebevis 2704/93. En kortfattad beskrivning av Additionsmetoden i 
Trätek Kontenta 9312069 utgör därvid underlag för typgodkännandet. 

Stockholm juni 1994 

Birgit Östman 



SAMMANFATTNING 

En enkel praktiskt användbar metod att beräkna brandmotståndet hos avskiljande icke
bärande träregel väggar presenteras. Den kallas Additionsmetoden och innebär att 
brandmotståndet hos olika materialskikt adderas. Ingående parametrar är grundvärden för 
olika materialskikts brandmotstånd samt s.k. positionskoefficienter som beror på 
material skiktets placering i väggen. Additionsmetoden är giltig för vanligt förekommande 
beklädnadsskivor och isoleringsmaterial, vars grundvärden och positionskoefficienter anges 
för olika tjocklekar och densiteter. Metoden beskrivs i avsnittet Översikt samt i en separat 
Trätek Kontenta. 

Additionsmetoden bygger på ett omfattande provningsprogram vars resultat redovisas i 
denna rapport. Metoden stämmer väl med fullskaleprovning av hela väggar och med en 
ny utvecklad teoretisk modell. 

På sikt bör Additionsmetoden kunna vidareutvecklas till att gälla även för bärande väggar 
och bjälklag. 



INLEDNING 

Brandmotstånd hos konstruktioner bestäms i första hand genom brandprov i ful l skala 
enligt en internationellt accepterad provningsmetod, ISO 834 (SIS 024820). För 
avskiljande konstruktioner gäller följande funktionskrav: 

- Isolering, d v s temperaturen på den oexponerade sidan får inte öka mer än 140 °C 
i genomsnitt eller 180 °C för enstaka punkt. 

- Integritet, d v s byggnadsdelen får inte släppa igenom eldslågor eller heta gaser. 

Beräkningsmetoder har utvecklats för stål- och betongkonstruktioner. För träkonstruktioner 
har möjligheterna att beräkna brandmotståndet länge varit begränsade. Ett långsiktigt 
forskningsprogram pågår /11/ . Bl.a. har en teoretisk modell tagits fram vid Lunds 
Tekniska Högskola /2/. 

Additionsmetoden är det första praktiskt användbara resultatet från det långsiktiga arbetet. 
Den är en enkel metod för att beräkna avskiljande konstruktioners brandmotstånd. Det 
totala brandmotståndet hos en konstruktion bestäms som summan av de enskilda 
materialskiktens brandmotstånd. Metoden ger större flexibilitet att välja olika 
materialkombinationer än nuvarande standardlösningar. 

Idén till metoden har funnits länge. I Sverige och Danmark har olika förslag till en 
förenklad beräkningsmetod presenterats /1,6,13/. Dessa har dock inte tidigare gjorts 
praktiskt tillämpbara. 

I England och Kanada fmns idag approximativa metoder för att bestämma konstruktioners 
brandmotstånd både vad gäller avskiljande förmåga och bärförmåga /12,14/. Båda dessa 
metoder ger dock en relativt grov uppskattning av brandmotståndet. 

Additionsmetoden är en mer nyanserad metod som tar hänsyn till materialskiktens tjocklek 
och placering i konstruktionen. Den är i första hand avsedd för avskiljande väggar men är 
även fullt möjlig att utveckla för bärande väggar och bjälklag. 

Syftet med här redovisat arbete har varit att, utifrån resultaten från en omfattande serie 
brandprov, verifiera Additionsmetoden och göra den praktiskt användbar. 



BERÄKNINGSMETOD 

Översikt" 

Additionsmetoden är en metod att beräkna avskiljande träregelväggars brandmotstånd som 
summan av de ingående materialskiktens brandmotstånd. Därvid tas hänsyn t i l l var 
material skiktet är placerat i konstruktionen. Följande ekvation används: 

b,^ = b , k , + b 2 k 2 + . . . = E b „ k „ (1) 

där 
btot konstruktionens totala brandmotstånd, minuter 

bnk„ det enskilda material skiktets brandmotstånd i konstruktionen, minuter 

bn grundvärde för materialskiktets brand motstånd, minuter 

kn positionskoefficient som beror av materialskiktets placering i konstruktionen 

Additionsmetoden bygger på samband för olika parametrars inverkan på brandmotståndet 
hos respektive materialskikt. Följande parametrar har beaktats: 

Skivmaterial: tjocklek, densitet, typ 

Isolering: tjocklek, densitet, typ 

Material
kombinationer: inverkan av isolering, luftspalt och materialets placering i väggen 

För varje materialskikt definieras ett grundvärde. Grundvärdet för skivor motsvarar 
brand motståndet hos en enkel oisolerad skiva utan inverkan av intilliggande material. 
Grundvärdet för isolering motsvarar det tillskott isoleringen ger. 

För att ta hänsyn till materialskiktets placering i väggen definieras en s k positions
koefficient. För exponerad skiva är positionskoefficienten främst beroende av skivans 
tjocklek samt om skivan har isolering bakom eller inte. För oexponerad skiva är 
positionskoefficienten beroende av isoleringens typ, för stenull även av isoleringens 
tjocklek och för glasull av exponerad skivas tjocklek. För isoleringsskiktet sätts 
positionskoefficienten lika med 1,0. 

Additionsmetoden tar inte hänsyn till specialkonstruktioner, t ex med förstärkta skivfogar 
eller liknande åtgärder, som kan förbättra konstruktionens brand motstånd. 

Angivna ingångsdata baseras på omfattande provningar och beräkningar. 

1) Detta avsnitt återges i Trätek Kontenta 9312069, som utgör underlag för typgodkännandet. 
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För Additionsmetoden gäller följande beräkningsförutsättningar: 

- Additionsmetoden är t.v. giltig endast för de material som definieras i tabell 1. För 
andra material krävs att de har grundvärden som bestäms genom brandprovning enligt 
samma förfarande som använts i detta arbete. 

- Monteringsanvisningar enligt materialtillverkama och HusAMA skall följas. 
- Skivfogar skall placeras över regel. 
- Två skivlag (dubbla skivor) skall ha förskjutna fogar. 
- Isoleringen skall vara fasthållen genom övermått, 5-10 mm. 
- Reglarnas tvärsnittsbredd skall vara minst 45 mm. 
- Reglarnas centrumavstånd skall vara högst 600 mm. 
- Lineär interpolering är tillåten inom angivna intervall, men inte extrapolering. 
- Additionsmetoden är tills vidare giltig för att beräkna högst 60 minuters 

brandmotstånd. 
- Vid klassificering anges brandmotståndet som närmast lägre klassbeteckning d v s 

El 15, 30, 45 eller 60. 

Grundvärden för beklädnadsskivor ges i tabell 2 och fi£ur la. Isoleringens grundvärde 
ges i tabell 3 och figur Ib. Korrektion av grund värde för annan isoleringsdensitet ges i 
tabell 4. Positionskoefficienter ges i tabell 5-6. Dessa ingångsdata baseras på omfattande 
provningar och beräkningar som redovisas i övriga avsnitt av denna rapport. 

Angivna grundvärden har i allmänhet bestämts av kravet på isolering, d v s temperaturen 
på den oexponerade sidan får inte öka mer än 140°C i medeltal. Dessutom har hänsyn 
tagits till risken för nedfall av skivor och isolering. 

TABELL 1. Material för vilka Additionsmetoden är giltig. 

Material Densitet Tjocklek 
kg/m' mm 

Beklädnadsskivor 
Träbaserade skivor samt 
all plywood 450-590 9-25 
Spån- och fiberskivor 600-800 9-25 
Asfaboard >300 13 
Träpanel, spontad >400 15-22 
Gipsskiva, utvändig 740-830 9 

, normal 680-780 13 
, Protect F >830 15 

Fibercementskiva 1500-1600 8-10 
Isolering 
Glasull 15-26 45-195 
Stenull 28-50 45-195 
Luftspalt - 45-195 



TABELL 2. Grundvärden b„ för beklädnadsskivors brandmotstånd vid vanligt 
förekommande skivtjocklekar. 

Skivtyp Densitet 
kg/m' 

Tjocklek 
mm 

Grundvärde 
min 

Träbaserade samt 
all plywood 

450-590 9 8,3 

M tt 12 11,1 
It • I 15 14,0 
It •t 18 16,8 
I I It 20 18,7 

1» II 25 23,5 

Spån- och fiberskivor 600-800 9 10,3 
I I tt 10 11,4 
I I I t 12 13,6 
It It 16 18,0 
I I I I 19 21,3 
It It 22 24,6 
It It 25 27,9 

Asfaboard >300 13 10,0 

Träpanel, spontad >400 15 7,r> 
I I tt 19 9,7'̂  

Gipsskiva, utvändig 740-830 9 13,0 

" , normal 680-780 13 18,0 

, Protect F >830 15 22,0 

Fibercementskiva 1500-1600 8 9,7 
ti tt 10 12,1 

Gäller fogens brandmotstånd 
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Figur la. Grundvärden på beklädnadsskivors brandmotstånd som funktion 
av skivtjockleken. 
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Figur Ib. Grundvärden på isoleringens brandmotstånd som funktion av 
isoleringstjockleken, dî o,. 



TABELL 3. Grundvärden b„ för isolering och luftspalts brandmotstånd 
vid vanligt förekommande tjocklekar. 

Isolering Densitet 
kg/m' 

Tjocklek 
mm 

Grundvärde 
min 

Glasull 20 45 5,0 
I I I I 70 7,0 
I I I I 95 10,0 
»» II 120 12,0 
I I I I 145 15,0 
I I I I 170 17,0 
I I I I 195 20,0 

Stenull 28 45 9,0 
I I I I 70 14,0 
I I I i 95 19,0 
I I I I 120 24,0 
I I I I 145 29,0 
I I I I 170 34,0 
I I I I 195 39,0 

Luftspalt - 45-195 5,0 

Tabell 4. Korrektion av isoleringens grundvärde 
vid annan isoleringsdensitet 

Densitet korrektions-
Isolering kg/m' faktor 

Glasull 15 0,9 
I I 20 1,0 
I I 26 1,2 

Stenull 28 1,0 
I I 50 1,1 
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TABELL 5. Positionskoefficienter k„ för olika materialskikt i väggar med ett skivlag 

Positionskoefficienter 
Exponerad skiva Oexponerad skiva 

med bakomliggande a med framförliggande 
Luft-Skivtyp Skiv- Skiv- Glas- el Luft s G]asuir>'^ Stenull, tjocklek mm Luft-

densitet tjocklek stenull spalt Q Spalt 
kg/m^ mm 4 5 - 195 mm C« NN 45-195 45 70 95 120 145 170 195 45-195 

Träbaserade 450-590 9 0,72 0,8 I.O 0,46 1.9 2.4 2.9 3,4 3.9 4.4 4.9 0.6 
skivor saml " 12 0,78 0,8 1.0 0,67 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4,4 4.9 0.6 
all plywood 15 0,84 0.8 1.0 0,88 1.9 2.4 2.9 3.4 3,9 4.4 4.9 0.6 

"1 " 18 0,90 0,8 1.0 1,09 1.9 2.4 2.9 3.4 3,9 4,4 4.9 0.6 
11 20 0,94 0,8 1,0 1,23 1.9 2.4 2.9 3.4 3,9 4,4 4.9 0,6") 

25 1,00 0,8 1,0 1,58 1.9 2.4 2.9 3.4 3,9 4.4 4.9 0.6**) 
Spån- och 600-800 9 0,72 0,8 1.0 0,46 1.9 2.4 2.9 3.4 3,9 4,4 4.9 0.6 
fiberskivor 10 0,74 0.8 1.0 0,53 1.9 2.4 2.9 3.4 3,9 4.4 4.9 0.6 

" 12 0,78 0.8 1.0 0,67 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4,4 4.9 0.6 
" " 16 0,86 0,8 1.0 0.95 1.9 2.4 2.9 3.4 3.9 4,4 4.9 0.6 

" 19 0,92 0.8 1.0 1.16 1.9 2.4 2.9 3.4 3,9 4.4 4.9 0.6 
" " 22 0,98 0.8 1.0 1,37 1.9 2.4 2,9 3.4 3,9 4.4 4.9 0.6 

25 1,00 0,8 1,0 1,58 1.9 2.4 2,9 3.4 3.9 4,4 4.9 0.6 

Asfaboard >300 13 0,80 0.8 1.0 0,74 1.9 2.4 2.9 3,4 3,9 4,4 4,9 0.6 

Träpanel, >400 15 0,84 0.8 1.0 0.46 1.6 2.1 2,5 2,9 3,4 3,8 4,2 0.6 
spontad 19 0,92 0.8 1.0 0.67 1.6 2.1 2,5 2.9 3,4 3,8 4,2 0.6 

Gipsskiva, 
utvändig 740-830 9 0,72 0.8 1,0 0.46 1.9 2.4 2,9 3.4 3.9 4,4 4,9 0.7 
normal 680-780 13 0,80 0.8 1.0 0.74 1,9 2.4 2.9 3,4 3,9 4.4 4.9 0.7 

Protect F >830 15 0,84 0,8 1.5̂ ' 0,88 1,9 2.4 2.9 3.4 3,9 4.4 4.9 0.7 

Fibercement 1500-1600 8 0,70 0.8 1.0 0.41 1.9 2.4 2.9 3,4 3,9 4.4 4.9 0,7 
skiva 10 0,74 0,8 1.0 0.53 1,9 2.4 2.9 3.4 3.9 4,4 4.9 0,7 

"' Gäller med avseende på exponerad skivas tjocklek. **) 0.8 för regelbrcdd > 70 mm. 
Med Protect F eller motsv .som exponerad skiva, dvs en skiva som sitter kvar > 60 minuter, får följande positionskoefficienter användas: 
" samma som för stenull, dock högst 2,9; -) 1,5 för träbaserade skivor; 3' 1,8 för gip.sskivor och fibercementskivor; 2.0 för glasull. 
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TABELL 6. Positionskoefficienter k„ för olika materialskikt i väggar 
med två skivlag. 

Konstruktion^^ 

Exponerad/oexponerad 

Exponerade skivor Oexponerade skivor 

Skiva 1 Skiva 2 Isolering/ Skiva 3 Skiva 4 
luftspalt 

skiva + skiva närmast 
regel 

expo
nerad 

närmast 
regel 

närmast 
regel 

oexpo
nerad 

2 X träbaserad skiva 
luftspalt 

1,0 0,6 1,0 0,5 0,7 

2 X gipsskiva 
luftspalt 

1,0 1,0 1,0 1,0 0,7̂ ^ 

Gips-}-träbaserad skiva 
luftspalt 

1,0 1,0 1,0 0,8 0,1" 

Träbaserad skiva-1-gips 
luftspalt 

1,0 0,6 1,0 1,0 0,7" 

2 X träbaserad skiva 
stenull, 28 kg/m-

1,0 0,6 1,0 1,0'̂  2,0" 

2 X gipsskiva 
stenull, 28 kg/m' 

1,0 1,0 1,0 1,0»> 3,5'> 

Gips 4-träbaserad skiva 
stenull, 28 kg/m' 

1,0 1,0 1,0 1,0̂ > 2,0'> 

Träbaserad skiva+gips 
stenull, 28 kg/m' 

1,0 0,6 1,0 1,0'> 2,5'' 

Värde som ligger väl på den säkra sidan. För att tillgodoräkna högre värden krävs mer 
underlag. 

Total skivtjocklek max 26 mm per väggsida. 
" 1,0 För regelbredd > 70 mm. 
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Beräkningsexempel 

I nedanstående exempel har Additionsmetoden använts för att beräkna brandmotståndet, 
b,o„ hos två isolerade väggar med enkla skivlag och en oisolerad vägg med dubbla skivlag. 
Grundvärde och positionskoefficient anges för varje materialskikt. 

Konstruktion Grundvärde Positionskoefficient 

min 

12 mm spånskiva (exponerad) 13,6 0,78 

95 mm stenull, 30 kg/m^ 19,0 1,0 

15 mm träpanel (oexponerad) 7,7 2,5 

b,ot = 13,6-0,78 + 19,0-1,0 + 7,7-2,5 = 48.9 min 

X 

13 mm gipsskiva 18,0 0,8 

95 mm glasull,20 kg/m^ 10,0 1,0 

13 mm gipsskiva 18,0 0,74 

btot = 18,0-0,8 + 10,0-1,0 + 18,0-0,74 = 37.2 min 

12 mm spånskiva 13,6 1,0 

13 mm gipsskiva 18,0 0,6 

95 mm luftspalt 5,0 1,0 

13 mm gipsskiva 18,0 1,0 

12 mm spånskiva 13,6 0,7 

b,o, = 13,6-1,0 + 18,0-0,6 + 5,0-1,0 + 18,0-1,0 +13,6-0,7 = 56.9 min 
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Bakgrundsdata - ett skivlag 

Grundvärden 

Det enskilda material skiktets brandmotstånd i en väggkonstruktion utgörs enligt 
Additionsmetoden av ett grundvärde på skiktets brandmotstånd multiplicerat med en 
positionskoefficient som beskriver inverkan av material skiktets placering i konstruktionen. 
Grundvärdet bestäms enligt de krav som anges i ISO 834, i de flesta fall av 
medeltemperaturkravet, d v s att temperaturstegringen i medeltal inte får överstiga 140°C 
på den från elden vända sidan. För beklädnadsskivor motsvarar grundvärdet 
brandmotståndet för en enkel oisolerad skiva, dvs utan inverkan från andra intilliggande 
material. Brandmotståndet för beklädnadsskivor är främst beroende av tjockleken och 
densiteten men även av andra faktorer så som fuktkvot, materialtyp, lim mm, vilket 
studerats även tidigare /8/. 

I figur 2a ges brandmotståndet som funktion av skivtjockleken för träbaserade skivor 
uppdelade på olika densitetsintervall och för gipsskiva. Ur diagrammet bestäms de 
grundvärden för brandmotstånd som används i metoden. Sambanden för träbaserade skivor 
har i figuren delats upp på två densitetsintervall, dels träbaserade skivor inom 
densitetsintervallet 450-590 kg/m' samt all plywood, dels spån- och fiberskivor inom 
intervallet 600-800 kg/m'. Detta är en förenkling som motiveras av att skillnaden i 
brandmotstånd är liten inom dessa intervall. I figuren ges också grundvärden för övriga 
skivtyper som ingick i provningen. Till grund för diagrammet ligger dels resultaten från 
provningarna av de enkla oisolerade skivorna, se tabell 14, dels förhållandet mellan enkel 
oisolerad och isolerad skivas brandmotstånd, se figur 11. Detta förhållande som varierar 
med skivtjockleken har använts för att beräkna brandmotståndet för enkla oisolerade 
skivor som enbart provats i isolerade väggkonstruktioner. I figur 2a anges beräknade 
värden med ofyllda symboler samt kryss och plus. För de rätlinjiga sambanden mellan 
brand motstånd, b„ (min), och skivtjocklek, d̂ ĵva (mm) i figur 2a, gäller följande ekvationer 
med respektive korrelationskoefficient, r: 

Träbaserade skivor 450-590 kg/m' samt all plywood: 

b„=0,95d^,3- 0,3 (2) r=0,99 

Spån- och fiberskivor 600-800 kg/m' : 

b . = l,ld^i,.-h0,4 (3) 1=0,94 

Fibercementskivor 1500-1600 kg/m' : 

b„= l ,2d , , i , .+0 , l (4) r=0,84 

Träpanel, spontad >400 kg/m' 

bn=0,5d,„.3-h0,2 (5) r=0,96 
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Figur 2a. Grundvärden på brand motstånd för beklädnadsskivor som funktion 
av skivtjockleken vid olika skivdensiteter. Ofyllda symboler samt x och + 
anger beräknade värden enl. figur 11. Fyllda symboler anger uppmätta värden 
med enkla oisolerade skivor. 
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Av figur 2a framgår att beräknade och provade grundvärden för spånskivors 
brandmotstånd stämmer väl överens. 

De samband som finns uppställda i figur 2a avser de vanligaste skivtypema med vanligast 
förekommande tjocklekar. Linjen för spån- och fiberskivor har extrapolerats från 
skivtjockleken 19 mm upp ti l l 25 mm. Resultaten är på den säkra sidan eftersom 
brandmotståndet för en enkel skiva inte är helt linjärt med tjockleken utan snarare ökar 
något med ökad tjocklek /8/. För träpanel motsvarar grundvärdet fogens brandmotstånd 
eftersom det är betydligt lägre än för panelavsnittet mellan fogarna. Grundvärdet har 
skattats utifrån sambandet mellan fogens och panelavsnittets brandmotstånd, vilket har 
studerats tidigare 191. Grundvärdet för utvändig gipsskiva har extrapolerats med 
utgångspunkt från den tjockare normalgipsskivan. 

Grundvärden för isoleringens brandmotstånd antas följa de rätlinjiga sambanden i figur 2b. 
Brandmotståndet gäller här för det enskilda isoleringsskiktet inne i väggkonstruktionen dvs 
mellan två beklädnadsskivor. Korrelationskoefficienten för regressionslinjerna (heldragna) 
är 0,96 för stenull och 0,5 för glasull. Sambanden gäller för glasull och stenull med den 
nominella densiteten 20 kg/m^ respektive 30 kg/m^ För andra densiteter kan en korrigering 
av grundvärdet göras, se nedan. För både glasull och stenull har regressionslinjerna, 
baserade på resultaten i reducerad skala, anpassats till resultatet för full skaleprovet 
(streckad linje). Detta motiveras dels av att fullskaleproven gav lägre brandmotstånd än 
proven i reducerad skala, dels av att spridningen i resultaten var stor vid isolerings
tjockleken 195 mm. En anpassning till resultaten i full skala beaktar på detta sätt bl a 
effekten av nedfall hos exponerad skivbeklädnad. Denna effekt framgår inte alltid av 
försöken i reducerad skala. Detta gäller speciellt för gipsskivor som sitter kvar betydligt 

60 -1 Brandmotstånd, min 

50 -

40 -I 

30 -

2 0 -
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Grundvä rde 
Stenul l 
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0 ' ^ d isoi 
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Figur 2b. Grundvärden på isoleringens brandmotstånd som funktion 
av isoleringstjockleken, dĵ o,. 
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längre i reducerad skala än i full skala. Anpassningen medför samtidigt en viss förenkling 
av sambandet för isoleringens grundvärden. I beräkningsmetoden anges grundvärdet för 
glasull respektive stenuU enligt följande samband: 

Glasull, 2 0 kg/m' : b „ = 0 , l d i 3 o , (6 ) 

Stenull, 3 0 kg/m' : b „ = 0 , 2 d i , o , (7 ) 

Grundvärdet för isoleringen kan korrigeras även med avseende på isoleringens densitet Pi^^i-

Ansatsen för korrektionsfaktorn f^^^^ har följande utseende: 

fn.korr=l+aPisol (7b) 

Korrektionsfaktom f^ y,^„ är förhållandet mellan uppmätt värde och grundvärde vid nominell 
isoleringsdensitet. Värden på konstanten a har bestämts med hjälp av linjär regression. 
Tabell 7 innehåller normerade värden på korrektion sfaktom för glasull och stenull med 
olika densitet. Korrektionsfaktom har normerats med avseende på de i försöken vanligaste 
isoleringsdensitetema hos glasull och stenull, d v s 2 0 kg/m' respektive 3 0 kg/m'. 

I beräkningsmetoden har endast isoleringsskiktets brandmotstånd korrigerats. För 
beklädnadsskivoma är inverkan av isoleringsdensitet så liten inom densitetsintervallet att 
den kan försummas. 

För oisolerade väggkonstruktioner d v s väggar med luftspalt saknar spaltbredden i stort 
sett betydelse för brandmotståndet eftersom energitransporten genom strålning mellan de 
två parallella skivorna är dominerande / 4 / . Luftspaltens brandmotstånd bi^^ har i 
Additionsmetoden satts t i l l ca 5 minuter på basis av den verifierande provningen. Detta 
överensstämmer väl med tidigare genomförda undersökningar / 1 3 / och teoretiska 
beräkningar / 4 / . 

TABELL 7 . Korrektion för inverkan av annan isoleringsdensitet 

Korrektionsfaktor 

Densitet exponerad isol oexponerad 
Isolering kg/m' skiva ering skiva 

Glasull 15 1,0 0 , 9 1,0 

I I 2 0 1,0 1,0 1,0 

I I 2 6 1,0 1,2 1,0 

Stenull 2 8 1,0 1,0 1,0 

I I 5 0 1,0 1,1 1,1 
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Positionskoefficienter 

Positionskoefficienten k är en funktion som bestämmer det enskilda material skiktets 
brandmotstånd med hänsyn ti l l dess läge i konstruktionen och inverkan från intilliggande 
material, k erhålls som förhållandet mellan uppmätt värde och grundvärde för respektive 
materialskikt. I ansatsen av k har isoleringstjockleken djso, valts som oberoende variabel 
eftersom den har stor inverkan på intilliggande skivor. Den allmänna ansatsen av 
positionskoefficienten k har gjorts med funktionen : 

k = l + c d , . , (8) 

Konstanten c har bestämts med regressionsanalys för respektive materialskikt i 
konstruktionen. Ekvation (8) är giltig för samtliga materialskikt men ger helt olika värden 
på c beroende på vilket materialskikt som avses. Olika material medför också olika värden 
på positionskoefficienten. 

För exponerad skiva medför bakomliggande isolering en reduktion av brandmotståndet. 
Isoleringens tjocklek har dock liten inverkan på reduktionens storlek. Reduktionen är också 
oberoende av om isoleringen utgörs av glasull eller stenull. Hur stor reduktionen blir beror 
istället på exponerad skivas tjocklek. Positionskoefficienten för exponerad skiva har därför 
valts som funktion av skivtjockleken ds^jv,. Sambandet ges i figur 3 och gäller för samtliga i 
metoden definierade skivmaterial. Det får dock inte utnyttjas för högre värden på 
positionskoefficienten än 1,0. 

För oexponerad skiva blir positionskoefficienten olika beroende på om isoleringen är av 
glasull eller stenull. I väggar med glasull har isoleringstjockleken ingen inverkan på 
positionskoefficienten för oexponerad skiva. Positionskoefficienten för oexponerad skiva är 
här främst beroende av exponerad skivas tjocklek vilket framgår av figur 4. Figuren visar 
positionskoefficienten för oexponerad skiva som funktion av exponerad skivas tjocklek. 
Detta samband har använts i ansatsen av positionskoefficienten för oexponerad skiva. 
Regressionslinjen har dock anpassats till resultaten från full skaleproven med spån-
resf)ektive gipsskiva, se streckad linje. Anpassningen medför främst att inverkan från 
nedfall av exponerad skiva och isolering beaktas. Detta medför en bättre överensstämmelse 
med full skaleproven och därmed en säkrare tillämpning av beräkningsmetoden för 
glasullsisolerade väggar. Sambandet för positionskoefficienten ekv (11b) gäller för samtliga 
träbaserade skivor, gipsskivor och fibercementskivor under förutsättning att exponerad 
skiva faller ned. Om exponerad skiva sitter kvar under minst 60 minuter, tex Gyproc 
Protect F eller motsvarande, skyddas isoleringen från direkt brandpåverkan och mjuknar 
därför inte lika snabbt. Glasullen har då samma inverkan på oexponerad skiva som stenull, 
åtminstone under den tid som exponerad skiva sitter kvar. Med Gyproc Protect F eller 
motsvarande som exponerad skiva kan således positionskoefficienten för stenull tillämpas. 
Högre värden än 2,9 får dock inte utnyttjas om exponerad skiva faller efter ca 60 minuter. 
Används högre värden kommer konstruktionens brandmotstånd att överskattas eftersom 
glasullsisoleringens skydd av reglar och oexponerad skiva försämras snabbt då exponerad 
skiva faller ned. 
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Figur 3. Positionskoefficient för exponerad skiva isolerad med glasull eller stenull 
som funktion av exponerad skivas tjocklek. Sambandet gäller för träbaserade 
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Figur 4. Positionskoefficient för oexponerad skiva som funktion av exponerad skivas 
tjocklek i väggar isolerade med glasull. De fyllda kvadraterna markerar 
konstruktioner med plywoodskiva. Regressionslinjen har parallellförskjutits nedåt 
(streckad linje) för en säkrare anpassning av beräkningsmetoden till fuUskaJedata. 
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I väggar med stenull är positionskoefficienten för oexponerad skiva främst beroende av 
isoleringstjockleken, se figur 5a. Sambandet är baserat på prov med 12 mm fiberskiva som 
oexponerad skiva. I figur 5b ges positionskoefficienten för oexponerad skiva som funktion 
av isoleringstjockleken vid några olika skivtjocklekar. Vid isoleringstjockleken O mm har 
positionskoefficienten för oexponerad skiva satts till 1,0 vilket motsvarar skivans grund
värde. Tillsvidare saknas samband för isoleringstjocklekar över 95 mm. Enligt figuren fmns 
en tendens till att positionskoefficienten för oexponerad skiva blir större vid ökande 
skivtjocklek. Detta är dock osäkert och kan därför inte tillämpas i metoden. Sambandet för 
12 mm fiberskiva används istället vid samtliga skivtjocklekar. Positionskoefficienten för 
oexponerad skiva som funktion av exponerad skivas tjocklek tyder inte på någon inverkan 
av skivtjocklek, se figur 5c. Sambandet är dessutom osäkert med låg korrelations-
koefficient, r=0,045, och beaktas därför inte i metoden. 

För isoleringen antas positionskoefficienten vara 1,0 dvs c=0 i ekv (8) då exponerad skiva 
faller ned, eftersom inverkan av isoleringstjocklek redan ingår i grundvärdet. Om expo
nerad skiva utgörs av Gyproc Protect F eller motsvarande skiva, som sitter kvar i minst 60 
minuter, har isoleringen ett större bidrag. Denna effekt framgår tydligt både hos glasull och 
stenull. I figur 6 ges temperaturstegringen mellan isolering och oexponerad skiva som 
funktion av tiden för tre olika väggar i full skala /19/. Samtliga väggar är isolerade med 
145 mm stenull och har 13 mm gipsskivor på oexponerad sida. Det enda som skiljer 
väggarna åt är skivbeklädnaden på exponerad sida. Vägg I provades utan någon skiva, vägg 
I I med 13 mm gipsskiva och vägg I I I med 15 mm Gyproc Protect F på exponerad sida. 

Väggarna provades under last och var försedda med termoelement på båda sidor om 
oexponerad skiva. Oexponerad skivas brandmotstånd kan dock inte bestämmas eftersom 
temperaturstegringen var betydligt lägre än 140 °C då väggarna gick till brott. Brand
motståndet hos exponerad skiva har beräknats på basis av underlaget till Additions
metoden. Med hjälp av temperaturstegringen i figur 6 har isoleringsskiktets brandmotstånd 
bestämts genom att exponerad skivas brandmotstånd har dragits ifrån. Resultaten av upp
mätta och beräknade brandmotstånd har sammanställts i tabell 8. I tabellen ingår även 
väggkonstruktion nr 28 med 95 mm glasull som provades i reducerad skala, se avsnittet 
Brandprovningsresultat. 

TABELL 8. Exponerad skivas inverkan på isoleringens positionskoefficient 

Vägg Exponerad skiva Isolering Brandmotstånd, min 

nr 
1) Isolering 

Uppmätt Grundvärde 

Positions
koefficient 

I - 145 mm stenull 29,5 29,0 1,0 

I I 13 mm gipsskiva 145 mm stenull 30,0 29,0 1,0 

I I I 15 mm Protect F 145 mm stenull 47,5 29,0 1,6 

28̂ > 15 mm Protect F 95 mm glasull 31,2 10,0 3,1 

Stenull: 30 kg/m'; Glasull: 20 kg/m' 
Provad i reducerad skala 
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Av tabellen framgår att positionskoefficienten för isoleringen, d v s kvoten av uppmätt 
brandmotstånd och grundvärde, inte påverkas av om exponerad skiva saknas eller om den 
faller ned. För vägg I I I , med en exponerad skiva som sitter kvar under en längre tid, blir 
isoleringens brandmotstånd större eftersom skivan skyddar isoleringen från direkt 
brandpåverkan. Positionskoefficienten för stenull blir då 1,6. Denna effekt fmns även hos 
vägg 28 med glasull. Här blir positionskoefficienten 3,1. Detta värde är något osäkert 
eftersom väggen provades i reducerad skala och kan därför inte tillgodoräknas fullt ut. I 
metoden sätts därför positionskoefficienten för isoleringen till 1,5 för stenull och 2,0 för 
glasull då exponerad skiva utgörs av Gyproc Protect F eller motsvarande. 
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Figur 5a. Positionskoefficienten för oexponerad skiva med framförliggande 
isolering av stenull som funktion av isoleringstjockleken. 
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Figur 5b. Positionskoefficienten för oexponerad skiva med framförliggande 
isolering av stenull som funktion av isoleringstjockleken vid olika 
skivtjocklek. 
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Figur 5c. Positionskoefficient för oexponerad skiva som funktion av exponerad skivas 
tjocklek i väggar isolerade med stenull. Sambandet har låg korrelation, r=0,045, 
och beaktas därför inte i beräkningsmetoden. 
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Figur 6. Temperaturstegringen mellan isolering och oexponerad skiva som funktion av 
tiden vid olika beklädnadsskivor på exponerad sida 1191. Streckad linje anger 
gränsen för högst tillåtna medeltemperaturstegring 140°C. Vägg I provades utan 
skiva, vägg I I med 13 mm gipsskiva och vägg I I I med 15 mm Protect F på 
exponerad sida. 
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För väggar med tre materialskikt dvs väggar med ett skivlag på vardera sidan av isoleringen 
erhålles följande samband för positionskoefficienten k med tillhörande 
korrelationskoefficient r: 

Exponerad skiva, glasull och stenull 

k,=0,02d^i,.+ 0,54 (9) r=0,89 

Isolering, glasull och stenull 

k 2 = l (10) 

Oexponerad skiva, glasull 

Uppmätta värden (heldragen linje i figur 4): 

k3=0,07d,kiva-0,38 (I la) r=0,84 

Anpassade värden (streckad linje i figur 4): 

k3=0,07d,,i,.-0,18 (11b) 

Oexponerad skiva, stenull 

k3 = l+0 ,02d i , „ (12) r=0,95 

I tabell 5 (avsnitt Översikt) har samtliga positionskoefficienter för väggar med ett skivlag 
sammanställts. I tabellen har för oexponerad skiva med glasull 15 mm och 19 mm spontad 
träpanel jämställts med 9 respektive 12 mm träbaserad skiva. För träpanel med stenull har 
värdena reducerats med ca 15% vilket motsvarar den försvagning som spontfogen innebär 
för panelens totala brandmotstånd 191. Detta ger också en säkrare anpassning av hela 
konstruktionens brandmotstånd. 
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I väggar med luftspalt är exponerad skivas brandmotstånd något lägre än för en enkel 
oisolerad skiva. Reduktionen som beror på att luften i spalten värms upp är lägre än för 
isolering. Skillnaden är dock liten för skivor med tjockleken 12 mm. För tjockare skivor 
saknas tillsvidare data. Positionskoefficienten för exponerad skiva antas i metoden därför 
vara densamma som för 12 mm skivor tills ytterligare underlag finns tillgängligt. Detta 
värde gäller för samtliga skivmaterial. 

För oexponerad skiva är positionskoefficienten beroende av hur länge exponerad skiva sitter 
kvar. Sitter den exponerade skivan kvar skyddas således den oexponerade skivan från direkt 
brandpåverkan under en längre tid. Provstorleken har en tydlig inverkan på resultaten 
eftersom vissa skivmaterial som t ex gipsskivor sitter kvar längre i liten storlek. 
För den oexponerade gipsskivan har positionskoefficienten därför anpassats med hänsyn till 
provresultat i full skala /16/. För träbaserade skivor medför provstorleken ingen märkbar 
skillnad. 

I de fall då exponerad skiva faller ner är positionskoefficienten för oexponerad skiva lägre 
än för exponerad skivas. Den är också oberoende av skivtjockleken. Detta motiveras av att 
reglarnas brandmotstånd är begränsat då exponerad skiva är borta, speciellt för klena 
regeldimensioner. Hos en tunn oexponerad skiva bestäms brandmotståndet av 
temperaturkravet i skivområdet mellan reglarna. Reglarna är då endast måttligt förkolade då 
temperaturkravet överskrids. Om oexponerad skiva är tjock och har ett högt brandmotstånd 
kan förkolningen av reglarna bli så stor att skivans förankring försvinner innan 
temperaturkravet överskridits. Störst inverkan erhålls vid skivfogarna där spik eller skruv 
sitter nära regelns kanter. Det medför en risk att skivfogarna öppnar sig och släpper 
igenom lågor. Positionskoefficientema för oexponerad skiva har därför valts på en sådan 
nivå att dess förankring i regeln är säkerställd för skivtjocklekar upp till 25 mm vid ett 
skivlag, se avsnitt oexponerad skivas förankring. 

Med Gyproc Protect F eller motsvarande som exponerad skiva kan högre värden på 
positionskoefficienten för oexponerad skiva tillämpas. Det högre värdet har baserats på 
provningarna i reducerad skala med 13 mm normalgipsskiva på båda sidor om en luftspalt 
och där exponerad skiva satt kvar i minst 45 minuter. För oexponerad skiva erhålls 
positionskoefficienten 1,8. Med Protect F som exponerad skiva får detta värde tillämpas för 
gipsskivor eller fibercementskivor på oexponerad sida. Värdet medför ett brandmotstånd på 
den säkra sidan eftersom Protect F sitter kvar i minst 60 minuter. Med en träbaserad skiva 
på oexponerad sida blir motsvarande värde för positionskoefficienten lika med 1,5. 

För luftspalten antas k i so i=l eftersom dess bredd inte inverkar på brand motståndet. 
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Bakgrundsdata - två skivlag 

För skivorna i varje lag gäller samma grundvärden som vid enkla skivlag. 

Positionskoefficienter för väggar med två skivlag har tagits fram på samma sätt som för 
konstruktioner med ett skivlag och sammanställts i tabell 6 (avsnitt Översikt). Underlaget 
för dessa utgörs av provningarna i reducerad skala och ett fullskaleprov med dubbla 
gipsskivor som har ställts t i l l vårt förfogande /17/, se avsnitt Brandprovningsresultat. För 
väggar med enbart träbaserade skivor medför provstorleken ingen skillnad i brand motstånd. 
Gipsskivor sitter däremot kvar längre i reducerad skala än i full skala. Det kan medföra en 
överskattning av brand motståndet eftersom skivan skyddar underliggande material från 
direkt brandpåverkan. Ett nedfall av skivlag 1 och 2 har således stor betydelse för 
brandmotståndet hos skivlag 3 och 4 på den oexponerade sidan. Ytterligare resultat från 
brandprov i full skala krävs för att kunna beakta inverkan av nedfall hos gipsskivorna. Detta 
gäller främst väggar med gipsskivor i kombination med olika träbaserade skivor. 

I tabellen har positionskoefficienterna för skivlag 3 och 4 hos väggar med både spån- och 
gipsskivor skattas på basis av genomförda fullskaleförsök med enkla skivlag. För dessa 
väggar medför positionskoefficienterna för skivlag 3 och 4 ett brandmotstånd på den säkra 
sidan. Positionskoefficienterna gäller endast för de material och material kombinationer som 
anges i tabell. Skiv- och isoleringstjocklek samt luftspalts bredd kan varieras. Den 
sammanlagda skivtjockleken får dock högst vara lika med 26 mm. 
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Oexponerad skivas förankring i träregeln 

Oexponerad skivas förankring i träregeln studerades vid två separata brandförsök i 
reducerad skala som genomfördes i Träteks komponentugn. Stommen i provkroppama 
bestod av regelvirke 45 x 120 mm med en regel placerad i mitten, se figur 6b. På båda 
sidor av stommen monterades beklädnadsskivor. Den ena provkroppen hade en 22 mm 
tjock spånskiva på oexponerad sida med en skivfog över regeln. Den andra hade två lag 13 
mm gipsskiva på oexponerad sida och med en skivfog i den yttre gipsskivan. På exponerad 
sida satt i båda fallen 13 mm gipsskiva. Skivorna skruvades i regeln med minsta tillåtna 
avstånd till skivkant. Vid brandprovningen mättes temperaturen i regeln samt mellan regeln 
och beklädnadsskivorna på exponerad och oexponerad sida, se figur 6c. Termoelementens 
placering i regeln motsvarar skruvamas placering med avseende på minsta tillåtna avstånd 
ti l l skivkant. 

I figur 6d ges uppmätta temperaturer som funktion av tiden för de olika provkroppama. 
Den streckade linjen vid 300° C motsvarar temperaturen då träet i regeln är förkolnat. Av 
figuren framgår att exponerad skiva faller ner efter ca 28 minuter hos provet med ett lag 22 
mm spånskiva och efter ca 30 minuter för provet med två lag gipsskivor. Därefter utsätts 
regeln för tresidig brandpåverkan. I tabell 8b ges tiden tills dess att temperaturen når 
300'C och beräknad förkolningshastighet för respektive mätpunkt i regeln. 
Förkolningshastigheten har beräknats från tidpunkten då skivorna faller fram tills dess att 
temperaturen är 300'C i mätpunkten. Hos provet med ett lag 22 mm spånskiva steg 
temperaturen något snabbare i den ena halvan av regeln vilket förklaras av en lokal 
inbränning som sannolikt beror på att en del av gipsskivan på exponerad sida föll ner något 
före 28 minuter. På motsvarande ställe började skivfogen öppna sig efter ca 50 minuter. 
Hos provet med två lag gipsskivor på oexponerad sida var temperaturstegringen något 
jämnare. En antydan till lokal inbränning finns vid kantavståndet 12,5 mm och mätdjupet 
25 mm. Fogen i den yttre gipsskivan bibehöll dock sin täthet under hela brandprovningen. 
Temperaturen i mitten av regeltvärsnittet, på 10 mm respektive 25 mm från regeln 
oexponerade sida, var lägre än 300 °C under hela brandprovningen vid båda försöken. 

Efter avslutad brandprovning, inklusive den tid på ca 3 minuter som åtgår för att ta ut 
provkroppen ur ugnen, var bredden hos det kvarvarande regeltvärsnittet ca 20 mm vid ett 
lag 22 mm spånskiva och ca 23 mm vid två lag gipsskivor. När tvärsnittet är såpass litet 
saknar det i stort sett förmåga att bära upp beklädnadsskivan och bedöms därför enbart ha 
en tätande funktion vid fogen. Skivan hålls istället kvar av förankringen i syll och 
hammarband som enbart utsätts för ensidig brandpåverkan. Den tätande funktionen hos 
regeln är uppfylld i åtminstone 20 minuter även om några av skruvarna längs skivkanten i 
fogen saknar fäste. Därefter finns en risk att fogar vid ett skivlag förlorar sin täthet. 

Vid ett skivlag har styvheten hos beklädnadsskivan betydelse för fogens täthet. En relativt 
tjock skiva ( > 20 mm) med ett större kvarvarande tvärsnitt bidrar till att fogen hålls ihop 
bättre när regelns styvhet avtar. Vid två skivlag utgör de förskjutna fogama en effektiv 
tätning. Av försöket framgår tydligt att en remsa av skivan närmast regeln sitter kvar som 
tätning över fogen i det yttre skivlaget. Eftersom regeln ger ett visst skydd mot direkt 
brandpåverkan är skivremsan mindre påverkad än övriga delar av skivan. 
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En normal behandling av fogen med pappremsa och eventuellt spackel medför ytterligare 
förbättrat brandmotstånd hos fogen i den yttre skivan.. 

På basis av ovanstående resultat samt övriga brandprov i reducerad skala har 
positionskoefficienten för oexponerad skiva vid luftspalt och ett skivlag satts till 0,6 för 
samtliga träbaserade skivor med tjocklek 9-25 mm. Detta värde gäller vid regelbredden 45 
mm och bedöms vara på den säkra sidan då oexponerad skiva har betydligt högre 
brandmotstånd än exponerad skiva. Då exponerad och oexponerad skiva båda är tjocka 
utsätts regeln för en kraftigare termisk påverkan när exponerad skiva faller ner. I detta fall 
krävs en bredare regel för att klara förankringen vid skivfog. Om regelbredden ökas till 70 
mm får positionskoefficienten för oexponerad skiva sättas till 0,8 för träbaserade skivor 
med tjocklek 20-25 mm. 

Vid två skivlag och luftspalt har positionskoefficienten för den oexponerade 
skivbeklädnaden främst baserats på temperaturkraven. Dessa värden ligger på den säkra 
sidan och medför ingen risk för att fogarna i den yttre skivan på oexponerad sida skall 
förlora sin täthet före 60 minuter. För den yttre skivan har värdet satts till 0,7 vid 
regelbredden 45 mm hos samtliga konstruktioner med luftspalt. Om regelbredden ökas till 
70 mm kan värdet 1,0 tillämpas på den yttre skivan hos dessa konstruktioner med undantag 
av den med två lag spånskiva. 

TABELL 8b. Resultat från brandprov av oexponerad skivas förankring i regeln 

Oexponerad Mätdjup Tid till 300 "C 
skiva i regel i minuter vid olika 

kantavstånd 

Förkolningshastighet 
vid olika kantavstånd 

mm min mm/min 

Mätställe i regel vänster höger mitt vänster höger mitt 
Kantavstånd, mm 12,5 12,5 25 12,5 12,5 25 

22 mm 0 _ _ 22,4 
spånskiva 

10 44,6 53,2 >54 0,75 0,5 <0,9 

25 45,7 52,8 >54 0,71 0,5 <0,9 

2x13 mm 0 - - 19,5 _ _ 

gipsskiva 10 47,7 45,3 >50 0,67 0,77 <1,0 

25 46,5 41,8 >50 0,82 0,97 <1,0 
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600 mm 

Figur 6b. Provkropp 'i reducerad skala för studie av oexponerad skivas förankring i 
träregeln. 

Termoelement 
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E 
o 
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E 
E 
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E 
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12,5 mm 
22,5 mm 

45 mm 

Figur 6c Placering av termoelement vid skivfog över regel. 
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Temperatur, °C 

o 

Ugn 

Exp. skiva/regel 

12.5 mm/10 mm 

1 0 0 0 1 
9 0 0 H 

22 nnm spånskiva 

7 0 0 -

5 0 0 -

mitt/25 mm 

mitt/10 mm 

1 0 2 0 3 0 4 0 

/ 12,5 mm/25 mm 

12,5 mm/25 mm 
12,5 mm/10 mm 

Oexp.skiva/regel 

Tid, min 
5 0 6 0 

Temperatur, °C 

Ugn 

Exp. skiva/regel 

1 0 0 0 

9 0 0 ^ 

8 0 0 H 

7 0 0 -

6 0 0 -
12,5 mm/25 mm 

5 0 0 H 12,5 mm/25 mm 
12,5 mm/10 mm 

12.5 mm/10 mm 

3 0 0 1 
min/25 mm 

mitt/10 mm 

Oexp skiva/regel 

2 0 0 H 

1 0 0 -

Tid, min 

Figur 6d Uppmätta temperaturer i träregel samt mellan regel och skivbeklädnad. 
Överst ett lag 22 mm spånskiva på oexponerad sida. Under två lag 13 mm 
gipsskivor på oexponerad sida. På exponerad sida satt i båda fallen 13 mm 
gipsskiva 
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BRANDPROVNING 

För att ta fram ingångsdata och för att verifiera Additionsmetoden genomfördes en 
omfattande serie brandprov med väggkonstruktioner i reducerad och full skala. 
Konstruktionerna valdes så att olika parametrars inverkan på brandmotståndet kunde 
studeras på ett systematiskt sätt. 

Val av konstruktioner och material 

I tabell 9 ges möjliga materialkombinationer för olika konstruktioner. De konstruktioner 
som valdes för brandprovning har i tabellen markerats med ett kryss. Horisontellt varieras 
typ, tjocklek och densitet hos isoleringen. I vertikal led varieras typ och tjocklek hos 
beklädnadsskivoma. Alla kombinationer har inte provats främst på grund av kostnadsskäl, 
men också därför att det inte ansågs nödvändigt för att ställa upp de för additionsmetoden 
nödvändiga sambanden. Bl a har inte alla mellanliggande skiv- och isoleringstjocklekar 
provats. Sambanden antas här vara rätlinjiga inom varje materialgrupp varför 
mellanliggande värden kan interpoleras. Några materialkombinationer är inte vanligt 
förekommande men krävs för att erhålla bredare intervall och därmed säkrare samband. 

Varje materialtyp togs genomgående från en och samma tillverkare för att på så sätt 
minimera eventuella densitetsvariationer. De material som ingick i provväggama har 
sammanställts i tabell 10. 

I tabell 11 har samtliga provade väggkonstruktioner med ett skivlag sammanställts. Provade 
väggar med två skivlag ges i tabell 12. Totalt provades 41 olika konstruktioner i reducerad 
skala. Av dessa provades fem konstruktioner även i full skala. De har markerats med (f) i 
tabell 11. I flertalet fall genomfördes minst tre prov med identiska konstruktioner i 
reducerad skala. Antalet prov framgår av tabell 11. I full skala gjordes enbart enkelprov. 
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TABELL 9. Materialkombinationer med konstruktioner utvalda för brandprovning 
markerade (x) 

Isolering Luftspalt Glasull Stenull 

Tjocklek, mm 

Densitet, kg/m^ 

45 95 45 95 95 95 195 45 95 95 195 Tjocklek, mm 

Densitet, kg/m^ - 20 15 20 26 20 28 28 45 28 

Skivor, tjocklek, mm 

Ett skivlag 

Spånskiva 

10 

12 

19 

X X X X X X 

X 

X 

X 

Fiberskiva 

9 

12 

12 , 500kg/m^ 

9/13 asfaboard 

X 

X 

X X X X 

X 

Plywood 

9 

12 

25 

X 

X 

X 

X 

X 

Träpanel, six)ntad 

15 

19 X 

Gipsskiva 

13 

15 Protect/utvändig 

X X 

X 

X 

Fibercementskiva 

8 

10 
X 

X 

Två skivlag 

Spånskiva 2x12 

Spån+gips 12+13 

Gips+spån 13+12 

X 

X 

X 

X 

X 
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TABELL 10. Provade material 

Material Tjocklek 
(nominell) 

Densitet 
(nominell) 

Namn/tillverkare 

mm kg/m' 

Skivor 

Fiberskiva m 785 Karlholmsbruk 

12,0 750 Karlholmsbruk 
I I 12,0 500 Karlholmsbruk 

Fiberskiva, asfaltsimpreg 13,0 315 Asfaboard/S wanboard 

Spånskiva 10,0 700 Standard/Byggelit 
I I 12,0 735 I I 

I I 19,0 700 I I 

Plywood, gran, bygg 9,0 400 Uniply 
II 12,0 530 It 

I I 25,0 500 •1 

Träpanel, slätspont 15,0 560 Byggvaruhandel/Borås 

I I 19,0 457 

Gipsskiva 9,0 800 Gyproc Utvändig 

I I 13,0 740 Gyproc Normal 

I I 15,0 840 Gyproc Protect F 

Fibercementskiva 8,0 1580 Minerit/tepro 

I I 10,0 1520 I I 

Isolering 

Glasull 95 15 Regellängd 3924/Gullfiber 

I I 45 20 Regelskiva 3624/Gullfiber 

I I 95 20 I I 

I I 195 20 I I 

I I 95 26 Regelskiva 3324/Gullfiber 

Stenull 45 30 Regelskiva 1331-00/Rockwool 

I I 95 30 It 

I I 195 30 It 

I I 95 48 Regelskiva 1332-00/Rockwool 
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TABELL 11. Provade konstruktioner med ett skivlag på vardera sidan av väggen 

Prov 
nr 

Skivor 

Skivtyp 
exp/oexp 

Tjock
lek 
mm 

Densi
tet 
kg/m^ 

Fukt
kvot 
% 

Isolering 

Typ Tjock
lek 
mm 

Densi
tet 
kg/m' 

Antal 
prov 

1 Spånskiva 10 700 5,8 Stenull 95 29 2 

2 I I 12 735 6,0 I I I I I I 2 ( f ) 
3 I I 19 690 6,3 I I I I I I 2 

4 I I 12 725 8,0 Glasull 95 15 3 

5 I I 12 730 8,0 I I 45 19,5 3 
6 I I 12 735 6,0 I I 95 19,5 12(f) 
7 I I 12 700 7,8 I I 195 19,5 3 
8 I I 12 725 8,0 I I 95 26 3 
9 •1 12 700 8,0 Luftsp. 95 - 3 
10 Fiberskiva 12 760 5,4 Stenull 45 34,5 3 

11 I I 12 800 7,5 I I 95 27 6 ( f ) 
12 I I 12 750 5,3 I I 195 28 3 
13 I I 12 750 5,5 I I 95 48,8 3 
14 I I 12 500 5,5 Glasull 95 20 3 
15 H 12 760 5,2 Luftsp. 95 - 3 
16 Fiberskiva/ 9/ 780/ 7,7/ Glasull 95 19,6 3 ( 0 

asfaboard 12 300 6,6 
19,6 3 ( 0 

17 I I 9/ 785/ 6,8/ Stenull 95 29,7 3 
12 315 6,2 

29,7 

18 Plywood 9 400 5,4 Glasull 95 19,6 3 
19 I I 12 520 7,1 I I 95 20 6 
20 I I 25 500 6,9 II 95 20 3 
21 I I 12 530 7,2 Stenull 95 29,7 3 
22 I I 25 520 8,1 I I 95 29,7 3 
23 Träpanel 15 560 11,1 I I 95 29,7 3 
24 I I 19 460 10,3 I I 95 29,7 3 
25 Gipsskiva 12,5 740 - I I 95 27,5 6 
26 I I 12,5 740 - Glasull 95 20 6 ( f ) 
27 I I 12,5 740 - Luftsp. 95 - 3 
28 Protect F/gips.utv 15/ 

9 
840/ 
800 

- Glasull 95 19,6 3 

29 Fibercementskiva 8 1580 5,1 I I 95 20 3 
30/31 I I 10 1500 5,0 I I 95 20 6 

(f) Konstruktionen även provad i full skala 



33 

TABELL 12. Provade konstruktioner med två skivlag på vardera sidan av väggen 

Skivor Isolering 

Prov 
nr 

Exp./oexp + 
närmast 
regel 

Tjock
lek 
mm 

Densi
tet 
kg/m' 

Fukt
kvot 
% 

Typ Tjock
lek 
mm 

Densi
tet 
kg/m' 

Antal 
prov 

32 Spånskiva-I-
spånskiva 

12-1-12 730 8,0 Luft- 95 
spalt 

- 3 

33 Gipsskiva+ 
spånskiva 

13+12 705/ 
700 8,0 

95 - 3 

34 Spånskiva+ 
gipsskiva 

12-H13 700/ 
705 

8,0 95 - 3 

35 Gipsskiva+ 
spånskiva 

13-1-12 720/ 
650 6,5 

95 - 3 

36 Spånskiva-1-
gipsskiva 

12+13 650/ 
720 

6,5 95 - 3 

37 Gipsskiva+ 
spånskiva 

13+12 720/ 
680 7,0 

Sten- 95 
ull 

28 3 

38 Spånskiva+ 
gipsskiva 

12+13 680/ 
720 

7,0 95 28 3 

1) Osymmetrisk konstruktion där skivorna på den oexponerade sidan har monterats i 
omvänd ordning jämfört med den exponerade sidan. 
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Provkroppar 

Provkropparnas utseende och instrumentering i reducerad skala framgår av figur 7a. 
Samtliga prov var noggrant instrumenterade med termoelement mellan varje materialskikt 
och på den oexponerade luftsidan. I reducerad skala monterades tre termoelement på varje 
materialskikt. Dessa placerades diagonalt och mitt för termoelementen på intilliggande skikt 
dvs så att temperatur stegringen i varje skikt kunde bestämmas i tre punkter, vilket gör det 
möjligt att bestämma varje material skikts brandmotstånd. I konstruktioner med luftspalt 
placerades termoelement på båda sidor om den oexponerade skivan. I full skala monterades, 
på motsvarande sätt, fem termoelement på varje skikt, se figur 7b. 

Beklädnadsskivorna monterades i reducerad skala mot en ram av regelvirke. I full skala 
bestod stommen av 5 st träreglar 45x95 mm med centrumavståndet 600 mm. Träbaserade 
skivor och gipsskivor monterades med skruv medan träpanelen spikades mot stommen. 
Fibercementskivor monterades i två fall med skruv och i ett fall med spik, i båda fallen med 
förborrade hål. 

Brandprovning 

Brandprovningen av väggkonstruktionerna i både reducerad och full skala genomfördes i 
SP's vertikal ugn. För provningarna i reducerad skala användes en isolerad stålram i vilken 
sex provkroppar kunde provas samtidigt, se figur 8. Ramen har tidigare använts för att 
prova genomföringar 111 och gav då god repeterbarhet hos resultaten. Inledande brandprov 
med identiska konstruktioner visade att temperaturfördelningen efter vissa justeringar var 
jämn över hela ytan. 

Ramen gjorde det möjligt att prova olika konstruktioner samtidigt. I flertalet försök 
provades två konstruktioner, med vardera tre provkroppar uppe eller nere i ramen. 
Konstruktioner med likvärdiga brandmotstånd provades samtidigt. Väggar med kort 
brandmotstånd placerades uppe i ramen för att inte påverka andra väggar med lågor då de 
brann igenom. Konstruktioner som brann igenom tidigare än övriga delprov täcktes 
dessutom över med en hård stenullsskiva. 

Ugnens termiska påverkan följer standardbrandkurvan enligt ISO 834 och SIS 024820. 

Under brandförsöken registrerades temperaturer i ugn och i provväggar /16/. Visuella 
observationer, när skivorna antändes och föll ner samt när isoleringen började 
form förändras, gjordes genom observationshål i ugnens baksida. Provningen avbröts först, 
om möjligt, då både temperatur- och integritetskriterierna inte längre uppfylldes. 
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585 mm 

Figur 7a. Exempel på provkropp i reducerad skala med placering, •, av termoelement. 

Provram 

Figur 8. Provram (2700x2800 mm) med urtag för sex prov i reducerad skala 
(585x1050 mm) 
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Figur 7b. Exempel på provkropp i full skala med placering, •, av termoelement. 
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BRANDPROVNINGSRESULTAT 

Resultaten av brandprovningen ligger till grund för utformningen av Additionsmetoden. Ur 
erhållna samband har grundvärden, positions- och korrektionskoefficienter bestämts. De 
enskilda materialskiktens brandmotstånd har i flertalet fall bestämts av kravet på att 
medeltemperaturstegringen inte får överstiga 140°C på den oexponerade från elden vända 
sidan. I några få fall har även integritetskriteriet använts för att ange brandmotståndet. 
Medeltemperaturstegringen låg då samtidigt i närheten av 140°C. 

Resultaten från brandprovningarna i reducerad skala har sammanställts i tabell 13 för väggar 
med ett lag skivor och i tabell 14 för enkla oisolerade skivor. Tabell 15 innehåller resultaten 
från provningarna i full skala. Resultaten för väggar med dubbla skivlag ges i tabell 16 
längre fram. För konstruktionerna i reducerad skala anges, om spridningen är liten, 
medelvärdet för brand motståndet av minst två identiska prov. Vid stor spridning i resultaten 
anges intervallet för det erhållna brand motståndet. I figur 9-23 ges brand motståndet för 
respektive materialskikt som funktion av olika parametrar. Varje punkt i diagrammen utgör 
resultatet av ett prov, d v s medelvärdet från tre termoelement för provning i reducerad 
skala och från fem termoelement i full skala. 

Resultaten från fullskaleprovningarna redovisas mer utförligt i kapitlet Jämförelser med 
teoretisk modell och fullskaleprovning. 

Ett skivlag 

Skivtjocklek 

Skivtjocklekens inverkan på brandmotståndet har studerats för både oisolerade enkla skivor 
och skivor med intilliggande isolering eller luftspalt. I figur 9 ges resultaten från samtliga 
skivor med 95 mm bakomliggande isolering. Regressionslinjen för varje skivtyp ges också i 
figuren. Skillnader i brandmotstånd för skivor med samma tjocklek beror främst på olika 
densitet men också på skivtyp. 

Av figur 9 framgår att exponerad skivas brandmotstånd i stort sett är oberoende av om 
isoleringen utgörs av glasull eller stenull, se t ex regressionslinjerna för plywood. Det 
förklaras av att temperaturen på baksidan av exponerad skiva fortfarande är låg när 
isoleringskriteriet uppfylls, ca 160°C, varför några förändringar av isoleringsmaterialet inte 
har ägt rum. Isoleringen medför dock en reduktion av exponerad skivas brandmotstånd 
jämfört med oisolerad enkel skiva. Detta framgår av figur 10 där brand motståndet för 
oisolerade enkla skivor ges tillsammans med isolerade skivor. Denna reduktion är beroende 
av skivtjockleken. För samtliga skivmaterial är reduktionen större hos tunna skivor än hos 
tjocka, se figur 11. 

För oisolerade väggkonstruktioner bidrar även luftspalten mellan två skivor i en 
konstruktion till en reduktion av exponerad skivas brandmotstånd jämfört med en enkel 
oisolerad skiva, se figur 12. Temperaturen i luftspalten stiger snabbt varför mindre värme 
transporteras bort jämfört med en enkel oisolerad skiva. 
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TABELL 13. Resultat från provningar i reducerad skala - ett skivlag på vardera väggsida. 

Konstruktion Brand motstånd 
bidrag från enskilt skikt Hela konstr. 

Nr mm skiva, mm isol, dens (isol) Exp. 
skiva 
min 

Isoler
ing 
min 

Oexp. 
skiva 
min 

A T = 
140°C 
min 

Integ
ritet 
min 

1 10 spån, 95 stenull, 29 kg/m' 7,7 23,4 35,2 66,3 1) 

2 12 spån, 95 stenull, 29 kg/m' 10,2 21,8 36,2 68,1 I ) 

3 19 spån, 95 stenull, 29 kg/m' 19,8 16,5 67,5 103 1) 

4 12 spån, 95 glasull, 15 kg/m' 10,9 11,0 14,7 36,6 38,3 
5 12 spån, 45 glasull, 19,5 kg/m' 10,8 7,8 15,0 33,6 36,0 
6 12 spån, 95 glasull, 19,5 kg/m' 10,0 11,2 11,5 32,7 32,6 
7 12 spån, 195 glasull, 19,5 kg/m' 11,2 18,3 8,1-20,6 29-63 29-64 
8 12 spån, 95 glasull, 26 kg/m' 10,8 12,8 1) 1) 35,6 
9 12 spån, 95 luftspalt 12,4 4,5 10,3 27,2 28,6 
10 12 fiber, 45 stenull, 34,5 kg/m' 11,5 10,2 27,8 49,5 71,8 
11 12 fiber, 95 stenull, 27 kg/m' 10,2 22,5 37,0 69,8 115,8 
12 12 fiber, 195 stenull, 28 kg/m' 10,0 46,6 67,5 124,1 1) 

13 12 fiber, 95 stenull, 48 kg/m' 10,7 26,1 39,2 76,0 1) 

14 12 fiber(500), 95 glasull 20 kg/m' 8,4 10,7 11-29 30-492> 24-49 
15 12 fiber, 95 luftspalt 11,2 5,0 8,3 24,5 26,0 
16 9 fiber/12 asfa, 95 glasull 19,6 kg/m' 8,5 9,4 17,6 '̂ 35,8 36,3 
17 9 fiber/12 asfa, 95 stenull 29,7 kg/m' 7,4 11,2 26,6 45,2 52,1 
18 9 plywood, 95 glasull, 19,6 kg/m' 5,5 10,7 6,6-11,1 23-29,1 22-34 
19 12 plywood, 95 glasull, 20 kg/m' 8,5 9,4 33,4^> 34,6" 34,8 
20 25 plywood, 95 glasull, 20 kg/m' 23,3 15,1 4) 4) 85,2 
21 12 plywood, 95 stenull, 29,7 kg/m' 9,4 20,6 35,5 65,4 82-148 
22 25 plywood, 95 stenull, 29,7 kg/m' 23,5 17,9 68,2 109,6 95-133 
23 15 träpanel, 95 stenull, 29,7 kg/m' 11,7 15,9 4) 4) 55,7 
24 19 träpanel, 95 stenull, 29,7 kg/m' 14,7 17,0 4) 4) 50,9 
25 12,5 gips, 95 stenull, 27,5 kg/m' 14,9 19,8 57,2 91,8 1) 

26 12,5 gips, 95 glasull, 19,6 kg/m' 14,5 15,8 32,6 62,9 43-138 
27 12,5 gips, 95 luftspalt 15,6 5,1 31,6 52,3 60,3 
28 15 Pro/9 gips, 95 glasull, 19,6 kg/m' 18,4 31,2 36,7^) 88,72> 78-101 
29 8 cem.fiber, 95 glasull, 20 kg/m' 6,6 5,5-46,6 4,0-39,6 24,4-93 38-126 
30 10 cem.fiber, 95 glasull, 20 kg/m' 8,3 22-38,5 6,6-18,8 37,4-65 38-74 
31 10 cem.fiber*) , 95 glasull, 20kg/m^ 9,1 43,4 24,5 61-100 63-116 
' Genombränning utanför skiva 
'̂ Resultat av två prov 
Resultat av fyra prov 

Medeltemperaturstegringen mindre än 140 °C 
'̂ Monterad med spik i stället för skruv 
Skattat värde. Medeltempstegr. nära 140 °C 
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TABELL 14. Resultat från provningar i reducerad skala med enkla oisolerade skivor, 
d v s utan inverkan från andra intilliggande material. 

Nr Skiva 

Brandmotstånd 

AT = 140°C 
min 

Integritet 
min 

39 10 mm spånskiva 10,5 13,5 

40 19 mm spånskiva 21,0 24,3 

41 12,5 mm gipsskiva 18,0 29,0 

TABELL 15. Resultat från provningar i full skala. 

Konstruktion Brand motstånd 
Bidrag från enskilt skikt Hela konstr. 

Nr mm skiva, mm isol, dens (isol) Exp. Isoler Oexp. AT = Integ
skiva ing skiva 140°C ritet 
min min min min min 

2 12 spån, 95 stenull, 30 kg/m' 10,2 16,5 33,3 60,0 69,5 

6 12 spån, 95 glasull, 19,5 kg/m' 9,8 8,2 8,0 26,0 25,3 

11 12 fiber, 95 stenull 30 kg/m' 11,1 21,8 41,6 74,5 76,3 

16 9 fiber/12 asfa, 95 glasull 19,6 kg/m' 7,2 9,9 8,6 25,7'^ 22,5 

26 12,5 gips, 95 glasull, 19,6 kg/m' 13,3 8,5 12,7 34,5 37,3 

Anm. Samma nummer på konstruktionerna som i tabell 13. 
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o Fiberskiva, glasull + Träpanel, stenull 
• Fiberskiva, stenuH ^ Gipsskiva, glasull 
• Plywood, glasull • Gipsskiva, stenull 
• Plywood, stenull * Protect, glasull 

Spånskiva, glasull ^ Fibercementskiva, glasull 
A Spånskiva, stenull 

30 1 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

Brandmotstånd, min 

Exponerad skiva Plywood, stenull 
Spånskiva. stenull 

Gipsskiva, Protect F, glasull ^ 
Gipsskiva, stenull 
Gipsskiva, glasull 

Fiberskiva, stenull, full skala 

Fiberskiva, stenull 

Fibercementskiva. 
glasull 

Gipsskiva, glasull, ' 
I full skala 

• / , ' ' ' 
Plywood, glasull 

^ Träpanel, stenull 

Spénsklva.stenull, full skala 

Spånskiva, glasull 

Skivtjocklek, mm 

o 10 15 20 25 30 

Figur 9. Exponerad skivas brandmotstånd som funktion av skivtjockleken 
i konstruktioner med 95 mm isolering (glasull, 20 kg/m^ respektive 
stenull, 30 kg/m^). Understrykningar avser linjära samband övriga enskilda 
punkter. 

3Q ^ Brandmotstånd, min 

25 

20 -| Spånskiva , enkel, oisolerad 

15 -I 

10 -

5 

O 
O 10 

Exponerad skiva 

Spånskiva 
95 mm stenull 

Skivtjocklek, mm 

15 20 25 

Figur 10. Brandmotstånd för enkla oisolerade skivor utan inverkan intilliggande material 
respektive för skivor med isolering. 
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1.6 

1.4 

1.2 i 
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0.6 

0.4 ^ 

0.2 

O 

Enkel, oisolerad skivas brandmotstånd/ isolerad skivas 

Exponerad skiva 

Stenull eller glasull 
gipsskivor 

10 

_ spånskivor 

Skivtjocklek, mm 

15 20 25 

Figur 11. Förhållandet mellan enkel oisolerad och isolerad skivas brandmotstånd 
som funktion av ski v tjockleken. 

30 1 

25 

20 ^ 

15 

10 j 
5 

O 

Brandmotstånd, min 

Exponerad skiva 

1 2mm spånskiva 

D Enkel oisolerad skiva 

.1 Skiva med luftspalt 

13 mm gipsskiva 

Figur 12. Enkel oisolerad skivas brandmotstånd jämfört med exponerad skiva i 
konstruktioner med luftspalt. 
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Skivtjocklekens inverkan på den oexponerade skivans brandmotstånd ges i figur 13. 
Brand motståndet ökar med ökad tjocklek på samma sätt som för exponerad skiva. För den 
oexponerade skivan är dock inverkan av isoleringstyp tydlig. Regressionslinjerna för 
stenull och glasull är parallella, men ligger på olika nivåer, varför skillnaden i 
brandmotstånd kan hänföras till isoleringsmaterialet. 

Hela konstruktionens brandmotstånd som funktion av exponerad skivas tjocklek ges i 
figur 14 och visar samma tydliga inverkan av isoleringsmaterial. För träpanelen har 
brandmotståndet bestämts av integriteten i spontfogen mellan panelerna, vilket bidrar t i l l 
en viss spridning. Temperaturen mättes på panelavsnittet mellan fogarna där 
brand motståndet är högre. 
Regressionslinjens negativa lutning förklaras bl a av lägre densitet hos den tjockare 
panelen, men också andra faktorer som tex dålig passform i fogen kan ha inverkat på 
brand motståndet. 

I full skala erhåller glasullsisolerade väggar med 13 mm gipsskiva respektive 12 mm 
spånskiva lägre brandmotstånd än i reducerad skala. Det beror främst på att inverkan av 
skivnedfall är större i full skala, speciellt för gipsskivor, vilket medför att isoleringen 
tidigare utsätts för direkt brandpåverkan. För de två stenullsisolerade väggarna ger 12 mm 
spånskiva ett något lägre brandmotstånd i full skala än i reducerad skala. Fiberskivan får 
däremot ett högre brandmotstånd i full skala. Skillnaden mellan reducerad och full skala 
är dock liten för spån- och fiberskivor. 
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30 -
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Brandmotstånd, min 

Oexponerad skiva 
95 mm isolering 

Gipsskiva, glasull 

Fiberskiva, stenull 
Spånskiva, stenull 

Spånskiva.glasu 

Plywood. stenuN 
Gipsskiva ^ , 

/stenur 

Plywood, glasull 

Skivtjocklek, mm 
10 15 20 25 30 

Figur 13. Oexponerad skivas brandmotstånd som funktion av 
skivtjockleken vid 95 mm isolering. Understrykningar avser 
linjära samband övriga enskilda punkter. 
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Spånskiva. stenull. lull skala 
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Plywood, stenull 

pipsskiva, stenull 
'Gipsskiva, glasull, - -

y Gipsskiva, glasull, full skala 

Spånskiva. glasull, (ull skala 

Plywood, glasull 

Träpanel, stenull 

Skivtjocklek, mm 

10 15 20 25 30 

Figur 14. Hela konstruktionens brandmotstånd som funktion av 
exponerad skivas tjocklek vid 95 mm isolering. 
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Skivdensitet 

Träbaserade skivor med hög densitet har i allmänhet ett något högre brandmotstånd än 
skivor med låg densitet, se figur 15. Gipsskivor har ett något högre brandmotstånd än 
träbaserade skivor vid samma tjocklek, vilket bl a beror på att de innehåller kristallbundet 
vatten. För fibercementskivan bidrar dock den höga densiteten, ca 1500 kg/m^, till ökad 
värmeledningsförmåga som begränsar ökningen i brand motstånd. 

I beräkningsmetoden har inverkan av skivdensitet beaktats genom att indela träbaserade 
skivor, som förekommer i ett brett densitetsintervall, i två grupper 450-590 respektive 
600-800 kg/m^ 

30 -1 Brandmotstånd, min 

25 -

20 • 

15 

10 j 

5 1 

O 

Exponerad skiva 

95 mm isolering 12.5 mm gipsskiva, 
stenull 
glasull 

2 mm träbaserad skiva, 
stenull 

glasull Fibercementskiva, glasull 
10 mm 

"9 mm träbaserad skiva, glasull 
8mm 

Skivdensitet, kg/m^ 
400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Figur 15. Exponerad skivas brandmotstånd som funktion av skivdensiteten. 
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Isoleringstjockiek 

Isoleringstjocklekens inverkan på brand motståndet hos exponerad skiva har studerats för 
glasull och stenull med tjocklekarna 45, 95 och 195 mm. Glasullens densitet var 20 kg/m^ 
och stenullens 30 kg/m^. I figur 16 ges exponerad skivas brandmotstånd som funktion av 
isoleringstjockleken. Bakomliggande isolering medför en reduktion av brandmotståndet 
enligt föregående avsnitt. Av figur 16 framgår att denna reduktion är relativt oberoende av 
isoleringstjockleken. Med stenull minskar skivans brandmotstånd något med ökad 
isoleringstjocklek. Glasullen ger däremot en svag tendens till ökat brand motstånd. 
Regressionslinjens lutning är dock osäker på grund av stor spridning vid tjockleken 95 
mm. Eftersom isoleringstjocklekens inverkan på exponerad skiva är liten både för stenull 
och glasull har den inte beaktats i beräkningsmetoden. Att olika skivmaterial har använts 
påverkar inte resultatet dvs linjernas lutning. En viss nivåskillnad mellan glasull och 
stenull kan dock bero på marginella skillnader mellan skivornas brandmotstånd. 

I figur 17 ges den oexponerade skivans brandmotstånd som funktion av 
isoleringstjockleken. Av figuren framgår att stenullen ger en kraftig ökning av 
brand motståndet med ökad tjocklek. Ökad tjocklek hos glasullen medför däremot ingen 
ökning av brandmotståndet hos den oexponerade skivan. Full skaleprovet med stenull och 
12 mm fiberskiva ger ett brandmotstånd som ligger ovanför regressionslinjen för 
reducerad skala. För glasullen erhålls det lägsta värdet i full skala. I beräkningsmetoden 
används regressionslinjerna i figur 17 för att bestämma positionskoefficienten för 
oexponerad skiva. 

Isoleringens brandmotstånd som funktion av isoleringstjockleken illustreras i figur 18. 
Stenullen har enligt figuren ett tydligt ökat brandmotstånd med ökad tjocklek. För 
glasullen är ökningen mindre. Lutningen hos regressionslinjerna bedöms som något osäker 
eftersom spridningen i resultaten är stor vid tjockleken 195 mm och har därför reducerats 
något i beräkningsmetoden (figur 2b). 

Överen stäm mel sen mellan full och reducerad skala är god för stenullsisoleringen, men för 
glasullen ligger fullskaleresultatet lägre än resultatet i reducerad skala. Detta kan bero på 
ett tidigt skivnedfall vilket också medför att isoleringen exponeras tidigare än i reducerad 
skala, vilket också motiverar en neddragning av linjen i beräkningsmetoden. 

Figur 19 visar isoleringstjocklekens inverkan på hela konstruktionens brandmotstånd. 
Ökningen i brandmotstånd för glasull kan i huvudsak hänföras till ökningen från 
isoleringsskiktet. 
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30 Brandmotstånd, min 

25 - Exponerad skiva 

20 

15 -I 

10 -
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O 

Fiberskiva, full skala 

12 mm fiberskiva 
med stenull 12 mm spånskiva 

med glasull . 

V 

Spånskiva, full skala 

Isoleringstjocklek , mm 
50 100 150 200 

Figur 16. Exponerad skivas brandmotstånd som funktion av isoleringens tjocklek. 
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Figur 17. Oexponerad brandmotstånd som funktion av 
isoleringens tjocklek. 
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Figur 18. Isoleringens brandmotstånd som funktion av isoleringens 
tjocklek. 
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Figur 19. Hela konstruktionens brandmotstånd som funktion av 
isoleringens tjocklek. 
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Isoleringsdensitet 

Isoleringsdensitetens inverkan på brandmotståndet har studerats för vanligt förekommande 
densiteter hos glas- och stenuU d v s 15-26 kg/m^ respektive 28-50 kg/m^. Tjockleken hos 
isoleringen var 95 mm. 

För exponerad skiva fmns en svag tendens till ökat brandmotstånd inom 
densitetsintervallen både för glasull och stenull, se figur 20. Ökningen är dock liten, ca 1 
minut inom intervallen. Intervallen är smala samtidigt som spridningen i resultaten är stor, 
särskilt för glasullen, vilket medför en något osäker lutning hos regressionslinjerna. 
Isoleringsdensitetens inverkan på exponerad skiva beaktas därför inte i beräkningsmetoden. 

Den oexponerade skivans brandmotstånd som funktion av isoleringsdensiteten ges i figur 
21. Stenull medför enligt figuren ett ökat brandmotstånd med ca 2 minuter inom angivet 
densitetsintervall. Spridningen är samtidigt liten. För glasullen erhålls ingen ökning. 
Spridningen i resultaten är stor, vilket medför att linjens lutning är något osäker. Inverkan 
av isoleringens densitet på den oexponerade skivan kan därför i beräkningsmodellen endast 
beaktas för stenull. 

Isoleringsskiktet har ett visst ökat brandmotstånd med ökande densitet, både för glasull 
och stenull, se figur 22. Spridningen är dock stor för båda isoleringsmaterialen. En högre 
densitet medför mindre formförändringar hos isoleringen, bl a minskar uppkomsten av 
spalter mellan isolering och reglar som reducerar brandmotståndet. En tyngre isolering är 
också styvare och sitter därför kvar bättre. Glasullens brandmotstånd är lägre än stenullens 
vilket beror på att den börjar formförändras vid en lägre temperatur än stenullen. 

I beräkningsmetoden kan brandmotståndet hos isoleringsskiktet korrigeras med hänsyn till 
vald isoleringsdensitet. Korrektionen består av en korrektionsfaktorn som normeras med 
avseende på den i provningen vanligaste densiteten hos glasull och stenull, d v s 20 kg/m^ 
respektive 30 kg/m^ se tabell 7 (avsnitt Översikt). 

Hela konstruktionens brandmotstånd som funktion av isoleringsdensiteten ges i figur 23. 
Ökningen i brandmotstånd inom respektive densitetsintervall är ca 6,5 minuter för stenull 
och ca 1 minut för glasull. 
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Figur 20. Exponerad skivas brandmotstånd som funktion av isoleringens 
densitet. 
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Figur 21. Oexponerad brandmotstånd som funktion av 
isoleringens densitet. 
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Figur 22. Isoleringsskiktets brandmotstånd som funktion av isoleringens 
densitet. 
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Figur 23. Hela konstruktionens brandmotstånd som funktion av 
isoleringens densitet. 
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Två skivlag 

Resultaten från provningarna av väggar med dubbla skivlag har genomgående en liten 
spridning, både om väggen innehåller luftspalt eller isolering. För väggkonstruktionerna 
31-33 var temperaturstegringen mindre än 140°C då integritetkravet överskreds, dvs då 
genombränning ägde rum. Brand motståndet för dessa väggar har därför bestämts på basis 
av integritetskravet. I detta fall anses det dock inte medföra några stora avvikelser 
eftersom temperaturstegringen samtidigt var i närheten av 140°C. Vägg 34 och 35, båda 
med luftspalt, visar dessutom liten skillnad mellan brandmotstånd baserat på temperatur-
respektive integritetskravet. 

Av tabell 16 framgår att det första skivlaget på exponerad sida av väggen, d v s närmast 
elden, motsvarar brandmotståndet för en enkel oisolerad skiva, d v s grundvärdet. 
Materialet i skivlag nr 1 har också en tydlig inverkan på brand motståndet hos skivlag nr 2 
på exponerad sida. Om skivlag nr 1 består av spånskiva reduceras brandmotståndet hos 
skivlag nr 2, oavsett material, med ca 35-38 procent jämfört med grundvärdet. Detta 
gäller både vid luftspalt och isolering. Med en gipsskiva i skivlag nr 1 ökar 
brandmotståndet hos skivlag nr 2 för väggar med luftspalt, medan det reduceras något om 
väggen är isolerad. På den oexponerade sidan påverkas brandmotståndet hos skivlag nr 3 
och 4 på motsvarande sätt för väggar med luftspalt. För isolerade väggar medför 
isoleringen en kraftig ökning av brandmotståndet hos de oexponerade skivorna. 

För väggar med luftspalt som består av både spån- och gipsskivor fmns en tendens att det 
totala brandmotståndet blir högre om spånskivan placeras i skivlag 1 och 4. Detta kan 
förklaras av att gipsskivans placering på båda sidor om luftspalten är gynnsam, eftersom 
skivorna sitter kvar längre på grund av strålningsutbytet. För gipsskivorna är det också 
gynnsamt med provkroppar i reducerad skala eftersom dessa sitter kvar bättre med 
minskad risk för skivnedfall jämfört med väggar i full skala. Detta har beaktats i 
beräkn i ngsmetoden. 
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TABELL 16. Resultat från provningar i reducerad skala - två skivlag på vardera väggsida. 

Konstniktion Brandmotstånd 
Bidrag från enskilt skikt 

Exponerade Isol- Oexponerade 

Hela konstr. 

skivor ering/ skivor 

Nr 

Exp/oexp skiva 
+ skiva närmast 

regel 

skiva 
nr 1 
min 

skiva 
nr 2 
min 

luft
spalt 
min 

skiva 
nr 3 
min 

skiva 
nr 4 
min 

AT = 
140°C 
min 

Integ
ritet 
min 

32 2x12 spånskiva 
95 mm luftspalt 

14,2 8,4 2,4 6,7 10,02> 
3) 

41,7 

33 13 gips+12 spån'^ 
95 mm luftspalt 

19,1 18,5 9,3 14,9 20,42> 
3) 

82,2 

34 12 spån 4-13 gips'^ 
95 mm luftspalt 

13,9 11,4 6,4 20,4 28,9^> 3) 
81,0 

35 13 gips+12 spån 
95 mm luftspalt 

17,9 15,1 9,2 12,8 12,5 67,5 68,1 

36 12 spån+ 13 gips 
95 mm luftspalt 

13,2 11,5 5,3 24,4 38,7 93,1 94,6 

37 13 gips+12 spån 
95 mm stenull,30 kg/m^ 

18,3 12,7 26,6 17,3 48,0 122,8 152,0 

38 12 spån+ 13 gips 
95 mm sten ull, 30 kg/m^ 

13,3 11,2 31,9 22,7 45,2 124,3 144,8 

Osymmetrisk konstruktion d v s olika skivor i skivlag 1 och 4 
Brandmotstånd baserat på integriteten hos oexponerad skiva 
Medeltemperaturstegringen mindre än 140° C 
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JÄMFÖRELSER MED T E O R E T I S K M O D E L L O C H F U L L S K A L I G PROVNING 

Additionsmetoden har jämförts med fullskaleprovning av konstruktioner för vilka 
fullständiga data finns tillgängliga. Den har också jämförts med beräkning enligt den 
teoretiska modell 121 som utvecklats vid LTH i projektet "Träkonstruktioner och brand". 
Både provning och beräkning av konstruktionemas brandmotstånd har baserats på de krav 
som anges i ISO 834. I jämförelsen bestäms brand motståndet av isoleringskriteriet, d v s 
tiden tills dess medeltemperaturstegringen på den oexponerade sidan är större än 140°C. 

Fullskaleprovning 

Uppmätta brandmotstånd har hämtats från sammanställningar av tidigare genomförda 
fullskaleprov /IO, 13/ och från de verifierande fullskaleprovningama för 
Additionsmetoden /16/. Dessutom har några nya provningsresultat ställts till vårt 
förfogande /17/. En sammanställning av provningsresultaten ges i tabell 17. 
Konstruktionerna A-G är isolerade med stenull och H-L med glasull. Konstruktionerna 
M-P innehåller luftspalt utan isolering. För både konstruktion H och L föreligger resultat 
från två olika provningstillfällen. Dessa anges som H, och H2 respektive L, och 

Teoretisk modell 

Den teoretiska modellen 121 har använts för att beräkna brand motståndet hos samma 
konstruktioner. Resultaten redovisas separat /3,4,5/. Modellen är väl underbyggd men 
komplicerad och inte lämplig för praktisk tillämpning. Den finns inte heller allmänt 
tillgänglig. 

Beräknade och uppmätta brandmotstånd 

Beräknade och uppmätta brandmotstånd har sammanställts i tabell 17 och i figur 24. 
Jämförelsen visar att både additionsmetoden och den teoretiska modellen ger god 
överenstämmelse med uppmätta fullskaledata för flertalet konstruktioner. 
Additionsmetoden ger i allmänhet lägre brandmotstånd än den teoretiska modellen vilket 
förklaras av att Additionsmetoden tar hänsyn även till skivbortfall o.d. Additionsmetoden 
ger också i allmänhet något lägre värden än fullskaleprovning, d v s den ger beräkning på 
säkra sidan. 

Beräkningsmetoderna ger jämförbara resultat med undantag av konstruktion G med 
gipsskivor, där den teoretiska modellen ger ett högre brandmotstånd än Additionsmetoden 
och högre än brandprovningen vilket är svårt att förklara. För konstruktion B är det 
uppmätta brand motståndet högt. Här föreligger troligtvis någon felbedömning av 
provningsresultaten, speciellt som den nästan identiska väggen C har ett brandmotstånd av 
endast ca 60 minuter. 
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TABELL 17. Jämförelse av beräknat och uppmätt brandmotstånd för väggar med stenull 
respektive glasull. 

Brandmotstånd 
Uppmätt Beräknat 

Konst Material Tjock Densi Full skala refe Addi Teo
ruk lek tet rens tions- retisk 
tion 

kg/m^ 
metod modell 

mm kg/m^ min min min 

A Spånskiva 10 1) 8 9 
Stenull 70 32 22 30 
Spånskiva 10 1) 61/59/57/51 /lO/ 50 51 

B Spånskiva 12 680 11 11 
Stenull 100 32 31 39 
Spånskiva 12 680 125 /13/ 21 72 

C Spånskiva 12 590 10 9 
Stenull 95 27 27 28 
Spånskiva 12 590 60 /16/ 60 66 

D Spånskiva 19 700 20 19 21 
Stenull 100 32 40 39 50 
Spånskiva 19 700 100 /13/ 102 106 

E Fiberskiva 9 1) 7 
Stenull 70 30 21 
Fiberskiva 9 1) 43 /lO/ 46 -

F Fiberskiva 12 830 11 11 
Stenull 95 27 33 30 
Fiberskiva 12 830 _I5 /16/ 69 23 

G Gipsskiva 13 800 16 14 18 
Stenull 45 32 24 23 32 
Gipsskiva 13 800 58 /13/ 58 25 

H. Fiberskiva 9 800 7 9 
Glasull 95 23 17 23 
Asfaboard 13 350 35 /lO/ 22 34 

H2 Fiberskiva 9 800 7 7 
Glasull 95 20 17 17 
Asfaboard 12 315 26 /16/ 22 34 

I Spånskiva 10 1) 8 9 
Glasull 70 17 18 25 
Spånskiva 10 1) 37/20/31/24 /lO/ 24 32 

J Spånskiva 12 590 10 9 
Glasull 95 19 18 19 
Spånskiva 12 590 26 /16/ 26 31 

L, Gipsskiva 12,5 700 13 14 
Glasull 95 19 22 24 
Gipsskiva 12,5 700 35 /16/ 37 32 

Uppgift saknas. Densitet >600 kg/m^ antagen vid beräkning. (forts) 
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TABELL 17. (forts) 

Brandmotstånd 
Uppmätt Beräknat 

Konst Material Tjock Densi Full skala refe Addi Teo
ruk lek tet rens tions- retisk 
tion metod modell 

mm kg/m' min min min 

Gipsskiva 13 680 14 
Glasull 95 21 24 
Gipsskiva 13 680 45 /!/ 37 -

M Fiberskiva 12 1) 11 
Luftspalt 44 - 16 
Fiberskiva 12 1) 31 /lO/ 24 39 

N Gipsskiva 13 800 17 14 18 
Luftspalt 45 - 0 19 24 
Gipsskiva 13 800 >35 713/ 32 43 

O Gipsskiva 12,5 750 14 
Luftspalt 95 - 19 
Gipsskiva 12,5 750 31 32 -

P Gipsskiva 12,5 750 16 18 
Gipsskiva 12,5 750 40 36 
Luftspalt 95 - 41 
Gipsskiva 12,5 750 58 59 
Gipsskiva 12,5 750 75 72 

Uppgift saknas. Densitet >600 kg/m'antagen vid beräkning. 
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Figur 24. Jämförelse av beräknade och uppmätta brandmotstånd. 
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JÄMFÖRELSER MED ANDRA DATA 

Jämförelse med generella godkännanden enligt Godkännandelista B2 

I Boverkets Godkännandelista B2 718/ ges generella godkännanden för bl.a. enbart 
avskiljande väggkonstruktioner med träregelstomme. Listan anger vilket minimiutförande 
hos konstruktionen som krävs för att uppfylla en viss föreskriven brandklass. I tabell 18 
har brandmotståndet för dessa väggar beräknats med hjälp av Additionsmetoden. Enbart 
väggar för vilken Additionsmetoden är giltig har beräknats. Detta motsvarar de 9 första 
väggarna i listan. 

Varje konstruktion har beräknats för de olika skivtyper för vilka grundvärden anges i 
Additionsmetoden. I tabellen ges väggamas beräknade brandmotstånd vid minsta 
föreskrivna skivtjocklek och i några fall för närmast tjockare skiva. Understruket värde 
visar att konstruktionen uppfyller föreskriven brandklass. Brand motståndet för väggar 
med fibercementskivor har beräknats endast vid skivtjockleken 10 mm eftersom 8 mm 
skivor inte är tillåtna enligt Godkännandelistan. Någon beräkning för fibercementskivor 
med större tjocklek eller i flera lag kan för närvarande inte genomföras eftersom data inte 
fmns tillgängliga. Reglarnas tvärsnittshöjd är, om inget annat anges, densamma som 
tjockleken hos isolering eller luftspalt. Reglarnas centrumavstånd är högst 600 mm. 

Av tabellen framgår att beräknat brandmotstånd för flera av konstruktionerna i 
minimi utförandet är lägre än angiven brandklass enligt Godkännandelista B2. En trolig 
förklaring till detta är att flera av konstruktionerna i listan inte har provats utan endast 
bedömts på basis av brandprov med liknande konstruktioner. Några av konstruktionerna 
har dessutom funnits med länge i listan, varför det inte är säkert om de har bedömts efter 
brandprov i full skala enligt ISO 834. Materialen i dessa kan också förändrats under årens 
lopp. Om konstruktionen har provats i reducerad skala kan det innebära att effekter som 
nedfall av vissa skiv- och isoleringsmaterial inte har beaktats. 

De flesta av konstruktionerna uppfyller dock föreskriven brandklass om skivtjockleken 
ökas något. 

Additionsmetoden verkar i några fall ge för höga brandmotstånd för vissa väggar med 
gipsskivor och stenull jämfört med den brandtekniska klass som anges i Godkännandelista 
B2. En stor del av dessa avvikelser beror på att de provningar som ligger till grund för 
godkännanden har avbrutits när önskad brandklass uppnåtts, t ex efter 30 minuter för El 
30 (B 30). Uppgifter om konstruktionens verkliga brand motstånd, som i vissa fall är 
betydligt större, saknas därmed. Dessutom diffrentierar inte generella godkännanden 
mellan de skillnader som trots allt fmns mellan olika material. 

Additionsmetoden är baserad på konstruktionens maximala brandmotstånd uppmätt vid 
fullskaleprovning. Om provningsunderlaget är begränsat, t ex då temperaturkravet på 
kostruktionens oexponerade sida inte överskridits, görs jämförelser med likvärdiga 
konstruktioner för vilka fullständiga provningsresultat föreligger. En uppskattning av 
brand motståndet sker därefter alltid på den säkra sidan. För väggkonstruktion nr 4, 8 och 
9 i tabell 18 kan brandmotståndet bedömas på detta sätt eftersom fullständiga 
provningsresultat saknas: 

Vägg nr 4 kan jämföras med konstruktion G i tabell 17. Konstruktion G består av 13 mm 
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gipsskivor på båda sidor om 45 mm stenull, 32 kg/m' och har ett uppmätt brandmotstånd 
av 58 minuter vilket f.ö. överensstämmer med Additionsmetoden. Med 70 mm stenull bör 
denna konstruktion klara 60 minuter med god marginal eftersom isoleringens tjocklek har 
stor inverkan på oexponerad skivas brand motstånd. Isoleringens brandmotstånd får också 
ett tillskott som dock är mindre. En jämförelse kan också göras med konstruktion A i 
tabell 17. Denna konstruktion består av 10 mm spånskiva på båda sidor om 70 mm 
stenull, 32 kg/m' och har ett uppmätt brandmotstånd av 51-61 minuter med ett 
medelvärde på 57 minuter (4 prov). Grundvärdet på brandmotstånd för 10 mm spånskiva 
är 11,4 minuter och motsvarar den enskilda skivans brandmotstånd. För 13 mm gipsskiva 
är grundvärdet 18 minuter. Om spånskivorna i konstruktion A ersätts med gipsskivor 
kommer brand motståndet att förbättras med minst 10-15 minuter, d v s konstruktionen 
klarar 60 minuter med god marginal. En provning av vägg nr 4 med gipsskiva bör därför 
ge ett brandmotstånd om ca 70 minuter vilket överensstämmer med Additionsmetoden. 

För vägg nr 8 har brand motståndet i tabell 18 beräknats under förutsättning att 
isoleringen består av ett skikt. Vägg nr 8 har under denna förutsättning jämförts med två 
ful l skaleprov. Det ena provet är en bärande vägg med 145 mm stenull, 28 kg/m' på båda 
sidor klädd med 13 mm gipsskivor som Trätek genomfört vid VTT /19/. Det andra är 
en avskiljande konstruktion bestående av 95 mm stenull, 28 kg/m' , och 13 mm 
gipsskiva på oexponerad sida. Provningen har genomförts vid SP på uppdrag av 
Rockwool AB och resultaten ges i provningsrapport nr 88R10180 A. Denna rapport är 
konfidentiell men Rockwool AB har lämnat sitt medgivande till att resultaten används för 
utvärderingen av Additionsmetoden. 

Väggen som provades vid VTT gick till brott efter 60 minuter. Medeltemperatur
stegringen på den oexponerade sidan var då ca 60 °C d v s betydligt lägre än kravet på 
140'C /19/. Av Rockwools provning framgår av rapport 88R10180 A att tiden från det 
att temperaturstegringen på oexponerad sida är 60 °C tills den blir 140°C är ca 38 
minuter. Om denna tid läggs till tiden för brott hos vägg I I (temperaturstegring 60° C) 
erhålls ett brandmotstånd på ca 98 minuter. Detta värde är väl på den säkra sidan 
eftersom temperaturstegringen mellan 60 och 140° C är baserad på en vägg med 95 mm 
stenull medan vägg I I (från VTT) har 145 mm stenull, vilket ökar brandmotståndet med 
ytterligare ca 10 minuter. Dessutom saknas vid Rockwools provning skivbeklädnad på 
väggens exponerade sida,vilket gör att uppmätt tidsskillnad om 38 minuter sannolikt 
skulle vara större med en gipsskiva som skyddar isoleringen från direkt brandpåverkan. 
En provning av vägg nr 8 med gipsskivor bör därför ge ett brandmotstånd om ca 110 
minuter vilket överensstämmer med Additionsmetoden. 

Vägg nr 9 kan jämföras med konstruktionen i rapport 88R10180 A . Brand motståndet för 
denna konstruktion är ca 64 minuter vid isoleringsdensiteten 28 kg/m'. Med en 13 mm 
gipsskiva på exponerad sida skulle dess brandmotstånd förbättras med åtminstone 15-20 
minuter, d v s till totalt ca 79-84 minuter. Vägg nr 9 kan också jämföras med 
konstruktion F i tabell 17. Konstruktion F som består av 95 mm stenull på båda sidor 
försedd med 12 mm fiberskiva har ett brandmotstånd av 75 minuter. Om fiberskivorna 
ersätts med 13 mm gipsskivor skulle konstruktionens brandmotstånd bli 10-15 minuter 
högre, d v s 85-90 minuter vilket överensstämmer med Additionsmetoden. 
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TABELL 18. Tillämpning av Additionsmetoden på generella väggkonstruktioner i Boverkets 
Godkännandelista B2. Enbart avskiljande konstruktioner. Understruket värde 
anger att konstruktionen uppfyller angiven brandklass. 

Beräknat brandmotstånd enligt Additionsmetoden 

Konstruktion enligt 
Godkännandelista B2 

Minimiutförande 

Brand-
klass 
enl. 
Godk.-
lista B2 

Träbaserade 
skivor 
450-590 kg/m^ 
samt 
all plywood 

Spån-och 
fiber
skivor 
600-800 
kg/m' 

Gips
skivor 

Fiber-
cem. 
skivor 
1) 

9 mm beklädnadsskivor 
45 mm luftspalt 

ca ^ 
12 mm beklädnadsskiva 
träreglar > 45x45 mm 

3 ZK 
12 mm beklädnadsskivor 
70 mm luftspalt 

9 mm beklädnadsskivor 
70 mm stenull 

1 
9 mm beklädnadsskivor 
95 mm glasull 

24 mm beklädnadsskivor 
dubbla träreglar 

7 T T T 
24 mm spontade 
beklädnadsskivor 

9 mm beklädnadsskivor 
2x70 mm stenull 

9 mm beklädnadsskivor 
95 mm stenull 

B15 

B15 

B30 

B30 

B30 

B30 

B30 

860 

860 

mm min mm min mm min min 

9 17 9 20 13 32 23 

12 
15 

12 
15 

9 
12 

2x12 
2x15 

2x12 
2x15 

11 
14 

21 
25 

40 

20 
26 

22 
28 

23 
30 

66 

12 
16 

12 
16 

9 
12 

13 
18 

24 
30 

46 

21 
28 

2x12 27 
2x16 36 

75 

13 

13 

13 

13 

13 

18 

32 22 

72 52 

37 25 

2x13 36 

2x12 26 2x13 36 
2x16 36 

2) 

111 83 

9 49 9 56 13 86 64 
12 60 12 69 

Gäller endast för skivtjocklek 10 mm 
Data saknas för beräkning av skivtjocklekar större än 10 mm eller flera skivlag 



60 

Jämförelser med utländska metoder 

Enkla metoder liknande Additionsmetoden för att beräkna brandmotstånd hos 
träkonstruktioner används sedan en tid i både England /12/ och Kanada / 14/. 
Beräkningsmetoderna finns som rekommendationer i respektive lands byggnorm och är ett 
alternativ till att brandprova. I Danmark finns en liknande metodik /20 / baserad på 
tidigare provningar /13/. Den används f. n. endast inofficiellt. 

Kanadensisk metod 

Metoden som finns beskriven i "Supplement to the National Building Code of Canada" 
I HI kan användas för att bestämma brandmotstånd för väggar, bjälklag och tak med 
stomme av trä, stål eller lätta stålprofiler. Den gäller för både bärande och icke-bärande 
träregel väggar, icke-bärande stål regel väggar samt bjälklag och tak. Metoden är baserad på 
resultat från brandprov genomförda i full skala enligt ASTM E 119, som är den 
amerikanska motsvarigheten till ISO 834. 

Det totala brandmotståndet hos en konstruktion bestäms enligt metoden som summan av 
bidraget från skivbeklädnaden på den exponerade sidan, stommens brandmotstånd och ett 
tillägg för inverkan av isolering. För de olika komponenterna finns sk angivna tider som 
är de individuella bidragen till det totala brandmotståndet för hela konstruktionen. Dessa 
tider är här inte desamma som brandmotståndet för varje enskilt skikt. 

Angiven tid för skivbeklädnaden på exponerad sida bestäms av hur länge den sitter kvar 
under ett brandförsök. Tider ges i metoden främst för olika typer av gipsskivor men 
också för plywood och fiberskiva, se tabell 19. I tabellen ges även tider för dubbla skivor 
samt kombinationer av olika gipsskivor. Uppgifter om skivdensitet saknas. För reglar och 
bjälkar av trä bestäms angiven tid av tiden från det att skivbeklädnaden på exponerad sida 
faller ned tills dess att stommen kollapsar. Angiven tid för reglar är 20 minuter, se tabell 
20. Tiden avser både bärande och icke bärande reglar med minsta tvärsnittmått 38x89 
mm vid maximalt centrumavstånd 400 mm. Isolering av träregelväggar medför ett tillägg 
till reglarnas bidrag sk angiven tid för extra skydd. Detta tillägg är beroende av 
isoleringstyp, se tabell 21. Med stenull är tillägget 15 minuter för både bärande och icke
bärande väggar. Isolering av glasull medför ett tillägg på 5 min som enbart gäller för 
icke-bärande väggar. För stenull skall ytvikten vara minst 1,22 kg/m^ och för glasull 
minst 0,6 kg/m^ Skivbeklädnaden på den oexponerade sidan ger enligt metoden inget 
bidrag till det totala brandmotståndet eftersom den antas falla ner när stommen kollapsar. 
Dess funktion är istället att hålla eventuell isoleringen på plats. 

För ytterväggar som enbart har ett brandmotståndskrav från insidan får utvändig 
beklädnad och ytskikt utföras med de material som anges i metoden. Ytterväggen får på 
utsidan även utföras med skivor eller skivkombinationer som anges i metoden med en 
angiven tid av minst 15 minuter. I väggar med enbart plywood på exponerad sida krävs 
isolering mellan reglarna. 
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I beräkningsexemplet nedan visas hur brandmotståndet beräknas för en vägg med 
träregel stomme på båda sidor försedd med gipsskivor. Hålrummet mellan reglarna är 
utfyllt med stenull. 

Exempel. Beräkning enligt kanadensisk metod /14/. 

Komponent/materialskikt Angiven tid 
min 

Data enligt 

12,7 mm gipsskiva 15 tabell 19 

Träreglar 45x95 20 tabell 20 

95 mm stenull, 30 kg/m' 15 tabell 21 

Totalt brand motstånd: 50 minuter 

TABELL 19. Utdrag ur tabell med angivna tider 
för olika beklädnadsskivor /14/. 

Time Assigned to Wallboard Members 
on Fire Exposed Side 

Description of Finish Time 
min 

12.5 mm fiberboard (x) 

8.0 mm Douglas Fir Plywood phenolic bonded 

11.0 mm Douglas Fir Plywood phenolic bonded 

14.0 mm Douglas Fir Plywood phenolic bonded 

9.5 mm gypsum wallboard 

12.7 mm gypsum wallboard 

12.7 mm Type X gypsum wallboard 

15.9 mm gypsum wallboard 

15.9 mm Type X gypsum wallboard 

Double 9.5 mm gypsum wallboard 

12.7 mm and 9.5 mm gypsum wallboard 

Double 12.7 mm gypsum wallboard 

Double 12.7 mm gypsum wallboard 

Double 12.7 mm Type X gypsum wallboard 

5 

5 

10 

15 

10 

15 

25 

20 

40 

25 

35 

40 

50^' 

80^' 

Notes to Table 2.3.A: 

'̂ Wire mesh wi th 1.57 mm diam wire and 25 by 25 mm 
openings must be fastened between the two sheets of 
wallboard. 

'̂ Applies to non-loadbearing steel framed walls only 

(x) t ro l igen porös board (med densitet ca 300 kg/m') 
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TABELL 20. Utdrag ur tabell med angivna tider för reglar 
och bjälkar med minsta tvärsnitt 38x89 mm /14/. 

Time Assigned for Contribution 
of Wood or Light Steel Frame 

Description of Frame Time assigned 
to Frame 
min 

Wood studs 400 mm o.c. 20 

Steel studs 400 mm o.c. 10 

Wood floor and wood roof joists 400 mm 
o.c. 

10 

Open web steel joist floors and roofs with 
ceiling supports 400 mm o.c. 

10 

Wood roof and wood floor truss 
assemblies 
600 mm o.c. 

5 

TABELL 21. Utdrag ur tabell med angivna tider för extra skydd av stomme /14/. 

Time Assigned for Additional Protection 

Description of Additional Protection Fire 
Resistance 
min 

Add to the fire-resistance rating of wood stud walls if the spaces between the studs are filled with 
preformed 
insulation of rock or slag fibres conforming to C S A A i d , "Thermal Insulation, Mineral Fibre, for 
Buildings" 
and with a mass of not less than 1.22 kg/m2 of wall surface 

15 

Add to the fire-resistance rating of non-loadbearing wood stud walls if the spaces between the studs are 
filled with preformed insulation of rock or slag fibres conforming to C S A A i d , "Thermal Insulation, 
Mineral Fibre, for Buildings" and with a mass of not less than 0.6 kg/m2 of wall surface 

5 
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Den kanadensiska metcxlen är inte direkt jämförbar med Additionsmetoden eftersom 
komix)nentemas bidrag bestäms av andra kriterier än temperaturkriteriet. Metoden är 
också mer onyanserad än Additionsmetoden. Bl a är isoleringens bidrag med angivna krav 
på minsta ytvikt i stort sett oberoende av isoleringstjockleken. Detta medför t ex att 45 
mm och 195 mm stenull, båda med densiteten 30 kg/m^ erhåller samma angivna tid av 
15 minuter. 

Metodens användning begränsas av två faktorer. Den första är att angiven tid saknas för 
många skivmaterial, främst träbaserade skivor men också oorganiska skivor. Den andra är 
att angiven tid för både skivor och reglar gäller vid centrumavståndet 400 mm. Detta gör 
det bl a svårt att tillämpa metoden på de konstruktioner i full skala som använts för att 
verifiera Additionsmetoden. Omvänt gäller dock att Additionsmetoden kan tillämpas på 
väggar med material enligt tabell 19-21. I tabell 22 jämförs brand motståndet för ett antal 
väggar beräknat enligt den kanadensiska metoden och Additionsmetoden. 

Jämförelsen visar att den kanadensiska metoden verkar ge lägre brandmotstånd än 
Additionsmetoden för stenullskonstruktioner och högre för glasullskonstruktioner. 
Skillnaden mellan isoleringstypema är således mindre enligt den kanadensiska metoden, 
vilket inte stämmer med våra provningsresultat. 

TABELL 22. Jämförelse av beräknat brand motstånd för väggar enligt 
kanadensisk metod /14/ och Additionsmetoden. 

Beräknat brandmotstånd 

Konstruktion Kanadensisk Additions
metod metoden 
min min 

11 mm plywood, 95 mm stenull 45 56 

14 mm plywood, 95 mm stenull 50 67 

11 mm plywood, 95 mm glasull 35 23 

14 mm plywood, 95 mm glasull 40 31 

12,7 mm gipsskiva, 95 mm stenull 50 85 

12,7 mm gipsskiva, 95 mm glasull 40 37 

12,7 mm gipsskiva, 95 mm luftspalt 30 32 
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Engelsk metod 

I British Standard 5268:Part 4:Section 4.2 712/ ges rekommendationer för beräkning av 
brand motståndet hos väggar och bjälklag med stomme av trä som ett alternativ t i l l 
brandprovning. Rekommendationerna gäller för konstruktioner med högst en timmes 
brandmotstånd. De kan tillämpas på både bärande och icke-bärande väggar med enkel eller 
dubbel regelstomme samt bjälklag där bjälkarna är helt eller delvis täckta med isolering. 

Beräkningsmetoden bygger på principen att varje enskild komponent ger ett bidrag till det 
totala brand motståndet. För varje komponent, t ex skivor, stomme och isolering, anges sk 
bidragsindex som motsvarar tänkta värden för bidraget till funktion skri teriema stabilitet, 
integritet och isolering. Det totala brandmotståndet för en konstruktion bestäms genom att 
bidragsindex för ingående komponenter summeras. 

Värden på olika komponenters bidragsindex har sammanställts i en serie tabeller baserade 
på ett stort antal brandprov genomförda i Storbritannien.Varje tabell motsvarar en viss typ 
av konstruktion med ett angivet krav på brandmotstånd. Tabell 23 ger en sammanställning 
av dessa tabeller med tillhörande krav på brandmotstånd och minsta bidragsindex. I tabell 
24 ges ett utdrag ur en tabell för beräkning av innerväggar med ett krav på brandmotstånd 
av 30:30:30 min. Tabellen innehåller index för bidraget till funktionskri teriema stabilitet, 
integritet och isolering från olika material eller materialkombinationer, uppdelat för 
beklädnaden på exponerad och oexponerad sida. Inverkan av isolering beaktas i index för 
exponerad beklädnad. Bidragsindex ges för skivor utan isolering och för skivor med 
bakomliggande isolering i utförande a-g enligt figur 25. På exponerad sida bidrar 
beklädnaden, både skivor och isolering, till samtliga funktionskriterier. Beklädnaden på 
oexponerad sida bidrar enbart till integritet och isolering. Bidragsindex för beklädnaden på 
oexponerad sida är desamma som för skivor utan isolering. 

Summan av bidragsindex för en viss konstruktion får inte vara mindre än 100 för maximalt 
föreskrivet värde på brandmotstånd uttryckt av funktionskriterierna stabilitet, integritet och 
isolering. För en konstruktion med brandmotståndskravet 30:30:30 skall således summan av 
varje bidragsindex vara minst 100, dvs 100:100:100. På motsvarande sätt skall 
bidragsindex för en konstruktion med brandmotståndskravet 60:60:60 vara minst 
100:100:100. Om något eller båda av funktionskriteriema integritet och isolering har ett 
lägre krav på brandmotstånd än stabiliteten, får bidragsindex reduceras proportionellt. Vid 
ett brandmotståndskrav av 60:60:15 skall således bidragsindex vara lägst 100:100:25. 



TABELL 23. Sammanställning av tabeller med tillhörande krav på 
brandmotstånd och minsta bidragsindex l\2l. 
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Fire resistance 
requirement 
(min) 

Minimum 
contribution 
indices 

Table 1 Internal single leaf walls 
required to provide 

30:30:30 100:100:100 

Table 2 Internal single leaf walls 
required to provide 

60:60:60 100:100:100 

Table 3 Internal double leaf walls 
required to provide 

60:60:60 100:100:100 

Table 4 External single leaf walls 
required to provide 

30:30:15 100:100:50 

Table 5 External single leaf walls 
required to provide 

30:30:30 100:100:100 

Table 6 External single leaf walls 
required to provide 

60:60:15 
60:60:60 

100:100:25 
100:100:100 

Table 8 Timber floors, consealed 
joists required to provide 

30:15:15 
30:30:30 

100:50:50 
100:100:100 

Table 9 Timber floors, consealed 
joists required to provide 

60:60:60 100:100:100 

Table 10 Timber floors, exposed 
joists required to provide 

30:30:30 100:100:100 

Tables 7 and 11 give details of materials and fixings 
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TABELL 24. Utdrag ur tabell med index för beräkning av innerväggar med föreskriven 
brandklass 30:30:30 minuter /12/, enligt de tre kriterierna för brand motstånd. 

Table 1. Intemal walls required to provide a fire resistance performance of 30:30:30 min. Single leaf walls 
of symmetrical/asymmetrical construction exposed to fire from one side at a time 

Indices of exposed linings 
contribution to: 

Reference Materials/components 
Linings, claddings, sheetings and framinq 

Indices of unexposed linings 
contribution to: 

Stability Intearitv Insulation Stabilitv intearitv Insula 

4 Piastertx>ard 
30 40 40 4.1 + 9.5 mm Plasterboard 0 34 34 
67 67 67 4.2 + As above with infill systems b to g 0 34 34 
90 97 97 4.3 + As above with infill systems c to g 0 34 34 
67 57 57 4.4 12.5 mm Plasterboard 0 43 43 
83 83 83 4.5 As above with infill systems b to g 0 43 43 
100 83 83 4.6 19.0 mm Plasterboard 0 60 60 
100 83 83 4.7 19.0 mm Plasterboard (2 layers 9.5 mm) 0 60 60 
57 50 50 4.8 

5 

9.5 mm 

Plywood 

Plasterboard and 5.0 mm neat 
gypsum plaster 

0 40 40 

40 34 34 5.1 12.0 mm Plywood 0 27 27 
73 73 73 5.2 As above with infill systems c to g 0 27 27 
60 53 53 5.3 15.0 mm Plywood 0 40 40 
67 57 57 5.4 As above with infill systems b to g 0 40 40 
83 77 77 5.5 18.0 mm Plywood 0 50 50 
67 60 60 5.6 9.0 mm Plywood backed with 9.5 mm 

plasterboard 
0 40 40 

83 83 83 5.7 As above with infill systems b to g 0 40 40 
83 73 73 5.8 9.0 mm Plywood backed with 12.5 mm 

plasterboard 
0 47 47 

73 67 67 5.9 6.0 mm Plywood backed with 12.5 mm 
plasterboard 

0 34 34 

83 83 83 5.10 As above with infill systems b to g 0 34 34 
6 Wood chipboard 

47 40 40 6.1 12.0 mm Wood chipboard 0 27 27 
73 73 73 6.2 As above with infill systems c to g 0 27 27 
65 54 54 6.3 15.0 mm Wood chipboard 0 40 40 
67 57 57 6.4 As above with infill systems b to g 0 40 40 
87 77 77 6.5 18.0 mm Wood chipboard 0 50 50 
67 60 60 6.6 9.0 mm Wood chipboard backed with 9.5 

mm plasterboard 
0 40 40 

83 83 83 6.7 As above with infill systems b to g 0 40 40 
83 73 73 6.8 9.0 mm Wood chipboard backed with 12.5 

mm plasterboard 
0 47 47 

73 67 67 6.9 6.0 mm Wood chipboard backed with 12.5 
mm plasterboard 

0 34 34 

83 83 83 6.10 As above with infill systems b to g 0 34 34 
7 Timber studs at centres not exceeding 

610 mm (dimension and loading sutriekt to 
the limitations given In 6.2.2) 

17 0 0 7.1 37 to 43.5, full load ratio 
33 0 0 7.2 44 mm and above, full load ratio 
33 0 0 7.3 37 to 43.5. 60%l load ratio 
40 0 0 7.4 44 mm and above. 60%l load ratio 

NOTE. Refer to table 7 for the specification of materials and conditions of fixing 
+ Timber supports not to exceed 457 mm centre 
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Paper or polyefhylene flange 

/ 0 8 dmm 

X t 
F lange fixing, sysiemt a and b 

Clout headed nails Staples 

Maximum spacing of nailt or staples 750 mr 
Wrap round, systems c and d 

V / .' ' •—•—•—'—•— 

X m 
/ \ V / ,• : • : : i 

0 8 min. 

-2 

Wedge, systems b. f and g 

Figure 3. Methods of fixing insulation materials in walls 

System T y p * of Minimum Minimum 
fibrt Ih icknus danuty 

mm kg/m' 

glass 60 16 
3 glass 80 12 

b rock/slag 60 23 

c 
glass 
glass 

60 
80 

16 
12 

d rock/slag 60 23 

e 
glass 
glass 

60 
80 

16 
12 

f rock/slag 75 23 

g rock/slag 75 48 

Figur 25. Olika utförande av isolering i väggkonstruktioner /12/. 
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De bidragsindex som anges i tabellerna får inte användas ensamma, d v s för enbart en 
komponent i konstruktionen. En summa av bidragsindex för samtliga ingående komponenter 
måste alltid beräknas. Bidragsindex från olika tabeller får heller inte kombineras. Vid 
beräkning skall endast ett bidragsindex för varje komponent användas. För dubbla skivlag 
är det t ex inte tillåtet att dubblera bidragsindex för motsvarande enkla skivor. Särskilda 
bidragsindex anges för dubbla skivlag. Saknas bidragsindex för dubbla skivlag får högst det 
bidrag som gäller ett enkelt skivlag användas. 

I de tabeller som gäller väggar anges reglarnas bidragsindex för stabilitet vid 100% 
respektive 60% av tillåten last i normalfallet. Värden ges för reglar med bredden 37-43 mm 
och reglar med bredden 44 mm eller större. Minsta regelhöjd anges till 63 mm. Är 
regelhöjden mindre sätts bidragsindex för stabiliteten lika med noll. Avskiljande icke
bärande väggar beräknas som för motsvarande bärande vägg vid den lägsta lastnivån. 

I beräkningsexemplet visas hur metoden används för en innervägg med träregel stomme och 
beklädnad av gipsskivor. Hålrummet mellan reglarna är helt utfyllt med stenull. 

Exempel. Beräkning enligt engelsk metod /12/. 

Komponent Material skikt Bidragsindex Data enligt Tabell 24 

Exponerad 
beklädnad 

12,5 mm gipsskiva 
95 mm stenull 83:83:83 4.5 

Reglar 45x95 mm c 600 40: 0: 0 7.4 

Oexponerad 
beklädnad 

12,5 mm gipsskiva 0:43:43 4.4 

Summa index: 
Krav: 

123:126:126 
100:100:100 

Konstruktionen uppfyller således kravet på brandmotstånd i 30 minuter, d v s 30:30:30 

Metoden är inte direkt jämförbar med Additionsmetoden eftersom komponenternas bidrag 
anges med index istället för i minuter. Metoden visar dessutom bara om konstruktionen 
uppfyller angivet krav på brandmotstånd uttryckt i jämna minuter, t ex 30:30:30. Någon 
nyanserad beräkning av brand motståndet kan inte genomföras. Om summan av bidragsindex 
är större än 100 kan detta inte tillgodoräknas. Bidragsindex har dessutom bestämts så att 
totalsumman 100 motsvarar ett brandmotstånd väl på den säkra sidan. 
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Tillämpningen av metoden begränsas av att den konstruktion som beräknas måste innehålla 
komponenter som helt överensstämmer med de som anges i tabellerna. Att interpolera fram 
bidragsindex för skivor med annan tjocklek än i tabellen är t ex inte tillåtet. Detta medför 
att metoden i några fall inte kan tillämpas på de konstruktioner som har provats för 
Additionsmetoden. Några av fullskalekonstruktionema med 12 mm skivbeklädnad kan dock 
beräknas, se tabell 25. I tabellen ges exempel på konstruktioner beräknade enligt den 
engelska metoden och Additionsmetoden. Tabell 25 innehåller även väggar med tjockare 
beklädnadsskivor för vilka bidragsindex finns angivna och som kan beräknas med 
Additionsmetoden. 

Jämförelsen i tabell 25 visar att den engelska metoden verkar undervärdera 
stenullskonstruktioner, men jämförelser är svåra eftersom den engelska metoden endast ger 
stegvisa klasser, 30 och 60 min. Den lägre bedömningen kan också bero på att den 
engelska metoden tar hänsyn till viss last, vilket minskar brand motståndet. 
Glasullskonstruktioner och oisolerade konstruktioner verkar stämma bättre. 

TABELL 25 Jämförelse av brandmotstånd för väggar beräknat enligt engelsk metod i 
/12/ och Additionsmetoden. 

Konstruktion 

Beräknat brandmotstånd 

Engelsk Additions
metod metoden 
min min 

12 mm fiberskiva, 95 mm stenull 30 68 

12 mm fiberskiva, 95 mm glasull 30 29 

12 mm fiberskiva, 95 mm luftspalt <30 2> 24 

12 mm plywood, 95 mm stenull 30 60 

15 mm plywood, 95 mm stenull 30 71 

15 mm plywood, 95 mm luftspalt <30 25 

18 mm plywood, 95 mm stenull 60 83 

18 mm plywood, 95 mm glasull 30 43 

18 mm plywood, 95 mm luftspalt 30 29 

12,5 mm gipsskiva, 95 mm luftspalt 30 32 

2x12,5 mm gipsskiva, 95 mm luftspalt 60 72 

Avser beräknad brandklass 
Uppfyller ej kravet på angiven brandklass, d v s 30:30:30 



70 

Dansk metod 

I Danmark har tidigare presenterats ett förslag till en metod att beräkna brand motståndet för 
avskiljande icke-bärande väggar /13, 20, 21/. Metoden kan tillämpas på väggar med 
regelstomme av stål eller trä. Den är baserad på resultat från brandprov geomförda i både 
reducerad och full skala med en brandpåverkan enligt DS 1051.1 som är den danska 
motsvarigheten till ISO 834. 

I metoden bestäms det totala brand motståndet BME i minuter som summan av de ingående 
material skiktens brandmotstånd bme, enligt formeln: 

BME=2: bmCi - K, 

Kgär en korrektionsterm som beror av regelkonstruktionen, se tabell 26. Värden på K, 
bestäms genom brandprov. Är K, mindre än noll bestäms konstruktionens brandmotstånd 
av skivfältet mellan reglarna. För stålreglar medför K, en reduktion av brandmotståndet på 
20 minuter. 

TABELL 26. Bestämning av K, 

Isolerade Oisolerade Stabiliteten 
väggar väggar bestäms av 

Massiva träreglar 0 0 inbränning 

Sammansatta träreglar 0 0 inbränning 

Stålreglar, oskyddade ~ 20 min 0 ståltemperatur 

Brand motståndet för exponerad skiva antas inte påverkas av om det finns bakomliggande 
isolering. För exponerad skiva är b rand motståndet i metoden lika med en enkel oisolerad 
skivas brand motstånd, d v s bme„p = bmco.,^. I tabell 27 ges brandmotstånd för enkla 
oisolerade skivor. Metoden är tillsvidare endast tillämpbar för de material som finns 
definierade i tabellen. Den kan dock utökas med ytterligare material förutsatt att dessa har 
dokumenterade brandmotstånd. 

Om väggen är isolerad beaktas isoleringens inverkan på bakomliggande skivors 
brandmotstånd. För en skiva på oexponerad sida i väggen bestäms brandmotståndet som 
summan av den enskilda skivans bidrag, bmeo^exp» "tan inverkan av isolering och 
isoleringens bidrag, d v s : 

bme =bmeo.oexp + bme 'isol 



71 

TABELL 27. Brand motståndet bmco för enkla oisolerade 
skivor /20/ 

Skivtyp Tjocklek 
mm 

Beklädnads
klass 

bmco 

Spånskivor 
p>600 kg/m^ 9 2 11 

12 2 14 

16 2 19 

19 2 23 

22 2 26 

25 2 30 

Plywood 
p>500 kg/m^ 7,5 2 8 

12 2 15 

25 2 30 

Fiberskivor 
Hårda skivor 
p>800 kg/m^ 7,5 11 

12 2 18 

Halvhårda skivor 
350<p<800 kg/m' 9 

12 

- 11 

14 

Träpanel 
utan profilering 15 

21 

- -

Cementspånskivor 

"Tarnit" 10 1 -
"Tarnit" 12 1 14 

"Tarnit" 16 1 23 

"Internit" 8 1 8 

"Deflamit" 8 - 6 

Gipsskivor 
p ~ 800 kg/m' 9 1 14 

13 1 20 

Fibergipsskivor 
p ~ 1150 kg/m' 13 1 20 
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För isoleringen anges brandmotståndet som funktion av isoleringstjockleken enligt 
sambandet 

bmcî oi = a-1 

där a är en konstant som bestämts genom provning och t isoleringstjockleken i mm. För 
stenull med densiteten 32 kg/m^ anges a till 0,2. Värden på a för andra isoleringsmaterial 
saknas tillsvidare. Brand motståndet för en luftspalt sätts i metoden lika med noll. 

Det totala brand motståndet för skivfältet mellan reglarna beräknas enligt följande samband: 

BME3ki , f t„= bme„p + bmei,„, + bme^,p= bmco.exp + bmCî o, + (bmco 
,oexp bmCijoi) 

Sambandet gäller under förutsättning att isoleringen sitter kvar under hela brandförloppet. 
Det gäller också endast för väggar som innehåller ett isoleringsskikt. Antalet skivlag får 
vara högst två på exponerad sida och högst tre på oexponerad sida. 

I exemplet nedan visas hur brand motståndet beräknas för en vägg med träregelstomme på 
båda sidor försedd med spånskivor. Hålrummet mellan reglarna är utfyllt med stenull. 

Exempel. Beräkning enligt dansk metod /13/. 

Brandmotstånd 

Komponent/ materialskikt bme,, min 

19 mm spån skiva (exponerad) 23 

Träreglar 45x95 -

95 mm stenull, 30 kg/m^ 19 

19 mm spånskiva (oexponerad) 23 + 19 

Totalt brandmotstånd BME: 84 minuter 

Beräkningsmetoden har flera likheter med Additionsmetoden vilket möjliggör en 
jämförelse av beräkningsresultaten. I båda metoderna bestäms brand motståndet hos 
materialskikten av medeltemperaturkravet, dvs att medeltemperaturstegringen inte får 
överstiga 140°C på den från elden vända sidan. Båda metoderna är också baserade på 
brandprovningar i reducerad och full skala. Dessa har varit instrumenterade på ett likartat 
sätt för att kunna bestämma de enskilda materialskiktens brand motstånd. 

En viss skillnad finns dock i metoderna vad gäller inverkan av material skiktets läge i 
konstruktionen. I den danska metoden beaktas inte inverkan av isolering på exponerad 
skivas brandmotstånd vilket görs i Additionsmetoden. Detta har dock liten betydelse för 
det totala brandmotståndet. För isoleringsskiktet gäller samma ansats i båda metoderna då 
isoleringen består av stenull. Något samband för glasull ges däremot inte i den danska 
metoden. Luftspalt har enligt den danska metoden inget bidrag till brandmotståndet. För 
oexponerad skiva skiljer sig ansatsera åt varför beräkningsresultaten kan bli något olika. 



73 

I tabell 28 jämförs brandmotståndet för ett antal väggar beräknade enligt den danska 
metoden och Additionsmetoden. Samtliga väggar är symmetriska, dvs med samma 
skivmaterial på exponerad och oexponerad sida. StenuUsisoleringen har densiteten 30 
kg/m^ 

Jämförelsen visar att den danska metoden med något undantag ger lägre brandmotstånd än 
Additionsmetoden för väggar isolerade med stenull. Störst skillnad erhålls vid tjocka 
skivbeklädnader i ett skivlag vilket främst beror på ansatsen av oexponerad skivas bidrag. 
Vid dubbla skivlag ger Additionsmetoden ett lägre brandmotstånd som är väl på den säkra 
sidan. Den danska metoden ger högre brandmotstånd än Additionsmetoden för väggar med 
tunna plywoodskivor. Detta beror på att den anger ett högre brandmotstånd för en enkel 
oisolerad plywoodskiva än med Additionsmetodens grundvärde, se tabell 27. För väggar 
med luftspalt ger den danska metoden högre brand motstånd. 

TABELL 28 Jämförelse av brandmotstånd för väggar beräknat enligt 
dansk metod /13, 20/ och Additionsmetoden. 

Konstruktion 

Beräknat brandmotstånd 

Dansk Additions
metod metoden 
min min 

12 mm spånskiva, 95 mm stenull 66 69 

25 mm spånskiva, 95 mm stenull 98 128 

12 mm fiberskiva, 95 mm stenull 66 69 

12 mm plywood, 95 mm stenull 68 60 

25 mm plywood, 95 mm stenull 98 111 

12 mm spånskiva , 145 mm stenull 86 92 

12 mm spånskiva, 95 mm luftspalt 28 24 

22 mm spånskiva, 95 mm stenull 90 114 

2x12 mm spånskiva, 95 mm stenull 113 82'> 

13 mm gipsskiva, 95 mm stenull 78 85 

13 mm gipsskiva, 95 mm luftspalt 40 32 

2x13 mm gipsskiva, 95 mm luftspalt 80 72 

8 mm fibercementskiva, 95 mm stenull 54 54 

Brand motstånd väl på den säkra sidan 
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SLUTSATSER 

Additionsmetoden är en enkel men ändå relativt noggrann metod att beräkna 
brandmotståndet hos avskiljande, sammansatta väggar med trästomme. Den stämmer väl 
överens med både fullskaleprovning av hela väggar och teoretisk beräkning enlig en modell 
utvecklad vid LTH. 

Additionsmetoden är avsedd för praktisk användning och är typgodkänd. För detta ändamål 
har ett sammanfattningsblad /15/ sammanställts. På sikt bör metoden kunna ersätta 
nuvarande generella godkännandelista för avskiljande väggar. 

Metoden bör kunna vidareutvecklas till att gälla även bärande väggar och bjälklag. 
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ABSTRACT 

A simple and practical method for calculating the fire resistance of non-loadbearing 
separating timber stud walls is presented. It is a component additive method called the 
Addition Method. The total fire resistance of a wall construction is calculated as the sum of 
the contribution to fire resistance from each layer of material. The parameters which are 
included are basic values for the fire resistance of different layers of materials and 
coefficients of position which depend on where the material is located in the wall 
construction in relation to the fire. 

The Addition Method is valid for common building panels and insulation of which basic 
values and coefficients of position are defined at different thicknesses and densities. 

The Addition Method is based on an extensive test program of which the result is described 
in this report. The method shows a good agreement with full scale fire tests of walls 
according to ISO 834 and with a recently developed theoretical method. It has gained type 
approval from the Swedish building authorities in 1994. 

In the long run it should be possible to develop the Addition Method to be valid also for 
loadbearing walls and floors. 
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