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Abstract 
 

Verification of the fire resistance of concrete and 

shotcrete for tunnels 
 

Concrete elements and shotcrete are often used as tunnel linings. Many tunnels have 

requirements on the fire resistance of these linings. Methods for verification of the fire 

resistance are therefore necessary.  

 

Severe fire spalling is a failure that has been observed on concrete linings in several 

tunnel fires. Hence it is important to verify that concrete or shotcrete to be used in tunnels 

does not spall when exposed to fire. The only way to verify the probability of fire spalling 

is through testing. Assessment and calculations may be used instead of testing for 

concretes that have a similar composition to concrete that have been tested with 

successful results. 

 

The present report gives suggestions on how the fire resistance can be verified through 

testing, calculation and/or assessments. A proposal on test methods for both verification 

testing and development testing is presented. 
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Sammanfattning  
 

Inklädnad i tunnlar görs ofta av betong eller sprutbetong. I de fall krav finns på 

brandmotstånd hos inklädnaden behöver detta verifieras. En verifiering kan göras genom 

provning, beräkning och/eller bedömning beroende på krav och hur väl produkten redan 

finns dokumenterad avseende dess brandegenskaper. 

 

En av de viktigaste egenskaperna som behöver verifieras är risken för spjälkning. Det 

enda sättet idag att verifiera risk för spjälkning är genom provning. Bedömning och 

beräkning kan användas på betong med liknande sammansättning som betong där 

verifierande provning genomförts och där det visats att risken för spjälkning är liten. 

 

Rapporten presenterar förslag på provningsmetoder för verifierande provning och 

utvecklingsprovning. Vidare ges förslag på vad som kan bedömas vid förändringar av 

betongens sammansättning. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Betongelement och sprutbetong används ofta som inklädnad i tunnlar. Dess funktion kan 

variera från fall till fall, som exempelvis lastbärande, brandavskiljande, skydd av 

trafikutrymme mot is och vatten, eller skydd av bakomvarande material. Detta innebär att 

funktionskraven kan vara olika från fall till fall och att därmed de egenskaper som 

behöver verifieras kan variera.  

 

Det finns idag en rad olika metoder för verifiering av brandmotstånd av betongelement 

och skyddssystem för betong baserade på brandprovning. European Federation for 

Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems (EFNARC) har utarbetat en 

handledning för provning av passiva brandskyddssystem för tunnlar [1] vilken har fokus 

på sprutade system och ytfixerade termiska barriärer (skydd av den bakomvarande 

konstruktionen). I Norge har Statens Vegvesen tagit fram en metod för provning av 

brandskyddad betong [2]. I båda dessa provningsmetoder föreskrivs vilken typ av betong 

som skall användas, och de används för att verifiera ett skydd av betongen. Svenska 

Betongföreningen kommer inom kort att presentera rekommendationer avseende 

brandsäker betong. Preliminära rekommendationer har redan publicerats [3]. I dessa 

rekommendationer ges förslag på när och hur betong av olika kvalitet kan behöva 

skyddas. Det finns även ett flertal provningsstandarder för provning av betong, 

betongelement och skydd av betong för byggnader som utarbetads inom CEN [4-6]. 

Ingen av dessa metoder är i sin helhet tillämplig för verifiering av brandmotståndet hos 

betongelement och sprutbetong för tunnlar. Däremot finns det delar av publikationerna 

som är tillämpliga. 

 

Beräkning av bärförmåga hos betongelement har tillämpats under lång tid. Väl utarbetade 

metoder finns i exempelvis Eurocode EN 1992-1-2 [7], men de materialdata som finns för 

dessa beräkningar gäller framför allt för konventionell betong. Det sker en ständig 

utveckling och nya typer av betong används allt mer. Ett exempel är självkompakterande 

betong. För dessa nya betongtyper är det viktigt att mekaniska och termiska 

materialegenskaper verifieras om bärförmågan skall beräknas. 

 

 

1.2 Syfte 
 

Projektet syftar till att ta fram metoder vilka kan användas för att verifiera brandmot-

ståndet hos platsgjuten betong, betongelement och sprutbetong för tunnlar. Dessa metoder 

kan baseras på provning och/eller bedömningar. Metoderna skall vara enkla att följa, och 

kostnadseffektiva (kostnader för provning skall minimeras). I rapporten ges även förslag 

på acceptanskriterier som kan tillämpas. Rapporten tar till viss del även upp andra 

egenskaper som kan vara viktiga att verifiera för dessa produkter. 

 

 

1.3 Begränsningar 
 

Denna rapport kommer enbart att fokusera på metoder för verifiering, och den kommer 

inte att presentera resultat från andra studier, förutom i de fall där det ansetts vara 

nödvändigt. 
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2 Verifiering av brandmotstånd 
 

I Trafikverkets regler beskrivna i BV Tunnel, kapitel 7 [8] och Tunnel 2004, kapitel 4 [9] 

ställs krav på bärförmåga vid brand och att material i bärande huvudsystem, inklädnad 

och installation inte får bidra till brandspridning eller rökspridning. Vidare bör materialet 

vara obrännbart om inte materialets bidrag till brandspridning kan anses vara försumbart. 

Dessa krav är normalt sett uppfyllda för konstruktioner av betong och sprutbetong. I de 

fall där brännbart material blandas i betongen, exempelvis sprutbetong med EPS-kulor 

som fyllnadsmaterial, kan en verifiering dock vara nödvändig. 

 

Vidare skall bärande huvudsystem, inredning och installationer nödvändiga för säker 

utrymning och räddningsinsats enligt BV Tunnel och Tunnel 2004 påvisas kunna motstå 

brandpåverkan under en angiven utrymnings- och angreppstid utan att det uppstår lokala 

skador, t ex i form av nedfall. Dessutom skall säkerhet mot betongavspjälkning 

dokumenteras genom provning eller utredning. 

 

Reglerna i BV Tunnel och Tunnel 2004 ger en vägledning om vad som kan behöva 

verifieras, men krav och verifieringsmetoder är inte preciserade. Därför bör en 

kravspecifikation utgående från BV Tunnel alternativt Tunnel 2004 upprättas för varje 

projekt. För att kunna genomföra en bra verifiering krävs det att kravspecifikationen är 

väl genomtänkt och preciserar vad och hur produkten/konstruktionen skall verifieras. 

Kravspecifikationen bör innehålla följande: 

 

 Vilka delar av konstruktionen som skall verifieras 

 Vilka egenskaper som skall verifieras 

 Vilka metoder som skall användas för verifieringen 

 Vilka krav som skall uppfyllas vid verifieringen 

 

Med avseende på brandsäkerhet hos betongelement och sprutbetong i tunnlar är det 

framför allt följande egenskaper som kan behöva verifieras: 

 

 Bärförmåga vid brand 

 Motstånd mot brandspjälkning 

 Integritet 

 Isolationsförmåga 

 Mekanisk stabilitet 

 Förändringar av betongsammansättning 

 

Verifiering kan göras genom provning, beräkning eller bedömning. Vilken verifierings-

metod som är lämplig beror helt på vilken typ av konstruktion det gäller, vilka egenskaper 

som behöver verifieras samt vilka underlag som redan finns i form av provningsresultat 

och materialdata. 

 

I vissa fall kan det även finnas behov av en uppföljande kontrollprovning, dvs att man 

under produktionen av betongelement eller vid sprutning tar ut prover som jämförs mot 

de prov som gjordes vid verifieringen. Det kan vara i de fall där speciellt stora krav ställs 

på konstruktionen eller i de fall man kan förvänta sig en varians i egenskaperna under 

tillverkningen. Om en uppföljande kontroll skall ske är det viktigt att den följer projektet 

från start, dvs att en referensprovning görs i samband med verifieringsprovningen. 

Kontrollprovning görs normalt i mindre skala. 
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2.1 Egenskaper som kan behöva verifieras 
 

2.1.1 Bärförmåga vid brand 
 

I de fall som konstruktionen skall ha en bibehållen bärförmåga under en brand skall detta 

verifieras. Denna verifiering kan genomföras genom beräkning eller genom provning. 

Beräkning av betongkonstruktioners bärförmåga vid brand är väl etablerad och det finns 

tillämpliga metoder beskrivna i exempelvis Eurocode EN 1992-1-2 [7]. Avseende 

provning av bärförmåga finns det en rad standardmetoder som används för olika 

byggprodukter. Exempel på provningsstandarder ges i tabell 1. 

 

Tabell 1. Provningsmetoder för bärande konstruktioner. 

Byggnadsdel Standardmetod 

Bärande väggar EN 1365-1 

Bjälklag och tak EN 1365-2 

Balkar EN 1365-3 

Pelare EN 1365-4 

 

Bärförmågan hos konstruktioner vid brand kan klassificeras i en klass betecknad R och 

med en tidsangivelse för hur länge bärförmågan uppfylls. En klassning kan exempelvis 

vara R 90 vilket betyder att konstruktionen har tillräcklig bärförmåga under 90 minuter. 

Vid denna typ av klassning sägs inget i klassbeteckningen om på vilken lastnivå 

konstruktionen uppfyller kraven. Detta skall finnas dokumenterat, exempelvis i en 

provnings- eller klassifikationsrapport eller i de beräkningsunderlag som ligger till grund 

för klassificeringen. 

 

Vid beräkning av bärförmåga är det viktigt att hänsyn tas till brandspjälkning. För att 

beräkningsmetoderna skall vara tillämpbara krävs normalt att ingen avspjälkning sker 

under branden. Detta innebär att beräkningar endast kan användas för betong och 

sprutbetong som har visats att de inte spjälkar vid brand. Då man normalt sett alltid får en 

viss avflagning av ytan vid en brand bör man kompensera för detta vid dimensionering 

genom beräkning. Detta kan göras genom att man vid beräkningen bortser från de yttersta 

5-10 mm av den brandutsatta ytan.   

 

För att kunna göra beräkningar behövs data på de mekaniska och termiska egenskaperna 

hos de ingående materialen. För konventionell betong är dessa väl kända och kan hämtas 

ur handböcker eller Eurocode. I det fall nya typer av material skall användas kan det 

finnas behov av att mäta och verifiera att de termiska och mekaniska egenskaperna. 

 

 

2.1.2 Brandspjälkning 
 

Både betong och sprutbetong kan spjälka vid brand, dvs konstruktionens yta flagar eller 

skjuts loss successivt. Detta innebär att konstruktionens tvärsnittsdimensioner minskar 

vilket kan leda till att bärförmågan minskar. Det finns exempel på betongkonstruktioner 

där hela tvärsnittet spjälkade bort, exempelvis vid branden i tunneln under Engelska 

Kanalen 1996, se figur 1. Även vid en rad andra större bränder har man fått mycket 

kraftig avspjälkning, exempelvis Stora Bält 1994, St Gotthard 2001 och Mont Blanc 

1999. Det man kan se från dessa katastrofer är att spjälkningen kan ske både i tak och 

väggar.  
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Figur 1. Del av tunneln under Engelska kanalen efter branden den 18 november 1996. 

 

Att helt undvika avflagning eller spjälkning vid brand kan vara näst intill omöjligt varför 

ett visst mått av spjälkning bör accepteras. Den farliga spjälkningen är när en kontinuerlig 

spjälkning uppträder, dvs när ytan successivt spjälkar bort. Denna typ av progressiv 

spjälkning bör undvikas och det kan göras med olika åtgärder. Om en spjälkningsbenägen 

betong eller sprutbetong skall användas kan den skyddas med en isolering eller att en 

lämplig mängd polypropylenfibrer blandas in i betongen/sprutbetongen. 

 

Det finns många faktorer som påverkar risken för spjälkning av betong vid brand. Bland 

de faktorer som bedöms ha största inverkan på risken för brandspjälkning finns betongens 

täthet, mängd finmaterial, fuktkvot, brandkurva och typ av yttre belastning. Förutom 

dessa faktorer finns det en rad andra faktorer som kan ha en inverkan som exempelvis 

mineralsammansättning och max stenstorlek i ballast samt luftinnehåll. 

 

Brandprovning är idag det enda sättet att med säkerhet visa om en betong eller sprut-

betong är spjälkningsbenägen. Det pågår forskning vid en rad universitet och institut där 

man försöker utarbeta modeller för teoretisk simulering av brandspjälkning. Framsteg har 

gjorts, men det är fortfarande mycket arbete kvar innan man har några tillförlitliga 

modeller som kan användas för verifiering av brandmotstånd. 

 

   

2.1.3 Integritet 
 

Integritet, eller brandtäthet, betecknas med den brandtekniska klassen E. Med integritet 

menas att branden inte skall kunna ta sig igenom konstruktionen under den tid som 

specificeras. Krav på integritet kan förekomma mellan tunnelrör och mellan tunnelrör och 

andra utrymmen. Normalt har betong och sprutbetong mycket goda egenskaper avseende 

integriteten och det är i princip endast i de fall man använder en spjälkningsbenägen 

betong som problem kan uppstå. 

 

 

2.1.4 Isolationsförmåga 
 

Krav på isolationsförmågan kan förekomma i vissa fall. Dels kan det finnas sådana krav 

mellan brandceller, dvs mellan två tunnelrör eller mellan ett tunnelrör och andra 

utrymmen, dels då betongen/sprutbetongen används som ett brandskydd för 

bakomliggande brännbara material som exempelvis drän av PE-skum. Då betong är ett 

värmetrögt material innebär detta att det tar relativt lång tid för värme att tränga igenom 

betongen. 
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Isolationsförmågan hos betong kan beräknas eller bestämmas experimentellt. Vid 

beräkning kan metoder och materialdata enligt Eurocode användas, men man bör 

kompensera för en viss ytavflagning på omkring 5-10 mm av den brandutsatta ytan. 

 

 

2.1.5 Mekanisk stabilitet vid brand 
 

I de fall där betong/sprutbetong används som brandskydd för exempelvis brännbara 

material, t.ex. dräner av PE-skum, krävs det att brandskyddet skall vara mekaniskt stabilt 

dvs delar av skyddet får inte falla ned vid en brand. Problemet finns framför allt hos 

sprutade produkter och speciellt om ingen mekanisk förankring används [10]. 

 

 

2.1.6 Andra egenskaper 
 

Förutom de egenskaper som direkt är brandrelaterade finns det även andra material-

egenskaper som kan behöva verifieras. Det är materialegenskaper som behövs för 

teoretisk modellering av bärförmåga, samt andra faktorer som kan påverka konstruk-

tionen vid en brand. Nedan listas några sådana egenskaper som kan behöva verifieras 

förutom konstruktionens brandmotstånd.  

 

 Mekaniska egenskaper som tryck- och draghållfasthet och deras beroende av 

temperatur  

 Termiska egenskaper (specifik värmekapacitet och värmekonduktivitet) och deras 

beroende av temperatur 

 Utmattning på grund av de tryck-sug-belastningar som uppstår i tunnlar av trafiken 

 Beständighet (vid exempelvis inblandning av polypropylenfibrer kan konstruktionens 

beständighet påverkas) 

 Mängd polypropylenfibrer i den färdiga sprutbetong 

 Tvättbarhet (exempelvis för sprutade brandskyddsprodukter) 

 Frostbeständighet 

 

 

2.2 Förslag på krav 
 

Det är inte möjligt att ge några generella krav på brandmotstånd för betongelement och 

sprutbetong i tunnlar. I tabell 2 visas de egenskaper som kan behöva verifieras. För de 

egenskaper där så är möjligt ges förslag på krav som kan tillämpas. De kravnivåer som 

anges är baserade på erfarenhet och vad som används i andra länder. 
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Tabell 2. Egenskaper som kan behöva verifieras och förslag på kravnivåer. 

Egenskap Förslag på krav Anmärkning 

Bärförmåga vid 

brand 

- Bestäms för varje projekt 

och det kan vara olika 

krav på olika delar av en 

tunnel 

Brandspjälkning Medelspjälkningsdjup < 10 mm 

Maximalt spjälkningsdjup < 40 mm 

Gäller vid verifierings-

provning i ”stor” skala 

Integritet - Bestäms för varje projekt 

och det kan vara olika 

krav på olika delar av en 

tunnel 

Isolationsförmåga För betong eller sprutbetong som 

används som brandskydd får 

temperaturen maximalt gå upp till 

380 C bakom skyddet 

Denna temperaturnivå är 

tillämplig för skydd av 

exempelvis mattor av PE-

skum eller andra 

brännbara material. 

Mekanisk stabilitet 

vid brand 

Inga delar får falla ned under 

brandprovningen. 

Samma krav som för 

brandspjälkning kan 

tillämpas 
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3 Verifiering genom provning 
 

3.1 Generella aspekter gällande brandprovning 
 

3.1.1 Betong/sprutbetong som kan behöva brandprovas 
 

Det är väl känt att för vissa typer av betong är risken för brandspjälkning stor. Det gäller 

alla högpresterande betonger, dvs betong med lågt vatten-cement-tal (vct) eller betong 

med stort innehåll av finmaterial (exempelvis kalkfiller). Om inga tidigare verifiererande 

provningar finns för liknande betong (se kapitel 4) eller någon typ av verifierat skydd 

används, rekommenderas att den verifieras genom provning. 

 

För sprutbetong är erfarenheten mindre vad gäller brandmotstånd. Det finns vissa 

provningar genomförda och det man kan se är att spjälkning eller delaminering kan ske 

vid brand. Brandprovning har även gjorts på sprutbetong med inblandning av 

polypropylenfibrer och detta har visats ha en god effekt på samma sätt som för gjuten 

betong. 

 

 

3.1.2 Storlek på provkroppar 
 

Generellt sett bör man vid brandprovning använda fullskaliga provkroppar. Detta är dock 

oftast inte möjligt då brandprovningsugnar är begränsade i storlek och att kostnaderna för 

fullskaliga prov kan bli mycket höga. Nedskalning av provföremålens storlek innebär att 

precision och tillförlitlighet hos resultaten försämras. En viktig anledning till detta är att 

randeffekter påverkar resultaten. Det finns idag inga studier som visar vilken minsta 

storlek som bör användas för att få ett tillförlitligt resultat avseende brandspjälkning. Det 

är ofta i princip omöjligt att genomföra fullskaliga provningar och därför måste storleken 

begränsas. Försök har genomförts med olika geometri på provkroppar [11-13] och dessa 

visar att repeterbarheten i vilket fall är god vid provkroppsstorlekar 1200 x 1500 mm
2
. Ett 

förslag är därför att vid verifieringsprovning bör provkropparna vid en ensidig 

brandpåverkan ha en brandutsatt yta som är minst 1200 x 1200 mm
2
. 

 

I ett flertal studier har olika betongkvaliteter provats med provkroppar av olika storlek 

och geometri, se exempelvis [11-13]. Slutsatserna från dessa försök är att man kan få viss 

vägledning med små provkroppar (brandexponerad yta 400 x 500 mm
2
), men att det inte 

går att helt förlita sig på småskalig provning. Småskalig provning kan användas för 

uppföljande kvalitetskontroll, eller för att prova ny betong där mindre ändringar gjorts 

mot sådan betong som redan provats i stor skala med lyckat resultat. 

 

 

3.1.3 Olika brandkurvor 
 

Det finns en rad standardiserade brandkurvor, tid-temperatur-kurvor, och ytterligare en 

mängd kurvor som tagits fram för olika projekt, se figur 2. En ofta förekommande fråga 

är om man kan översätta resultat man fått vid provning med en brandkurva till det resultat 

som kan förväntas med en annan brandkurva. Med den kunskap som finns idag kan inte 

någon sådan översättning göras. 

 

Den mest frekvent använda brandkurvan där den så kallade standardbrandkurvan, se figur 

2, vilken finns beskriven i EN 1363-1 [14]. Denna brandkurva motsvarar en brand i ett 

rum där övertändning skett. En fördel med denna brandkurva är att i princip alla 
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brandlaboratorier kan använda den, och att det finns en stor databas med provningar 

enligt denna brandkurva. 

 

I tunnlar kan branden bli mycket intensiv. Temperaturstegringen sker mycket snabbt och i 

vissa fall kan temperaturen stiga till nivåer närmare 1400 C. En snabb temperatur-

stegring kan påverka spjälkningen, dels så att risken för spjälkning blir större men även 

att spjälkningen sker i ett mycket tidigare stadium av branden. Det finns flera olika 

brandkurvor som skall simulera dessa svåra bränder, exempelvis hydrokarbon-kurvan 

enligt EN 1363-2 [15] eller RWS-kurvan enligt figur 2. De kurvor som visas i figur 2 är 

de mest frekvent använda brandkurvorna i Sverige. Förutom dessa brandkurvor finns det 

en rad andra varianter som används i andra länder. 

 

 
Figur 2. Olika brandkurvor som används för provning av tunnelelement. 

 

Vanligtvis genomförs brandprov under en begränsad tid, exempelvis 60, 90 eller 120 

minuter. Detta ger bra resultat för bedömning av spjälkning hos konstruktionen. Däremot 

kan denna korta provningstid vara missvisande avseende konstruktionens 

isolationsförmåga. I de fall det finns krav på isolationsförmågan bör man göra en 

bedömning av vilket brandscenario som skall ligga till grund för dimensioneringen, och 

hur länge kravet på brandmotstånd skall vara uppfyllt. I de fall konstruktionen skall klara 

hela branden skall även avsvalningsfasen beaktas.  

 

 

3.1.4 Temperaturmätningar 
 

Temperaturen i betongen eller sprutbetongen kan vara väsentlig i vissa fall. I det fall 

betongen/sprutbetongen skall fungera som ett brandskydd för bakomvarande material 

som exempelvis en brännbar isolering måste det skyddande skiktet vara tillräckligt 

isolerande. Det kan även vara önskvärt att mäta temperaturen på olika djup för att få 

underlag som kan användas för verifiering av beräkningsmodeller. I de fall 

betongen/sprutbetongen skall vara ett skydd för bakomliggande material är valet av 

brandkurva vid provning väsentligt.  

 

Vid mätning av temperatur bör ett antal temperaturgivare monteras, dels för att få ett 

tillförlitligt resultat då temperaturen kan variera på grund av inhomogeniteter och 

precision av givarmontaget, dels för att det finns risk att dessa givare går sönder vid 
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montage eller transporter. En rekommendation är att använda minst fyra temperaturgivare 

för varje djup i betongen där mätning skall göras. 

 

 

3.1.5 Belastning 
 

En faktor som i hög grad kan påverka resultaten vid brandprovning är extern belastning. 

Betongelement utsatta för tryckspänningar vid den brandutsatta ytan har en större risk för 

spjälkning. En större studie [11, 13] har genomförts där provningar har gjorts med olika 

lastnivåer och en av slutsatserna från den studien var att spänningsnivån spelade en 

mindre roll men att det var en stor skillnad mellan obelastat och tryckbelastat prov. I 

studien användes tryckspänningar upp till 10 % av tryckhållfastheten. 

 

Vid brandprovning av element som skall tryckbelastas är det viktigt att lasten påförs 

korrekt och att betongelementen är armerade för att kunna fördela ut tryckspänningen i 

provföremålet. Om armeringen är felaktigt utförd finns det risk att elementen kan spricka 

på ett felaktigt sätt under provningen och att resultaten därför inte kan användas. Ett 

exempel på provkropp finns beskrivet i Annex A. 

 

 

3.1.6 Lagring och konditionering 
 

Det normala vid provning av brandmotstånd är att konstruktionen konditioneras så den 

får den fuktkvot och temperatur som förväntas i praktiken. När det gäller betong/sprut-

betong och speciellt högpresterande betong kan detta vara svårt då uttorkningen går 

mycket långsamt. För vissa typer av betong kan det ta flera år innan en provkropp nått 

den jämviktsfuktkvot som eftersträvas. 

 

Om betong brandprovas med högt fuktinnehåll är risken för spjälkning större än om den 

provas med ett lågt fuktinnehåll. Detta innebär att om betongen provas efter en kort 

lagringstid, dvs fuktkvoten är hög, så är resultaten avseende spjälkning på den säkra 

sidan. Däremot kommer det extra vatteninnehållet att verka kylande vilket innebär att de 

temperaturer som mäts upp i betongen, eller mellan sprutbetong och betong, kan bli lägre 

än vad som kan förväntas i konstruktionen efter lång lagring. 

 

En rimlig rekommendation är att betong som skall brandprovas lagras i 3-6 månader 

innan provning (lagring inomhus i uppvärmd lokal, ~20 °C). För betong där högt 

vatteninnehåll förväntas i praktiken, p g a av exempelvis yttre vattentryck, bör 

provkropparna lagras under vatten den första tiden. En månad innan brandprovet kan 

provkropparna sedan lagras i luft (inomhus i uppvärmd lokal, ~20 °C). 

 

Vid provning av sprutbetong som skall fungera som ett skydd mot bakomvarande 

material och det är temperaturnivån bakom sprutbetongen som skall verifieras kan det 

finnas behov av att prova vid det fuktinnehåll som förväntas i praktiken. Om detta inte 

kan genomföras p g a alltför långa konditioneringstider kan man med termiska 

beräkningar fastställa vilka temperaturökningar som kan förväntas.  

 

 

3.1.7 Materialkontroller 
 

En viktig del vid en verifiering av brandmotstånd hos betong och sprutbetong är att även 

andra viktiga egenskaper kontrolleras. För betong och sprutbetong bör tryckhållfasthet 

och fuktkvot bestämmas. Tryckhållfastheten skall mätas enligt standardiserade metoder 

efter 28 dygn. Förutom detta är det lämpligt att även mäta tryckhållfastheten vid 
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brandprovningstillfället och då på provkroppar som lagrats på samma sätt som det som 

skall brandprovas. De provkroppar som då använts för mätning av tryckhållfasthet kan 

sedan även användas för bestämning av fuktkvoten. 

 

För mätning av fuktkvot kan man även såga ut delar från den provkropp som skall 

brandprovas, exempelvis hörnen. Det är då viktigt att material tas från ställen på 

provkroppen som inte skall utsättas för brand, exempelvis delar av provkroppen som 

ligger på kanten av ugnen. Oftast sker brandprovningen långt innan betongen har nått den 

slutliga fuktprofilen vilket innebär att fuktkvoten varierar i betongen. Därför är det 

väsentligt att beskriva när, var och hur provkroppar för mätning av fuktkvot tagits fram. 

 

Vid verifikationsprovning av sprutbetong rekommenderas att vidhäftningsprovning 

genomförs. Detta kan göras på de delar av provkroppen som inte är brandexponerade, 

exempelvis de kanter av provkroppen som läggs på ugnskanten. 

 

I övrigt skall de material och komponenter som betongen/sprutbetongen består av 

dokumenteras. Det gäller recept, mängd och typer av tillsatsmaterial, petrografisk analys 

av ballast, siktkurvor för ballast och armering. 

 

 

3.1.8 Funktionskrav 
 

En avgörande faktor vid verifiering är funktionskraven som ställs. För betongelement och 

sprutbetong för tunnlar är det framför allt två parametrar som avgör brandmotståndet, hur 

materialet spjälkar vid upphettning samt hur värme transporteras genom materialet. 

 

3.1.8.1 Spjälkning 

 

Spjälkning vid brand innebär att den brandutsatta ytan successivt skjuts loss och denna 

spjälkning kan ta olika form beroende på materialets egenskaper, hur uppvärmningen 

sker, geometri, inspänningsförhållanden med mera. Ett visst mått av spjälkning, eller 

avskalning, bör man alltid räkna med då små delar av ytan ofta faller av under och direkt 

efter ett brandförsök. Att sätta ett noll-krav på spjälkning är därför ej rimligt. 

 

Spjälkning kan mätas på olika sätt. Vanligtvis mäts spjälkningen som en viktförlust eller 

att man mäter upp hur djupt in i konstruktionen spjälkningen gått. Mätning av viktförlust 

kan användas som ett komplement men att endast använda viktförlust som mått på 

spjälkning rekommenderas inte. Detta beror på att andra viktförluster förekommer vid 

uppvärmning av betong. En stor del av det fria och kemiskt bundna vattnet kommer att 

avgå och eftersom uppvärmningen av tvärsnittet är ojämn är det  svårt att uppskatta hur 

stor del av viktförlusten som beror av denna vattenavgång. Därför rekommenderas att 

krav på spjälkning baseras på mätning av spjälkningsdjup. 

 

Vid brandprovning av betongelement får man alltid en effekt av ränderna. Vatten kan 

transporteras ut vid ränderna och den inre spänningarna är annorlunda. Detta medför att 

spjälkningen blir mindre vid ränderna. Därför bör randen runt provkroppen räknas bort 

vid bestämning av medelspjälkningsdjup. En rekommendation är att 200 mm längs 

ränderna bortses från vid bestämning av medelspjälkningsdjup, vilket innebär att ytan 

som används för beräkning av medelspjälkningsdjup blir 800 x 800 mm
2
 för en 

provkropp där den brandutsatta ytan är 1200 x 1200 mm
2
.  

 

Erfarenhetsmässigt [11, 12, 13] kan en lämplig kravnivå gällande spjälkning vara att 

medelspjälkningsdjupet inte får överstiga 10 mm, och att maximalt spjälkningsdjup 

maximalt får uppgå till 40 mm. Det är inte rimligt att ställa högre krav då man alltid får 

räkna med att en viss del av ytan normalt skalas av vid brandprovningen. Detta är ingen 
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spjälkning och denna avskalning påverkar inte brandmotståndet. I de fall där en 

progressiv spjälkning sker blir medelspjälkningsdjupet i princip alltid över 10 mm. 

 

3.1.8.2 Temperatur 

 

Funktionskrav vad gäller temperatur beror på vilken funktion konstruktionen har. När det 

gäller avskiljande förmåga, exempelvis för en betongvägg, gäller att medeltemperaturen 

på den av brand oexponerade sidan inte får stiga mer än 140 K och att i någon enskild 

punkt får inte temperaturen stiga mer än 180 K. Dessa krav finns angivna i ett flertal 

standarder, exempelvis i klassifikationsstandarden EN 13501-2 [16] för 

byggnadselement. 

 

Betong eller sprutbetong kan även användas som ett brandskydd för bakomliggande 

material. Det kan vara skydd för brännbar isolering eller skydd för annan 

spjälkningsbenägen betong. I Norge har Statens Vegvesen använt kravet 380 C för 

skydd av betong i Björvikatunneln, och den nivån bör även kunna användas generellt. När 

det gäller denna typ av brandskydd kan det vara tillämpligt att vid brandprovning även ta 

hänsyn till en avsvalningsfas, d v s ett naturligt brandförlopp efterliknas. 

 

 

3.2 Verifierande provning av betongelement 
 

Brandprov bör utföras på provföremål som i möjligaste mån efterliknar det utförande som 

skall användas i praktiken. Detta är inte alltid möjligt varför vissa förändringar måste 

göras. Det är då viktigt att utforma sina provkroppar på sådant sätt att brandprovet ger ett 

så korrekt resultat som möjligt. Viktiga faktorer som bör tas hänsyn till vid utformning av 

ett brandprov är följande: 

 

 Geometri på konstruktionen i praktiken 

 Belastning 

 Dimensionerande brand 

 

En viktig faktor som kan påverka provningsresultatet är provelementens geometri. Det är 

därför väsentligt att de utformas på ett sådant sätt att de i möjligaste mån motsvarar 

konstruktionen i praktiken. Speciellt viktigt är det i de fall där man kan få en flersidig 

brandbelastning, som exempelvis på balkar eller pelare. En flersidig brandbelastning 

anses generellt ge mer spjälkning jämfört med ensidig brandbelastning. Provelementen 

bör om så är möjligt tillverkas i så stor skala som möjligt. Vid provning av plattor med 

ensidig brandbelastning skall den brandutsatta ytan vara minst 1200 x 1200 mm
2
 för att 

inte randeffekter skall påverka resultatet i orimligt hög grad. 

 

Betongkonstruktioner belastade med tryckspänningar har en större risk för att spjälka. Det 

är därför viktigt att betongelementet är belastat vid provning i de fall där extern last 

förväntas i praktiken. Lasten kan påföras på olika sätt genom exempelvis förspänning, 

ingjutning av rör genom vilka dragstag placeras som efterspänns, eller att lasten direkt 

appliceras mot provkroppen. Oberoende av hur lasten förs på är det viktigt att 

provkroppen armeras för att klara de belastningar som uppstår vid provningen, och 

speciellt vid lastpåföringspunkterna. 

 

Ett förslag på provningsmetod ges i appendix A.  
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3.3 Verifierande provning av sprutbetong 
 

Vid provning av sprutbetong kan principerna från metoden i appendix A tillämpas. I 

tillägg till den metoden måste materialet mot vilket sprutbetongen appliceras definieras, 

och det kan vara olika typer av material. Sprutbetong kan appliceras mot betong, berg 

eller isoleringsmaterial och detta kan påverka funktionen. 

 

För sprutade produkter är vidhäftningsförmågan ofta avgörande för resultatet. Detta kan 

även gälla sprutbetong beroende på mot vilket underlag den sprutas. Ofta används någon 

form av mekanisk förankring. Det är viktigt att även den mekaniska förankringen finns 

med vid provning, och att den är utförd på ett sätt som motsvarar montage i praktiken. 

 

 

3.4 Småskalig provning – utvecklingsprov 
 

Provning av mindre element kan göras i utvecklingssyfte. Dessa prov kan exempelvis 

användas för att jämföra olika betongrecept, hitta lämplig mängd polypropylenfibrer eller 

studera isolationsförmågan. 

 

I vissa fall kan en småskalig provning även användas för att studera om mindre 

förändringar av en verifierad betong kan accepteras. De förändringar som kan verifieras 

med en småskalig provning är exempelvis byten av leverantörer av tillsatsmedel eller 

fibrer, mindre justeringar i betongrecepten eller mindre förändringar i ballastgradering. 

För att denna typ av verifiering skall vara möjlig behövs ett referensprov från den 

ursprungliga betongen. 

 

Vid småskalig provning används vanligtvis plattor som utsätts för ensidig brandpåverkan. 

Plattorna kan vara belastade eller obelastade. Om betongen skall användas i 

tryckbelastade konstruktioner bör provkroppen vara belastad i tryck vid brandprovningen. 

En lämplig metod för dessa prov är exempelvis SP Brand 119, se appendix B. 

  



20 

 

4 Verifiering genom bedömning eller 

beräkning 
 

4.1 Bärförmåga vid brand 
 

Bärförmågan hos betongkonstruktioner kan beräknas med de metoder som specificeras i 

Eurocode EN 1992-1-2 [7]. Det är viktigt att korrekta materialdata används vid dessa 

beräkningar. De data som anges i Eurocode EN 1992-1-2 gäller för konventionell 

vibrerad betong. Om bärförmågan skall verifieras för andra typer av betong skall det 

finnas dokumenterat underlag för de mekaniska och termiska egenskaper som används 

vid beräkningar. Det finns även möjlighet att använda provningsresultat på liknande 

betong där temperaturmätningar gjorts. Dessa resultat kan då användas för att kalibrera 

beräkningsmodellen.  

 

De mekaniska egenskaperna vid höga temperaturer kan bestämmas med de metoder som 

tagits fram av RILEM TC 127-MHT [17-19]. För bestämning av de termiska 

egenskaperna vid höga temperaturer kan exempelvis Transient Plane Source (TPS) 

användas, vilken finns beskriven i  SP metod 3485 [20]. 

 

 

4.2 Spjälkning 
 

Svenska Betongföreningen har tagit fram rekommendationer för bedömning av betong 

och betongelement för användning i tunnlar [21]. I dessa rekommendationer ges ett 

schema som visar när det finns risk för spjälkning. Notera att detta schema inte är 

tillämpligt för sprutbetong. I rekommendationerna ges även besked om när åtgärder som 

inblandning av polypropylenfibrer, isolering eller brandprovning behövs. Vid 

bedömningen används fem olika kriterier. Det första är en bedömning om man kan bortse 

från spjälkning vilket exempelvis kan vara fallet för dammkonstruktioner eller broar. Det 

andra kriteriet gäller betongens fuktinnehåll och där ligger en gräns vid att betongen är i 

jämvikt med 60 % relativ luftfuktighet eller lägre. Det tredje kriteriet ser på vatten-

cementtalet. Vid ett högt vatten-cementtal är risken för spjälkning mindre. Det fjärde 

kriteriet behandlar mängden finmaterial och det material som här skall beaktas är 

cementmängd, mängd filler (exempelvis kalkstensfiller) och eventuell tillsats av silika. 

Det femte och sista kriteriet beaktar extern belastning (egenvikten beaktas inte) och här 

gäller att konstruktioner utsatta för tryckspänningar på de ytor som utsätts för brand har 

större risk för att spjälka. 

 

Den mängd polypropylenfibrer som skall tillsättas betongen, enligt rekommendationerna, 

beror sedan på en riskbedömning där såväl risker för personskador som ekonomiska 

risker skall beaktas. 

 

 

4.3 Täthet/integritet 
 

Täthet/integritet (brandteknisk klass E)  kan bedömas hos konstruktioner tillverkade av 

betong som inte spjälkar vid brand. För att kunna göra denna bedömning krävs att 

betongkonstruktionen kan visas ha tillräcklig bärförmåga vid brand samt att dess 

tvärsnittsdimensioner är större eller lika med de som använts vi verifiering av bärförmåga 

alternativt vid provning.  

  

 



21 

 

4.4 Isolationsförmåga 
 

Isolationsförmågan beräknas enligt Eurocode EN 1992-1-2 [7] förutsatt att de termiska 

egenskaperna är kända. Om dessa saknas, och då speciellt vid hög temperatur, kan de t ex 

mätas upp med TPS enligt SP metod 3485 [20]. 

 

 

4.5 Mekanisk stabilitet 
 

Den mekaniska stabiliteten är svår att bedöma. För att kunna göra en bedömning krävs 

det att en liknande produkt med samma typ av mekanisk förankring har provats. Finns det 

inga provningsunderlag, bör produkten genomgå en verifikationsprovning. 

 

 

4.6 Förändringar av betongsammansättning 
 

Betongsammansättningen kan ibland behöva förändras eller justeras. Exempelvis kan en 

liknande betong ha provats för ett annat projekt, eller att man vill byta leverantör av något 

material. Vid mindre förändringar kan detta bedömas, men en kontrollprovning i liten 

skala enligt exempelvis SP Brand 119 rekommenderas. Vid denna kontrollprovning 

jämförs resultaten mellan originalbetongen och den nya betongen. I tabell 4 ges förslag på 

bedömningar som kan göras avseende betongens brandmotstånd utan att någon ny 

verifieringsprovning behöver genomföras. Däremot rekommenderas att ett småskaligt 

prov enligt SP Brand 119 görs på den ursprungliga och den nya betongen samt att 

bedömningen görs av en tredjepart med god kompetens avseende betong och brand. Det 

bör påpekas att vid dessa förändringar kan andra egenskaper påverkas vilket bör beaktas. 

Exempelvis kan en höjning av lufthalten sänka betongens hållfasthet. Ett byte av 

polypropylenfibrer kan påverka lufthalten hos betongen. 

 

Tabell 4. Bedömning av förändring av betongsammansättning. 

Ändrad 

egenskap/material 

Typ av ändring Intervall/kommentar 

Lufthalt Kan ökas Maximal ökning av 

lufthalten med 100 %, 

exempelvis från 1% till 2% 

Max stenstorlek Kan minskas Kan minskas ett steg, 

exempelvis från 32 mm till 

16 mm 

Ballast Annan leverantör/bergtäkt 

inom närområdet 

Samma 

finhetsmodul/siktkurva 

Tillsatsmedel Byte av leverantör Samma generiska 

tillsatsmedel 

Cement Byte av leverantör Bibehållen cementtyp 

Polypropylenfibrer Mängd fibrer kan ökas Ökning maximalt 0,25 

kg/m
3
 

Polypropylenfibrer Byte av leverantör Diameter och längd skall 

bibehållas 

Vatten-cementtal Kan ökas Maximal ökning med 10 % 

Vatten-pulvertal Kan ökas Vct skall bibehållas 
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5 Sammanfattning och slutsatser 
 

Brandmotståndet hos betong och sprutbetong för tunnlar kan verifieras genom fullskalig 

provning, beräkning eller bedömning. Vilken metod som är tillämpbar beror på vilka 

underlag som finns för den aktuella betongen eller sprutbetongen. Generellt skall det i 

grunden finnas provningsresultat från brandprov med stora provkroppar som visar att 

betongen/sprutbetongen inte spjälkar vid den brandpåverkan som specificerats. Om 

provningsunderlag finns kan mindre förändringar i betongrecept bedömas och 

betongelementens bärförmåga kan beräknas. I de fall där en bedömning kan göras 

rekommenderas att en kontrollprovning genomförs i liten skala. 

 

Ett förslag på provningsmetod för verifiering av betongelement och sprutbetong har 

utarbetats vilket innebär att element brandprovas med en brandutsatt yta på minst 1200 x 

1200 mm
2
. I de fall konstruktionens brandutsatta yta förväntas vara belastad med 

tryckspänningar skall även de element som brandprovas vara belastade i tryck 

motsvarande de spänningar som kan förväntas i praktiken. 

 

I vissa fall kan betong bedömas avseende spjälkningsrisk utan att ett nytt storskaligt 

verifierande prov behöver genomföras. För att detta skall vara möjligt krävs dock att det 

finns verifierande prov genomförda på liknande betong med tillfredsställande resultat. 

När det gäller sprutbetong finns det endast ett begränsat antal provningar genomförda 

varför det med dagens kunskap är svårare att genomföra bedömningar. 

 

Bärförmågan hos betongelement kan beräknas för konventionell betong med metoder från 

exempelvis Eurocode EN 1992-1-2. I de fall endast beräkningar används för verifiering 

måste betongen kunna bedömas avseende risk för spjälkning, dvs det måste finnas 

provningsresultat på liknande betong. Vidare bör indata i form av termiska och 

mekaniska egenskaper kontrolleras så de gäller för den typ av betong som analysen görs 

för. De materialdata som finns i handböcker och Eurocode gäller för konventionell 

betong.  
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Appendix A – Förslag på provningsmetod för 

verifiering 
 

 

Caution 
 

The attention of all persons concerned with managing and carrying out this fire resistance 

test is drawn to the fact that fire testing may be hazardous and that there is a possibility 

that toxic and/or harmful smoke and gases may be evolved during the test. Mechanical 

and operational hazards may also arise during the construction of the test elements or 

structures, their testing and disposal of test residues. 

 

An assessment of all potential hazards and risks to health shall be made and safety 

precautions shall be identified and provided. Written safety instructions shall be issued. 

Appropriate training shall be given to relevant personnel. Laboratory personnel shall 

ensure that they follow written safety instructions at all times. 

 

1 Scope 

 

This standard specifies a test method for determination of probability and amount of 

spalling of concrete and similar materials. It also includes measurements of temperatures 

which may be used for the calibration of design calculations of the load-bearing 

capability of structures. 

 

2 Normative references 

 

This proposed test method incorporates by dated or undated reference, provisions from 

other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the 

text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent 

amendments to or revisions of any of these publications apply to this test method only 

when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest  

edition of the publication referred to applies. 

 

EN 1363-1 Fire resistance tests Part 1: General requirements 

EN 1363-2 Fire resistance tests Part 2: Alternative and additional procedures 

EN ISO 13943 Fire safety – Vocabulary 

SS 131710  Concrete structures – Concrete cover 

IEC 60584-1 

 

3 Definitions, symbols and designations 

 

For the purposes of this test method, the definitions are given in EN 1363-1 and EN ISO 

13943. 

 

4 Test equipment 

 

4.1 General 

 

Test equipment not defined below shall be as specified in EN 1363-1, and if applicable 

EN 1363-2. 
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4.2 Load cells 

 

Load cells for monitoring the pre- or post-stress applied to the test specimens. The load 

cells shall have an accuracy of  3 % of the applied load. 

 

4.3 Furnace thermocouples 

 

The type of furnace thermocouple depends on the maximum temperature of the time-

temperature curve to be used in the test as follows; 

 

Maximum temperature ≤ 1100 C in accordance with EN 1363-1 

Maximum temperature > 1100 C see annex A 

 

4.4 Thermocouples for measurement of concrete temperature 

 

See annex B 

 

5 Test conditions 

 

The heating and pressure conditions and the furnace atmosphere shall conform to those 

given in EN 1363-1 or if applicable EN 1363-2. If other conditions are used it shall be 

clearly stated in the test report. 

 

6 Test specimen(s) 

 

6.1 Size 

 

6.1.1 Full scale specimens 

 

The width and the length of fire exposed surface of the test specimen shall be at least 1.2 

m. The thickness of the specimen shall be as in practice. 

 

Note: The thickness of concrete elements can generally be limited to 300 mm in tests with 

fire duration of less than 300 minutes. 

 

6.1.2 Small scale specimens 

 

The width and the length of fire exposed surface of the test specimen shall be at least 0.35 

m. The thickness of the specimen shall be as in practice. 

 

6.2 Number 

 

At least two identical specimens shall be tested. 

 

6.3 Design 

 

6.3.1 Full scale specimens 

 

The test specimen shall be reinforced as in practice. It is also important to ensure that the 

specimen is reinforced to manage external forces, if any, applied during testing. 

 

6.3.2 Small scale specimens 

 

The small scale test specimens may be reinforced. 
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6.4 Verification 

 

6.4.1 Concrete mix 

 

The client shall provide a recipe of the concrete mix including at least the following; 

- size distributions of the used aggregates 

- type of aggregates 

- type and amount of fillers 

- type and amount of cement 

- amount of water 

- type and amount of additives 

 

The client shall also provide information on the manufacturing of the concrete including 

mix schedule, mixing times and storage details until the specimens have been delivered to 

the test laboratory. 

 

The compressive strength of the concrete shall be tested in accordance with SS 131710. 

Thus special specimens for these measurements shall be manufactured with the same 

concrete as the test specimens. 

 

6.4.2 Reinforcement 

 

The client shall provide drawings of the reinforcement. 

 

6.4.3 Moisture content 

 

The moisture content shall be verified close to the time of fire testing. This may be done 

on separate concrete specimens of the same mix, stored in the same manner as the test 

specimen. It can also be done through measurement of the relative humidity at different 

depths of the test specimen. Although this requires that the sorption isotherm is known 

for the concrete mix in order to calculate the moisture content. 

 

7 Conditioning 

 

The specimen shall be conditioned as required by the client. How the test specimen has 

been conditioned shall be clearly described in the test report. 

 

8 Installation of test specimens 

 

8.1 Full scale specimens 

 

The test specimen shall be placed on a horizontal furnace. It is possible to test more than 

one specimen at the time as long as the required size of the specimens is fulfilled. 

 

The specimens shall be supported at two edges, and free at the other two edges. At the 

free edges the space between the specimen and other material used for covering the 

furnace shall be insulated with an insulation that does not melt during the fire test. 

 

8.2 Small scale specimens 

 

The test specimens shall be placed on a horizontal furnace. The specimens can be 

supported at two or four edges. 
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9 Application of instrumentation 

 

9.1 Temperature measurements in the specimen 

 

The temperature may be measured in the test specimen at different depths. In the full 

scale test specimens the temperature should be measured at a distance of, for example 10 

mm, 20 mm, 40 mm, 80 mm and 160 mm from the fire exposed surface. Measurements 

are preferably made at four locations situated in the quarter points of the fire exposed 

surface, see figure 1. 

 

 

Figure 1. Location of thermocouples in the full scale specimen. 

 
 

In the small scale specimens it is recommended that the temperature is measured at two 

depths 10 mm and 50 mm from the fire exposed surface and at one location at the centre 

of the exposed surface. 

 

9.2 Load measurements 

 

The load shall be applied to monitor the external load. See appendix C for guidance on 

how load can be measured. 

 

10 Test procedure 

 

10.1 Fire test 

 

The fire test shall be carried out using the equipment and procedures in accordance with 

EN 1363-1. 

 

10.2 Load application 

 

Apply and control the load in accordance with EN 1363-1. 

 

Fire exposed surface 

F
ire ex

p
o

sed
 su

rface 
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10.3 Observations during the test 

 

Monitor the specimen and make observations of the behaviour of the test specimens in 

accordance with EN 1363-1. Special attention shall be made on eventual spalling. 

 

10.4 Termination of the test 

 

Terminate the test for one or more reasons given in EN 1363-1. 

 

10.5 Observations and measurements after the fire test 

 

After the fire test the spalling depth shall be measured in a grid of maximum 100 mm 

equidistance. The spalling depths measured closer than 200 mm from the edge of the fire 

exposed surface shall be omitted from the determination of the mean spalling depth. 

 

11 Test results 

 

11.1 Temperature rise in the concrete 

 

The mean temperature at each depth as well as the temperature measured at each position 

shall be reported. 

 

11.2 Spalling 

 

The spalling shall be presented as a mean spalling depth where a boundary zone of 200 

mm is omitted. In addition to the mean spalling depths also the measured spalling depth 

in each measured position as well as the maximum spalling depth shall be reported. 

 

12 Test report 

 

In addition to the items required by EN 1363-1, the following shall also be included in the 

test report: 

 

a) Specification of the concrete mix including type of aggregates and grain size 

curves, type of cement, type of additives, and the amount of the different materials 

used 

 

b) Specification of the manufacturing process of the concrete 

 

c) Specification of the complete curing/conditioning process from casting to fire 

testing 

 

d) Maximum spalling depth and location. 

 

e) Mean spalling depth of the fire exposed surface excluding the region closer than 

200 mm from the edges of the fire exposed surface. 
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Annex A 

(normative) 

 

Furnace temperature measurement 
 

If the furnace temperature will exceed 1100 C special high temperature thermocouples 

shall be used, such as type „S‟ as specified in IEC 60584-1. The furnace thermocouples 

shall in this case have measuring junctions that consist of either (a) or (b). 

 

(a) Bare wires, 0.75 mm to 1.50 mm in diameter welded or crimped together at their ends 

and supported and insulated from each other in a twin bore porcelain insulator except that 

the wires for 25 mm approximately from the weld or the crimp shall be separated from 

each other by at least 5 mm. Such thermocouples shall be replaced after 6 hours exposure 

or be recalibrated after every 6 hours of use. 

 

(b) Wire contained within a mineral insulation and in a heat resisting steel sheath of 

diameter 1.5 mm, the hot junctions being electrically insulated from the sheath. The 

thermocouple hot junction shall project 25 mm from a porcelain insulator. The assembly 

shall have a response time on cooling in air of not greater than 30 seconds. 
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Annex B 

(normative) 

 

Fixing of thermocouples in the concrete and routing of cables 
 

B.1 Introduction 

 

 The accurate measurement of concrete temperature is fundamental for assessment 

of other structures with the tested concrete quality. The type of thermocouple and 

the method of attachment and routing, protection and connection to suitable 

compensating cables or extensions shall therefore be considered carefully. This 

annex offers guidance on suitable procedures. 

 

B2. Types of thermocouples 

 

 Several different kinds of thermocouple wire are suitable, including types „T‟, „N‟, 

„K‟ and „J‟ as specified in IEC 60584-1. 

 

 The diameter of each wire shall be in excess of 0.5 mm to ensure that mechanical 

problems do not result from the possible strains on the wire introduced during the 

specimen manufacturing and the test. 

 

 Suitable thermocouples shall be provided with insulation between the two wires, 

and between each wire and any external conducting material such that there shall 

be no failure likely during the test. 

 

 The wires shall be of such material, or protected, so no failure occurs during the 

curing by the aggressive environment within the concrete. 

 

B.3 Fixing of thermocouples 

 

 The hot junction of the thermocouple shall be attached in the mould in such way 

that it not affects the response or accuracy of the thermocouple. 

 

 Irrespective of the fixing methodology, it is essential that the two thermocouple 

wires do not make contact beyond the hot junction which shall be in the concrete. 

 

B.4 Routing of thermocouple wires 

 

 Every attempt shall be made, whenever possible, to ensure that the wire from the 

hot junction follows a route to the cold junction which does not expose it to a 

temperature in excess of the hot junction temperature. A general rule is that the 

wire should follow the isotherm at least 150 mm from the hot junction within the 

test specimen. 

 

B.5 Connection of thermocouples 

 

 No connections shall be made between the thermocouple wire and any extension or 

compensating cable within any region of high temperature. 

 

 Compensating leads shall always be of a type appropriate to the thermocouple 

wire. 
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B.6 Thermocouple failures 

  

 Thermocouple failures are not always easily identifiable. Failure may be caused by 

a break within the wires or by failure of the electrical insulation between the wires, 

thereby short circuiting the hot junction. 

 

 Obvious signs of failure, however, are: 

 

 - a sudden decrease of indicated temperature from that previously recorded; 

 

 - a sudden increase in indicating temperature to a value representing the maximum 

range of the recording device; 

 

 - a „floating or wandering‟ indicated temperature inconsistent with anticipated 

values. 

 

 A common sign of electrical insulation failure may be the observation of an 

indicated temperature value inconsistent with that of the furnace. 
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Annex C 

(normative) 

 

Load application 
 

 

C.1 Introduction 

 

 The specimen shall be subjected to a stress as in practice. This is of major 

importance when examining the probability and amount of spalling. Since it can be 

difficult to apply the load in such way as it is done in practice this annex offers 

guidance on suitable procedures.  

 

C.2 Load application 

 

 The load can be applied to the specimen through pre-stressing, post-stressing or 

external loading. When pre/post-stressing is utilized it is normally difficult to keep 

a constant stress level. Due to expansion of the concrete when heated, the stress 

may increase. If the pre/post-stress wires/bars are heated they loose their stiffness 

and the stress level decreases. It is therefore important that the used loading 

arrangement is well described in the test report and that the load level is measured 

during the test. 

 

 An example on load application is shown in figure C1. The load is applied through 

post-stress bars going through the test specimen. When using such arrangement 

tubes must be placed in the mould before casting through which the bars can be 

placed. 

 

 

 

Figure C1. Load application through bars with load measurements. 
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Annex D 

(informative) 

 

Example on test specimen 

 
Figure D1. Example on test specimen for verification tests [2].  
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Figure D2. Specification of reinforcement geometry. 
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Appendix B – SP Brand 119 
 

 

1 Sammanfattning 
 

I denna metod beskrivs brandprovning av byggnadskonstruktioner i liten skala 

och de villkor i fråga om temperatur och andra förhållanden som därvid skall 

gälla. 

 

Provningarna kan vara av t ex orienterande, verifierande eller jämförande art. 

Resultaten från provning i liten skala kan inte utgöra tillräckligt underlag för 

brandteknisk klassificering. 

 

 

2 Syfte och användningsområde 
 

Resultaten från brandprovningar utförda enligt denna metod är främst avsedda att 

användas i följande fall. 

 

• orienterande provning, t ex inför brandprovningar i full skala 

• jämförande provning, mellan olika konstruktionslösningar 

• referensprovning i samband med typprovning 

• verifierande provning, t ex i samband med tillverkningskontroll 

 

Provningsmetoden kan bl a tillämpas på  

 

• skivmaterial 

• isoleringsmaterial 

• sandwichkonstruktioner 

• detaljlösningar 

 

Provningsmetoden är inte tillämpbar för att undersöka konstruktioners motstånds-

förmåga mot genomträngning av heta gaser och flammor, materialsönderfall eller 

deformationer, vilket kan ha avgörande betydelse för brandmotståndet i full skala. 

 

 

3 Referenser 
 

SIS 02 48 20, utgåva 2, daterad 1977-07-01 (ISO 834-1975) 

 

 

4 Utrustning 
 

4.1 Ugn 

 

Provningen utförs i en gaseldad ugn, som har minsta innermått längd/höjd x bredd 

x djup = 440 x 355 x 460 mm. Ugnen ska kunna användas för provning av 

horisontella och vertikala konstruktioner. 
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Ugnen ska från insidan vara uppbyggd av: 

• 3 mm puts av vattenglasbaserad eldfast cement, t ex "nr 212 H-23 Höganäs" 

• 2 x 35 mm isolertegel med minst densitet 800 kg/m3, t ex "Höganäs, Porosil-

G" 

• 10 mm stenull med minsta densitet 28 kg/m3 

• 3 mm stålplåt 

 

Till en öppning, i ugnens ena långsida, med diametern 87 mm placeras en 

rökkanal (skorsten). 

 

Ugnens konstruktion och provuppställning visas i bilaga 1. 

 

4.2 Termoelement 

 

Temperaturen i ugnen mäts med termoelement utformat enligt SIS 02 48 20.  

 

Mätningarna av temperaturen på och i provföremålet utförs med termoelement 

utformade enligt SIS 02 48 20.  

 

 

5 Provföremål 
 

Provföremålet monteras horisontellt eller vertikalt beroende av hur det ska 

användas i praktiken 

 

Provföremålet placeras mot ugnen genom att en stålram placeras utanför/ovanpå 

provkroppen och spännes mot ugnen med t ex tvingar. Ramen ska inte täcka prov-

föremålet så att provresultatet påverkas. 

 

5.1 Storlek på provföremålet 

 

Provföremålet kan maximalt ha måtten längd/höjd x bredd = 500 x 600 mm.  

 

5.2 Materialkontroll 

 

Erforderlig materialkontroll utförs normalt i samband med provningen, t ex 

uppmätning av densitet. 

 

5.3 Mätning av provföremålets temperatur 

 

Temperaturen kan mätas inuti och på ytan av provföremålet. Omfattningen av ter-

moelement avgörs i varje enskilt fall. 

 

Temperaturerna ska registreras minst var 30:e sekund. Uppmätta temperaturer 

redovisas som funktion av tiden. 
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6 Provning 
 

6.1 Ugnstemperatur 

 

Brandpåverkan sker enligt standardbrandkurvan med temperaturstegring och 

toleranser enligt SIS 02 48 20.  

 

Temperaturen i ugnen mäts med ett termoelement placerat 100 mm ifrån centrum 

av provföremålet. Temperaturerna ska registreras minst var 30:e sekund. 

Uppmätta temperaturer redovisas som funktion av tiden. 

 

6.2 Ugnstryck 

 

Trycket i ugnen registreras ej. Provning utförs med rökgasspjället från ugnen 

öppet. 

 

6.3 Visuella observationer 

 

Omfattningen av observationer under och efter provningen avgörs i varje enskilt 

fall. 

 

 

7 Resultat 
 

Hur resultaten ska tolkas avgörs i varje enskilt fall. Normalt kan inte enbart 

resultaten från provning i liten skala utgöra tillräckligt underlag för brandteknisk 

klassificering. 

 

 

8 Rapport 
 

Provningsrapporten ska bl a ge besked om följande. 
 

a) namn och adress på brandlaboratorium 

b) datum och beteckning på rapport 

c) namn och adress på uppdragsgivare 

d) provningsdatum 

e) namn på tillverkare och tillverkningsställe 

f) produktens eventuella varubeteckning och provföremålets märkning 

g) provföremålets uttag 

h) provningens ändamål 

i) provningsmetod 

j) beskrivning av provföremålet 

k) provuppställning 

l) kontroll av provföremålet 

m) visuella observationer och tidpunkt då de utförts 

n) registrerade temperaturer 

o) provningsresultat 
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