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SAMMANFATTNING 
 

Flamskyddsmedel har visat sig ha en stor påverkan på både miljö och hälsa. Den 
grupp flamskyddsmedel som i stor utsträckning har använts sedan slutet på 70-
talet till början av 00-talet för textilier är polybromerade difenyletrar (PBDE). De 
är halogenerade ämnen som är svårnedbrytbara, persistenta, i vissa fall även 
bioackumulerande och toxcistiska. Studier har visat att dessa ämnen upptäckts i 
både miljö och i människokroppen. Människan exponeras av dessa ämnen, 
framförallt genom damm och livsmedel. I synnerhet feta fiskar eftersom PBDE 
drar sig till organismer och fettvävnader. I takt med att brandkraven i många 
länder ökar är behovet av ett substitut för bromerade flamskyddsmedel stort. 
Flera typer av PBDE är idag förbjudna i Europa men problemet kvarstår då det 
fortfarande existerar i importerade produkter. För att komma ifrån 
flamskyddsmedel i lös inredning, exempelvis soffor och madrasser skulle ett 
barriärmaterial innehållande naturligt flamskyddade material vara ett bra 
substitut. 
 
För lös inredning är det viktigt med komfort, det fanns i studien ett intresse av att 
se hur naturligt flamskyddat material tillsammans med ull betedde sig vid en 
flamspridning. Ull i sig har en hög komfort och har ett naturligt flamskydd på 
grund av sitt höga LOI. För att uppnå ett resultat på vilken FR-fiber som skulle 
studeras vidare tillsammans med ull, har flamtester på Kevlar, Nomex, Protex och 
Flamestop utförts. De är uppbyggda med olika typer av naturligt flamskydd i 
form av aramider, modakryl och fosfor behandlad viskos.  

  
Med resultatet från flamtesterna utfördes vidare tester och analyser på tre 
kombinationer av Flamestop/Ull, innehållande tre olika procentsatser. 
Testmetoder i form av antändning och flamspridning har utförts på de olika 
kombinationerna, för att göra det möjligt att analysera om hur de flamskyddade 
materialet uppförde sig tillsammans med ull. Samt om det gjorde någon skillnad 
vilken procentandel Flamestop kombinationen innehöll.  
 
Resultatet av testmetod för antändning på tre spridda procentandelar 
Flamestop/Ull som erhölls, var att en högre procentandel Flamestop gentemot ull 
gjorde det möjligt för materialet av självslockna i ett tidigt stadie. I 
flamspridningstestet visade det sig att procentandelarna inte gjorde någon skillnad 
för spridningens framfart. Det gick att utläsa av testerna att proverna med 
flamskydd i vinkelrät riktning mot flammans riktning bildade ett skyddande skikt 
av förkolnad fosfor från Flamestop. Flamman och Flamestop i längsgående 
riktning resulterade i större skada på materialet. För att göra det möjligt att 
undersöka mer om riktningen på det flamskyddade materialet hade det varit 
intressant att studera flamspridningen med materialet i både väft och varp.  
 
Nyckelord: naturligt flamskydd, barriärmaterial, inbyggt flamskydd, LOI, textil, 
brandkrav, fosfor, FR-fiber.  
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ABSTRACT 
 

Flame-retardants have a great impact on the environment and health. 
Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) are the group of flame-retardants that 
mainly has been used since its entrance in the late 70s until the early 00s. PBDEs 
consist of Organobromine compounds, different types of halogenated 
compounds, which are highly resistant to degradation, persistent and in some 
cases even bioaccumulative and toxic. It has been ensured in previously studies 
that PBDEs has been found in the human body and in the environment. Humans 
are exposed every day to these pollutants through dust, food and especially from 
fatty fishes, as living organisms and fatty tissues are easily attracted to PBDE. A 
lot of the existing PBDE are forbidden in Europe; however, the issue still exist as 
imported products can contain PBDE. As the fire safety regulations in many 
countries increases, it is necessary to find a substitute for flame-retardants. To 
lessen or completely remove flame-retardants in loose interiors, as couches and 
mattresses a barrier-material could be a good substitute. 
 
Comfort is an important component for loose interiors; in this study there was an 
interest to see how a material with inherent natural flame resistance behaved with 
wool. Wool, that has a good comfort and a natural resistance of flame, due to its 
high LOI. To decide which FR-fibre that will be looked into and analysed in this 
essay an ignition test on Kevlar, Nomex, Protex and Flamestop were made. These 
materials have different structures of flame resistance, in form of aramids, 
modacrylic and phosphorus viscose. 
 
Three different percentages of Flamestop/Wool were created from the results of 
the previous mentioned ignition test. These three percentages were weaved into a 
plain weave, tested and analysed. Ignition and flame spread were tested on the 
weaves, analysed to see how the natural flame resistant material behaved together 
with wool and if there were any differences when comparing the different test 
specimens.  
 
The result of the ignition and flame spread tests showed that the percentages of 
Flamestop played a role in the ignition test; the ability to extinguish was greater 
with a higher percentage of Flamestop in the weave. It was not possible to see a 
difference in the test of flame spreading. The test specimens with the FR-fibre 
perpendicular to the flames direction showed a better result than the test 
specimens with the FR-fibre in a longitudinal direction to the flame. It would be 
of interest to study weaves with FR-fibres in both directions of warp and weft.  

 
Key words: Natural flame-resistance, barrier material, inherent flame resistance, 
LOI, textile, fire safety, phosphorus, FR-fibre.     
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POPULÄRVERSION AV SAMMANFATTNING 
 

Flamskyddsmedel har visat sig ha en stor påverkan på både miljö och hälsa. 
Flamskyddsmedel har sedan slutet på 70-talet till början av 00-talet använts i stor 
utsträckning. Kemikalierna som använts för att ge textilier flamskydd är 
svårnedbrytbara, långlivade, i vissa fall kan de även dra sig till levande varelser 
samt vara giftiga. Studier har visat att dessa ämnen upptäckts i både miljö och i 
människokroppen. Människan exponeras av dessa ämnen, framförallt genom 
damm och livsmedel. I synnerhet feta fiskar eftersom en del av dessa kemikalier 
drar sig till varelser och fettvävnader. I takt med att brandkraven i många länder 
ökar är behovet att ersätta miljöfarliga flamskyddsmedel stort. Flera typer av 
dessa flamskyddsmedel är idag förbjudna i Europa men problemet kvarstår då det 
fortfarande existerar i importerade produkter. För att komma ifrån 
flamskyddsmedel i lös inredning, exempelvis soffor och madrasser skulle ett 
barriärmaterial innehållande naturligt flamskyddade material vara ett bra 
substitut. 
 
För lös inredning är det viktigt med komfort, det fanns i studien ett intresse av att 
se hur naturligt flamskyddat material tillsammans med ull betedde sig vid en 
flamspridning. För att uppnå ett resultat på vilket naturligt flamskyddat material 
som skulle studeras vidare tillsammans med ull, har flamtester på varumärkena 
Kevlar, Nomex, Protex och Flamestop utförts. De är uppbyggda med olika typer 
av naturligt flamskydd i sin kemiska struktur. 
 
Med resultatet från flamtesterna utfördes vidare tester och analyser på tre 
kombinationer av Flamestop/Ull, innehållande tre olika procentsatser. 
Testmetoder i form av antändning och flamspridning har utförts på de olika 
kombinationerna, för att göra det möjligt att analysera hur de flamskyddade 
materialet uppförde sig tillsammans med ull. Samt om det gjorde någon skillnad 
vilken procentandel Flamestop kombinationen innehöll.  
 
Resultatet av testmetod för antändning på tre spridda procentandelar 
Flamestop/Ull som erhölls, var att en högre procentandel Flamestop gentemot ull 
gjorde det möjligt för materialet av självslockna i ett tidigt stadie. I 
flamspridningstestet visade det sig att procentandelarna inte gjorde någon skillnad 
för spridningens framfart. Det gick att utläsa av testerna att riktningen på väven 
spelade roll vid antändning och flamspridning. Väven var endast vävd med det 
flamskyddade materialet i ena riktningen och det hade varit intressant att väva 
upp en väv med naturligt flamskyddat material i båda riktningarna för att studera 
om resultatet hade blivit bättre. 
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FÖRKORTNINGAR OCH FÖRKLARINGAR 
 

Ordlista över förkortningar och begrepp som behandlas i rapporten. 
 

FR-fiber Flame Resistant fiber 

F/U Flamestop/Ull 

P/U Protex/Ull 

N/U Nomex/Ull 

LOI Limiting Oxygen Index, minsta volymkoncentration av 
syre ett material behöver för att brinna. 

PBDE Polybromerade difenyetrar, Organiska halogenerade 
flamskyddsmedel. 

PENTA, OKTA, 
DECA 

Tre typer av polybromerade difenyletrar, förkortas ofta 
pentaBDE, oktaBDE och decaBDE 

PFR Fosforbaserat flamskydd, bestående av föreningar av 
fosfor.  

Lös Inredning Inredning som i en bostad inte sitter fast, såsom soffor, 
madrasser, bord, stolar mm.   
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1. INLEDNING 
 

1.1. INTRODUKTION 
 
Det finns idag mycket flamskyddsmedel i omlopp. När brandkraven ökar, så ökar 
även användandet av flamskyddsmedel. Många av dessa kemikalier har visat sig 
ha en negativ påverkan på både miljö och hälsa, därför har material med naturligt 
flamskydd dykt upp på marknaden. Bromerade flamskyddsmedel har till största 
del använts additivt på textilier och möbler för att fördröja en brandutveckling. 
Sedan slutet av 1970-talet till början av 2000-talet användes i stor utsträckning 
polybromerade difenyletrar (PBDE) 1 . Penta- okta- och decabromdifenyleter 
(BDE) är de tre PBDE som till textilier har använts mest. Dessa kemikalier är 
svårnedbrytbara, persistenta och i vissa fall även bioackumulerande och giftiga. 
Sedan början av 2000-talet är tillverkning av dessa kemikalier i Sverige och EU 
förbjudet, det kan dock finnas i importerade produkter. Många studier kring hur 
PBDE påverkar miljö och hälsa har gjorts, det har visat att människan i stor 
utsträckning exponeras av dessa kemikalier genom luft och livsmedel. I synnerhet 
feta fiskar då PBDE drar sig till levande organismer och fettvävnader. (Sjödin, 
Patterson & Bergman 2003)  
 
För att komma ifrån användandet av flamskyddsmedel har en del studier kring 
naturligt flamskyddade material genomförts. Ull har naturligt flamskyddade 
egenskaper och anses vara den naturliga fiber som har bäst naturligt flamskydd. 
Den kräver hög antändningstemperatur och har ett högt Limiting Oxygen Index 
(LOI)2, anledningen till det kan bero på dess höga halt av kväve, hög fuktighet 
och låga halt av väte. (Cardamone 2013)  
 
Ullen sprider sig inte med en flamma utan självsläcks och lämnar en krossbar 
aska, vilket är stor skillnad mot syntetiska fibrer som är lättantändliga, smälter 
och droppar. Studier har visat att genom att tillsätta fosfor- och kväveföreningar i 
viskos genom ympsampolymerisation bidrar det till ett flamhärdigt material. (Liu, 
Xu, Wang & Li 2017)  
 
Nazaré och Davis (2012) rapporterar om hur plastens tillväxt i lös inredning 
påverkar att en brand sprider sig på kort tid, och hur risken för en fullständig 
brand ökar. För att skydda lös inredning används i många fall en kombination av 
flamskyddsmedel och barriärmaterial. Flamskyddsmedel, som är hårt kritiserade 
på grund av dess skadliga påverkan på både hälsa och miljö, gör att 
barriärmaterial förväntas spela en viktigare roll i framtiden för att minska 
brandfarten i lös inredning.  
 

  

                                                        
1 En bromorganisk förening, ingår i samlingsnamnet bromerade flamskyddsmedel. 
2 Limiting Oxygen Index, minsta volymkoncentration av syre ett material behöver för att brinna.  
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Barriärmaterial fungerar på så vis att det blockerar elden, bromsar dess 
värmeutveckling och fördröjer en brandutveckling. För att uppnå ett sådant 
barriärmaterial krävs det att titta på materialval, fiberinnehåll och konstruktion. 
(Nazaré, Pitts, Flynn, Shields & Davis 2013)  

1.2. SYFTE 
 
Syftet är att ta fram ett komfortabelt barriärmaterial för lös inredning såsom 
soffor och madrasser, i en vävd konstruktion som inte innehåller några 
flamskyddande kemikalier. Barriärmaterialet ska vara flamskyddat genom 
material som i sig har ett naturligt flamskydd.   

1.3. FORSKNINGSFRÅGOR 
 
• Går det att till lös inredning utforma ett flamhärdigt barriärmaterial, i form av 

en vävd konstruktion, genom att blanda ull och ett naturligt flamskyddat 
material? Helt utan flamskyddsmedel?  

 
• Vilken andel ull gentemot naturligt flamskyddat material i konstruktionen blir 

mest motståndskraftig mot antändning och flamspridning?  

1.4. AVGRÄNSNINGAR 
 
Det önskvärda användningsområdet för detta barriärmaterial är för lös inredning i 
bostadsmiljö, det inkluderar bland annat soffor och madrasser. Det är viktigt att 
barriärmaterialet inte bara är flamhärdigt, utan att det också håller mekaniska 
krav, exempelvis slit- och dragstyrka. Möbeln bör även vara komfortabel trots 
barriärmaterialet. I detta arbete är det lagt som en avgränsning då det är 
brandegenskaperna på de naturligt flamskyddade materialen som ska testas och 
analyseras.  
 
Det finns olika typer av naturligt flamskyddade material på marknaden, i detta 
arbete kommer endast Kevlar, Modakryl, Nomex och Viskos FR att belysas. 
Endast ett av dessa material kommer efter antändning- och flamspridningstest på 
handvävda vävar att vävas upp, med olika procentandelar FR-fiber/Ull för vidare 
antändning- och flamspridningstester.   
 
Tvåskaft är den bindningen som kommer användas till vävarna som ska vävas 
upp. Syre är en viktig komponent för en brandutveckling och tvåskaft är en 
bindning som bidrar till en tät väv med lägre luftgenomsläpplighet.    
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2. LITTERATURGENOMGÅNG 
 

2.1. FLAMSKYDDSMEDEL 
 
I samband med utvecklingen av syntetiska material för över 60 år sedan ökade 
användandet av flamskyddsmedel. Syntetiska material består till störst del av 
petroleum och har många användningsområden inom exempelvis konfektion, 
inredning, bilar och elektronik. För att möta brandskyddsbestämmelser och för att 
öka brandsäkerheten i bostadsmiljö började man använda flamskyddsmedel av 
olika slag. (Alaee, Arias, Sjödin & Bergman 2003) Flamskyddsmedel är indelat i 
olika kategorier, organiska eller oorganiska. Inom organiska finns halogenerade 
flamskyddsmedel som användes i stor utsträckning i över 30 år (Cavallo et al. 
2016).  

2.1.1. HALOGENERADE FLAMSKYDDSMEDEL 
 
Halogenerade flamskyddsmedel består av organiska föreningar innehållande kol 
och väte, där en eller flera väteatomer är utbytta till en halogen, antingen fluor, 
klor, brom eller jod. De organiska föreningarna i dessa flamskyddsmedel är 
stabila, vilket gör att de blir långlivade. Det har visat sig ha en negativ påverkan 
på både människan och miljön. (Cavallo et al. 2016) Bromerade 
flamskyddsmedel är den typ av halogenerade flamskyddsmedel som använts mest 
för textilier (Kemikalieinspektionen 2017).  

2.1.1.1. POLYBROMERADE DIFENYLETRAR 
 
Polybromerade difenyletrar (PBDE) är de bromerade flamskyddsmedel som 
vanligtvis används till textilier, och ingår i kategorin halogenerade 
flamskyddsmedel. De har använts sedan 1970-talet i textilier och möbler för att 
bidra med en fördröjd brandutveckling. Det finns idag uppskattningsvis ett 80-tal 
olika bromerade flamskyddsmedel, en tredjedel av dessa är PBDE och de tre 
vanligaste inom gruppen PBDE är penta- okta- och decaBDE. 
(Kemikalieinspektionen 2017) Anledningen till att PBDE lätt kan exponeras i 
miljön beror på att PBDE appliceras additivt på textilien och är inte kemiskt 
bunden till en polymer. Ett additivt applicerat flamskyddsmedel frigörs lätt från 
polymeren, till skillnad från när det är reaktivt bundet till en polymer. De tre 
grupperna penta-, okta- och decaBDE är svårnedbrytbara och långlivade, de kan 
även vara bioackumulerade och toxcistiska. PBDE drar sig till levande 
organismer och fettvävnader. Människor exponeras framförallt av bromerade 
flamskyddsmedel genom att andas in damm och genom livsmedel. Det livsmedel 
som har högst halt av PBDE är fisk och skaldjur följt av kött och mejeriprodukter. 
(Stasinska et al. 2013) Studier har gjorts kring att PBDE kan ha epigenetiska 
effekter, som DNA-metylering3. Det har studerats kring om det kan vara en orsak 
till autism. Det som kännetecknar autism är ett underskott av sociala 
interaktioner, försämrat språk och repetitiva beteenden. I studierna kring 
epigenetiska effekter har gravida möss utsatts för PBDE, för att sedan göra det 

                                                        
3 En typ av kemisk modifiering av DNA 
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möjligt att studera mössens ungar och deras beteenden. Resultaten har visat att 
mössen påverkades av PBDE gällande deras inlärning och sociala beteende. 
(Woods et al. 2012) Sedan början av 2000-talet är det förbjudet att tillverka 
penta- och oktaBDE i Sverige och även hela Europa, detta enligt Stockholms 
konventionen som arbetar för att skydda människan och miljön från långlivade 
organiska föroreningar (POPs)4 (Stockholm Convention 2008). Människor kan 
dock fortfarande utsättas för dessa kemikalier i importerade produkter och gamla 
produkter som tillverkats före förbudet. Enligt Costa och Giordano (2007)  är 
decaBDE den bromerade difenyletern som används mest världen över efter att 
penta- och oktaBDE förbjöds. I en studie i Australien, där tester på damm i 
bostadsmiljöer utfördes visade det sig att dammet innehöll PBDE, halterna hade 
ökat sedan tidigare studier och den högsta halten av PBDE i proverna var 
decaBDE (Stasinska et al. 2013).  

2.1.2. FOSFORBASERADE FLAMSKYDD 
 
Fosfor stod för 20 % av alla flamskyddsmedel i Europa 2006 och rekommenderas 
som ett substitut för bromerade flamskyddsmedel (van der Veen & de Boer 
2012). Fosfor är ett nödvändigt ämne för människo- djur- och växtlivet, det finns 
naturligt i vår natur och krävs för fortplantning. Fosfor är ett ändligt material, det 
används ofta för gödning av jordmarker och kan genom övergödning orsaka 
föroreningar i vatten och mark. Studier ha gjorts på möjligheten kring att 
återvinna och återanvända fosfor, vilket är nödvändigt för att inte utrota en resurs 
som krävs för att naturens kretslopp ska gå runt. (Scholz, Ulrich, Eilittä & Roy 
2013) Det är vanligt att använda fosfor- och kväveföreningar till flamskydd, vid 
upphettning och under den kondenserade fasen bildas ett förkolnat skikt runt 
materialet som skyddar den från syre. Skiktet runt materialet gör att utsläppet av 
lättantändliga gaser reduceras och brandutvecklingen fördröjs. (Gao, Tong & 
Fang 2006) Fosforbaserade flamskyddsmedel (PFR) kan delas upp i tre 
huvudgrupper, organiska, oorganiska och halogenerade PFRs. De kan appliceras 
på textilier både additivt och reaktivt. När fosfor är reaktivt applicerad betyder det 
att den är kemiskt bunden till polymeren, vilket bidrar till en ökad livslängd i 
slutprodukten. Den släpper inte ifrån sig lika mycket fosfor som vid en additiv 
applicering. (The European Flame Retardants Association (EFRA) 2007) 

2.1.2.1. VISKOS FR 
 
Viskos FR är en regenatfiber. Fosfor- och kväveföreningar kan adderas på färdig 
vara genom ympsampolymerisation (U.S. Patent Application Publication 2014), 
det finns även varumärken där det är möjligt att addera fosfor- och 
kväveföreningar i form av en dispersion redan i spinnlösningen, även där genom 
ympsampolymerisation. Ympsampolymerisationen görs möjlig genom att addera 
KMnO4 och H2SO4 i lösningen, lösningen reagerar med viskosen och bildar de 
radikaler som krävs för att fosfor- och kväveföreningar ska fästa på huvudkedjan. 
(Wang et al. 2016) 
 

                                                        
4 Persistant Organic Pollutants. 
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Viskos FR har en hög fuktabsorption och en skön komfort utan kompromiss på 
dess flamhärdighet. Den flamskyddade fibern har liknande egenskaper som en 
vanlig viskos, den har därför inte bra fysiska egenskaper som nötning. Den gör 
sig bäst i att blandas med andra fibrer, samt inte användas som yttertyg där den 
kan utsättas för mycket nötning. (Aramid HPM u.å.)  

2.1.3. BRANDTRÖGA POLYMERER 
 
En polymer som är brandtrög har en kemisk struktur med naturligt flamhärdiga 
egenskaper, utan att flamskyddsmedel har applicerats additivt på materialet. Det 
finns olika metoder för att forma dessa polymerer, Trevira CS är en typisk 
polymer där man genom sampolymerisation har tagit fram en struktur som 
innehåller både polyester och fosforföreningar. Ett material med aromatiska 
ringar i dess kemiska struktur kan bidra med flamhärdiga egenskaper. Det går 
även genom ympsampolymerisation fästa föreningar med naturligt flamskydd på 
huvudkedjan. (Lu & Hamerton 2002)  

2.1.3.1. MODAKRYL 
 
Modakryl är en sampolymer med kovalenta bindningar, bestående av akrylnitril 
och till stor del kol och klor i form av vinylklorid eller vinylidenklorid. Den 
placeras i kategorin polyhaloalkener, eftersom materialet innehåller halogener i 
form av den negativa jonen klorid. Det är kloriden som ger modakrylen dess 
flamhärdighet. Modakryl är en modifierad polyakrylnitril (akryl), till skillnad från 
akryl består modakryl av 25 - 85% akrylnitril medan akryl måste bestå av minst 
85 % akrylnitril. 25 - 60% i modakryl består av antingen vinylklorid eller 
vinylidenklorid. (Tsai 1993) I figur 1 visas skillnaden på strukturen av vinylklorid 
och vinylidenklorid, där vinylklorid består av en kloratom och vinylidenklorid två 
kloratomer. Vid en brand utvecklas väteklorid av vinylkloriden. Utvecklingen 
sker i flesta fall i den kondenserade fasen, där vätekloriden framkallar en reaktion 
och materialet avfuktas. En förkolning av materialet sker vilket bidrar till att 
tillförandet av syre minskas och gör det möjligt för en brandutveckling att 
fördröjas. (Chapple & Anandjiwala 2010) Ur hälso- och miljösynpunkt är 
klorbaserade flamskydd ifrågasatta, exempelvis kan irritation på slemhinnor 
uppkomma vid exponering av väteklorid (Lutrell & Sheaman 2012).  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

Figur 1. (a) Kemiska strukturen för vinylklorid (Svensson 2018) och (b) 
vinylidenklorid (svensson 2018). 
 

(a) (b) 
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2.1.3.2. NOMEX/KEVLAR 
 
Nomex och Kevlar är två typer av aramider. En aramid är en aromatisk polyamid 
som består av aromatiska ringar, vilket är benzenringar som binds samman med 
amidbindningar. (Gu 2009) Beroende på den kemiska strukturen av en 
aramidfiber finns det två varianter, en high-tenacity para-aramid (p-aramid) och 
en normal-tenacity meta-aramid (m-aramid). En p-aramid har som figur 2 visar 
en rak struktur medan m-aramiden har en mer ojämn struktur. Meta-aramider får 
mer textilliknande egenskaper eftersom den i kedjan böjer sig, medan Kevlar som 
är en para-aramid har raka och mer stela kedjor. Ingen av dessa två aramider kan 
smälta utan bryts istället ner, en p-aramid vid 370°C och m-aramid vid 480°C. 
(Kadolph 2014) Anledningen till att de har så hög nedbrytningstemperatur är för 
att entalpiförändringen, de intra- och inter molekylära krafterna är höga och 
entropiförändringen för en aramid är låg (Shablygin, Slugin, Mamonova & 
Novikova 2009). Förutom de bra värmetåliga egenskaperna, har båda dessa 
aramider exceptionella mekaniska egenskaper, såsom draghållfasthet och 
rivstyrka (Kadolph 2014). Vid upphettning bildas en förkolning av materialet, 
aramidstrukturen består av många aromatiska ringar och det är dessa ringar som 
förkolnas. Förkolningen bidrar till flamhärdighet då tillgången till syre blir 
limiterad. (Mouritz & Gibson 2007) Priset på Kevlar och Nomex skiljer sig, en 
para-aramid är dubbelt så dyr som en meta-aramid.5  
 

 

2.2. BRANDSÄKERHET I BOSTADSMILJÖ 
 
Storbritannien är ett land med stränga krav på brandsäkerheten för möbler i 
bostäder. De har sedan 1988 följt lagkravet “The Furniture and Furnishings (Fire) 
(Safety) Regulations”, där alla möbler måste genomgå tester och godkännas, för 
att märkas som flamhärdigt och säljas i Storbritannien. (Dep. BEIS 2016) Mellan 
1981 och 2007 har antalet döda i bostadsbränder minskat från 550 personer till 
193. De höga kraven på lös inredning och användandet av brandvarnare har 
bidragit till denna minskning. Studier har visat att i en bostadsmiljö på 50-talet, 
när det användes naturliga fibrer som ull för fyllnad i möbler tog upp mot 15 
minuter från antändning till att ett rum var övertänt. Efter 30 år hade tiden gått 
ner till 5 minuter, och idag kan det räcka med 2-3 minuter innan ett rum är helt 

                                                        
5 Mailkontakt med Paul Drew & Co [2018-05-15] 

Figur 2. (a) Den kemiska strukturen för Para-aramid som visar dess raka 
huvudkedja (Svensson 2018). (b) Kemiska strukturen för Meta-aramid som visar en 
ojämn struktur på huvudkedjan (Svensson 2018). 
 

(a) (b) 



 

 

7 

övertänt. Detta beror helt på det ökande användandet av plaster i vår inredning. 
(Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 2009) Plaster brinner 
snabbt och framhäver lättantändliga gaser, vilket har bidragit till att det används 
mer flamskyddsmedel för att uppnå de höga kraven. Uppdateringar har gjorts på 
lagstiftningen när man fick förståelse för vilken påverkan bromerade 
flamskyddsmedel har på hälsa och miljö. REACH, EU:s kemiska lagstiftning 
föreslår att användandet av decaBDE, som är stor inom möbelindustrin bör 
minskas på grund av dess negativa påverkan på miljö, människo- och djurhälsan. 
(Dep. BEIS 2016) 

2.3. BARRIÄRMATERIAL 
 
Ett barriärmaterial placeras strategiskt under yttertyget och över 
fyllnadsmaterialet i en lös möbel. Funktionen för ett barriärmaterial är att den ska 
förhindra eller fördröja att en brandutveckling sker. För att bidra med att 
värmeutvecklingen i barriärmaterialet fördröjs är det viktigt med materialval, 
fiberinnehåll samt konstruktion. En brandutveckling fördröjs om 
värmeutvecklingen i materialet går långsamt. (Nazaré et al. 2013)  

2.4. LIMITING OXYGEN INDEX (LOI) 
 
Oxygen Index (OI) är ett standardiserat test, som i stor utsträckning används för 
att mäta brännbarheten i material. Resultatet av testet benämns som Limiting 
Oxygen Index (LOI), det anger minsta koncentrationen av syre ett material 
behöver för att sprida en brand. Utförandet av testet görs i en atmosfär där kväve 
och syre mixas, materialet antänds på toppen av behållaren och minsta möjliga 
syrevolymskoncentrationen räknas i procent, genom att se hur länge lågan brinner 
nedåt i behållaren. (Suzanne, Delichatsios & Zhang 2014) Syret i troposfären har 
ett LOI på 21 % (Earths Atmosphere u.å.). När ett textilt material antänder lätt 
och är brännbart har den ett LOI som är mindre än syrets koncentration i 
troposfären. Brinner det långsamt ligger LOI mellan 21 och 25 %. Ett LOI över 
26 % indikerar på att det textila materialet är behandlat med något slags 
flamskydd. (Salmeia, Gaan & Malucelli 2016) I tabell 1 visas LOI för materialen 
som denna studie berör. 
 
 

 
 

 

  

                                                        
6 (Cardamone 2013) Ull, Modakryl, Meta-aramid, Para-aramid 
7 (Aramid HPM u.å.) Viskos FR 

 LOI (%) 
Ull 25-28 
Modakryl 29-30 
Meta-aramid 29-30 
Para-aramid6 29 
Viskos FR7 29 

Tabell 1. De olika LOI värdena i procent för de 
berörda materialen.   
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2.5. BINDNING OCH LUFTGENOMSLÄPPLIGHET 
 
För att en brand ska utvecklas är det många faktorer som spelar roll. Material, 
fiberns och garnets densitet, strukturen på materialet och syre. Dessa faktorer kan 
sammanfattas med en brand triangel, där syre, bränsle och värme är de tre 
faktorerna som krävs för en brandutveckling. (BaltuSNikaitÉ, ŠUminskienĖ & 
MilaŠIus 2006) En studie av Zupin, Hladnik och Dimitrovski (2011) visar att 
bindning och trådtäthet spelar stor roll gällande luftgenomsläpplighet. En väv 
med bindningen tvåskaft visar att den har 25 % mindre luftgenomsläpplighet än 
en kypert med samma trådtäthet. En vara med bindningen tvåskaft har en mer 
stabil struktur än kyperten och fler inslagspunkter, vilket resulterar i mindre porer 
och mindre luftgenomsläpplighet.  

3. MATERIAL OCH METODER 
 

För att göra det möjligt att besvara frågeställningarna har experimentella 
undersökningar utförts. I detta avsnitt beskrivs de material och metoder som 
använts. Metoder för framställning av ett antal kombinationer FR-fiber/Ull. 
Tester utförda både på naturligt flamskyddat material och vävar innehållande FR-
fiber/Ull, för att göra det möjligt att undersöka och analysera dess flamhärdighet.  

3.1. LITTERATURSTUDIE 
 

För att samla information och djupare kunskap kring ämnet har en 
litteraturgenomgång utförts. Kontinuerligt har förundersökningar gjorts för att 
föra arbetet framåt. Sökmotorer som har använts för informationssökning är 
Scholar Google, Primo och Web of Science. För att erhålla artiklar med hög 
relevans har endast artiklar som är ”peer reviewed” använts, samt har artiklar med 
flest citeringar prioriterats. Information kring förbud av flamskyddsmedel har 
hämtats från hemsidor som ”Myndigheten för samhällsskydd och beredskap” 
samt ”Stockholm konventionen”.   
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3.2. MATERIAL 
 
I tabell 2 redovisas de material som ingått i projektet. Vidare i rapporten kommer 
de flamskyddade materialen benämnas med sina varumärken.  
 
 

 

3.3. METOD 
 

I detta avsnitt beskrivs de metoder som använts för att framställa garn och vävar 
innehållande naturligt flamskyddade material, samt tester som utförts för att göra 
det möjligt att besvara studiens frågeställningar.  

3.3.1. BRÄNNPROV   
 

Här beskrivs de två metoder som använts för att utföra brännprov på fyra olika 
naturligt flamskyddade garn, samt garnerna med tre procentandelar FR-fiber/Ull.  

3.3.1.1. NATURLIGT FLAMSKYDDAT MATERIAL 
 
För vidare arbete med att väva upp tre vävar innehållande tre olika procentsatser 
FR-fiber/Ull, gjordes ett brännprov på fyra olika garn med olika uppbyggnader av 
naturligt flamskydd. I avsnitt 3.2. Material, tabell 2 (1-4) redovisas de fyra 
materialen och dess typ av flamskydd.  
 
Ett 6 cm långt garn hölls med pincett och fördes vågrätt och långsamt in i lågan 
av ett värmeljus. Garnets uppförande i värmen av lågan studerades och även 
materialets förmåga att självsläcka när den öppna lågan avlägsnades. Testet 
repeterades fyra gånger för varje material. Provkropparna kategoriserades enligt 
skalan i tabell 3. 

Varumärke Materialinnehåll Flamskydd Nm (m/g) 
Kevlar 100 % Kevlar Aramid 40/1 
Nomex 100 % Nomex Aramid 50/1 
Protex 50 % Modakryl, 

50 % Bomull 
Vinylklorid 40/1 

Flamestop 55 % Viskos FR, 
45 % Merino ull 

Fosfor 40/1 

Ull 100 % ull Hög 
kvävehalt 

13/2 

Ull 100 % ull Hög 
kvävehalt 

28/2 

Ull 100 % ull Hög 
kvävehalt 

16,1 

Flamestop/Ull 
1 

18 % Flamestop, 
82 % ull 

Fosfor + hög 
kvävehalt 

6,7 

Flamestop/Ull 
2 

46 % Flamestop, 
54 % ull 

Fosfor + hög 
kvävehalt 

8,0 

Flamestop/Ull 
3 

63 % Flamestop, 
37 % ull 

Fosfor + hög 
kvävehalt 

6,0 

Tabell 2. Specifikation över arbetets berörda material, varumärke, 
materialinnehåll, flamskydd och Nm-nummer.  
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3.3.1.2. FLAMESTOP 
 
Ett brännprov utfördes på tre kombinationer av Flamestop/Ull (F/U), för att 
studera och jämföra om de olika procentandelarna visar märkbara skillnader. Sex 
stycken garnbitar med längden 6 cm klipptes ut av varje kombination. Med 
pincett fördes provkropparna vågrätt och långsamt över ett stearinljus. När 
materialet tagit eld avlägsnades värmeljuset, tiden till att elden slocknade 
klockades med ett tidtagarur med kapacitet att räkna hundradelar. Materialets 
beteende vid utsättning av eld och värme analyserades. I avsnitt 3.2. Material, 
tabell 2 (8-9) redovisas de tre kombinationerna som brännprovet utfördes på och 
dess procentandel F/U.  

3.3.2. HANDVÄVNING  
 
Nomex, Protex och Flamestop var de tre naturligt flamskyddade materialen som 
valdes ut efter resultatet på brännprovet redovisat i avsnitt 4.1.1. Naturligt 
flamskyddat material. Dessa vävdes upp i datorstyrd handvävstol för vidare 
flamspridningstester på väv.  I tabell 4 presenteras en specifikation av vävstolen 
som användes vid tillverkning av de tre vävarna. En fördelning av FR-fiber/Ull 
önskades vara så nära 50/50 i väften för att få en bra utgångspunkt för 
flamspridningstesterna.  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kategori Beskrivning 
1 Brinner, ej 

självsläckande 
2 Brinner, 

självsläckande 
3 Glöder, 

självsläckande 
4 Smälter, 

självsläckande 

Maskin ARM AG CH-
3507 BIGLEN 

Skednummer 70/10 
Antal skaft 24 

tr/cm 7 
Varpgarn 100 % ull 

Nm 13/2 

Tabell 3. Skala med fyra olika kategorier för 
brännprov av naturligt flamskyddade material. 

Tabell 4. Specifikation för handvävning. 
Inställningar på handvävstol, material för 
varpen.  



 

 

11 

3.3.2.1. KOMBINATIONER FR-FIBER/ULL 
 
För att komma nära kombinationen 50/50 av ull och naturligt flamskyddat 
material räknades de båda materialens dtex ut, för att sedan addera en lämplig 
kombination av de båda materialen. Formeln som användes för att räkna ut 
materialens dtex var  𝑑𝑡𝑒𝑥 =    !""""

!"
 

3.3.2.2. VÄVNING 
 

Tre vävar i storlek 16 x 35 cm vävdes upp på datorstyrd handvävstol, med 
inställningar enligt specifikationen i tabell 4. Bindningen som användes vid 
vävningen var tvåskaft. I varje väftinlägg placerades en tråd av 100 % ull, 714 
dtex. Två trådar Protex, 500 dtex vävdes in i varje väftinlägg i Väv 1. I väv 2 
vävdes två trådar Flamestop, 500 dtex in och i väv 3 placerades tre trådar av 
Nomex, 600 dtex.  

3.3.3. MASKINVÄVNING 
 
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångsättet för framställandet av tre kombinationer 
av Flamestop tillsammans med ull. Uträkning för att få fram tre procentandelar, 
samt metod för vävning.  

3.3.3.1. UTRÄKNING PROCENTANDEL FR-FIBER/ULL 
 
Från resultatet av flamspridning på handvävt material valdes det att arbeta vidare 
med Flamestop. Då det endast fanns tid för att studera och analysera ett naturligt 
flamskyddat material i denna studie.   
 
För att undersöka ifall olika procentandelar Flamestop gentemot ull skulle 
påverka och ge olika resultat i ett flamspridningstest togs tre procentsatser fram. 
Med ekvationen 𝑁𝑚 = !

!
    räknades det exakta Nm-numret ut för garnerna av 

Flamestop och Ull. För att få en mer hanterbar vikt att räkna med så mättes 10 
meter ut av båda materialen som vägdes, den längden och vikten användes sedan 
i uträkningen av Nm-numret. Det fanns ett intresse att se hur en låg andel 
gentemot en hög andel Flamestop tillsammans med ull skulle reagera. Två 
spridda procentandelar räknades ut med materialens Nm-nummer. Den tredje 
kombinationen önskades ligga mellan lägsta och högsta.  

 

3.3.3.2. TVINNING & SNODD  
 
De tre kombinationerna av F/U tvinnades ihop, för att griparmen i vävmaskinen 
skulle ha möjlighet att gripa tag i alla trådar. Garnerna som användes var spunna i 
z-riktning, för att behålla den strukturen på garnet så tvinnades garnerna ihop med 
z-snodd. Syftet med att tvinna garnerna var endast att få griparmen att gripa tag i 
materialet, tvinnmaskinen ställdes då in på en lös tvinning med endast 80 varv per 
meter.  
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 3.3.3.3. VÄVNING 
 
Vävarna vävdes upp med en mekanisk vävstol, skaft, av märket Dornier modell 
GTN6/SD, med 8 skaft och ett skednummer på 67,5/10. Trådtätheten på 
vävstolen var inställd på 12 tr/cm. Bindningen som användes vid vävningen var 
tvåskaft och 2 meter av varje kombination vävdes upp. Specifikation för de tre 
kombinationerna F/U som användes till väftgarn finns redovisat i avsnitt 3.2. 
Material, tabell 2 (8-9). Det fanns endast möjlighet att väva med 100 % ull i 
varpen och kombinationerna F/U placerades endast i väftrikning.  

3.4. BRANDTEST 
 

I detta avsnitt beskrivs de metoder på antändlighet samt flamspridning som 
utförts på handvävda vävar innehållande FR-fiber/Ull. Samt vävar uppvävda på 
mekanisk vävstol innehållande tre procentandelar av en av kombinationerna från 
resultatet i 4.4.1. Flamspridning handvävt material.  

3.4.1. BRANDEGENSKAPER HANDVÄV 
 

Ett manuellt antändning- och flamspridningstest utfördes på vävarna som 
beskrivs i avsnitt 4.2.2. Vävning. Testet repeterades tre gånger, jämfördes och 
analyserades. Testet utfördes för att komma fram till vilket av de naturligt 
flamskyddade materialen som skulle användas i det fortsatta arbetet. 
Procentsatsen för tre olika kombinationer räknades ut med materialet som i 
flamspridningstestet fick bäst resultat.  
 
Provkropparna klipptes ut i 8 x 16 cm stora bitar, 8 cm i varpriktning och 16 cm i 
väftriktning. Tre replikat per materialkombination användes under testet, totalt 
nio provkroppar. De placerades på ett stativ med en klämma och tyngder, som 
visas i figur 3. I testet så placerades provkropparna så att väften var i en vertikal 
riktning. Provkropparna placerades sedan i ett brandskåp för att på ett kontrollerat 
och säkert sätt utföra ett antändning- och flamspridningstest. En gasbrännare av 
märket Rubicson fördes diagonalt mot provkroppens underkant, lågan placerades 
mot tyget i 10 sekunder. När lågan avlägsnades studerades flamspridningen, ifall 
lågan släcktes av sig självt och vilken form askan som bildades fick, spröd eller 
hård klump.   

  

Maskin Dornier GTN6/SD 
Skednummer 67,5/10 

Antal skaft 8 
Trådtäthet 12 
Varpgarn 100 % ull 

Nm 16,1 m/g 

Tabell 5. Specifikation över inställningar på vävmaskin. 
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På de handvävda provbitarna utfördes flamspridningstestet manuellt, vinkel och 
avstånd till tyget kunde inte säkerställas med exakta avstånd. Det kan ha bidragit 
med att vissa av provkropparna blev utsatta mer eller mindre intensivt av lågan 
från gasbrännaren.  
 
 

 

 

3.4.2. BRANDEGENSKAPER MASKINVÄV 
 

De två standardiserade testerna EN ISO 11925-2 – Antändlighet med liten låga 
och ISO 6941 – Mätning av flamegenskaper hos vertikala provkroppar beskrivs 
nedan och utfördes på vävar med tre spridda procentandelar Flamestop/Ull. 

3.4.2.1. ANTÄNDLIGHET 
 

Ett antändlighetstest utfördes på de maskinvävda vävarna. Enligt standard EN 
ISO 11925-2 – Antändlighet med liten låga. För att få ett godkänt test krävdes det 
att vindhastigheten i frånluftsröret var 0,7 ± 0,1 m/s. Kravet för temperatur och 
luftfuktighet i labbet var (23 ± 5)°C och (50 ± 30) %. 
 
Enligt standard skulle provkropparnas storlek mäta 250 x 90 mm, de provkroppar 
som fanns att tillgå till testet hade en storlek på 200 x 80 mm, vilket i testet blev 
en avvikelse från standarden. Det fanns även inte möjlighet att konditionera 
provbitarna 24 timmar inför testet.   
 
Testet utfördes på en testserie om sex stycken provbitar, tre i varpriktning och tre 
i väftriktning. En testserie för varje materialkombination. En linje ritades 150 mm 
upp från nedre kant på varje provkropp, fram och baksida. Provkroppen 
placerades på en ram som monterades på provkroppshållaren i ett förslutbart 
provskåp enligt figur 4 nedan.  
 

Figur 3. Provbitens placering på 
stativ med vikter för 
flamspridningstest (Svensson 
2018).  
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Samtliga 18 provkroppar antändes enligt kanttändning i nedre kant, inför varje 
test kontrollerades avståndet mellan brännaren och provkroppen till 16 mm, 
lågan tändes vertikalt och mättes till (20 ± 0,1) mm. Brännaren positionerades i 
45° vinkel mot provbiten och klockan startades i samma stund som flamman 
träffade provkroppen. Testet utfördes enligt E-klass, vilket innebär att lågan var 
applicerad mot provkroppen i 15 sekunder. Observation av provkroppen 
gjordes i 20 sekunder från att provkroppen antändes. Observationerna som 
gjordes var tiden det tog för provkroppen att antända, tiden för flamspetsen att 
nå upp till markeringen, samt om materialet smälte och droppade. 
 
 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.2. FLAMSPRIDNING 
 

Enligt standarden ISO 6941 utfördes mätning av flamspridningsegenskaper hos 
vertikala provkroppar. Testet utfördes för att studera hur flamman spred sig 
beroende på materialkombination, samt möjliga skillnader beroende på vilken 
riktning varp och väft hade i testet. Det är en standard för analys av materials 
beteende vid exponering av en öppen låga och har inga krav för godkänt 
resultat. Provkropparna skulle inför testet konditioneras i 24 timmar, på grund 
av tidsbrist fick det läggas som en avvikelse.  
 
Sex stycken replikat av varje materialkombination klipptes ut med storleken 56 
x 17 cm. Tre vävar med den längre dimensionen i varpriktning och tre vävar 
med den längre dimensionen i väftriktning.  
 

Figur 4. Provkropp monterad i 
förslutbart provskåp inför test av 
antändlighet med liten låga (EN 
ISO11925-2) (Svensson 2018). 



 

 

15 

Provkropparna fästes fast på en ram med nålar, i figur 5 visas tre vågräta 
markeringar på ramen, där tunna trådar med tyngder fästes på både fram och 
baksida av provkroppen. Ramen placerades sedan i ett brandskåp fäst på 
utrustningen för testet. Gasbrännaren placerades i en 30° vinkel från tygets yta. 
Inför varje test mättes (20 ± 2) mm från gasbrännarens topp till tygets nedre kant. 
Lågan mättes till (40 ± 2) mm inför varje test, från gasbrännarens topp till den 
gula delen av lågans spets.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Antändningen utfördes enligt bottentändning, där tyget antändes från nedre 
kant. Tiden togs från att gasbrännaren placerades mot tyget och avlägsnades 
efter 10 sekunder. När tråden vid första, andra och tredje markeringen gick av 
antecknades tiden som passerat sedan antändningens början. Formen på 
flamspridningen analyserades och jämfördes mellan varp- och väftriktning. 
Testet repeterades sedan på samtliga 18 provkroppar.  

3.4.3. LUFTGENOMSLÄPPLIGHET 
 
Ett standardiserat test enligt ISO 9237 – Bestämning av tygers 
luftgenomsläpplighet utfördes på de tre kombinationerna med spridda 
procentandelar av F/U. För att studera och analysera om de olika 
procentandelarna påverkar varans täthet och luftgenomsläpplighet. 
Provkropparna skulle enligt standard konditioneras i 24 timmar innan utfört 
test, på grund av tidsbrist fick det läggas som en avvikelse.  
 

Figur 5. Ritning på testram enligt standard 
ISO 6941:2004. Ramens mått och vågräta 
linjer som visar första, andra och tredje 
markering.  
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En 50 x 50 cm provkropp klipptes ut av varje materialkombination, provytan 
före varje testomgång var 20 cm2 och testet upprepades tio gånger för varje 
provkropp. Tyget placerades över ytan för lufttryck, fästes fast i utrustningen 
för att få en slät och utspänd provyta. Testet utfördes med ett tryck på 200 Pa, 
trycket mättes i l/dm2/min. Vid upprepningen av testet på tyget placerades 
utrustningen på olika ytor, vilket gjorde det möjligt att räkna ut ett medelvärde 
med 95 % konfidensintervall av luftgenomsläppligheten för hela tyget, samt en 
variationskoefficient.  

4. RESULTAT  
 

I detta avsnitt redovisas resultat för framställning av vävar innehållande 
naturligt flamskyddade material, samt tester som har utförts. Tester som 
redovisas är brännprov på garner, antändning och flamspridning på handvävda 
och maskinvävda vävar. Samt luftgenomsläpplighet på vävarna av F/U med 
bindningen tvåskaft.  

4.1. BRÄNNPROV 
 

Här redovisas resultatet av brännprov som utfördes på fyra olika garner 
innehållande naturligt flamskyddade material. Samt resultatet för brännprov på 
tre garner innehållande tre procentandelar F/U.   

4.1.1. NATURLIGT FLAMSKYDDAT MATERIAL 
 
Se utförligt testprotokoll i bilaga 1 
Brännprovet utfördes enligt metod beskriven i avsnitt 3.3.1.1. Naturligt 
flamskyddat material. Alla materialen självsläckte efter att den öppna lågan 
avlägsnats. De två första replikaten av Protex glödde endast och slocknade efter 
att värmen och lågan avlägsnats. Replikat 3 och 4 flammade till och slocknade 
även de när lågan avlägsnades. Kevlar, Flamestop och Nomex flammade alla till, 
samtliga replikat av Flamestop slocknade direkt efter att lågan avlägsnats, medan 
Kevlar och Nomex började glöda innan de slocknade. Protex smälte och bildade 
en klump, de andra tre materialen bildade alla en spröd aska. För vidare arbete 
valdes det att gå vidare med Nomex, Protex och Flamestop.  
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4.1.2. FLAMESTOP 
Se utförligt testprotokoll i bilaga 2.  
Nedan i figur 7 redovisas resultatet av brännprov på F/U garner innehållande 
procentandelarna 18, 46 och 63 % Flamestop. Det som kunde utläsas av testet var 
att replikat 2 av F/U 18 % fick ett avvikande resultat, samt replikat 5 av F/U 63 
%. Medelvärdet av de tre kombinationerna redovisas i tabell 6, det visade att F/U 
63 % hade kortast släckningstid. Replikaten innehållande 18 % Flamestop fattade 
eld och sprakade, kombinationen med 46 % Flamestop fattade eld men sprakade 
inte och provkropparna innehållande 63 % Flamestop bildade en liten låga. Alla 
provkroppar bildade en spröd aska.  
 
 
 

Kombi-
nation 

Medelvärde Kombi-
nation 

Medelvärde Kombi-
nation 

Medelvärde 

F/U 18 % 2,61s F/U 46 % 1,19s F/U 63 % 0,79s 

Tabell 6. Den genomsnittliga tiden för kombinationerna innehållande 18, 46 och 63 % 
Flamestop och Ull att självslockna. 
 

Figur 6. Diagram med resultat av brännprov utfört på fyra replikat av fyra olika 
garner med naturligt flamskydd. Kategoriserade enligt tabell 3 i avsnitt 3.3.1.1. 
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4.2. HANDVÄVNING 
 

Resultatet av tre handvävda vävar och kombinationerna FR-fiber/Ull redovisas 
nedan. Specifikation för framställningen av vävarna.  

4.2.1. KOMBINATIONER FR-FIBER/ULL 
 
Protex, Flamestop, Nomex och ullgarnets dtex togs fram med formeln 𝑑𝑡𝑒𝑥 =
  !""""
!"  

  och redovisas i tabell 7 nedan. Kombinationerna önskades vara nära 50/50 
och resultatet av kombinationerna blev 40/60 för Protex/Ull (P/U) med två trådar 
Protex och en tråd ull. Samma resultat gällde för kombinationen F/U. För 
Nomex/Ull (N/U) blev resultatet 46/54, med tre trådar Nomex och en tråd Ull.  

  

Material-
innehåll 

Protex/Ull 
(P/U) 

Flamestop/
Ull (F/U) 

Nomex/Ull 
(N/U) 

Nm FR 40/1 40/1 50/1 
Nm Ull 13/2 13/2 13/2 
Dtex FR 250 250 200 
Dtex Ull 714 714 714 
Kombination 
FR/Ull 

2/1 2/1 3/1 

%-sats 40/60 40/60 46/54 

Tabell 7. Specifikation på garnet för de handvävda vävarna. Materielinnehåll, Nm-
nummer, dtex och procentandel Protex/Ull, Flamestop/Ull och Nomex/Ull. 

Figur 7. Diagram med resultat av tiden räknat i sekunder för 
materialet att slockna. För samtliga replikat av de tre 
kombinationerna Flamestop/Ull (Svensson 2018). 
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4.2.2. VÄVNING 
 

I tabell 8 redovisas resultatet av de vävar som vävdes upp på en datorstyrd 
handvävstol. Kombinationerna av FR-fiber/Ull räknas som ett garn och 
resulterade i en trådtäthet på 8 tr/cm i varp och 8 tr/cm i väft. Färdiga varan fick 
en storlek på 16 x 35 cm.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

4.3. MASKINVÄVNING 
 

Här redovisas resultatet av framställningen av de tre kombinationerna F/U 
innehållande tre spridda procentandelar Flamestop, samt en specifikation på de 
uppvävda vävarna.  

4.3.1. PROCENTANDEL FR-FIBER/ULL 
 
Utförlig uträkning i bilaga 3. 
Tre kombinationer valdes ut av de uträkningar som gjordes. I tabell 9 redovisas 
de båda materialens Nm-nummer, med dessa nummer kalkylerades sju 
kombinationer. I tabell 10 nedan redovisas de tre kombinationer som valdes ut för 
vävning och vidare brandtester. 

 
 
 

Figur 8. Närbild på handvävda vävar med trådtäthet 8tr/cm (a) Protex/Ull (b) 
Flamestop/Ull (c) Nomex/Ull (Svensson 2018).  

(a) (b) (c) 

Tabell 8. Specifikation, Nm-nummer och trådtäthet på de handvävda vävarna. 
. 



 

 

20 

 
 

 

  
 
 
 
 

 
  

 

4.3.2. VÄVNING 
 
Med inställningar enligt specifikation beskriven i avsnitt 3.3.3.3. Vävning 
resulterade det i tre vävar med en trådtäthet enligt tabell 11. Resultatet av att väva 
med en tät trådtäthet och tvåskaft som bindning var att väven fick en stabil 
struktur.  
 
 

 
 

 

 

 

4.4. TESTER VÄV 
 

I detta avsnitt redovisas resultaten av flamspridningstest på handvävt material. 
Resultatet för tester av antändning och flamspridning utfört enligt standardiserade 
testmetoder på vävar uppvävda på mekanisk vävstol, innehållande tre spridda 
procentandelar F/U.   

4.4.1. BRANDEGENSKAPER HANDVÄV 
 
Se utförligt testprotokoll i bilaga 4 
I tabell 12 redovisas ett sammanfattande resultat av flamspridning, förmåga att 
självslockna och askans utformning. I bilaga 4 redovisas ett utförligt protokoll 
över testet. De tre replikaten av P/U fick samma resultat, alla tre slocknade direkt 

 Ull Flamestop 
Vikt 
(g/10m) 

0,6184 g/10m 0,2640 g/10m 

Nm 
(m/g) 

16,1 m/g 37,8 m/g 

Kombi-
nation 

Ull + 
Flamestop 

Procentandel = 
Flamestop. 
Vikt/Tot. vikt 

Färdiga 
garnets 
Nm (m/g) 

1 2 + 1 18 % 6,7 m/g 
2 1 + 2 46 % 8,7 m/g 
3 1 + 4 63 % 6,0 m/g 

Material-
innehåll 

F/U 
(18%) 

F/U 
(46%) 

F/U 
(63%) 

Nm FR (väft) 6,7 8,7 6,0 
Nm Ull (varp) 16,1 16,1 16,1 
Ends/cm 15 15 15 
Picks/cm 12 13 12 

Tabell 9. Vikt och Nm-nummer för garnerna Ull och 
Flamestop. 

Tabell 10. Resultatet av de tre kombinationerna  Flamestop/Ull, procentandel 
Flamestop i garnet och det färdiga garnets Nm-nummer 

Tabell 11. En specifikation av de tre uppvävda vävarna, Nm-nummer 
och trådtäthet.  
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efter att lågan avlägsnades. Flamspridningen som även kan ses i figur 9 visar att 
det inte var någon markant skillnad mellan replikaten. För replikaten innehållande 
F/U blev resultatet av självsläckning och askans utformning densamma. Replikat 
1 av N/U slocknade direkt efter att lågan avlägsnades, replikat 2 och 3 slocknade 
10 respektive 12 sekunder efter att lågan avlägsnades. Flamspridningen på N/U 
sträckte sig upp till 15 cm. P/U och F/U fick båda bra resultat och för vidare  
uträkning av tre spridda procentandelar av ett material valdes Flamestop. 

  

 1 2 3 

P/U    
Flamspridning 
(cm) 

5 6,5 8 

Självsläckte JA JA JA 
Aska Stel men 

spröd 
Stel men 

spröd 
Stel men 

spröd 

F/U    

Flamspridning 4 7,5 7 
Självsläckte JA JA JA 
Aska Spröd Spröd Spröd 
N/U    
Flamspridning 8 14 15 
Självsläckte JA Efter 10s Efter 12s 
Aska Spröd Spröd Spröd 

Tabell 12. Sammanfattande resultat av flamspridningstest på handvävda vävar. 
Flamspridning räknat i cm, om materialet självsläckte och askans struktur.   
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Figur 9. Bilder på resultatet av flamspridningstest på handvävda vävar. 
Protex/Ull, Flamestop/Ull och Nomex/Ull (Svensson 2018).  
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4.4.2. ANTÄNDLIGHET MASKINVÄV 
 
Utförligt testprotokoll i bilaga 6. 
I tabell 13 redovisas resultatet av det standardiserade testet EN ISO 11925-2 - 
Antändlighet med lite låga. Resultatet visar att de provkroppar i varp riktning 
klarar testet bättre än de i väftriktning samt att en högre procentandel Flamestop 
ger ett bättre resultat. Det var endast i fördelningen 63/37, varpriktning som alla 
replikat godkändes.  

 
 

 
Replikat 1 2 3 4 5 6 

Riktning 
évarp 
èväft 

 
é 

 
é 

 
é 

 
è 

 
è 

 
è 

18 %       
Flammorna 
når 150 mm 
vid tiden (s) 

 
11 

 
10 

 
11 

 
9 

 
10 

 
9 

Godkänt 
Ja/Nej 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

46 %       
Flammorna 
når 150 mm 
vid tiden (s) 

 
- 

 
- 

 
8 

 
7 

 
8 

 
8 

Godkänt 
Ja/Nej 

Ja Ja Nej Nej Nej Nej 

63 %       
Flammorna 
når 150 mm 
vid tiden (s) 

 
- 

 
20 

 
15 

 
10 

 
10 

 
- 

Godkänt 
Ja/Nej 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja 

Tabell 13. Resultat på test av antändlighet med liten låga. Tiden för flamspetsen att nå 
markering samt om det är ett godkänt resultat eller inte.  
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4.4.3. FLAMSPRIDNING MASKINVÄV 
 
Utförligt testprotokoll i bilaga7 
Tiden för flamspridning påverkades inte av att provkropparna innehöll olika 
procentandelar naturligt flamskyddat material. Av de nio provkroppar som 
antändes i varpriktning slocknade tre innan första markering, resterande fick en 
genomsnittlig tid på 28 sekunder vid tredje markering. I väftriktning slocknade en 
provkropp innan första markering och resterande åtta provkroppar hade en 
genomsnittlig tid på 31,5 sekunder vid tredje markering.  Figur 10 visar att askan 
fick skilda utformningar beroende på vilken riktning provkroppen antändes på.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. LUFTGENOMSLÄPPLIGHET 
 
Utförligt testprotokoll i bilaga 5 
På de uppvävda vävarna F/U utfördes ett standardiserat test enligt ISO 9237 – 
Bestämning av tygers luftgenomsläpplighet. I bilaga 5 redovisas all rådata från 
testet. Med utrustningen inställd på 200 Pa fick väv F/U 63 % bäst resultat. Vilket 
kan ses i figur 11 där de gröna staplarna är kortare än de blå och röda. Det 
betyder att tyget med 63 % F/U släpper igenom mindre luft än de andra två 
kombinationerna. Mätdata från testet användes i kalkylering av genomsnittliga 
luftpermeabiliteten, variationskoefficienten och det 95 % konfidensintervallet och 
resultatet redovisas tabell 14.   

  

(a) (b) 

Figur 10. Provkroppar i varp och väftriktning efter flamspridningstest. (a) 
väftriktning, (b) varpriktning (Svensson 2018). 
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Kombi-
nation 
 

 
18 % 

 
46 % 

 
63 % 

Variations-
koefficient 
(%) 

 
10,1 

 
4,4 

 
4,9 

Genom-
snittlig 
luftpermea
-bilitet 
(mm/s) 

 
5 371,6 

 
6 035,4 

 
4 274,2 

95 % 
konfidens-
intervall 
(mm/s) 

 
(997,1;1151,6) 

 
(1168,9;1245,3) 

 
(824,8;885,0) 

Tabell 14. Resultatet på det standardiserade testet för luftgenomsläpplighet på F/U 18, 
46 & 63 %. Resultatets variationskoefficient, genomsnittliga luftpermeabilitet räknat i 
mm/s samt ett 95 % konfidensintervall för testet räknat i mm/s.  

Figur 11. Diagram med samtliga resultat av de tre 
kombinationerna Flamestop/Ull från det standardiserade testet 
enligt ISO 9237, med ett tryck på 200 Pa räknat i l/dm2/min 
(Svensson 2018).  

Figur 11. Diagram med samtliga resultat av de tre kombinationerna 
Flamestop/Ull från det standardiserade testet enligt ISO 9237, med ett 
tryck på 200 Pa räknat i l/dm2/min (Svensson 2018). 
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5. DISKUSSION  
 
I detta avsnitt diskuteras resultaten av de vävar som tagits fram, tester som utförts 
och miljöaspekter kring användandet av barriärmaterial istället för 
flamskyddsmedel.  

5.1. BRÄNNPROV 
 
De naturligt flamskyddade material som brännprov utfördes på visade liknande 
resultat, efter att värmekällan avlägsnades så slocknade samtliga material. Alla 
materialen har ett LOI på 29-30 % och bevisligen så visar LOI att ett högt LOI 
bidrar till ett mer flamhärdigt material. Att det valdes att gå vidare med Nomex, 
Protex och Flamestop och inte Kevlar berodde på att Kevlar och Nomex är 
uppbyggda på liknande sätt innehållande aramider. Det som skiljer strukturerna åt 
är uppbyggnaden av de aromatiska ringarna, Nomex får ett mer textilliknande 
utseende än Kevlar då de aromatiska ringarna inte är sammansatta i en rak kedja. 
Kevlar har även ett högre pris än Nomex vilket beskrivs i avsnitt 2.1.3.2. 
Nomex/Kevlar. Eftersom egenskaperna är snarlika på de två materialen är det ur 
ett utseende och kostnadsperspektiv bättre att gå vidare med Nomex.  
 
Garnet innehållande högst andel Flamestop fick bäst resultat i brännprovet. Det 
visar att egenskaperna av flamhärdighet i Flamestop är högre än i ull, ju mer 
Flamestop garnet innehöll ju mer skydd fick materialet. Det visar också att ullens 
lägre flamhärdighet tar över och ger Flamestop ett lägre skydd vid lägre 
procentandel Flamestop i garnet. Dessa garner är endast tvinnade tillsammans, 
det vore intressant att se om garnerna hade fått ännu bättre resultat om de 
tillverkades som blandgarn.  

5.2. HANDVÄV 
 
Barriärmaterialets önskvärda användningsområde var för lös inredning i 
bostadsmiljö. Ull har bra egenskaper gällande komfort, det var av intresse att 
undersöka hur naturligt flamskyddade material betedde sig tillsammans med ull, i 
en vävd konstruktion vid antändning. Tre vävar vävdes upp på en handvävstol för 
att göra det möjligt att utföra enklare flamspridningstester, på vävar med en 
kombination av ull och naturligt flamskyddat material. Önskan var att få en väft 
med 50 % ull och 50 % FR-fiber för ett bra utgångsläge. Dessvärre var det inte 
möjligt att få en exakt fördelning och kombinationer så nära 50/50 togs fram och 
användes i testet. Kombinationerna som togs fram var så nära 50/50 att det inte 
borde vara möjligt att resultaten skulle skilja på grund av det skiljande 
procentinnehållet.  
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Det fanns en risk att vävarna inte hade samma trådtäthet genom hela väven då 
den var vävd för hand. Det var inte möjligt att ställa in trådtätheten på 
handvävstolen som det är vid maskinell vävning. Syre är en av tre viktiga faktorer 
för att en brand ska utvecklas och sprida sig. De handvävda vävarna fick en 
trådtäthet på 8 tr/cm i varp och väft, vilket kan ses som en avvikelse vid 
flamspridningstestet då det inte blev 100 % trovärdigt med en så pass gles vara.   
 
Resultatet av flamspridningstestet på de handvävda materialen var liknande för 
Protex och Flamestop. Nomex gav dåliga resultat tillsammans med ull och 
förkastades. Anledningen till att resultaten blev så dåliga i kombinationen 
Nomex/Ull kan bero på att väven inte var tät, att materialet tillsammans med en 
hög luftgenomsläpplighet påverkade flamspridningens framfart. Det var 
intressant att se en viskos få ett så bra resultat, då det i Sverige finns rikligt med 
råmaterial för att framställa viskos. Protex består av klorid, en halogen som är ett 
stabilt kemiskt grundämne som är långlivad. Det var endast möjligt i denna studie 
att studera ett av materialen, ur ett miljöperspektiv valdes det att gå vidare med 
Flamestop som är ett fosforbaserat material och Protex förkastades.  

5.3. MASKINVÄV 
 

Av de procentsatser som räknades ut, valdes 18, 46 och 63 % att användas i det 
vidare arbetet. Önskan var att få tre spridda procentsatser, för att göra det möjligt 
att analysera om de tre procentandelarna i antändning och flamspridningstest 
skulle visa sig göra stor skillnad.  
 
Med det materialet som fanns att tillgå var det inte möjligt att tillverka ett garn 
med lägre procentsats än 18 % då garnets grovlek annars hade blivit för tjockt. En 
procentsats högre än 63 % hade resulterat i ett garn med sex trådar, vilket hade 
kunnat resultera i problem vid både tvinning och vävning. Hade det funnits 
tillgång till material med andra Nm-nummer hade det varit intressant att ta fram 
tre procentandelar som var mer spridda än de som i detta projekt togs fram.  

 
Garnets grovlek och antalet trådar per centimeter i väften gjorde att väven blev 
stabil. Tanken med en tät och stabil väv var det skulle bidra med att 
luftgenomsläppligheten blir mindre. Det skulle resultera i en mindre mängd syre 
genom materialet och bidra med fördröjd brandutveckling. Det är svårt att få en 
tät väv som bidrar med låg luftgenomsläpplighet när den innehåller ull, som 
andas väldigt bra. Vävens täthet blev så tät som det var möjligt i maskinen. Med 
ett tunnare garn hade det kanske varit möjligt att göra en tätare väv men då hade 
vävens stabilitet försämrats.  
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5.4. ANTÄNDLIGHET MASKINVÄV 
 
Syftet med antändlighetstesterna var huvudsakligen att se om det fanns en 
skillnad mellan en låg och en hög andel Flamestop i materialet. Om en högre 
andel Flamestop lättare skulle bidra till att materialet självslocknade vid 
antändning men även om det hade varit tillräckligt med en låg andel Flamestop. I 
testet för antändlighet med liten låga, visade resultatet att riktningen på varp och 
väft spelade roll. Det naturligt flamskyddade materialet fanns endast i väften på 
väven, och resultatet skilde sig från varandra. En provkropp med varpen i vertikal 
riktning gav bättre resultat, då det flamskyddade materialet låg vinkelrätt mot 
flammans riktning. Tiden för flamman att antända materialet visade ingen stor 
skillnad mellan de olika procenten. Däremot visade de vävar med högre andel 
Flamestop att de slocknade efter kortare tid än de vävar innehållande en lägre 
andel Flamestop. Andelen Flamestop spelade roll och visade att den inte kan föra 
över eller bidra med fördröjd brandutveckling tillsammans med ull i en låg andel. 
Det hade varit intressant att se om antändligheten på materialet hade varit 
annorlunda om väven innehållit Flamestop i både varp och väft, ifall det då hade 
varit tillräckligt med en lägre andel Flamestop i garnet.     

 

5.5. FLAMSPRIDNING MASKINVÄV 
 

Önskan i flamspridningstesterna var att fosforn i Flamestop skulle förkolna och 
bilda ett skyddande skikt på barriärmaterialet. Testet visade att tiden för 
flamspridningen inte påverkades av de olika procentandelarna Flamestop/Ull. En 
teori kan vara att när materialet väl antänts, så flammar det till en början till. 
Materialet kan ha varit för kort för att göra det möjligt att göra en fullständig 
observation, kring om materialet hade självslocknat innan flamman nådde upp till 
övre kanten av väven. Flamspridningens spridningsmönster visade en tydlig 
skillnad beroende på om provkroppen var i varp- eller väftriktning. 
Förhoppningen var att det skulle bildas ett förkolnat skikt över tyget som skulle 
fungera som ett barriärmaterial. I varpriktning kunde man tydligt se att Flamestop 
hade förkolnat och bildat ett skikt, i väftriktning brann det i en rak riktning uppåt. 
Materialet krympte i väftriktning och bildade uppbrända rännor. Det finns en 
möjlighet att materialet hade betett sig annorlunda, bildat ett tjockare skikt över 
hela materialet om den innehållit Flamestop i både varp och väft.  

5.6. LUFTGENOMSLÄPPLIGHET 
 

Syre är en faktor som krävs för att en brand ska ha möjlighet att sprida sig. Det 
standardiserade testet för luftgenomsläpplighet utfördes, för att se vilka resultat 
de olika kombinationerna tillsammans med bindningen tvåskaft fick. Resultatet 
av testet visade tydligt att garnet med tunnare grovlek släppte igenom mer luft 
än de två som hade en grövre grovlek. I testet visade det även att det material 
som innehöll störst procentandel Flamestop genomsläppte en mindre mängd 
luft än de andra två. Eftersom ull är ett material som andas bra, kan det ha 
bidragit till att provkroppen med störst andel ull hade en högre 
luftgenomsläpplighet. 
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5.7. HÅLLBARHETSANALYS 
 

Som Cavallo et al. (2016) beskriver har både människan och miljön utsatts för 
halogenerade flamskyddsmedel i över 30 års tid. De långlivade 
flamskyddsmedlen kommer finnas kvar i människokroppen och miljön under 
en mycket lång tid. Ett barriärmaterial innehållande naturligt flamskyddade 
material, som håller samma nivå i flamhärdighet som flamskyddsmedel, hade 
gjort det möjligt att gå ifrån flamskyddsmedel helt utan att försämra 
brandsäkerheten i bostäder. Det är viktigt att hitta en bättre lösning för 
flamskydd än flamskyddsmedel.  Användandet av syntetiska material har sedan 
dess tillkomst på 50-talet blivit den typ av material som ökat mest för lös 
inredning i bostäder. Syntetiska material brinner och släpper ifrån sig 
antändliga gaser vilket gör att en brandutveckling ökar markant mot när ett 
naturligt material brinner.   
  
Ett barriärmaterial innehållande fosfor hade som ett substitut för de 
halogenerade flamskyddsmedlen varit bättre för både miljö och hälsa om det 
används på rätt sätt. Fosfor finns naturligt i vår miljö, det är en ändlig resurs 
som idag överanvänds i form av gödning, som förorenar vatten och mark. Det 
är viktigt att fosfor hanteras på rätt sätt eftersom både natur och människan är 
beroende av den för naturens kretslopp. 

6. SLUTSATS 
 
Studien visar att ett barriärmaterial med de kombinationerna som uppsatsen 
berör inte gav bra resultat för fördröjd flamspridning. Resultatet i tid för 
flamspridningen var i genomsnitt densamma för de tre procentandelarna 
Flamestop/Ull. I antändning med liten låga var det möjligt att se att en högre 
procentandel Flamestop kontra ull gav ett bättre resultat. Förmågan att inte 
sprida sig var större i de proven med högre koncentration Flamestop, samt 
förmågan att självslockna. Det gick att se en skillnad, beroende på vilken 
riktning de naturligt flamskyddade materialet var placerad i konstruktionen. Vid 
vinkelrät riktning av flammans riktning mot garnet, innehållande Flamestop 
bildades ett förkolnat skikt av aska från fosfor över tygets yta.  
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
  
Det fanns i studien inte möjlighet att väva in naturligt flamskyddat material i 
både väft och varp. Testerna visade tydligt att flamspridningen skilde sig 
beroende på materialets riktning. På de provbitar där flamman placerades 
vinkelrätt mot det flamskyddade garnet blev resultatet bättre, gentemot när 
flammans riktning var placerad utmed det flamskyddade materialet. I ett fortsatt 
arbete hade det varit intressant att studera och analysera ett vävt materials 
beteende, som innehåller naturligt flamskyddat material i både varp och väft.  
 
Det fanns inte tid för att väva upp och testa mer än ett naturligt flamskyddat 
material. Det skulle vara intressant att studera de material som endast testades i 
handvävd utformning. Protex och Flamestop fick liknande resultat vid 
antändningstesterna, det skulle vara av intresse att se hur det hade betett sig 
med en tätare trådtäthet och med olika procentandelar.  
 
Garnet som användes i denna studie var tvinnat med endast 80 varv/m, vilket 
gjorde att ullgarnet och Flamestopgarnet i princip låg parallellt utmed varandra 
i väven. I ett fortsatt arbete hade en studie på olika tvinnmetoder varit 
intressant. Ett förslag till är att studera hur ett blandgarn hade betett sig vid en 
brandutveckling, jämfört med tvinnade garner. Genom att blanda ull och 
Flamestop redan i fiberform och spinna ihop det till ett garn.  
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BILAGOR 
 

BILAGA 1. 
 

Testprotokoll Brännprov (Naturligt flamskyddat material) 

Självutformat test, se avsnitt 3.3.1.1 
Nummer och utgivningsår på använd standard 

2018-04-04 
Datum för genomfört test 

Stearinljus, Pincett 
Maskin som använts för testet 

Rumstemperatur 
Atmosfär som använts 

60  
Storlek på provkropp [mm] 

 

16 
Antal provkroppar 

16/0 
Antal godkända prov/antal ej godkända prov 

 
 
 
 

Provkropp Kevlar Nomex Protex Flamestop 
1 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 
3 2 2 3 2 
4 2 2 3 2 

Kommentar Samtliga 
prover 

flammade till 
och glödde 

sedan snabbt 
och slocknade 
efter att lågan 

avlägsnats. 

Samtliga 
flammade till 
övergick till 

glöd och 
slocknade 

några sekunder 
efter att lågan 

avlägsnats.  

Prov 1 och 2 
glödde enbart 
medan 3 och 4 
brann. Samtliga 

slocknade 
direkt när lågan 

avlägsnades. 
Materialet kröp 

och askan 
bildade en hård 

klump med 
spröd aska runt 

om.  

Samtliga 
bildade en låga 
men slocknade 
direkt när lågan 

avlägsnades. 
Bildade en 
spröd aska.  

Kategori Beskrivning 
1 Brinner, ej 

självsläckande 
2 Brinner, 

självsläckande 
3 Glöder, 

självsläckande 
4 Smälter, 

självsläckande 



 

 
II 

BILAGA 2. 
 

Testprotokoll Brännprov Flamestop 

Självutformat test, se avsnitt 3.3.1.2 
Nummer och utgivningsår på använd standard 

2018-04-27 
Datum för genomfört test 

Stearinljus, Pincett, tidtagarur 
Maskin som använts för testet 

Rumstemperatur 
Atmosfär som använts 

60  
Storlek på provkropp [mm] 

 

18 
Antal provkroppar 

18/0 
Antal godkända prov/antal ej godkända prov 

 
 
 

 18 % 46 % 63 % 
1 1,73 1,28 0,75 
2 4,21 0,81 0,47 
3 1,92 0,74 0,48 
4 2,78 1,13 0,61 
5 2,4 1,24 1,93 
6 2,63 1,92 0,51 

Medelvärde 2,61 1,19 0,79 
 
 

Grupp Sammanfattande kommentar 
F/U 18 % Brann med låga, sprakade när 

det brann och bildade en spröd 
aska 

F/U 46 % Flammade till och slocknade 
snabbt. Spröd aska 

F/U 63 % Bildades en liten låga, slocknade 
snabbt när ljuset och värmen 
avlägsnades. Bildade lite och 
spröd aska eftersom det inte 
brann så länge. 

 
  



 

 
III 

BILAGA 3. 
 

   Kalkylationer av procentandel Flamestop/Ull 
 
  

Kombination 
Ull + Flamestop 

Procentandel 
= Flamestop 
vikt/Tot. vikt 

Färdiga 
garnets Nm 
(m/g) 

3 + 1 0,2640/2,1192 
= 12 % 

10/2,1192 = 
4,7 m/g 

2 + 1 0,2640/1,5008 
= 18 % 

10/1,5008 = 
6,7 m/g 

1 + 1 0,2640/0,8824 
= 30 % 

10/0,8824 = 
11,3 m/g 

1 + 2 0,5280/1,1464 
= 46 % 

10/1,1464 = 
8,7 m/g 

1 + 3 0,7920/1,4104 
= 56 % 

10/1,4104 = 
7,1 m/g 

1 + 4 1,0560/1,6744 
= 63 % 

10/1,6744 = 
6,0 m/g 

1 + 5 1,3200/1,9384 
= 68 % 

10/1,9384 = 
5,2 m/g 
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BILAGA 4. 
 
Testprotokoll Flamspridningstest handvävd väv 

Självutformat test, se avsnitt 3.4.1 
Nummer och utgivningsår på använd standard 

2018-04-10 
Datum för genomfört test 

Gasbrännare, Stativ, Vikter 
Maskin som använts för testet 

Rumstemperatur 
Atmosfär som använts 

80 x 160  
Storlek på provkropp [mm]  

 

9 
Antal provkroppar 

7/2 
Antal godkända prov/antal ej godkända prov 

 
 
Prov-
kropp 

Material 
innehåll 

Trådtäthet 
Varp/väft 

Själv-
släckte 

Kommentar God-
känd 

1 Protex/Ull 
40/60 

8/8 Ja Flammade upp snabbt, 
krympte ihop och bildade 
en hård skorpa som var 
spröd runt om. 
Slocknade direkt när 
gasbrännaren 
avlägsnades. Röken var 
tjock och mellangrå. 5 
cm brännmärke. 

Ja 

2 Protex/Ull 
40/60 

8/8 Ja Flammade upp rejält, 
drog ihop sig på bredden. 
Slocknade direkt när 
lågan avlägsnades. Stel 
och spröd aska. Röken 
var tjock och mellangrå. 
6,5 cm brännmärke. 

Ja 

3 Protex/Ull 
40/60 

8/8 Ja Krympte ihop först innan 
materialet flammade till. 
Röken var tjock och 
brun/grå till färgen. 
Slocknade direkt när 
lågan avlägsnades. Stel 
och spröd aska. 7 cm 
brännmärke. 

Ja 

1 Flamestop/
Ull 40/60 

8/8 Ja Brann där lågan var 
placerad mot tyget men 
spred sig inte och 
slocknade direkt när 
lågan avlägsnades. 
Röken var ljusgrå. Askan 
blev spröd. 4 cm 
brännmärke. 

Ja 

2 Flamestop/
Ull 40/60 

8/8 Ja Flammade till en bit in i 
testet, bildade ett långt 
smalt brännmärke, som 
slocknade direkt när 
lågan avlägsnades. 
Ljusgrå rök och spröd 
aska. 7,5 cm brännmärke 

Ja 



 

 
V 

3 Flamestop/
Ull 40/60 

8/8 Ja Flammade till en bit in i 
testet och bildade ett 7 
cm långt brännmärke. 
Slocknade direkt när 
lågan avlägsnades. 
Ljusgrå rök och en spröd 
aska.  

Ja 

1 Nomex/Ull 
46/54 

8/8 Ja Flammade till något när 
lågan var placerad mot 
ytan, materialet krympte 
ihop. Bildade mellangrå 
rök, slocknade när lågan 
avlägsnades och askan 
blev spröd på ytan och 
materialet var inte 
igenom brunnet. 8 cm 
brännmärke.  

Ja 

2 Nomex/Ull 
46/54 

8/8 Ja Fattade eld när lågan 
placerades mot ytan och 
slocknade inte innan 
efter 10 sekunder efter 
att lågan avlägsnades. 
Bildade 14 cm smalt 
brännmärke, mellangrå 
tjock rök och en spröd 
aska.  

Nej 

3 Nomex/Ull 
46/54 

8/8 Ja Fattade eld, bildade ett 
15 cm långt och 2cm 
brett brännmärke. 
Slocknade 12 sekunder 
efter att lågan 
avlägsnades. Mellangrå 
tjock rök och en spröd 
aska. Brann inte igenom 
materialet.  

Nej 

 
 
 
 
  



 

 
VI 

BILAGA 5. 
 
Testprotokoll - Bestämning av tygers luftgenomsläpplighet 

ISO 9237:1995 
Nummer och utgivningsår på använd standard 

2018-05-09 
Datum för genomfört test 

Textest FX 3300 
Maskin som använts för testet 

Rumstemperatur 
Atmosfär som använts 

20  

Storlek på provkropp [cm2]  
200 
Lufttryck (Pa) 

30 
Antal provkroppar 

 

 
          Rådata 200Pa (l/dm2/min) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 559 622 672 562 668 681 558 690 743 678 
2 709 735 756 692 724 772 668 713 754 705 
3 502 481 565 514 504 540 500 490 525 498 

   
       Medelvärde, standardavvikelse, 95 % konfidensintervall (mm/s) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Variationskoefficient (%) 
 

 
  

 Variationskoefficient 
(StDev/Mean) 

F/U 18 % 108,0/1 074,3 = 10,1 % 
F/U 46 % 53,4/1 207,1 = 4,4 % 
F/U 63 % 42,1/854,9 = 4,9 % 



 

 
VII 

                      Genomsnittlig luftpermeabilitet (mm/s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Grupp Genomsnittlig 
luftpermeabilitet (mm/s) 
 

F/U 18 % 643,3
20

×167 = 𝟓𝟑𝟕𝟏,𝟔 
 

F/U 46 % 722,8
20

×167 = 𝟔𝟎𝟑𝟓,𝟒 
 

F/U 63 % 511,9
20

×167 = 𝟒𝟐𝟕𝟒,𝟒 
 



 

 
VIII 

BILAGA 6.  
 
Testprotokoll – Antändlighet med liten låga 

EN ISO 11925-2:2010 
Nummer och utgivningsår på använd standard 

2018-05-14 
Datum för genomfört test 

Butan 
Gas 

Tygets yttersida 
Yta mot flamman 

200 x 80  

Storlek på provkropp [mm] 
22,7°C, 31,3 % 
Atmosfär som använts, [Temp & Luftfukt.] 

Kanttändning 
Tändning 

15 s 
Antändnings tid 

18 
Antal provkroppar 

 

 
 F/U 18 % 

 
 F/U 46 % 

 
  F/U 63 % 

 

Försök nr Provkroppen 
antänds (s) 

Flammorna når 
150 mm vid tiden 

(s) 

Slocknade tid (s) 

1 é  1 11 18 
2 é  1 10 40 
3 é  1 11 14 
4 è  1 9 39 
5 è  1 10 36 
6 è  1 9 35 

Försök nr Provkroppen 
antänds (s) 

Flammorna når 
150 mm vid tiden 

(s) 

Slocknade tid (s) 

1 é  1 - 13 
2 é  1 - 12 
3 é  1 8 12 
4 è  1 7 28 
5 è  1 8 31 
6 è  1 8 18 

Försök nr Provkroppen 
antänds (s) 

Flammorna når 
150 mm vid tiden 

(s) 

Slocknade tid (s) 

1 é  1 - 12 
2 é  1 20 23 
3 é  2 15 18 
4 è  1 10 15 
5 è  1 10 20 
6 è  4 - 13 



 

 
IX 



 

 
X 



 

 
XI 

  



 

 
XII 

 
 

  
Samtliga provkroppar, vänstra kolumnen varpriktning, högra kolumnen väftriktning. 
Första raden 63 %, andra raden 46 % och sista raden 18 %.  



 

 
XIII 

BILAGA 7. 
 
Testprotokoll – Mätning av flamspridningsegenskaper hos vertikala 
provkroppar 

ISO 6941:2003 
Nummer och utgivningsår på använd standard 

2018-05-14 
Datum för genomfört test 

Butan 
Gas 

Tygets yttersida, varpriktning 
Yta mot flamman 

 Botten, 10   
Tändning, Antändningstid (s) 

22,7°C, 35,4% 
Atmosfär som använts, [Temp & Luftfukt.] 

 9 
Antal provkroppar 

560 x 170 varp/väft 

Storlek på provkropp [mm] 

Obehandlat 
Förbehandling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 

             X = självsläckte  

F/U 18 % 1 2 3 
Första 

markering 
15 X 10 

Andra 
markering 

24 X 20 

Tredje 
markering 

29 X 28 

F/U 46 % 1 2 3 
Första 

markering 
10 

 
X 10 

Andra 
markering 

19 X 25 

Tredje 
markering 

25 X 28 

F/U 63 % 1 2 3 
Första 

markering 
10 10 13 

Andra 
markering 

19 X 21 

Tredje 
markering 

26 X 32 



 

 
XIV 

Testprotokoll – Mätning av flamspridningsegenskaper hos vertikala 
provkroppar 

ISO 6941:2003 
Nummer och utgivningsår på använd standard 

2018-05-14 
Datum för genomfört test 

Butan 
Gas 

Tygets yttersida, väftriktning 
Yta mot flamman 

 Botten, 10   
Tändning, Antändningstid (s) 

22,7°C, 35,4% 
Atmosfär som använts, [Temp & Luftfukt.] 

 9 
Antal provkroppar 

560 x 170 väft/varp 

Storlek på provkropp [mm] 

Obehandlat 
Förbehandling 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

X = självsläckte 

F/U 18 % 1 2 3 
Första 

markering 
15 14 12 

Andra 
markering 

25 22 22 

Tredje 
markering 

31 33 30 

F/U 46 % 1 2 3 
Första 

markering 
11 13 15 

Andra 
markering 

20 20 25 

Tredje 
markering 

29 28 31 

F/U 63 % 1 2 3 
Första 

markering 
10 X 17 

Andra 
markering 

25 X 26 

Tredje 
markering 

36 X  34 


