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Provning
gens ändaamål

Ändamållet med prov
vningen var aatt utvärdera brandspridniingsegenskapperna hos
provförem
målet beskriv
vet under puunkt 2.

2

Provuppsställning

2.1

Generell in
nformation
n

Provföremålet utgjordes av en braandskyddsim
mpregnerad granpanel
g
moonterad mot granläkt.
g
Uppbygggnaden framg
går av kapiteel 2.2 nedan samt
s
av uppd
dragsgivarenns ritning i biilaga 1. I
de fall dåå uppdragsgivarens ritninngar inte överensstämmerr med provfööremålets
uppbygggnad har SP strukit
s
eller ggjort ändringar i bilagorna.

2.2

Provförem
mål

Fasadbekklädnadens dimension
d
vaar (bredd x hö
öjd) 4000 x 6000
6
mm och
ch den monteerades
mot en läättbetongväg
gg på SPs proovutrustning för fasadbek
klädnader.
Provföremålet bestod
d av granläktt och en horissontellt brandskyddsimprregnerad graanpanel.
Granpaneelen var enligt uppdragsggivaren imprregnerad i en
n vacuum/tryc
yck process.
Impregneeringsvätskan var beteckn
knad Nordic Preventor
P
An
nti Flame ochh den nomin
nella
mängdenn som använd
des var 180 kkg/m3.
Fasadbekklädnaden vaar från insidaan uppbyggd
d av en ståend
de träläkt av gran med dimension
(bredd x tjocklek) 45 x 45 mm. T
Träläkten skru
uvades fast med
m lättbetonngskruv med
d
dimensioon (diameter x längd) 8 x 120 mm. Lääktens placerring framgårr av bilaga 1.
Utanpå trräläkten mon
nterades en ffalsad liggand
de panel med
d dimension (synlig bred
dd x
tjocklek)) 127 x 21 mm
m. Panelen sspikades med
d två 50 mm galvade pannelspikar per regel.
Mellan våningsplanen
v
n gjordes ettt avbrott i bek
klädnaden occh ett midjebbleck monterrades. I
nederkannt av våningssplanet monteerades mellaan den ståend
de läkten en lliggande läktt med
dimensioonen (bredd x tjocklek) 445 x 34 mm. Luftspalten minskades vvid den liggaande
läkten tilll 11 mm. I faasadens nedeerkant samt i ovan- och nederkant
n
av fönsteröppn
ningarna
monteraddes mellan deen stående lääkten en ligg
gande läkt meed dimensionnen (bredd x
tjocklek)) 45 x 45 mm
m.
Runt fönnsteröppningaarna monteraades en smyg
g med dimen
nsionen (breddd x tjocklek
k)
115 x 22 mm samt ettt foder med dimensionen
n (bredd x tjo
ocklek) 95 x 21 mm och med
radie 4. Fönsterinkläd
F
dnaden bestood av brandsk
kyddsimpreg
gnerad granppanel. Fönsteerbleck
monteraddes i ovan- och nederkannt av fönsterö
öppningarna. Fönsterbleck
cken gick ut 20
2 cm på
vardera sida
s om fönstteröppningarrna.
Fasadbekklädnadens uppbyggnad
u
fframgår av uppdragsgiva
u
arens ritning i bilaga 1.
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Leverans och
o monterring av provföremål

Material till provföreemålet var utvvalt och insäänt till SP av uppdragsgivvaren. Det an
nkom till
SP den 11 december 2014.
Virket im
mpregneradess enligt uppddragsgivaren den 13 – 14 oktober 20114.
Provföremålet monteerades mot enn lättbetongv
vägg på SPs provutrustnin
p
ng för
fasadbekklädnader. Provföremålet monterades av uppdragssgivaren den 11 – 12 december
2014. SP
P bevittnade monteringen
m
n. Provuppstäällningen fram
mgår av bilaaga 2.

2.4

Konditioneering

Fasadbekklädnaden fö
örvarades i SP
Ps ugnshall fram
f
till prov
vningen. Tem
mperaturen i
ugnshalleen var i medeltal 17 °C ooch den relatiiva fuktighetten var i meddeltal 60 % under
u
denna tidd.

2.5

Verifiering
g

2.5.1

Verifiering av provföreemål

Provföremålets övereensstämmelsee med uppdrragsgivarens ritningar ochh specifikationer
utfördes av SP i samb
band med moontaget av prrovföremålett i SPs ugnshhall.
2.5.2

Kontroll av
v egenskaperr hos ingåen
nde materiall
Maaterial

Densitet
D
(kg/m
(k 3)

Pannel
Fodder
Läkkt

417
4
432
4
553
5

Fukktkvot1)
(%)
9,,9
9,,6
9,,2

Fuktkvot beräknad efteer uppvärmninng i 105 °C.

Kontrolleen utfördes den
d 15 decem
mber 2014 påå material utttaget i sambaand med att
provförem
målet monterades i SPs llokaler.
Kontrolleen syftar till att verifiera materialdataa och dimenssioner hos inggående mateerial och
komponeenter i provfö
öremålet. Om
mfattningen av
a utförda mätningar
m
ochh tillämpad metodik
m
kan
avvika frrån standardiiserad provniingsmetod. Resultaten
R
sk
ka därför intee betraktas so
om formella
materialddata.
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Provning
g och resu
ultat

Provninggen utfördes den 15 decem
mber 2014 i SPs stora slääckningshall .

3.1

Provningsfförhållandeen

Brandkälllan utgjordees av 60 liter heptan i baljjor, placerade enligt bilagga 2. Provnin
ngen
avslutas när
n brandkälllan brunnit uur. Provningen pågick un
nder 17,8 minnuter.
Lufttempperaturen varr vid provninngens start 16
6 C och den
n relativa lufttfuktigheten var 45 %
i släckninngshallen.

3.2

Bevittnand
de av provn
ning

Provninggen bevittnad
des av Christtian Lundborrg, Glenn Sveensson och M
Morten Bjerk
knæs från
Akzo Noobel Industriaal Coatings A
AB samt Ulrik Lindgren och Bengt R
Ragnarsson frrån
Ingarps Tryckimpreg
T
gnering AB.

3.3

Mätningarr

3.3.1

Temperaturrer

Temperaaturen under takfoten upppmättes med två termoeleement (C1 – C2).
Termoeleementens plaacering fram
mgår av bilagaa 3.
Uppmättta temperaturrer vid takfotten framgår av
a bilaga 4.
3.3.2

Värmeflödee

Värmeflöödet mot pro
ovföremålet uuppmättes med
m en värmeflödesmätaree.
Värmeflöödesmätaren var placeradd i centrum av
a den nedre fiktiva fönstteröppningen
n.
Tillverkaare av värmeflödesmätareen var Medth
herm.
Det uppm
mätta värmefflödet i centru
rum av den nedre
n
fiktiva fönsteröppniingen framgåår av
bilaga 5.
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Observatio
oner

Fotografi
fier tagna i saamband med provningen framgår av bilaga
b
6.
3.4.1

3.4.2

Observation
ner under p
provningen
Tidd
minn:s

Observationner

00::00
01::20
04::00
04::10
04::40
06::00
07::00
09::20
10::40
11::40
13::40
14::00
15::10
16::10
17::00
17::50

Brandkällann av heptan antänds.
a
Prov
vningen starttar.
Svag rök koommer ut fråån brandrumm
met.
Lågor slår uut från brand
drummet.
Ett svagt knnastrande lju
ud hörs från fasaden.
f
Lågor når tiill ovankant av det nedre fönstret.
Brinner i faasadens nederkant.
Lågor når tiill nederkantt av det övre fönstret.
Brinner i faasaden utmed
d vänster sidaa av det nedrre fönstret.
Lågor når uupp till fasadens halva hö
öjd.
Små brinnaande bitar faller ner och slocknar direkkt.
Lågor når tiill nederkantt av det övre fönstret.
Brinner runntom det nedrre fönstret.
Brinner häfftigt mot mid
djeblecket meellan fönstrenn utmed hög
ger sida.
Små bitar aav glödande kol
k faller nerr.
Lågor avtarr och tjock sv
vart rök kom
mmer ut från bbrandrummeet.
Provningenn avslutas.
Brandkällann har slocknaat och fasadeen släcks medd vatten.

Observation
ner efter proovningen

nför det nedre fönstret. Paanelen går sö
önder när
Fasadbekklädnaden ärr kraftigt förkkolnad nedan
vatten sppolas på fasad
den.
Inget otilllåtet nedfall har skett.
Brandsprridningen i faasadbeklädnaaden är begrränsad och sp
prider sig intee ovanför neederkant
av det övvre fönstret.
Skadebilden på fasad
dbeklädnadenn framgår av
v bilaga 7.
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Sammanffattning

Provföremålet, beskrrivet i kapitell 2, har brand
dprovats enliigt SP FIRE 105, utgåva 5,
daterad 1994-09-09
1
under
u
17,8 m
minuter. Följaande resultat erhölls:
-

IInga stora deelar av fasadeen föll ner, vilka
v
kan orsaaka fara för uutrymmande
m
människor
elller räddninggspersonal.

-

Brandspridniingen i ytskikktet samt inu
B
uti fasadbekllädnaden varr begränsad och
o
s
spred
sig intee ovanför nedderkant av fö
önstret två vååningar ovannför brandrum
mmet.

-

Temperaturen under takfo
T
foten översteg
g ej 500 °C under
u
någon sammanhän
ngande
t
tidsperiod
län
ngre än 2 minnuter.

-

Temperaturen under takfo
T
foten översteg
g ej 450 °C under
u
någon sammanhän
ngande
t
tidsperiod
län
ngre än 10 m
minuter.

-

Värmeflödet in mot fasadden i centrum
V
m av fönstret i våningen oovanför
b
brandrumme
t översteg innte 80 kW/m2.

Provninggsresultaten avser
a
endast det beskrivn
na provförem
målets beteendde under de
betingelsser som råddee vid provninngen. Vid an
ndra förutsätttningar, t ex annat brandfförlopp,
kan därföör konstruktiionens beteennde avvika från
fr det redov
visade provnningsresultateet.

S
SP Sverigess Tekniska Forskninggsinstitut
F
Fire Researcch - Brandm
motstånd
U
Utfört av

Granskat
G
av

___Signature_1

__Signature_2

C
Charlotta Skaarin

Patrik
P
Johanssson

B
Bilagor: 1 – 7 (en sida peer bilaga)

S
SP Sveriges Tekniska
T
Fors
skningsinstitu
ut

4P06754

REF: ................................

1

APP: ................................

Bilaga: 4
Rapport: 4P06754
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Värmeflöde vid nedre fiktiva fönsteröppningen

2

Värmeflöde (kW/m )
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Foto nr: 1
Provföremålet i början av
provningen.

Foto nr: 2
Provföremålet under
provningen.

Foto nr: 3
Provföremålet vid slutet av
provningen, innan fasaden
släckts med vatten.

