
 

 

AFGIVELSE AF VARME OG GIFTIGE DAMPE VED BRAND I RUM, SOM 

ER ISOLERET MED FORSKELLIGE MATERIALER 
 

 

Tidligere forsikringssager har vist, at visse isoleringsmaterialer, som klarer 
standardklassifikationstestene, er årsag til store forsikringskrav selv ved relativt små 
brandscenarier. 
 
Brandforsøg i rumskala og i lille skala med to forskellige slags isoleringsmaterialer (PIR og 
stenuld), som blev foretaget ved hjælp af en modificeret version af ISO 13784-1 (Prøvning 
af reaktion på brand for byggesystemer af sandwichelementer - Del 1: Prøvningsmetode 
(lille skala)) har endvidere vist, at relativt små ændringer i testmetoden kan føre til 
katastrofale svigt i PIR-isoleringselementerne. På grund af testenes størrelse og den 
kendsgerning, at de normalt udføres udendørs, er visse målinger, såsom målingen af, hvor 
hurtigt massetabet sker og varmemålingen af iltforbruget, ikke mulige at foretage under 
store forsøg.  
 
Da dette forhindrer kvantitative målinger, har man udviklet en skaleret version af testen på 
DTU Civil Engineering, hvilket har gjort det muligt at måle, hvor hurtigt massetabet sker. 
Det tyder derfor på, at denne måling bør være en del af klassifikationsmetoden, så man 
under forsøgene kan opdage svigt inde i vægpanelerne og dermed sikre en effektiv 
brandsikkerhed via strengere testkrav. For at kunne foretage en fuldstændig analyse af, 
hvordan isoleringselementerne opfører sig, bør den skalerede test fremover foretages 
under en emhætte, som er i stand til at bestemme både iltforbruget og afgivelsen af giftige 
dampe i form af kulilte og kultveilte. Dette vil gøre det muligt at foretage kvantitative 
målinger og derved bevise hypotesen om, at nogle isoleringsmaterialer ikke yder 
passende brandbeskyttelse. 
 
Ansøgningen er motiveret af DTU Civil Engineerings manglende målekapacitet. Sammen 
med en metode til analyse af gasserne ilt, kulilte og kultveilte vil denne emhætte kunne 
anvendes til at foretage kvantitative målinger under både den skalerede rumtest beskrevet 
ovenfor og i talrige andre fremtidige forsøg.  
 
Med denne nye målemetode forventer man at kunne øge DTU Fire Labs videnskabelige 
bidrag betydeligt. Endelig vil den nye metode også gøre det muligt at assistere 
virksomheder med ikke-standardiserede målinger af de unikke scenarier, som ofte 
optræder her. 
 


