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Abstract 
 
Dangers relating to fires in carbon-fibre based composite material 
 
Inhalable carbon fibres have been suspected to pose similar threats to human health, as do asbestos 
fibres. It is known that fibres having a diameter of less than 3 µm might be inhaled and transported 
deep into the human respiratory system. Some composite materials use carbon fibres as structural 
reinforcement. These fibres do not pose any risks as such as they are firmly connected to the laminate 
and surrounded by a polymer matrix. Also, these fibres typically have diameters  >6 µm and thus, are 
not inhalable. However, if the material is subjected to a fire, the carbon fibre material might be 
oxidised and fractionated and thereby, inhalable fibres might be produced.  
 
Within this project, the capability of carbon fibre-based composite material to produce dangerous 
inhalable fibres from different fire scenarios has been investigated. Further, a literature survey on 
health risks relating to carbon fibres have been made. 
 
It was found during the project that the risk of fires generating inhalable carbon fibres is related to the 
surface temperature, the oxygen level and the airflow field close to the material surface. The 
temperatures necessary for oxidation of the carbon fibre is so high (>600 °C) that it is possible that 
only a flashover situation will be able to reduce the fibre diameter efficiently.  
Other possible dangerous scenarios are highly intense fires (e.g. a liquid fuel fire) where heat radiation 
is pronounced, or situations where structural damages is part of the fire scenario, exemplified e.g. by 
airplane crashes.  
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Förord 
 
I samband med ett storskaligt brandtest som involverade kolfiberbaserat kompositmaterial hösten 
2002, gjordes vid SP Brandteknik ett flertal mindre brandtester med kompositmaterialet. I två fall av 
tre där kolfiberinnehållet i rökgasen undersöktes, hittades inga fibrer. I ett fall hittades dock relativt 
stora mängder inandningsbara fibrer. Det finns en oro för att kolfibrer på samma sätt som asbestfibrer 
skall kunna ge upphov till lungskador hos människor. Detta projekt initierades för att försöka utröna 
under vilka brandomständigheter som det finns risk att kolfibrer produceras och vad som finns 
rapporterat i samband med bränder i kolfibermaterial och de hälsorisker som kolfiber kan tänkas 
utgöra. Projektet har genomförts av SP Brandteknik och finansierats av Försvarets Materielverk, 
FMV. 
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Sammanfattning 
 
I projektet har tre olika standardiserade testmetoder använts för att studera kolfibergenerering till 
rökgas vid brand. Kolfiberlaminatets olika beståndsdelar har analyserats med hjälp av termogravimetri 
(TGA) och rökgasens innehåll av kolfiber vid olika brandscenarier undersökts med hjälp av optiskt 
stereomikroskop samt svepelektronmikroskop (SEM). 
 
Resultaten från försöken visar att kolfiber är ett relativt inert material som kräver hög temperatur för 
att oxideras och fragmenteras så att fibern kan bli inandningsbar och därmed utgöra en hälsorisk. 
Dessutom visar försöken att hög syrehalt och hög gasflödeshastighet ökar sannolikheten för att fibrer 
genereras.  Exempel på brandtyper där sådana förutsättningar finns är övertändningsscenarier och 
petroleumbränder. Resultaten indikerar att brand i kolfiberlaminat där inte rumseffekter är signifikanta 
(värmestrålning från omgivande ytor och rökgaslager), inte utgör en stor risk för kolfibergenerering. 
 
Hälsorisker som relaterar till inerta fibrer har undersökts i omfattande studier efter det att asbestlarmen 
kom på 60- och 70-talen. Såväl epidemiologiska långtidsstudier som omfattande djurförsök har gjorts 
för att klarlägga orsakssamband och sjukdomsmekanismer för asbest. Mycket av informationen kan 
överföras till andra fibermaterial, som t.ex. hur och var i lungorna som olika fiberstorlekar deponeras. 
Däremot är det svårt att bedöma allvarligare sjukdomshot från de nya materialen då exempelvis 
lungsäckscancer har utvecklats hos personer som utsatts för asbest först 30-40 år efter exponeringen. 
 
I rapporten ingår förutom den experimentella delen, en allmän beskrivning av lungsjukdomar orsakad 
av fibrer (asbest) samt en del mekanismer som föreslagits och som kan vara gemensamma för olika 
fibertyper. 
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1 Kolfibrer i brandrök 
 
Kompositmaterial innehållande olika fibrer har i ett flertal rapporter9, 11 angetts kunna orsaka 
inandningsbara fibrer vid förbränning och röster har höjts för att varna för möjligheten att sådana 
fibrer skall kunna ge asbestliknande lungskador16.  En del undersökningar har också försökt 
karakterisera mängderna fibrer som genererats men inga rapporter har hittats som pekar på vilka typer 
av bränder som kan tänkas vara mer farliga än andra när det gäller mängd och typ av fibrer som 
genereras. Sådan information är av fundamental vikt för att göra riskbedömning av brand som 
involverar kompositmaterial. 
 
 
 
1.1 Inledning 
 
I samband med ett storskaligt brandtest av en modell föreställande en fartygshytt byggd av kolfiber-
laminat, hösten 2002, togs rökgasprov för att analysera på eventuella kolfibrer i gasen. Inga fibrer 
kunde detekteras. I samband med det storskaliga provet gjordes även försök i halvstor skala enligt en 
standardiserad metod för brandspridning i ytskikt, SBI (Single Burning Item, EN 138231). Inte heller 
här hittades några fibrer. Slutligen testades även kolfiberlaminat i liten skala (”rörugn”) enligt DIN-53 
4362, en standard som framförallt används vid toxicitetsstudier av brandrök. I detta försök hittades 
stora mängder fibrer i röken. En bild på fibrer från detta försök visas i Figur 1.  
 

 
Figur 1 Kolfibrer från småskaligt försök. 

 
Det halvstora och de småskaliga försöken 2002 gjordes som en del av ett större BRANDFORSK-
finansierat projekt3. Huvudsyftet för detta projekt har varit att ta reda på vilka typer av bränder som 
riskerar att producera hälsofarliga kolfibrer samt att göra en litteraturöversikt för att utröna kolfibrers 
potentiella hälsofarlighet.  
 
Rapporten innehåller en experimentell del med slutsatser samt en del som beskriver hälsorisker med 
luftburna och inandningsbara kolfibrer. Rapporten avslutas med en diskussion kring möjliga riskabla 
brandscenarier utifrån resultaten från de gjorda experimenten samt hälsoriskdiskussionen. I appendix 
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finns experimentella detaljer samt fotografier från mikroskoperingen. Dessutom har bifogats en 
skydds- och åtgärdslista i händelse av brand eller olycka som involverar kompositmaterial. 
 
 
 
1.2 Provmaterial 
 
I samband med de tester av kolfiberlaminat för FMV’s räkning som utfördes i liten och halvstor skala 
på SP 2002, erhöll SP Brandteknik två stycken provplattor, avpassade för att provas i SBI (se nedan). 
Plattorna hade följande karakteristik 
 

• Cirka 4 mm tjocka  
• Rektangulära provbitar med måtten 1.5 m x 1 m samt 1.5 m x 0.5 m 
• 8 lager kolfiberväv per laminat 
• Polymermaterial av vinylester  
• Viktsandel polymermaterial i laminatet: ~38 %. 
• Ytvikt för laminatet var 5486 g/m2  
• Ytvikt fiber (glas+kolfiber) var 3296 g/m2  
• Ytvikt glas var 112 g/m2 
• Kolfibervävs-tillverkare: Soficar Carbon (www.soficar-carbon.com) 
• Laminattillverkare: Kockums AB 

 
Efter testerna som utfördes år 2002 återstod tillräckligt mycket material för att kunna utföra de 
planerade småskaliga försöken år 2003. Under projektets gång kompletterades också materialet med 
ren kolfiberväv samt rent polymermaterial. Materialet skänktes som tidigare av Kockums AB som 
även i övrigt har varit behjälpliga med produktinformation. 
 
1.3 Experimentellt genomförande 
 
Vid förbränning i full- och halvskala som tidigare utförts vid SP Brandteknik kunde inte några fibrer 
påvisas. Däremot gav det småskaliga försöket i rörugnen upphov till stora mängder fibrer i röken.  I 
det senare försöket skedde förbränningen vi en lägre nominell syrehalt (16%) än i de övriga försöken 
(21 %). Första misstanken var därför att syrehalten var avgörande för resultatet. I syfte att undersöka 
detta, testades förbränning vid ett flertal olika syrekoncentrationer och temperaturer i rörugnen. En 
bild på den använda ugnen visas i Figur 2.  
 
De flesta försöken i projektet har utförts i rörugnen men flera experiment har även utförts i en större 
skala, (”Röklåda", ~0.5 m3)5. Dessutom har kompletterande materialexperiment utförts med TGA 
(termogravimetrisk analys) samt en del resultat från det tidigare SBI3-försöket 2002 analyserats. 
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Figur 2 Rörugn. 

 
 
1.3.1 Experiment enligt DIN-53 436 (Rörugn) 
 
Gasen leddes in från höger i glasröret, med utrustningen uppställd som i Figur 2. Glasrörets innerdia-
meter var 35 mm. Provet, bestående av en 20 cm lång och 2 cm bred provbit, placerades till höger om 
den rörliga ugnsdelen (metallkroppen som omsluter glasröret). Ugnens temperatur regleras via 
displayen på ugnens framsida. Under försöket förflyttades ugnen åt höger och ”svepte” över provet 
med en hastighet av 1 cm/min. Total provtid låg under försöken inom intervallet 20-25 minuter.  
 
Genom att ugnen långsamt förflyttas till nytt, obränt material, uppnås en slags ”kvasi”-jämvikt med en 
tidsoberoende, stationär förbränning som styrs av ugnstemperatur och syrekoncentration. Därmed kan 
olika brandscenarier undersökas; såväl syrerik som syrefattig förbränning med varierad strålningsnivå 
kan studeras. 
 
De rökgaser som bildas leddes vidare åt vänster i bilden ovan. Under försöken togs en delström av 
rökgasen ut omedelbart efter glasrörets slut och leddes genom ett uppvärmt (150 °C) filter där partiklar 
avskiljdes. Ett Isopore Membranfilter (grovfilter med porstorlek=12 µm samt finfilter med 
porstorlek=0.22µm) användes. Inledningsvis användes glasfiberfilter men detta ersattes efter de första 
försöken av polycarbonatfilter för att underlätta efterföljande kolfiberanalys.   
 
En schematisk skiss av försöksuppställningen visas nedan. 
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 Pump  
 
 
 
 
 

         Utlopp till utsug 
 
    Filter uppvärmt, 110 °C 
       
       
       
       
       
       
   Ugnens rörelseriktning 1 cm / min  
       
       
        
 
Varmluftspistol, 100 °C      
       
        
 
 
Helst bör partikelmätningen utföras isokinetiskt (d.v.s. samma flödeshastighet i delströmmen som i 
huvudströmmen) för att erhålla ett så representativt partikelprov som möjligt. Emellertid är gasens 
absoluta flödeshastighet vid provtagningen beroende av rökgasens temperatur, vilken är svår att 
uppskatta korrekt och som dessutom varierar med experimenten. Provtagning till partikelfiltret skedde 
mitt i röret och luftflödet till filtret anpassades efter ingående luftström så att mätningen skulle ha 
utförts isokinetiskt om inte gasen värmts upp. Det är inte troligt att en eventuell avvikelse från absolut 
isokinetiska förhållanden har påverkat fibermätningen. 
 
Inledningsvis provades i undersökningen förbränning av kolfiberlaminat vid olika syrekoncentrationer 
och temperaturer i rörugnen. Fiberhalterna i röken befanns variera en hel del beroende på 
experimentbetingelser. 
 
I syfte att skapa syreatmosfärer som är typiska för välventilerad respektive underventilerad brand, 
utnyttjades under försöket uttryck för ”ekvivalenskvoten”, φ. Denna anger relationen mellan 
tillgängligt bränsle och syre, normerat mot den stökiometriskai kvoten syre/bränsle: 
 

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
×⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=
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syre

syre

bränsle

massa
massaiskstökiometr

massa
massa _

φ  

 
Vid en stökiometrisk förbränning gäller därför att φ=1 medan en understökiometrisk (= under-
ventilerad) förbränning ger φ>1 samt φ<1 vid en välventilerad förbränning. Det är i ett verkligt fall 
naturligtvis en glidande övergång mellan ”typiskt” underventilerad, stökiometrisk och överventilerad 
förbränning.  
 

                                                      
i Vid en stökiometrisk förbränning finns precis tillräckligt med syre för att totaloxidera allt tillgängligt bränsle. 

 
Ugn
 

 
Inlopp
 

Figur 3 Schematisk bild av rörugnsuppställningen 

Prov
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I en standardiserad småskalig testmetod (IEC 60695-7-50) används en variant på rörugnen enligt Figur 
2. Metoden föreligger även som förslag till ISO-standard4 och man har i texten till standarden angett 
lämpliga värden på ekvivalenskvoten φ för att åstadkomma typiskt över- eller underventilerade 
förbränningsförhållanden. För välventilerade förhållanden krävs enligt standarden att φ<0.75 och för 
underventilerat att φ>2. Dessa tal har använts som riktvärden vid parameterinställning i rörugnsexpe-
rimenten. 
 
1.3.2 Experiment enligt ISO 5659 (röklåda) 
 
Förutom rörugnsexperimenten har tester utförts i en s.k. ”röklåda”, en standardiserad testutrustning 
(ISO 56595) som framför allt används för att testa rökutveckling och siktbarhet vid brand i 
plastmaterial (Figur 4). 
 

 
Figur 4 Röklåda, ISO 56595. 

 
Principen för röklådan är enkel: En kvadratisk provbit med sidan 7.5 cm utsätts för värmestrålning så 
att antändning sker. Testet utförs i en 0.5 m3 stor sluten låda där provbiten monteras i mittregionen av 
boxen. En metallisk strålningskon med eluppvärmda element strålar nedåt mot det horisontellt 
applicerade provet (se Figur 5). I standardmetoden utförs flera test vid olika strålningsnivåer och vid 
de lägre nivåerna används en pilotlåga för att antända de gaser som frigörs vid uppvärmningen. Vid de 
experiment som utförts i detta projekt har inte pilotlågan använts.  
 
Röken cirkulerar under försöket inne i lådan och en fläkt kan appliceras för att förbättra ombland-
ningen. Under försöket mäts siktbarhet som funktion av tiden mha laserljus. Även provets 
viktminskning kan mätas kontinuerligt. Vid de försök som gjordes i röklådan mättes även 
kolmonoxid/koldioxid och syrehalt, vilket inte ingår i ett normalt ISO 5659 test. Via en yttre pump och 
ett uppvärmt filter togs sotprov ut under försöket för fiberanalys. Samma filter som vid försöken i 
rörugn användes i röklådan. 
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Figur 5 Röklåda; hållare+strålningskon och pilotlåga (OBS att pilotlågan inte användes under försöken). 

 
1.3.3 Experiment enligt EN 13823, SBI 
 
Bland de försök som utfördes hösten 2002 på SP-Brandteknik i samband med en större test av 
båthytter tillverkade i kolfibermaterial, gjordes även ett försök i SBI ("Single Burning Item") i enlighet 
med metoden som beskrivs av standarden EN 138231. Inga fibrer hittades i filterprovet vid försöken 
men i samband med det nuvarande projektet gjordes en del ytterligare analyser av det halv-brända 
materialet varför det kan det vara lämpligt att här beskriva metoden och experimentuppställningen. 
 
Metoden används för att bestämma byggnadsmaterials brandegenskaper när det utsätts för en låga i ett 
hörn, vilket är ett ”worst case scenario” för brandtillväxt på ytskikt. 
 
En stor och en liten panel monteras så att de tillsammans bildar ett hörn. I hörnet sitter en brännare 
som under provningen ger ifrån sig en effekt av 30 kW. Provningstiden är 25 minuter. Rökgaserna 
sugs upp i en huv. Metoden mäter utvecklad värmeeffekt (kW), mängd utvecklad energi (MJ), 
rökproduktion (m2/s) och total rökproduktion (m2). Även visuella observationer av flamspridning och 
brinnande droppar/partiklar registreras. Se Figur 6 och Figur 7.  
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Figur 6 Foto av test enligt EN 13823, SBI (Single Burning Item). 

 
Vid provning enligt metoden skall monteringen av provkroppen efterlikna verkligheten så mycket som 
möjligt. Förekommer det vertikala och horisontella skarvar i verkligheten så skall dessa vara med i 
provuppställningen. Monteras produkten mot speciella underlag så skall även dessa ingå i 
provuppställningen. Provkropparnas dimension för ett försök är 1.5 x 1.0 m samt 1.5 x 0.49 m.  
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Figur 7 Schematisk bild av SBI. 

 
 
1.3.4 TGA (Thermogravimetric Analysis) 
 
För att komplettera förståelsen av fysiken vid förbränning av kolfiberlaminat utfördes TGA-analyser 
av kolfiberlaminatet. Vid analys med hjälp av TGA mäter man viktförändring som funktion av tid och 
temperatur eller en kombination av dessa. 
 
Ett TGA-instrument består av en våg som placerats i en kammare. På vågen placeras ett prov som har 
en vikt på 10-100 mg beroende på typ av material. Ju mindre viktförluster man vill studera desto större 
mängd prov behövs för analysen. Mindre provmängd ger mindre påverkan av uppvärmningshastig-
heten hos provet. Analys kan göras mellan 30°C och 1000°C ii. Analysen kan ske i kväve, syre eller 
luft. Byte av gas kan göras under analysen. 
 
Temperaturökningshastigheten kan varieras från 0.1-100 K/minut. Styrning med avseende på 
viktförlusthastigheten kan också göras. Denna metod används när man vill separera toppar, d.v.s. 
ämnen som avgår vid närliggande temperaturer. 
 
Utvärdering kan ske med avseende på temperaturer, viktförändring och kinetik vid nedbrytning. 
 
 
1.3.5 Uppskattning av halten kolfibrer i förbränningsprodukter 
 
En viktig del av projektet var att bedöma vilka förbränningsförhållande som påverkade produktionen 
av kolfibrer i rökgaserna. Delströmmar av gasen leddes vid försöken genom uppvärmda filter där 
fibrer och sot samlades upp.  
 
                                                      
ii Det finns även instrument som klarar upp till 1 800°C 
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Analyser av filtren med provmaterial gjordes med optisk mikroskopi kompletterad med svepelektron-
mikroskopi. Det använda optiska mikroskopet var ett digitalt stereomikroskop av fabrikat Leica och 
elektronmikroskopet ett Jeol JSM-5800 svepelektronmikroskop försett med ett energidispersivt rönt-
genanalyssystem av fabrikat Link ISIS. Analyssystemet medger att det går att särskilja kolfibrer från 
glasfibrer som i vissa fall fanns i proverna. 
 
Kolfibrerna var relativt lätta att upptäcka i sotproverna med optisk mikroskopi, då fibrerna reflekterade 
det snett infallande ljuset från fiberoptikljuskällan, vars ljus kunde vinklas på olika sätt mot provet. 
Reflektionen orsakas av att kolatomerna i fibern inte ligger slumpmässigt orienterade utan har en viss 
ordning (amorf till grafitliknande kristallin struktur). Ett exempel på hur kolfibrer kunde detekteras i 
det optiska mikroskopet visas i figur 8. Fotot är taget vid nominellt 40 gångers förstoring och 
bildbredden motsvarar 2,7 millimeter. Utöver några enstaka längre fibrer kan man observera ett flertal 
mindre kolfiberfragment som glittrande partiklar i fotot. Fotot är taget på det prov som i 
rörungnsförsöken bedömdes ge störst antal fibrer i sotet (försök 16 Tabell 2, appendix). 
 
 

 
Figur 8 Bild tagen med optiskt ljusmikroskop av filterprov. 40 gångers förstoring. Notera det 

reflekterande materialet på bilden. Pilarna indikerar frilagda fiberfragment.  

Att lokalisera kolfibrerna i elektronmikroskopet var betydligt svårare än med den optiska mikroskopin. 
För att lokalisera en kolfiber i ett prov togs i de flesta fall upp ett optiskt foto med vars hjälp en 
lokalisering kunde ske i elektronmikroskopet för fotografering och analys av fibern.  
 
Det är svårt att göra en noggrann kvantifiering av andelen fibrer i proverna, delvis beroende på att 
fibrerna oftast inte var homogent fördelade i proverna. I några fall gjordes emellertid en uppskattning 
på följande sätt. Under det optiska mikroskopet gjordes ett antal snitt med skalpell i sotprovet på 
filterytan. Antalet snitt innehållande fibrer jämfördes sedan med det totala antalet snitt i provet för att 
ge en uppskattning av fibertätheten i provet.  
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En subjektiv bedömning av kolfiberinnehåll i sotet från de olika försöken där kolfiberlaminat eldats är 
att andelen fibrer aldrig utgör mer än en bråkdel av totala stoftmängden och att den alltid väl 
understiger 1 % av partiklarna. Detta överrensstämmer också med tidigare rapporter (~0.3 %, 
antalsbaserat, i rök från pyrolys av kolfiber/epoxi laminat6).   
 
 
1.4 Experimentella resultat 
 
1.4.1  Rörugn och rökbox 
 
Inledningsvis testades ett flertal olika syrekoncentrationer vid förbränningen för att se huruvida detta 
hade någon betydelse för kolfibergenereringen. Det stod emellertid ganska snart klart att lägre syre-
halter snarare hade en negativ inverkan på fiberantalet i rökgasen. Delvis kan detta ha berott på att 
sotet innehöll mer polymerrester vilka kondenserade ut på filtret och täckte in sotet så att det blev 
svårare att detektera fibrer. Emellertid gjordes bedömningen att det vid lägre halter (12-16 %) syrgas i 
den syre-kväveblandning som leddes in i rörugnen (se Figur 3) över kolfiberlaminatet producerades 
mindre antal fibrer än då vanlig luft med 21 % syre fick passera genom rörugnen.  
 
Två försök gjordes också med enbart kväve i gasen som leddes in i rörugnen. På grund av de höga 
temperaturerna under försöken (700 respektive 900 °C) sönderdelades polymeren och en lika kraftig 
rök som vid oxidativa förhållanden bildades. Emellertid hittades inga fibrer på filtret, vilket är en 
viktig indikation på att syre är nödvändigt för att kolfiber från väven skall kunna sönderdelas så att 
fibrer kan komma ut i rökgasen. – Frånvaron av fibrer i rökgasen från dessa försök är också logiskt 
utifrån det faktum att förgasning av grafit, vilket materialet delvis påminner om, kräver betydligt högre 
temperaturer än 900 °Ciii.   
 
I Tabell 2, appendix, visas experimentella data från rörugnsförsöken. Försök 19 och 20 är de försök 
som utfördes utan syre närvarande.  
 
Vid försöken användes i övrigt ekvivivalenskvoten (φ) så som det beskrivs i 1.3.1 ovan, för att styra 
förbränningsförhållandena. Ekvivalenskvoten definieras som produkten av den stökiometriska 
syre/bränsle-blandningen och den tillgängliga bränsle/syrekvoten. I enlighet med ISO/CD 1970011 
ansattes flödeshastigheter och syrekoncentrationer så att ekvivalenskvoten φ<0.75 samt φ>2.0 skulle 
erhållas för över- respektive understökiometriska förbränningsförhållanden.  
 
I Tabell 2 finns två kolumner med angivet teoretiskt och reellt värde för φ vid försöken. 
Teoretiskt värde baseras på det ansatta luftflödet och antagandet att allt material förbränns medan 
reellt baseras på verklig massa uppbränt material. Värdet för stökiometrisk kvot baseras på total 
energiproduktion (THR, Total Heat Release) från experiment utfört i Konkalorimeter7 i enlighet med 
rekommendationer i ISO/CD 19700iv. THR-data för detta ändamål hämtades från de försök som 
genomfördes år 20023.  
 
Vid experimenten visade det sig svårt att erhålla höga reella värden på φ (se Tabell 2), vilket enligt 
ISO/CD 19700 krävdes för att förbränningen skulle ske vid luftunderskott (φ>2). Förbränning vid 
understökiometriska förhållanden erhölls dock även för betydligt lägre värden på φ  vilket visades med 
hjälp av de uppmätta syrehalterna i rökgasen från experimentet (se t.ex. Figur 14 där syrehalten snabbt 
blir ~0 under försöket).  

                                                      
iii Vid försöken med inertgas användes en hög linjär flödeshastighet som visat sig “gynnsam” för fiberproduktion 
vid andra försök med syrgasatmosfär. Se vidare diskussion 
iv Stökiometrisk kvot=THR/massförlust/13.1; kalkylen gav kvoten 2.26. 
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Det visade sig också ganska snart att själva kolfibermaterialet är tämligen inert och att det i huvudsak 
är polymermaterialet i laminatet som brinner upp. Den rena kolfiberväven producerar inte 
pyrolysgaser i tillräcklig takt för att underhålla en flammande förbränning i rörugnen ens när 
pyrolystemperaruren ligger kring 950 °C. Däremot sker kemiska reaktioner och oxidering av 
fibermaterialet till främst koloxid och koldioxid. Det troligaste är att oxidationen sker direkt på 
kolfiberytan efter det att syre absorberats. Reaktionshastigheten blir därmed beroende av tillgänglig 
fiberyta, förutsatt att syretrycket är ”tillräckligt” stort för att förse ytan med syremolekyler.  
 
Polymermaterialet däremot pyrolyseras och antänds redan vid temperaturer som understiger 500 °C.  
 
Figur 9 visar viktsförlusten uttryckt i % för kolfiberlaminat, polymer (vinylester) samt ren kolfiber vid 
experiment utförda i röklåda (se Figur 4). Som Figur 9 visar försvinner allt polymermaterial inom den 
aktuella experimenttiden (30 minuter) medan kolfiber (ren) tappar ca 30 % och laminat ca 23 % av sin 
vikt.  
 
Bilden är dock inte helt representativ då kolfiberlaminatet vid de flesta experiment tappade drygt 30 % 
av sin vikt (se Tabell 2 och Tabell 3), vilket motsvarar större delen av polymerinnehållet samt ev. en 
del kolfiber. Vid det experiment som figuren visar, slocknade dock den flammande förbränningen av 
laminatet ovanligt snabbt vilket förklarar den låga viktsförlusten. 
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Figur 9 Viktsförlust för laminat+laminatkomponenter i röklådeexperiment. T=750 °C. 

 
Figur 9 visar att kolfibervävens viktsförlust är substantiell vid 750°C trots att ingen flammande 
förbränning skerv. Kolfiber består till övervägande del av grafit, vilket är tämligen resistent mot 
termisk oxidation. Oxidationshastigheten är obefintlig för temperaturer under 350°C och vid 400°C är 
en ”typisk” oxidationshastighet 5⋅10-10 kg/(kg⋅s) 8. Oxidationshastigheten för grafit vid temperaturer 
under ~600°C är relativt långsam8 och kan antas vara direkt proportionell mot tillgänglig massa, dvs 
 

mk
dt
dm −=  

                                                      
v Den höga andelen brus i mätsignalen för kolfiberväv som syns i Figur 9 beror på den låga initialvikten (se 

Tabell 3) 
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där m är massa, t är tid och k är en temperaturberoende hastighetskoefficient. 
 
Oxidationshastighet för det kolfibervävsexperiment som visas i Figur 9 är ~2⋅10-4 kg/(kg⋅s).  
 
Figur 10 visar exempel på rökgasanalys från tre kolfiberexperiment i rörugnen, (försök 21-23 i Tabell 
2, appendix) där det framgår att syre- och koloxidhalterna i rökgasen är starkt beroende på oxidations-
temperaturen. Syrehalten sjunker med stigande temperatur medan kolmonoxid och koldioxidhalterna 
ökar, vilket är logiskt då de kemiska reaktionshastigheterna ökar med temperaturen.  
 
Temperaturens betydelse för oxidationshastigheten av kolfiberlaminat kan också åskådliggöras som i 
Figur 11 där fibervävens viktförlust för experimenten i Figur 10 visas.  
 
Värdena i Figur 10 för kolfiberväv kan jämföras mot data som erhålls då ett kolfiberlaminat utsätts för 
motsvarande experiment. Resultatet från rökgasanalysen vid 700 °C samt 900 °C visas i Figur 12 res-
pektive i Figur 13 (försök 5 och 11 i Tabell 2, appendix). Figur 14 visar rökgasanalys från ett rörugns-
försök som utförts med kolfiberlaminat under reducerade (12 % O2) syrgasförhållanden (försök 10 i 
Tabell 2).  
 

Rökgasanalys rörugnsexperiment ren kolfiberväv; 700 C, 800 C, 900 C
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Figur 10 Rörugnsexperiment med kolfiberväv vid 3 olika temperaturer. Ökande temperatur ger 

sjunkande O2 halt samt stigande CO och CO2 halter. 

 
Vid samtliga försök som redovisas i Figur 10-Figur 13 var totalflödet 12 l/min, vilket motsvarar en 
linjär medelhastighet för gasen på 0.21 m/s vid rumstemperatur. Vid det syre-reducerade försöket 
(Figur 14) var totalflödet 2.5 l/min, ekvivalent med en linjär flödeshastighet på 0.043 m/svi. Det lägre 
flödet för det senare försöket förklarar den låga syrenivån samt de höga CO och CO2 värden som visas 
i Figur 14. 
 

                                                      
vi Glasrörets (”reaktorns”) tvärsnittsarea i rörugnen=9.64 E-3 m2 
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Syftet med att reducera syrehalten var att undersöka om det påverkade antalet fibrer som fastnade på 
filtret efter rörugnen. Det visade sig dock att syrehalten behövde vara hög snarare än låg för att fibrer 
skulle genereras vid experimentet.  
 
 

% viktsförlust för kolfiberväv som funktion av temperatur, försökstid=35 minuter
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Figur 11 Viktsförlust för ren kolfiberväv som funktion av temperaturen i rörugnen. 

 
 

Kolfiberlaminat i rörugn; 700 C
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Figur 12 Rörugnsexperiment med kolfiberlaminat vid 700°C.   
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Kolfiberlaminat i rörugn; 900 C
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Figur 13 Rörugnsexperiment med kolfiberlaminat vid 900°C.   

 

Rörugnsförsök, kolfiberlaminat, 900 C, 12% O2
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Figur 14 Rörugnsförsök vid 900°C och reducerad syrgasatmosfär (12 %). 

 
Även i röklådan gjordes försök vid olika syrehalter. Inte heller här föreföll en sänkt syrehalt bidra till 
en ökad mängd fibrer. Rökgasanalyser från försök gjorda i röklåda vid 21 respektive 16 volymprocent 
syre visas i Figur 15 och Figur 16 (försök 5 och 6 i Tabell 3, appendix). 
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Kolfiberlaminat i röklåda;  21% syre, strålning=50 kW/m2; rökgasanalys
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Figur 15 Rökgasanalys från röklåda med initial syrehalt=21 %. 

 

Kolfiberlaminat i röklåda;  16% syre, strålning=50 kW/m2; rökgasanalys
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Figur 16 Rökgasanalys från röklåda med initial syrehalt=16 %. 

 
Generellt visade det sig svårare att hitta fibrer från röklåde-experimenten än från försöken gjorda i 
rörugnen. En trolig förklaring är att fibrerna i rörugnen påverkas av det påtvingade flödet över 
provplattan, vilket gör att fibrer lossnar och följer med gasen. I experimenten utförda i röklådan kan 
endast de krafter som orsakas av temperaturgradienten över provet (buoyancy) bidra till att fibrer 
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följer med gasen. En annan förklaring till skillnaden kan vara att provet i röklådan inte kunde värmas 
upp lika mycket som provet i rörugnen. Max 750°C på provplattan kunde erhållas i röklådanvii medan 
rörugnen utan svårighet klarade 950°C. Emellertid var 700-750°C fullt tillräckligt för att generera 
fibrer i rörugnen varför detsamma borde gälla för röklådan. Det förefaller därför troligt att det är just 
det påtvingade flödet som har betydelse för fibergenereringen. 
 
Flödets betydelse för partikelgenerering visade sig också genom att såväl uppmätt viktsförändring i 
rörugnen som den (subjektiva) värderingen av antal fibrer i stoftprovet, visade på ökade värden med 
ökande flödeshastighet och i övrigt identiska parameterinställningar. Det förstnämnda sambandet visas 
i Figur 17. 
 
Uppskattningen av mängden fibrer vid försöken i rörugnen utfördes så som beskrivits tidigare med 
hjälp av ett optiskt mikroskop. Resultatet visade ganska klart att hög temperatur och hög 
flödeshastighet vid provplattan var gynnsamma förutsättningar för att producera fibrer i rökgasen. För 
mer detaljer kring försöken, se Tabell 2 och Tabell 3 i appendix samt de efterföljande kommentarerna 
till försöken. I appendix visas också ett antal SEM-bilder på kolfibrer från försöken.  
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Figur 17 Viktsförändring för kolfiberlaminat i rörugnsförsök, som funktion av flödeshastighet vid T=700 
°C. 

 
 
I ett försök att finna en lägsta strålningstemperatur i rörugnen för att generera fibrer, sänktes 
temperaturen tills dess den kritiska temperaturen för antändning närmades (försök 25-27, Tabell 2). 
Antändningstemperaturen beror förstås också av totala gasflödet och dess kylande effekt och för att 
skapa förhållanden som gynnade fiberproduktion, användes en relativt hög nominell linjär 
flödeshastighet, ~0.35 m/s. Uppvärmningen av gasen medför en ökad linjär hastighet och i samband 
med försöken gjordes flödesmätning med varmtrådsaneometer och hastigheten befanns då ligga vid 
~0.5 m/s. För att starta en flammande förbränning med den ansatta flödeshastigheten behövde 
rörugnen ge 580°C. Resultaten från detta försök (nr 25) och från försöken med temperatur strax under 
antändningstemperaturen (nr 26 och 27) visade att mestadels små fiberfragment producerades. Dessa 
kolfibrer var av en helt annan typ än de som hittades vid högre temperaturer och det mest troliga är 
därför att dessa fragment inte frigjorts ur kolfiberväven utan legat löst på fiberytan eller i 

                                                      
vii Uppmätt med termoelement 



 23 

polymermatrisen och kommit ut till rökgasen i samband med pyrolysen av polymermaterialet. SEM 
fotografier på detta material finns i appendix, Bild 19 och Bild 20 visar små fragment. Även Bild 25 
visar en liknande partikelstruktur. Denna bild är tagen från ett experiment med något högre ugnstem-
peratur, ~630 °C. Inte heller från detta försök hittades några större fibermängder. De fibrer av större 
format som faktiskt hittades från dessa ”lågtemperaturförsök” var alla såpass stora att de inte betraktas 
som inandningsbara. Exempel på detta visas i Bild 21-Bild 24. Fibrerna har antingen varit lösa eller 
mekaniskt slitits loss från kolfiberväven men har inte oxiderat i någon större omfattning. 
 
Ofta var det relativt svårt att urskilja fibrer ibland det övriga sotet i SEM eftersom tekniken kräver att 
provet studeras vid låga tryck och det intressanta materialet riskerar därför att försvinna tillsammans 
med gasen vid trycksänkningen. Några exempel på fiber med sot finns i appendix, Bild 2-Bild 6. Bäst 
bilder erhölls på fibrer som frigjorts från en ren kolfiberväv i rörugnen, dvs. utan det ”störande” sot 
som bildats från polymerförbränning. Exempel på detta är appendix Bild 7-Bild 18. I ett par fall kan 
man också urskilja fibrer med ansamlingar av mindre partiklar på ytan, vilket indikerar möjligheterna 
för absorption på fiberytan, se t.ex. Bild 9 eller Bild 16. En fiber kan också ha andra, mindre fibrer 
absorberade på ytan. Ett exempel på detta är appendix Bild 13. 
 
 
 
1.4.2 TGA 
 
I syfte att öka förståelsen för branddynamiken i ett kolfiberlaminat utfördes TGA (Thermo 
Gravimetrical Analysis, se apparatbeskrivning under 1.3.4). Vid TGA utsätts ett prov som lagts på en 
våg för en allt mer stigande temperatur varvid viktminskningen för det analyserade provet erhålls som 
funktion av temperaturen. 
 
 I Figur 18 visas viktsminskningen för ren kolfiberväv. Höger y-axel visar derivatan d.v.s. 
viktsminskningshastigheten som funktion av temperaturen. Det framgår ganska klart att 
oxidationshastigheten är i det närmaste försumbar för temperaturer under 600 °C och att en hög 
oxidationshastighet inte uppnås förrän vid 7-800 °C. 
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Figur 18 TGA-diagram för kolfiberväv (dubbelprov).  

 
Figur 19 visar resultat från TGA undersökning av det rena polymermaterialet. Figuren visar att 
materialet sönderfaller redan vid 350 °C och att inga delar av materialet kvarstår när temperaturen är 
över 600 °C. Detta är viktig information eftersom man vid en jämförelse med Figur 18 ser att en TGA 
utförd på ett kolfiberlaminat kommer att kunna separera de olika beståndsdelarna effektivt. En sådan 
mätning redovisas i Figur 20.  
 
Information från tillverkare tillsammans med experiment utförda vid SP Brandteknik i syfte att 
utvärdera ytvikten och sammansättning för det aktuella materialet, har det visat sig att det använda 
kolfiberlaminatet till ca 60 vikts% bestod av kolfiber, ca 2 vikts% glasfiber och resten av 
polymermaterial. Detta överensstämmer ganska väl med resultaten från TGA som visas i Figur 20. 
 
Den något ”oskarpa” konturen vid 600 °C i Figur 20 beror troligen på glasinnehållet i laminatet, vilket 
ju inte redovisas i figurerna Figur 18 och Figur 19. Man skulle också kunna tänka sig att polymerför-
gasningen för med sig löst kolfibermaterial.  
 
TGA-analyserna bekräftar vad som framkommit under experimenten i rörugn och rökbox nämligen att 
polymermaterialet förbränns enkelt även vid lägre temperaturer medan kolfiber kräver relativt hög 
temperatur för att oxidationen av fibern skall bli signifikant. Detta faktum är av stor betydelse för att 
kunna bedöma risker vid en brand i kolfiberlaminat eftersom det krävs en ganska omfattande brand för 
att yttemperaturen på kolfibern skall kunna nå 600 °C eller mer. Vid en förbränning är temperaturen i 
själva flamman hög (>1000 °C) men yttemperaturen på det fasta materialet är ofta betydligt lägre, i 
synnerhet så länge relativt ”lågkokande” ämnen, som en polymermatris, kan vidmakthålla materialet 
vid den lägre kokpunkten.  
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Figur 19 TGA-diagram för ren polymer (dubbelprov). 
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Figur 20 TGA-diagram för kolfiberlaminat (dubbelprov). 
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1.4.3 Experiment i SBI 
 
År 2002 gjordes som tidigare nämnts experiment i halvstor skala, s.k. SBI (se 1.3.3). Inga kolfibrer 
hittades då i det sotprov som togs ut. Ett flertal prov hade behövt utföras för att säkerställa att denna 
typ av brand inte kan generera fibrer men resultatet från det gjorda försöket indikerar ändå att detta 
brandscenario inte är ett högriskscenario för fibergenerering. 
 
Figur 21 visar en TGA-analys utförd på en laminatbit som tagits från det brända material som 
producerades i SBI-försöket 2002. Provbiten hade suttit tätt intill basen på den gasbrännare med en 
effekt av 30 kW som används vid provningsmetoden (se Figur 6) och därmed exponerats för lågor och 
god tillgång till syre i ca 25 minuter. Som framgår av jämförelsen mellan Figur 19 och Figur 21 finns 
inga eller endast mycket små halter polymermaterial kvar. Troligast är att det material som avgår vid 
temperaturer under 600 ºC består av glas (jfr mot Figur 18, Figur 19, Figur 20). Den uttagna provbiten 
(0.15 x 0.15 m) vägde 69.1 g. Obränt material med det måttet väger 123.2 g varav fiberinnehållet 
väger 76.4 g (=62 vikts%). Detta betyder att laminatet efter ~25 minuters exponering av en 30 kW 
flamma vid luftöverskott har kvar ~90  % av sitt fiberinnehåll. Detta understryker åter att kolfibern 
svårligen blir oxiderad. 
 
Figur 23 visar resultatet från en TGA på en provbit som tagits knappt 90 cm ovanför brännarens bas 
(se Figur 6). Denna höjd motsvarar på ett ungefär brännarlågans topp, åtminstone då inte det provade 
materialet bidrar till flammans höjd. Ca 75 % av fibermaterialet återstår (enligt den TGA som visas i 
Figur 23) efter SBI försöket. Den uttagna provbiten (0.15 x 0.15 m) vägde 101.4 gram.  
 
Då ursprungsvikten för fibern i en provkropp med detta mått som ovan nämnts, var 76.4 gram, innebär 
det att i princip allt kolfibermaterial återstår (!) på denna provplats efter det 25 minuter långa 
försöketviii samtidigt som nästan 50 % av allt tillgängligt polymer och glasmaterial oxideratsix  
 
 

                                                      
viii Ursprunglig fibermängd/provvikt: 76.4/101.4= ca 75 %   
ix  Återstående polymer/ursprunglig polymer=(101.4-76.4)/(123.2-76.4)=ca 53 %. 
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Figur 21 TGA-diagram för kolfiberlaminat som exponerats för 30 kW gaslåga i SBI. Provet taget strax 

intill brännarens bas (dubbelprov). 

 
 
 
SBI-testet används för att klassa ytskikt och provet som utfördes i SBI år 2002 visade att kolfiberla-
minat brinner ”ganska bra” (se Figur 22), och att det som ett ytskikt troligen skulle klassas i en av de 
sämre grupperna. Trots detta förefaller kolfiber kunna motstå testet ganska väl. En förklaring till det 
och en förklaring till skillnaderna när det gäller produktion av kolfibrer mellan SBI och rörugnen 
skulle kunna vara att proverna i SBI monteras vertikalt utan annan strålningskälla än en 30 kW 
brännare medan provet i rörugnen monterats horisontellt med en yttre strålningskälla som förmår hålla 
temperaturen hög på ytan av provet under försöket. 
 
Det är allmänt känt att brand i ett vertikalt monterat material har en snabbare flamspridning än då 
monteringen skett horisontellt. Emellertid förefaller det som om endast polymermaterialet brinner upp. 
En förklaring kan vara att förångningsproceduren av polymeren håller nere yttemperaturen på 
laminatet och när polymeren förångats samt brunnit upp kan inte kolfibern i sig underhålla en 
flammande förbränning, varför flamman slocknar. Därmed kommer heller inte kolfiber att kunna 
oxideras och spridas via rökgasen till brandens omgivning.  
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Effektutveckling vid brand i kolfiberlaminat; SBI-provning
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Figur 22 Försök utfört hösten 2002 i SBI (Single Burning Item)1. 
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Figur 23 TGA-diagram för kolfiberlaminat som exponerats för 30 kW gaslåga i SBI. Provet taget 87 cm 

ovanför brännarens bas (dubbelprov). 
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1.5 Experimentella slutsatser/resultat  
 
I projektet har experimentella resultat från 4 olika experimentella utrustningar använts: 
 

• Rörugn: Småskalig testutrustning med möjlighet att variera temperatur och syretillgång samt 
även att variera gasflödeshastigheten vid provet. Används bl.a. för toxicitetstudier. Resultaten 
från rörugnsförsöken visar att: 

1. Större mängder hälsofarliga fibrer kan genereras vid bränder 
2. Hög syrehalt gynnar fiberproduktion 
3. Endast inertgas (kväve) och hög temperatur genererar inga fibrer 
4. Hög flödeshastighet gynnar fiberproduktion 
5. Hög temperatur (>700ºC) är nödvändig för att generera större mängder 

inandningsbara fibrer 
 

• Röklåda: Halvstor (0.5 m3) skala (liten provkropp dock) med möjlighet att variera temperatur 
(upp till ~750ºC) och syretillgång vid försöket, samt att studera åldringseffekter hos röken. 
Används bl.a. för att studera rökproduktion vid brand. Resultat från dessa experiment visar att: 

1. Fibrer genereras vid försöken, men endast i små mängder. 
2. Fibrer som skapas vid dessa betingelser är betydligt kortare än dem som genereras vid 

försök i rörugnen. 
3. Under försöken har ingen påtvingad konvektion funnits så som under 

rörugnsförsöken. Då tillräckligt höga temperaturer för fiberoxidation använts och även 
olika syrenivåer testats, måste slutsatsen bli att ett tangentiellt flöde längs provytan är 
nödvändigt för att erhålla större mängder fibrer i brandröken. Frånvaron av 
konvektion kan också förklara varför fibrer som hittas från dessa experiment är 
kortare än de som hittas vid rörugnsförsöken, då fibrerna helt enkelt blir kvar på 
provplattan till dess att buoyancy-krafterna orkar lyfta materialet.  

 
• TGA: Småskalig analysmetod som visar vid vilka temperaturer material pyrolyserar och 

övergår i gasfas. Såväl ren kolfiber som rent polymermaterial och kolfiberlaminat provades. 
Resultaten visar att: 

1. Polymermaterialet pyrolyserar redan vid 350ºC. Vid 600ºC har allt material övergått i 
gasfas. 

2. Kolfiberväv oxideras inte vid temperaturer under 600ºC. 
3. Temperaturer på 700-800ºC är nödvändiga för att erhålla en effektiv oxidering av 

kolfiber. 
4. TGA är en effektiv metod att särskilja och separera viktsmässiga andelar 

polymermaterial och kolfiberväv i ett kolfiberlaminatprov. 
 

• SBI: Halvstor experimentell metod som används för att klassa ytskikt. Försöken utfördes 
hösten 2002. I försöket används 2.25 m2 material. Knappt hälften av materialet var oskadat 
efter försöket och har använts under detta projekt till de småskaliga försöken. Analys av 
brända delar från försöket mha TGA-resultaten ovan har visat: 

1. Kolfiberlaminat brinner ”ganska bra”. Test tyder på en brandklassning likvärdigt med 
trä (exempelvis plywood). 

2. Kolfiberlaminat som på nära håll utsatts för en 30 kW gaslåga i 25 minuter har 
förlorat allt polymerinnehåll men har fortfarande ~90 % kvar av sitt ursprungliga 
fiberinnehåll (kol+glasfiber). 

3. Prov som befunnit sig i periferin till gaslågans utsträckning har efter 25 minuters 
experiment kvar i princip allt kolfibermaterial, även om ~50 % av polymermaterialet 
brunnit upp. 
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4. Punkterna 1-3 indikerar att kolfibermaterial som monterats vertikalt ger goda 
möjligheter till flamspridning men att branden, så som den utvecklas i SBI (se Figur 
6) i sig inte förmår generera tillräckliga yttemperaturer för att kunna oxidera och 
frigöra kolfibrer i någon större omfattning. (Vid en verklig brand kan emellertid andra 
brinnande ytor och objekt bidra till att yttemperaturen blir tillräckligt hög för kolfiber 
skall kunna oxideras.) 

 
Som en ytterligare resultatpunkt kan nämnas att det under projektet utvecklats en relativt 
snabb optisk metod för att göra en kvalitativ bedömning av kolfibermängd i det insamlade 
sotprovet. 
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2 Risker med kolfiber 
 
2.1 Elektriska problem 
 
Luftburen kolfiber är ett potentiellt hälsoproblem men kan också orsaka problem i elektrisk utrustning 
då själva fibern har relativt hög elektrisk konduktivitet (d.v.s. låg resistivitet). Kolfiber har ca 1000 
gånger så hög resistivitet som koppar, vilket kan låta mycket men man skall komma ihåg att koppar är 
en mycket god elektrisk ledare. Ett isolationsmaterial som exempelvis glas har 18-19 tiopotenser så 
hög resistivitet som kopparx. Eftersom kolfiber leder ström så pass bra finns därför en risk att elektro-
nisk utrustning, radaranläggningar o.dyl. kan komma att slås ut11 vid en brand eller andra olyckor som 
innebär frigörande av luftburna kolfibrer. 
 
2.2 Hälsa 
 
Under åren har mycket information samlats in vad gäller hälsopåverkan av asbestfibrer. Emellertid är 
många studier i asbestfrågan relaterade till långtidsexponering av mer eller mindre höga fiberkoncen-
trationer och inte till inverkan på människan av plötsliga höga doser vilket exempelvis kan ske vid en 
brandolycka. Mycket forskning har dock skett i frågan hur ett inert material som asbest kan ge upphov 
till så svåra problem som den gjort och det finns en hel del information om asbestfibrers inverkan som 
även kan vara giltig för andra inerta material som t.ex. kolfiber. 
 
I form av laminat är själva kolfibern att betrakta som helt ofarlig. Fibern är i sig för grov (~6-12 µm) 
för att kunna inhaleras och är dessutom som laminat inbäddad i polymermaterial. Risker uppstår vid 
mekanisk bearbetning men framför allt i samband med förbränning då fibern dels exponeras, dels 
fragmenteras så att den kan bli inandningsbar. 
 
Ett annat sätt som kolfiber kan åsamka skada på är genom att de vassa fibrerna relativt enkelt kan 
penetrera huden, vilket orsakar klåda och hudirritation. Även ögonen kan komma att irriteras. 
Fibermaterialet är i sig relativt inert men andra, mer toxiska ämnen kan vara absorberade på fibern och 
därmed komma att transporteras in i kroppen9 via huden eller lungorna. Vid fall där mekanisk 
bearbetning sker eller vid olycksplatser med kompositbaserade material inblandade kan luftburna 
fibrer därför utgöra en fara även om inte någon brand uppstått. Den största hälsofaran förefaller dock 
vara lierad med förbränningsförlopp där fiberdiametern kan minska genom att fibern partialoxideras. 
 
Undersökningar gjorda för arbetsmiljöer där personal utsatts för kolfiber under lång tid (exempelvis i 
samband med materialtillverkning) uppvisar blandade resultat. I ett fall fanns inga negativa rapporter 
alls medan ett annat uppvisade relativt stor andel luftrörs/lungproblem som kunde härledas till 
kolfiberhalten17, 19. 
 
2.2.1 Deponering av fibrer i lungan 
 
Generellt brukar man säga att en partikel med en diameter som är mindre än 10 µm är inandningsbar10.  
Då partiklar som är större än nanometerstora som regel inte är sfäriska, definierar diametermåttet för 
en liten partikel som regel en ekvivalensdiameter, ”aerodynamisk diameter”xi.  
 
För fibrer gäller att partiklar med diametrar <3 µm och en längd som understiger 80 µm är 
inandningsbara och då kvoten längd/diameter överstiger 3, anses den inhalerade partikeln utgöra en 
hälsorisk11. Figur 24 visar var i andningssystemet olika partikelstorlekar fastnar.  

                                                      
x ”Typiskt” har kolfiber en resistivitet av ~18 µΩm, koppar har ~0.017 µΩm och glas ~1011 Ωm. 
xi Aerodynamisk diameter definieras som den diameter en sfärisk partikel med densiteten 1000 kg/m3 har, med 

samma fallhastighet som den partikel man studerar.  
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Olika partikelstorlekar har också olika tendens att kvarstanna respektive lämna lungorna vid utand-
ning. Detta hänger samman med att större partiklar påverkas av tröghetskrafter och ”impakterar” på 
lungvävnad, exempelvis i krökar där luftströmmen böjer av, medan mindre partiklar påverkas av 
kollisioner med gasmolekyler och därför kan ha en avsevärd diffusiv hastighet, vilket ökar sanno-
likheten för slumpmässiga kollisioner med och absorption på omgivande vävnad. Partiklar med 
diametrar kring 0.5 µm påverkas lite av såväl tröghets- som diffusionskrafter och har störst 
sannolikhet att lämna lungorna utan att ha deponerats. Sannolikheten för deponering av olika 
partikelstorlekar visas schematiskt i Figur 25. 
 
 

 

 
Figur 24 Partikeldeponering i andningssystemet. 
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Figur 25 Deponerings-"effektiviteten" i andningssystemet12 för sfäriska partiklar med densiteten 1 g/cm3.  
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Figuren ovan visar olika mekanismer som får fibrer att fastna i luftrören. Typiskt sker ansamling av 
partiklar vid förgreningar (”bifurkationer”) av luftvägarna. 
 
2.2.2 Försvarsmekanismer 
 
Då partiklar/bakterier/döda celler deponeras i lungsäcken, har kroppen ett försvar i form av s.k. 
makrofager, vilka omsluter och bryter ner det främmande objektet i en process kallad ”fagocytos”. 
Figur 27 och Figur 28 visar makrofager tillsammans med asbestfibrer i lungvävnad. 
 
 
 

 
Figur 27 Makrofager som försöker omsluta en asbestfiber13. Notera ansamlingen av järn på fibern, vilket 
är en del av kroppens försvar. 

 

luftström 

Figur 26 Partikelutfällning i luftrör 
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Figur 28 Asbestfiber+makrofager i lungvävnad14. De mörka partierna på fibern är järn. De små 
partiklarna som omslutits av makrofager har troligen orsakats av rökning. 

 
Makrofagen innehåller ämnen som metaboliserar och bryter ner det främmande objektet som en del av 
kroppens försvar. Om inte makrofagen förmår bryta ner eller transportera det främmande objektet till 
någon ”avstjälpningsstation” (matstrupen, lymfan, blodet), exempelvis genom att objektet är toxiskt så 
att makrofagen dör, kan metaboliter av det toxiska ämnet tillsammans med makrofagens innehåll av 
proteinnedbrytande ämnen, enzymer etc., komma att drabba omkringliggande vävnad.   
 
Ett inert fibermaterial kan stanna i lungan relativt lång tid. Generellt gäller att ju längre fibern är desto 
längre tidxii kan det ta innan den borttransporteras 15. En fiber som är kortare än ~10 µm kan effektivt 
tas bort av makrofagen11 men längre fibrer kan inte hanteras på samma sätt utan makrofagen dör och 
fibern kan därmed fortsätta att orsaka vävnadsretning i lungorna, vilket bl.a. kan leda till inflammatio-
ner och ärrbildning, s.k. fibros i lungan. När fibern utgörs av asbest, kallas detta tillstånd asbestos. 
Fibros ger en mer eller mindre nedsatt lungfunktion.  
 
Anhopningen av makrofager och andra skyddsfunktioner (leukocyter, ”vita blodkroppar”) samt 
sönderfallsprodukter från makrofager och ständig retning av lungvävnad orsakad av fibrer, leder bl.a. 
till ökade halter av tillväxtfaktorer, vilket kan leda till tumörer. Det finns även forskare16 som tror att 
en inert fiber kan interagera direkt med cellkärnor så att genmodifikation och tumörutveckling sker.  
 
Hälsorisker med fibrer är således till största del en funktion av fiberns form. En fiber kan ha tillräckligt 
liten diameter för att kunna inhaleras djupt ner i lungorna men samtidigt vara för lång för att kunna 
neutraliseras effektivt. En fiber kan sedan dessutom, liksom inandningsbara partiklar i övrigt, föra med 
sig giftiga ämnen som absorberats på ytan. En brandrök innehåller mycket stora kvantiteter partiklar. 
Halter på 109-1010 partiklar per kubikcentimeter har uppmätts3, de flesta av dem med diametrar i 
nanometerområdet. Den stora mängden partiklar ger sammantaget en stor tillgänglig yta för absorption 
och det finns risk att olika ämnen som förgasats i branden, exempelvis metaller, kondenserar på ytan 
av partiklarna när rökgasen kyls ned. Experiment har visat att kolfiber som frigjorts genom mekanisk 
bearbetning av ett epoxy-baserat laminat där aromatiska aminer används som härdare, gav upphov till 
lungskador hos råttor när andra, icke-aminbaserade laminat, inte gav några skador11.  
 
Den stora totalmängden partiklar i brandrök indikerar också att fibermängden kan vara avsevärd även 
om fibrerna endast utgör en bråkdel (< 1 %6) av den totala partikelmängden. I de diskussioner som 
förs kring partiklar och hälsa finns det många indicier på att de är de allra minsta partiklarna med 
diametrar i nanometerstorlek som ger upphov till ökad mortalitet och sjukdomstal i samhället3 men de 
speciella sjukdomstillstånd som relaterar till luftburna fibrer förefaller istället vara relaterade till de 
större fragmenten. Förutsatt förstås att de är tillräckligt små för att vara inandningsbara. 
 
 
                                                      
xii Råttor som utsatts för glasfibrer hade efter ett år 10% kvar av de fibrer som var kortare än 5 µm men hade 

20% kvar av de fibrer som var ~10 µm.    



 35 

2.2.3 Lungsjukdomar från fibrer 
 
Risken för lungcancer ökar med andelen långa asbestfibrer i lungan men det finns även en annan typ 
av cancer, lungsäckscancer, som orsakas av kortare fibrer vilka kan tränga igenom lungalveolerna för 
att istället drabba den bakomliggande lungsäcken. Tabell 1 visar ”kritiska” fiberstorlekar för uppkomst 
av asbestrelaterade sjukdomar.  
 
Tabell 1 Kritiska fiberdiametrar för asbestrelaterade sjukdomar16 

Sjukdom fiberdiameter (µm) fiberlängd (µm) 
Asbestos 0.2-2 2-5 
Lungcancer 0.3 >10 
Lungsäckscancer <0.1 >5 
 
 
Lungsäckscancer har i asbestfallen utvecklas 20-40 år efter det att personen utsatts för fiberexpone-
ring. Den långa inkubationstiden gör att det ännu är för tidigt att uttala säkert om nya typer av 
fibermaterial, exempelvis kolfiber, kan ha samma inverkan17, 16, 9. Djurförsök utförda på råttor 
indikerar att kolfiber inte har samma negativa lungpåverkan på kort sikt som exempelvis kvarts eller 
krysotil (”vit asbest”)18. Många fiberförsök är gjorda på råtta då experiment visat på relativt god 
överrensstämmelse med olika asbestrelaterade cancerformer hos människor. Emellertid finns även 
väsentliga skillnaderxiii i sjukdomsbilden18, varför rekommendationen från olika forskare är att betrakta 
alla inandningsbara fibrer som potentiellt farliga, även om djurförsök inte indikerar att fibermaterialet 
är farligt, till dess motsatsen bevisats. 
 
 
2.2.4 Gränsvärden 
 
Miljögränsvärden för fibrer i luft förefaller att saknas helt men en del organisationer har skapat egna 
standarder. Exempelvis har den amerikanska marinen satt ett gränsvärde på max 3 kolfibrer/cm3 luft19.  
Tillåten TWA (Time Weighted Average) för massan kol eller grafit som får finnas i arbetsmiljön är 
satt till 5 mg/m3 av OSHA (Occupational Safety and Health Administrationxiv). 
 
Vare sig IARC (International Agency for Research on Cancer), EPA (Environmental Protection 
Agency), NTP (National Toxicology Program), NIOSH (National Institute for Occupational Safety 
and Health) eller OSHA (Occupational Safety and Health Administration) har ansett sig kunna klassa 
kolfibrer som cancerogena då information för närvarande inte anses vara tillräcklig för en sådan 
bedömning. 
 
2.2.5 Hälsofara av luftburna kolfibrer: Slutsats 
 
De olika rapporter och artiklar som beskriver gjorda undersökningar av hälsopåverkan från luftburen 
och inandningsbar kolfiber indikerar att materialet inte verkar ha samma starkt negativa inverkan vid 
djurförsök som exempelvis olika asbestfibrer. De fåtal arbestmiljöstudier som finns ger en blandad 
bild av fiberns besvärsframkallande egenskaper. Emellertid är den samfälliga slutsatsen från alla 
forskarrapporter att det ännu är för tidigt att säga om fibern ger upphov till lungsjukdomar, bl.a. i 
beaktande av att asbest har visat sig kunna ge cancer 30-40 år efter exponering. 
  
Slutsatsen vad gäller luftburen kolfibers farlighet måste därför bli att fibern skall betraktas som en 
cancerrisk och att all kontakt med miljöer som innehåller sådana luftburna fibrer skall undvikas. 

                                                      
xiii Råttan andas genom nosen vilket leder till skillnader i lungdeponering av partiklar. Dessutom omöjliggör 

råttans korta livslängd (~2 år) att långtidsstudier utförs. 
xiv www.osha.gov 



 36 

Speciellt gäller detta om fibern har en diameter < 3 µm så att den är inandningsbar, men även större 
fibrer kan orsaka skador genom att penetrera huden eller irritera ögon/näsa/svalg. Fibern är i sig inert 
men kan föra med sig mer toxiska substanser in i kroppen. 
 
2.3 Diskussion-”farlig kolfiberbrand” 
 
Resultatet från litteraturstudien om kolfibrer visade att luftburna fibrer kan vara hälsovådliga och att 
inandningsbara kolfibrer bör betraktas som cancerogena. Därmed blir frågan när sådana fibrer kan 
tänkas genereras. 
 
Resultaten från de olika experimenten indikerar att för att kolfibrer skall kunna genereras i någon 
större omfattning ur kolfiberlaminat vid en brand krävs höga yttemperaturer, god syretillgång och en 
mekanisk bearbetning av ytan genom exempelvis ett konvektivt gasflöde längs den brinnande ytan. 
 
Tillräckliga temperaturer för att oxidera kolfiber effektivt (>700-800ºC) uppnås som regel inte under 
längre tidsperioder på en yta vid bränder utom vid övertändningsscenarier. Detta är viktigt eftersom 
det innebär att en mindre glödbrand eller en brand i ett kolfiberlaminat som är i sitt initiala skede, inte 
borde innebära någon större risk för kolfibergenerering. – Denna slutsats behöver naturligtvis 
verifieras med hjälp av verkliga storskaliga brandförsök för att helt säkerställa att den är giltigt.  
 
Utifrån de gjorda experimenten kan man vidare anta att en brand i rent kolfibermaterial inte i sig utgör 
någon större risk om inte andra material som genererar hög strålningsintensitet brinner, eller om inte 
rumseffekter (strålning från varma rökgaslager o.dyl.) har stor inverkan. 
 
Om däremot andra material med stor brinnhastighet och hög effekt (exempelvis en oljebrand) är 
involverade i brandförloppet, finns dels risk för höga materialtemperaturer orsakade av strålning på 
kolfiberytan, dels risk för kraftig turbulens och höga flödeshastigheter vid kolfiberlaminatets yta vilket 
skulle ge det nödvändiga mekaniska bidraget till fibergenerering. 
 
Exempel på den senast beskrivna brandtypen är flygplansolyckor där planen innehållit kompositmate-
rial. Flygbränslet ger vid en brand mycket höga temperaturer och branden som sker är våldsam. 
Dessutom orsakar kraschen brottmekaniskt genererade laminat och fiberfragment vilket ytterligare 
ökar risken för fibrer bland rökgaserna. 
 
Under experimenten i rörugnsuppställningen applicerades gasflöden på mellan ~0.04 och 0.6-0.8 m/s.  
I brandsammanhang brukar man tala om maximala flödeshastigheter på mellan 1 och 7-8 m/s. Detta 
gäller dock i rökplymen direkt ovanför branden och i ventilationsöppningar. Normalt är flödeshastig-
heten nära de ytor som omsluter en brand betydligt lägre. Längs innertakets undersida kan dock högre 
flödeshastigheter (s.k. ”ceiling jet”) uppstå. Den absoluta flödeshastigheten beror av brandeffekt, 
takhöjd och på vilket radiellt avstånd från brandens centrum man mäter hastigheten. 
 
Som exempel på flödeshastigheter kan anges att vid en övertänd brand i ett mindre (20-25 m3) rum (ca 
1 MW) med en normalstor dörr som enda öppning och en takhöjd på 2.5 meter, är medelflödeshastig-
heten genom dörröppningen 1-2 meter per sekund men maximala flödeshastigheten i taket är 6-7 
m/s20. Samtidigt ger övertändningen höga temperaturer på ytorna i rummet. Syrenivån i rummet 
sjunker förstås som en följd av branden, vilket hämmar kolfiberoxidationen. Vilken betydelse detta har 
är svårt att förutsäga då syrenivån kan variera lokalt. 
 
En övertänd brand är per definition syrekontrollerad, d.v.s. brinnhastigheten bestäms av tillgången på 
syremolekyler medan det finns gott om bränslemolekyler i gasfasen. Eftersom kolfiber oxiderar 
relativt långsamt och det vid övertändningen finns gott om andra oxiderbara molekyler i gasfas, kan 
man tänka sig att kolfiber-oxidationen  ”konkurreras ut” av de andra reaktionsmöjligheterna. 
Emellertid kommer troligen de höga flödeshastigheterna och turbulensen vid en övertändning att 
generera en hel del fibrer till rökgasen genom ”mekanisk åverkan” av en laminatyta.  



 37 

 
Eftersom hög temperatur är en absolut nödvändighet för att en kolfiber skall kunna fragmenteras och 
oxideras så att den blir inandningsbar är kylning ett effektivt sätt att skydda sig mot fibergenererande 
brandomständigheter. Ett sprinkler- eller vattendimsystem som aktiveras vid en brand kyler såväl det 
varma rökgaslagret som de ytor som omsluter brandrummet. Dessutom binder vattnet stoft vid ytorna 
och har även en viss förmåga att ”tvätta” ut partiklar ur gasfasen.  
 
De experimentella resultaten från försök i liten och halvstor skala indikerar att det behövs en ganska 
omfattande brand för att kolfiberlaminat skall generera större mängder kolfiber till rökgasen. 
Storskaliga försök skulle varit önskvärda för att undersöka tillförlitligheten av de slutsatser som kan 
göras i mindre skala samt för att se vilka effekter en övertänd brand  har på kolfibergenerering. 
 
I appendix (avsnitt 4) finns listat lämpliga åtgärder att vidta för att skydda sig mot kolfiber vid bränder 
eller olyckor som involverar kolfiberlaminat. 
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3 Appendix 
Tabell 2 Försöksdata, kolfibermaterial, Rörugnsexperiment 

Försök 
nr 

Flöde 
totalt  
(l/min) 

Medel-
hast. 
(m/s) 

Temp. 
 
(°C) 

O2 
  
(%)

Initial
vikt 
(g) 

Vikt 
minskning
(%) 

φ  
teor 

φ 
reell 

Antändnings 
tid 
(min) 

Experiment
tid 
(min) 

1 2.5 0.043 700 16 21.99 34.3 3.95 1.19 5.1 25:00 
2 2.5 0.043 700 21 22.69 (37.4)  3.50 1.11 4:30 23:00 
3 2.5 0.043 900 21 22.16 35.5 3.50 1.18 0:40 20:00 
4 12 0.208 700 21 21.20 35.0 0.63 0.21 3:57 22:30 
5 12 0.208 900 21 22.66 35.9 0.63 0.24 2:35 21:30 
6 2.5 0.043 700 16 22.28 33.7 3.95 1.24 4:30 24:00 
7 16 0.277 700 21 22.65 36.4 0.47 0.17 6.06 23:45 
8 2.5 0.043 700 12 22.01 34.1 5.27 1.46 5:04 27:07 
9 16 0.277 900 21 21.69 37.9 0.47 0.18 2:56 21:50 
10 2.5 0.043 900 12 20.90 34.4 5.27 1.55 2:35 24:30 
11 12 0.208 700 21 21.27 34.4 0.63 0.20 5:25 22:30 
12 8 0.139 700 21 22.34 34.9 0.94 0.32 5:00 23:00 
13 20 0.346 900 21 21.35 37.3 0.38 0.14 2.32 21:30 
14 20 0.346 900 16 21.73 36.4 0.49 0.17 2.37 23:50 
15 25 0.433 900 21 21.76 38.0 0.30 0.12 2.36 21:00 
16 25 0.433 900 16 22.41 37.9 0.40 0.14 2.50 24:00 
17 20 0.346 700 21 22.11 36.8 0.49 0.17 5.40 23:40 
18 25 0.433 700 21 21.52 39.5 0.40 0.14 6.45 24:25 
19 12 0.208 700 0 22.06 26.4 - - - 22:30 
20 20 0.346 900 0 21.30 34.4 - - - 26:00 
21 12 0.208 950 21 1.77 95.5 0.06 0.05 - 35:00 
22 12 0.208 734 21 1.50 14.0 0.05 0.01 - 35:00 
23 12 0.208 842 21 1.68 56.0 0.05 0.03 - 35:00 
24 12 0.208 950 21 1.64 98.2 0.05 0.05 - 35:00 
25 20 0.346 580 21 22.98 34.6 0.38 0.11 9:30 26:48 
26 20 0.346 550 21 23.56 24.8 0.38 0.08 - 26:50 
27 20 0.346 565 21 22.10 26.7 0.38 0.08 - 26:50 
28 20 0.346 630 21 22.45 36.9 0.38 0.12 6:50 26:50 
Kommentar: Temperaturerna 700 samt 900 baseras på nominellt ansatta temperaturer för 
rörugnen. Den ”verkliga” temperaturen beror bl.a. på provmaterial. Flödeshastigheten och 
volymen baseras på 20 °C och 1 atm. tryck. Det värde som satts inom parentes i försök 2 är 
osäkert pga vågproblem. För definitioner av φ se t.ex. 1.3.1 i detta dokument. 
 
 

 
3.1.1 Rörugnsförsök-mikroskopi; kommentarer till Tabell 2 
 
Prov 1 
Stor mängd ”raka” fibrer, troligen glasfibrer. Åtskilligt med ”böjda” fibrer som skulle 
kunna vara kolfibrer. SEM gav inget då sotresterna utgjordes av en fet massa som 
omöjliggjorde SEM-analys. Optiskt foto i bildbilaga. 
 
Prov 2  
Enbart optisk mikroskopi. Tunt sotlager på filtret. Troligen enstaka korta kolfibrer. 
 
Prov 3  
Enbart optisk mikroskopi. Troligen enstaka kolfibrer. 
 
Prov 4  
Optisk mikroskopi och SEM. Nya filter ej innehållande glasfibrer underlättar sökning och 
analys. Optisk granskning i mikroskop tyder på troligen åtskilliga kolfibrer.                
Foto vid 10 000 gångers förstoring.  
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Prov 5  
Endast optik mikroskopi. Kraftigt kontaminerat från filterfibrer (fel grov-filter använt). 
Troligen en mindre mängd kolfibrer i provet. 
 
Prov 6  
Granskning med optisk mikroskopi och SEM. I SEM observerades enstaka korta kolfibrer 
med dimensioner ca 0,3 µm gånger 5 µm.   
 
Prov 7  
Endast optisk mikroskopi. Relativt många kolfibrer. Sotmassan snittades med skalpell 
och snittytorna granskades med avseende på kolfibrer. Av 22 snitt observerades kolfibrer 
i 7 snitt. 
 
Prov 8  
Endast optisk mikroskopi. Troligen inga eller endast enstaka kolfibrer. Svårt att avgöra då 
det i sotet fanns ”blanka” ljusreflekterande tjärpartiklar. 
 
Prov 9  
Endast optisk mikroskopi. I provet fanns relativt många korta fibrer, dock inte så stor 
mängd som i det senare provet nr 14. 
 
Prov 10  
Endast optisk mikroskopi. I provet fanns mycket tjärpartiklar. Inga kolfibrer 
observerades. 
 
Prov 11  
Endast optisk mikroskopi. Provet svårt att analysera beroende på tjärpartiklar. Troligen en 
liten mängd kolfibrer. 
 
Prov 12  
Endast optisk mikroskopi. Troligen inga eller endast ett fåtal kolfibrer.  
 
Prov 13  
Endast optisk mikroskopi. En stor mängd korta fibrer observerades i centrum av provet. 
Även ett mindre antal korta fibrer ut mot kanterna av filtret. 
 
Prov 14  
Endast optisk mikroskopi. Liksom i prov 13 en stor mängd korta fibrer i provet. Troligen 
var fibrerna i detta prov kortare än i prov 13. 
 
Prov 15  
Endast optisk mikroskopi. Liksom i prov 13 och 14 en stor mängd fibrer. Möjligen 
kortare fibrer längre ut mot kanterna på filtret än i centrum av filtret. 
 
Prov 16  
Med optisk mikroskopi observerades en stor mängd fibrer i provet. Analyser i SEM-et 
visade på kolfibrer. Ett antal bilder tagna i SEM visas i bildbilagan prov 16. Troligen fler 
kolfibrer i detta prov än i proverna 13, 14 och 15. 
 
Prov 17 
Endast optisk mikroskopi. Ett mindre antal fibrer i detta prov jämfört med prov 16. 
Troligen kortare fibrer än i prov 16. 
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Prov 18   
Endast optisk mikroskopi. Ungefär likvärdigt prov jämfört med prov 17. Korta fibrer, 
relativt få. 
 
Prov 19 och 20 
Inga fibrer på proverna. Endast optisk mikroskopi. (N.b. experimenten utförda i 
inertgasatmosfär). 
 
Prov 21 och 22 
-Ej undersökta. 
 
Prov 23 
Enbart filter utan sotpartiklar. En stor mängd fibrer observerades på filtret. Analys visade 
på kolfibrer. Foton togs på olika fibrer.  
 
Prov 24 
Inget sot. Mindre porstorlek. Optisk mikroskopi. Väldigt många fibrer. 
SEM efter guldbeläggning av provet. Foton sparade. 
 
Prov 25 
Med sot. Underligt prov. På filtret med sotrester observerades inga fibrer med optisk 
mikroskopi. I det lösa sotet kunde ses ett flertal små glittrande fragment. Ett sotfragment 
säkrades för SEM med guldbeläggning. Korta fragment fotograferade. 
 
Prov 26 
Endast optisk mikroskopi. Ej sot. Enstaka fibrer. 3 stycken säkra. Ej SEM. 
 
Prov 27 
Ej sot. Åtskilligt med fibrer på filtret. SEM efter guldbeläggning. SEM-foton i bildbilaga. 
 
Prov 28 
Optisk mikroskopi tyder på att det finns åtskilligt med partiklar som reflekterar ljus. 
Partiklarna är mycket små och har ingen längre utsträckning som långa fibrer. De finns 
dessutom endast i ytskiktet på oskadade delar av det kvarliggande sotet, ej längre ner i 
sotet. Samma karakteristik som i prov 25. 
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Tabell 3 Försöksdata, kolfibermaterial, Rökbox-experiment 

Försök 
nr 

Kommentar Effekt 
 
kW/m2

Start 
temp
(°C) 

Initial
vikt  
g 

Vikts-
förlust
(%) 

Antänd-
ningstid
(min) 

Slocknar 
 
(min) 

Experiment
tid 
(min) 

1 Antänder ej 40 550 31.40 48.1 - - 60:00 
2 Temperaturmätning 

Promatek-skiva 
50 560 - - - - - 

3 Temperaturmätning 
laminat 

50 675 - - - - - 

4 Temperaturmätning 
laminat 

55 750 39.6 52.3 - - - 

5 Laminat 50 675 31.36 32.2 2:09 11:14 30:00 
6 16 % Syre, Våg ur 

funktion 
50 675 36.15 - 7:35 16:34 30:00 

7 Laminat 55 750 31.55 22.2 1:16 4:38 30:00 
8 Kolfiberväv 55 750 3.86 3.1  - 30:00 
9 Vinylester 55 750 20.69 78.3 1:05 14:00 30:00 
10 Laminat, upplyft 

prov närmare 
strålningskällan 

50 735 31.59 55.0 0:30 5:00 30:00 

11 Kolfiberväv 50 735      
12 Kolfibväv.;hållare I 50 675 3.76 5.8 - - 30:00 
13 Kolfib.; stålhållare 50 675 4.21 2.6 - - 30:00 
14 Endast finfilter 55 750 32.73 21.3 - - 30:00 
15 Upplyft prov 55 >750 32.63 34.2 1:38 17:50 30:00 
 
 
3.1.2 Rökboxförsök-mikroskopi; kommentarer till Tabell 3 
 
Prov 1-4 
Ej undersökt med mikroskop 
 
Prov 5 
Troligen inga kolfibrer. En fiber studerades i SEM. Diameter ca 10 µm, längd ca 50 µm. 
Analys kunde inte göras, men fibern var troligen glasfiber.  
 
Prov 6 
Endast optisk mikroskopi. Inga kolfibrer observerades i provet. 
 
Prov 7 
Endast optisk mikroskopi. Relativt få fibrer, främst ut mot kanterna på filtret. Färgen på 
fibrerna tycktes annorlunda, närmast brunaktiga. 
 
Prov 8 
Endast optisk mikroskopi. Enbart filter, inga sotpartiklar. Enbart enstaka fibrer, mycket 
färre än i prov 7. 
 
Prov 9 
Endast optisk mikroskopi. Mycket sot på filtret. Enbart enstaka möjliga kolfibrer. 
 
Prov 10 
Endast optisk mikroskopi. Möjligen fanns det enstaka fibrer provet. 
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Prov 11 
Endast optisk mikroskopi. På filtret fanns ytterst lite material. Möjligen fanns i provet 2 
eller 3 kolfibrer. 
 
Prov 12-13 
Ej undersökt med mikroskop 
 
Prov 14 
Förbränning enbart fibrer. Optisk mikroskopi. Ett fåtal fibrer på filtret. 
 
Prov 15  
Prov med sot. Endast en fiber hittad. 
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3.1.3 Bildbilaga 

 
Bild 1 Foto taget med optiskt mikroskop, 40 ggr förstoring. Tabell 2, försök 1. 

 

Bild 2 SEM-foto. Tabell 2, försök 4. 
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Bild 3 SEM-foto. Tabell 2, försök 16. 

 
Bild 4 SEM-foto. Tabell 2, försök 16. 
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Bild 5 SEM-foto. Tabell 2, försök 16. 

 

 
Bild 6 SEM-foto. Tabell 2, försök 16. 
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Bild 7 Kolfiber 31.3 x 2.4 µm (notera porerna i filtret ~12 µm i diameter). Tabell 2 försök 23. 

Grovfilter. 

 
Bild 8 Kolfiber 47.3 x 7.2 µm. Tabell 2 försök 23. Grovfilter. 



48 
 
 
 
 

 
Bild 9 Kolfiber 17.9 x 2.1 µm. Notera ansamlingen av mindre partiklar på ytan av fibern. 
Tabell 2 försök 23. Grovfilter. 

 
Bild 10 Kolfiber 58.3 x 1.7 µm. Tabell 2 försök 23. Grovfilter. 
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Bild 11 Kolfiber 36.5 x  5.0 µm. Tabell 2 försök 23. Grovfilter. 

 
Bild 12 Kolfiber 68  x  6.5  µm (troligen ej inandningsbar). Tabell 2 försök 23. Grovfilter. 
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Bild 13 Kolfiber 10 x 8 µm. Mindre kolfiber på ytan av den större i föregående bild; ~0.9 x 
0.3 µm. Tabell 2 försök 23. Grovfilter. 

 
Bild 14 Kolfiber 33.2 x 3.7 µm. Tabell 2 försök 23. Grovfilter. 
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Bild 15 Kolfiber 104 x 3 µm samt 15 x 6 µm (lilla fibern).  Tabell 2 försök 24. Finfilter. 

 
Bild 16 Kolfiber+partiklar 7 x 1 µm. Tabell 2 försök 24. Finfilter. 
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Bild 17 Kolfiber 110 x 2 µm. Tabell 2 försök 24. Finfilter. 

 

 
Bild 18 Kolfiber 136 x 2 µm samt 28 x 3 µm (lilla fibern). Tabell 2 försök 24. Finfilter. 
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Bild 19 Kolfiber. Tabell 2 försök 25. Total bildbredd 13 µm. 

 
Bild 20 Kolfiber. Tabell 2 försök 25. Total bildbredd 18 µm. 
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Bild 21 Kolfiber 180 x 7 µm. Tabell 2 försök 27. Ingen antändning. 

 
Bild 22 Kolfiber 23 x 5 µm. Tabell 2 försök 27. Ingen antändning. 
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Bild 23 Kolfiber 297 x 6 µm. Tabell 2 försök 27. Ingen antändning.  

 

Bild 24 Kolfiber 7 x 1 µm . Tabell 2 försök 28. 
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Bild 25 Kolfiber 27 x 10 µm. Tabell 2 försök 28. 

 
 
 
 



4 Skyddsrekommendationer vid 
kompositolyckor/bränder  

 
Nedanstående förslag på skyddsåtgärder vid bearbetning, mekanisk åverkan eller brand i 
kompositmaterial är författad av Dr C.L. Malmsten och hämtat från Luftfartsverkets 
rapport 2003-0005-0729, bilaga 4, ”Medicinska aspekter på brand i advanced composite 
material”. Förslaget avser skydd och åtgärder för personal och olycksdrabbade i händelse 
av en flygolycka som involverar kompositmaterial. Beskrivningen utrycker de specifika  
risker som gäller för kompositmaterial och mycket av det som beskrivs kan överföras till 
andra olyckor eller händelser som involverar kompositmaterial.  
 
Texten beskriver åtgärder för 4 olika typfall: 

1. Enbart mekanisk bearbetning 
2. Olycka som ej involverat brand 
3. Enbart brand samt relativt låga (<500°C) materialtemperaturer  
4. Kraftig mekanisk åverkan samt fullt utvecklad brand med höga (>500°C) 

materialtemperaturer 
 
I ljuset av de resultat som framkommit under detta projekt, förefaller det som om den 
angivna temperaturgränsen 500°C (punkt 3 och 4 ovan) bör öka till åtminstone 600 eller 
700°C. Generellt ger dock nedanstående text en ganska god bild av olika lämpliga 
skyddsåtgärder vid kompositolyckor och kompositbränder. 
 
Texten nedan är en direkt kopia av luftfartsverkets text frånsett titeln på de olika 
delområdenaxv. Den ursprungliga titeln finns understruken i inledningen till varje avsnitt.  
 
Luftfartsverket och Dr Malmsten har givit sitt godkännande till att texten publiceras här. 
 
4.1.1 Enbart mekanisk bearbetning 
Materialet är opåverkat av termisk eller mekanisk energi men man måste bearbeta med 
kapning eller slipning. 
 
Riskzon:   

• Ett område med 10 m radie avspärras (vid stiltje; vid vind tag hänsyn till 
vindstyrka och vindriktning). 

• Ev. vindskydd för att begränsa spridningsbilden av partiklar 
• Ev. begjutning med lätt vattendimma, skum, eller utspädd vaxlösning för att 

begränsa partikelspridning. 
• Vid arbete får ej andra moment genomföras vilka medför luftrörelser (sopning, 

överflygning o.s.v.)  
 
Skyddsklädsel:  

• Tät klädsel (brandklädsel, kemoverall, tät saneringsklädsel…) 
• Läderhandskar 
• Andningsskydd (minst filtermask med universalfilter) 
• Skyddsglasögon 
• Skyddsstövlar (ev. skoskydd) 

 
Sanering:  

• Det yttersta klädlagret avtages och omhändertas för sanering (tvätt) 
• Stövlar, handskar och andningsskydd spolas/torkas noggrant (ev. dammsugning 

med specialfilter). 
• Huden inspekteras för tecken på irritation. 

                                                      
xv  Den ursprungliga acronymen ACM (”Advanced Composite Material”) har i texten ersatts med 

“Komposit”. 
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• Vid tecken på irritation på huden helkroppssanering (ev. sedan till läkare för 
antiinflammatorisk behandling) 

 
Skadade:  

• Om möjligt flytta skadade från riskområdet innan kapning eller annan 
bearbetning av komposit påbörjas 

• Om den skadade ej kan flyttas täck öppna sårskador (helst tejpa över plast) 
• Andningsskydd och skyddsglasögon 
• Skydda bara hudytor genom övertäckning (tjock plast hellre än filt!).Plastad filt 

är ett bra alternativ 
• Sanering på samma sätt som för personal som vistats inom riskområdet. 
 
 
 

4.1.2 Olycka som ej involverat brand 
Materialet har blivit utsatt för avsevärd mekanisk energi men någon antändning har ej 
skett. 
 
Första uppgift:  

• Se till att personer som vistats i skadeområdet direkt avlägsnas om de kan gå 
själva. Samla dem på ett ställe för senare sanering. 

• Överblicka skadeområdet (rekognosera). Föreligger risk för brand eller 
explosion? Finns skadade? 

• Rapportera skadans omfattning bakåt för förstärkning och hjälp med 
specialresurser 

• Upprätta ledningsplats på säkert avstånd från själva skadeplatsen. 
• Förbjud all oskyddad personal och allmänhet att vistas på vindsidan av 

olycksplatsen 
• Förbjud alla luftrörelser ovan och omkring olycksplatsen (200 m ovan marknivå 

och 300 i sidled), särskilt gäller detta helikoptrar. 
 
Riskzon:  

• Riskzon upprättas så att alla delar med komposit detaljer infattas med en 
marginal på 20 m (vid stiltje: vid vind tag hänsyn till vindstyrkan och 
vindriktning) definiera var all in- och utpassering till riskområdet ska ske 

• Arrangera för saneringsplats i anslutning till utpassering 
• Ev. begjutning med lätt vattendimma, skum eller utspädd vaxlösning för att 

begränsa partikelspridning (OBS! Ej hård stråle!!!) 
• Ev. plastinneslutning av identifierat kompositmaterial  

 
Skyddsklädsel:  

• Tät klädsel (brandklädsel) . Ej kemoverall eller saneringsoverall om (akut skede) 
brandrisk ej kan uteslutas!!! 

• Läderhandskar 
• Andningsskydd med övertryck (friskluftsapparat) 
• Skyddsstövlar 

 
Sanering:  

• Det yttersta klädlagret avtages och omhändertages för sanering (tvätt) 
• Stövlar, handskar och andningsskydd spolas/torkas noggrant (ev.dammsugning 

med special filter) 
• Huden inspekteras för tecken på irritation 
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• Vid tecken på irritation på huden helkroppssanering (ev. senare till läkare för 
antiinflammatorisk bedömning 

• Risk för biologisk kontamination ( ev. till läkare för antidot) 
 
Skyddsklädsel:  

• Tät klädsel (kemoverall, saneringsklädsel) 
• Läderhandskar 
• Andningsskydd (minst filtermask med universalfilter) 
• Skyddsglasögon 
• Skyddsstövlar (ev. med skoskydd) 

 
Sanering som ovan! 
 
Skadade:  

• Skadade flyttas snarast till saneringsplatsen. Endast direkt livräddande åtgärder 
enligt ABC- principen utföres inom riskområdet (stopp av omfattande blödning, 
upprätta fria andningsvägar…) 

• Om yttre omständigheter gör att skadade ej kan flyttas skyddas deras 
andningsvägar med andningsskydd 

• Kläder klippes av på sanerings platsen och huden saneras 
• Öppna sårskador saneras genom försiktig vattenspolning. Någon aktiv 

sårrensning bör ej ske (risk för att fibermaterial penetrerar in på djupet!) 
• Skadade med andningsbesvär ges om möjligt oxygen och prioriteras i 

skadeplatspanoramat 
 
 
4.1.3 Enbart brand samt relativt låga materialtemperaturer 
Materialet har ej blivit utsatt för mekanisk påverkan men begränsad brand med 
temperaturer < 500 °C 
 
Första uppgifter:  

• Begränsa och släck branden snarast 
• Se till att personer inom skadeområdet direkt avlägsnas om de kan gå själva 
• Överblicka skadeområdet (rekognosera). Finns skadade kvar? Identifiera 

komposit- material 
• Rapportera skadans omfattning bakåt för förstärkning och hjälp med 

specialresurser 
• Upprätta ledningsplats på säkert avstånd från skadeplatsen. 
• Förbjud all oskyddad personal och allmänhet att vistas på vindsidan av 

olycksplatsen 
• Fortsätt kyl kompositen för att begränsa gasbildning, helst ned under 150 °C 

 
Riskzon:  

• Riskzon upprättas så att alla komposit detaljer infattas med en marginal på 20 m 
• Definiera var all in- och utpassering till riskområdet ska ske 
• Förbered för saneringsplats vid behov 
• Ev. plastinneslutning av identifierat komposit 

 
Skyddsklädsel (akut skede):  

• Tät brandklädsel 
• Läderhandskar 
• Andningsskydd med övertryck (friskluftsapparat) 
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• Skyddsstövlar 
 
Sanering: 

• Endast personer som företer tecken på irritation på huden(eller ögon, näsa, svalg) 
saneras 

 
Skyddsklädsel (sanerings- och utrednings- fas):  

• Överdragsklädsel (kemoverall saneringsdräkt eller engångsdräkt i papper) 
• Kraftiga gummihandskar (ej latex) 
• Andningsmask (minst pappersmask men hellre filtermask med universalfilter) 
• Skyddsglasögon 
• Skyddsstövlar (ev. med skoskydd) 

 
Skadade:  

• Skadade flyttas snarast från olycksplatsen till uppsamlingsplats för skadade via 
saneringsplats (för bedömning av eventuellt saneringsbehov). Endast direkt 
livräddande åtgärder enligt ABC-principen utföres inom riskområdet 

• Om yttre omständigheter gör att skadade ej kan flyttas skyddas deras 
andningsvägar med andningsskydd 

• Traumaskador behandlas på sedvanligt sätt 
• Skadade med andningsbesvär ges om möjligt oxygen och prioriteras i 

skadepanoramat. 
I princip skiljer sig denna situation ej väsentligen från arbetssituationen vid en vanlig 
brandplats. 
 
 
4.1.4 Kraftig mekanisk åverkan samt fullt utvecklad brand  
Totalhaveri med stor mekanisk påverkan på materialet och med fullt utvecklad brand med 
temperaturer > 500 °C 
 
Första uppgifter:  

• Se till att personer som vistats i skadeområdet direkt avlägsnas om de kan gå 
själva. Samla den på ett ställe för senare sanering. 

• Begränsa och släck branden. Undvik högt tryck och sluten stråle för att begränsa 
spridning av partikulärt material. För punktbränder kan handbrandssläckare bli 
nödvändigt 

• Gör insatsen med vinden i ryggen så att personalen exponeras för så lite rök som 
möjligt. Var beredd att ändra angreppsväg om vindriktning ändras! 

• Skicka endast in personal med korrekt skyddsklädsel i skadeområdet 
• Överblicka skadeområdet (rekognosera). Föreligger risk för förnyad brand eller 

explosion? Finns misstankar om komposit och i så fall var? Fin skadade inom 
området som själva ej kunnat förflytta sig ut 

• Upprätta ledningsplats på säkert avstånd från själva skadeplatsen. En tydlig 
ledningsfunktion kommer att bli väsentlig! 

• Förbjud all oskyddad personal och allmänhet att vistas på vindsidan av 
olycksplatsen 

• Förbjud alla luftrörelser ovan och omkring olycksplasten (200 m ovan marknivån 
och minst 300 m utanför område som kommer att betraktas som riskzon. Särskilt 
gäller detta helikoptrar. 

• Undvik att dra brandlangar och annan utrustning genom vrakrester och område 
som betraktas som kontaminerat. Använd alltid kortaste angreppsväg! 

• Förbered evakuering av skadade ut ur riskzonen (till saneringsplats) bedöm 
utifrån väderförhållanden och geografiska omständigheter vart partikulärt 
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material som lämnat branden med rökplymer kan tänkas deponeras (Detta 
område skall också betraktas som riskzon) 

 
Riskzon:  

• Riskzon avspärras så natt alla delar med komposit detaljer innefattas med en 
marginal på minst 20 m vid stiltje. Vid vind tag hänsyn till styrka, riktning och 
rådande geografiska förhållanden 

• Definiera var all in- och utpassering till riskzonen skall ske 
• Arrangera för saneringsplats i anslutning till utpasseringen. Personal vid 

saneringsplats skall bära full skyddsutrustning samt ha tillgång till vatten för 
sanering (helst tempererat). Vid saneringsplatsen skall också finnas tillgång till 
plastsäckar för uppsamling av kontaminerade persedlar samt rikligt med plastade 
filtar för att förhindra hypotermi. 

• Aktiv sjukvård skall ej bedrivas på saneringsplatsen. Särskild uppsamlingsplats 
för skadade upprättas i anslutning till saneringsslussen. Först på 
uppsamlingsplatsen övertar sjukvårdens personal ansvaret för vård av de skadade. 
För att begränsa spridning av partikulärt material, och därmed i viss utsträckning 
också begränsa riskzonen, kan begjutning ske med lätt vattendimma, skum eller 
en utspädd vaxlösning (OBS! Påföring får ej ske med hård stråle så att partiklar 
virvlar upp!!!) 

• Separata komposit delar kan också plastas in 
 
Skyddsklädsel (akutskede):  

• Tät brandklädsel inkl. hjälm 
• Läderhandskar (helst 2-skikts) 
• Andningsskydd med övertryck (friskluftsapparat) 
• Skyddsstövlar 

 
Sanering:  

• Det yttersta klädlagret avtages och omhändertages för tvätt 
• Stövlar, handskar och andningsskydd spolas och torkas noggrant 
• Huden inspekteras för tecken på irritation 
• Vid tecken på hudirritation helkroppssanering (ev. senare till läkare för 

antiinflammatorisk behandling) 
• Beakta risk för biologisk kontamination (blod och vävnadsrester kan lätt förbises 

i vrakmassorna) Ev. till läkare för behandling vid misstanke om biologisk 
kontamination 

• Observera att även fordon och övrig utrustning som befunnits inom riskområdet 
måste saneras! 

 
Skyddsklädsel (sanerings och utredningsfas):  

• Tät klädsel (kemoverall eller saneringsdräkt). Engångsdräkt i papper är ej 
tillfyllest i denna situation 

• Läderhandskar 
• Andningsskydd (minst filtermask med universalfilter) 
• Täta skyddsglasögon 
• Skyddsstövlar (ev. med skoskydd) 

 
Sanering som ovan 
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Skadade:  
• Skadade flyttas snarast till saneringsplatsen. Endast direkt livräddande åtgärder 

enligt ABC- principen kan utföras inom riskområdet (stopp av omfattande 
blödning, upprätta fria andningsvägar) 

• Om yttre omständigheter gör att skadade ej kan flyttas ut ur riskzonen skyddas 
deras andningsvägar med andningsskydd (minst filtermask med universalfilter). 

• Kläder klippes av på saneringsplatsen och hudytan saneras med mjuk vattenstråle 
• Öppna sårskador saneras genom försiktig vattenspolning. Någon aktiv 

sårrengöring bör ej ske (med tanke på risk för att partikulärt fibermaterial 
penetrerar in på djupet) 

• Efter sanering inbäddas den sanerade i plastade filtar för att motverka hypotermi. 
Plasten gör att partikulärt förhindras från spridning. Plasten utgör också skydd 
mot vind och väta utifrån. 
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