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2.5 Projektinformation på svenska
Projekttitel

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material
Projektbeskrivning (max 5000 tecken)

Olika miljöpolitiska mål och styrmedel ställer krav på ett hållbart samhälle. Det innebär att naturmaterial som trä har blivit ett intressant material att
använda för byggnader och textilier. För att dessa material ska kunna användas på ett säkert sätt och i enlighet med regelverk och
rekommendationer behöver de brandskyddas eller flamskyddas. Många av de flamskyddsmedel som används idag är miljöfarliga och
hälsoskadliga så det finns en önskan från samhället att ersätta dessa med miljövänliga och ofarliga sådana. Ett naturligt förekommande ämne
som uppfyller dessa kriterier är fytinsyra som har potential att vara ett bra flamskyddsmedel för cellulosabaserade material, t ex trä och bomull.
Fytinsyra bildas av växter för att lagra fosfor och fosforbaserade flamskyddsmedel har visat sig särskilt effektiva för cellulosabaserade material. I
kombination med ofarliga salter kan flera olika flamskyddsmekanismer kombineras för att ytterligare förstärka flamskyddet.
I det här projektet vill vi göra en systematisk undersökning av flamskyddsegenskaperna hos fytinsyra i kombination med olika joner som kan fås
från vanliga salter för att utreda vilka kombinationer som ger bäst flamskyddseffekt på bomull och trä. Genom att tillämpa kemiska teorier och
samband vill vi kombinera olika flamskyddsmekanismer för att få ett optimalt flamskydd. Fytinsyra kan förhindra pyrolys och antändning genom att
förkolna cellulosaytan. Fytinsyran kan bilda mycket stabila komplex med olika metalljoner, t ex kalcium, järn och aluminium, och därigenom skapa
en skyddande barriär som ytterligare förhindrar pyrolysgaserna att komma i kontakt med luft. Natriumjoner och ammoniumjoner kan också binda
till fytinsyran. Natriumjonerna har förmåga att fånga fria radikaler och ammonium kan bidra till gasbildning genom omvandling till ammoniak.
Gasbildningen bidrar till svällande egenskaper hos flamskyddet. Genom att utvärdera effekten av var och en av dessa tillsatser samt
kombinationer av tillsatser för flamskydd av bomull respektive trä vill vi öka kunskapen om hur ett effektivt flamskydd för trä och bomull kan
byggas upp utifrån helt ofarliga kemikalier. De tester som ska utföras är flamtester, TGA, kalorimetri, NMR-spektroskopi samt SEM för att få en
uppfattning om antändningsbarhet, nedbrytningsförlopp, värmeflöden samt vad som händer med flamskyddsmedlet vid olika temperaturer.
Urlakningstester kommer att utföras för att studera flamskyddets beständighet.
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Resultaten kommer att ligga till grund för en större ansökan i samarbete med intressenter från bransch och akademi som kan bidra med
kompletterande kompetens och analysutrustning.
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7. EXAMENSARBETEN SOM SÖKANDE ÄR VILLIGA ATT HANDLEDA.
Lägg till examensarbeten, dock minst två. Dessa behöver inte utgöra en del av det sökta projektet.
Titel

Termiska analyser av metallfytatkomplex som flamskyddsmedel på bomull
Syfte

Undersöka termiska egenskaper hos nytt miljövänligt flamskyddsmedel
Handledare

Antal studenter

Anuttam Patra

1

Kort problembeskrivning

För att utvärdera om olika metallfytatkomplex är användbara som flamskyddsmedel behövs kunskap om deras termiska egenskaper vid
nedbrytning och förbränning. Med bombkalorimetri, TGA/DSC och konkalorimetri kan värmeutbyten och värmeflöden studeras för
flamskyddsbehandlad bomull.
Kommentarer (ex behov av ytterligare samverkans partners)

I samarbete med avdelningen för byggkonstruktion och brand, Luleå tekniska universitet (LTU).
Titel

Termiska analyser av metallfytatkomplex som flamskyddsmedel på trä
Syfte

Undersöka termiska egenskaper hos nytt miljövänligt flamskyddsmedel
Handledare

Antal studenter

Anuttam Patra

1

Kort problembeskrivning

För att utvärdera om olika metallfytatkomplex är användbara som flamskyddsmedel behövs kunskap om deras termiska egenskaper vid
nedbrytning och förbränning. Med bombkalorimetri, TGA/DSC och konkalorimetri kan värmeutbyten och värmeflöden studeras för
flamskyddsbehandlat trä.
Kommentarer (ex behov av ytterligare samverkans partners)
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I samarbete med avdelningen för byggkonstruktion och brand, Luleå tekniska universitet (LTU).
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4.

Ansökan till Brandforsk 30 September 2018
Anna-Carin Larsson, Biträdande professor Gränsytors kemi, Luleå tekniska universitet (LTU)

Studier av miljövänliga flamskyddsmedel för cellulosabaserade material
Syfte
Olika miljöpolitiska mål och styrmedel ställer krav på ett hållbart samhälle. Det innebär att
naturmaterial som trä har blivit ett intressant material att använda för byggnader och
textilier. För att dessa material ska kunna användas på ett säkert sätt och i enlighet med
regelverk och rekommendationer behöver de brandskyddas eller flamskyddas. Många av de
flamskyddsmedel som används idag är miljöfarliga och hälsoskadliga så det finns en önskan
från samhället att ersätta dessa med miljövänliga och ofarliga sådana. Ett naturligt
förekommande ämne som uppfyller dessa kriterier är fytinsyra som har potential att vara ett
bra flamskyddsmedel för cellulosabaserade material, t. ex. trä och bomull. Fytinsyra bildas av
växter för att lagra fosfor och fosforbaserade flamskyddsmedel har visat sig särskilt effektiva
för cellulosabaserade material. I kombination med ofarliga salter kan flera olika flamskyddsmekanismer kombineras för att ytterligare förstärka flamskyddet.
I det här projektet vill vi göra en systematisk undersökning av flamskyddsegenskaperna hos
fytinsyra i kombination med olika joner som kan fås från vanliga salter för att utreda vilka
kombinationer som ger bäst flamskyddseffekt på bomull och trä. Genom att tillämpa
kemiska teorier och samband vill vi kombinera olika flamskyddsmekanismer för att få ett
optimalt flamskydd. Det vi vill uppnå är bl. a. vattentålighet genom bildande av ett tätt och
svårlösligt emaljliknande ytskikt, minskad produktion av antändningsbara pyrolysgaser
genom förkolning och barriärbildning, kylning genom endoterm nedbrytning samt attack av
fria radikaler. Resultaten kommer att ligga till grund för en större ansökan i samarbete med
intressenter från bransch och akademi som kan bidra med kompletterande kompetens och
analysutrustning.
Bakgrund
I kraven för att uppnå ett hållbart samhälle i enlighet med miljöpolitiska mål och styrmedel
ingår att minimera användning av energi och att använda förnybara råvaror. Det innebär att
naturmaterial som trä har blivit ett intressant material att använda för byggnader [1] och
textilier [2]. Många olika naturtextilier är cellulosabaserade, t. ex. bomull och lin, och
cellulosabaserade textilier kan också framställas från trä, t. ex. viskos och lyocell [3].

1
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För byggnader finns olika brandkrav som måste uppfyllas, bl. a. hur lång tid konstruktionen
ska motstå brand, mängden brandgaser som tillåts spridas samt mängden värme som får
avges (brandbelastningen) [1,4]. Genom att brandskydda träet kan man uppfylla kraven för
högre brandklasser vilket är nödvändigt för mer krävande konstruktioner, t. ex. höghus med
träfasader. Tyvärr är traditionella brandskyddsmedel (olika vattenlösliga oorganiska salter)
inte tillräckligt beständiga för utomhusbruk [1,5].
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För lös inredning (soffor, gardiner, etc.) saknas myndighetskrav på brandsäkerhet. Däremot
försöker myndigheter (t ex MSB, kommuner och landsting) ge vägledning och ställa krav på
en brandsäker miljö [6,7]. För att minska brandrisken kan man ersätta mer brandfarliga
material med mindre brandfarliga, t. ex. övergå från plast till trä, men det är inte alltid
möjligt och även trä är brännbart. Därför behöver man flamskyddade material.
Idag finns hundratals olika flamskyddsmedel på marknaden och efterfrågan på flamskyddade
produkter ökar. Många av dessa flamskyddsmedel har dessvärre visat sig skadliga för både
människa och natur. Framför allt halogenerade flamskyddsmedel som bromerade
difenylföreningar har visat sig vara mycket giftiga och svårnedbrytbara och har förbjudits
eller på andra sätt begränsats i bl a USA och EU [8,9]. Ett av de miljökvalitetsmål som
Sveriges regering har ställt upp är att vi ska ha en giftfri miljö [9]. Det innebär bland annat att
farliga ämnen ska bytas ut mot mindre farliga. Ämnen kan vara ofarliga i sig, men vid
tillverkningen används farliga kemikalier eller när ämnena bryts ner (t. ex. av syre eller
solljus) omvandlas de till farliga ämnen, så för att få en helt giftfri miljö måste hela
produktens livscykel tas i beaktande.
Ett steg på vägen mot mindre farliga flamskyddsmedel för textilier har fokuserat på
syntetiska fosforbaserade föreningar [8,10] och även om de är mindre giftiga än
halogenerade flamskyddsmedel så används ibland farliga kemikalier vid deras syntes. De
senaste åren har man därför börjat fundera på att använda biobaserade ämnen som
miljövänliga flamskyddsmedel [11]. Många naturligt förekommande ämnen har egenskaper
som gör att de borde fungera bra som flamskyddsmedel. De är inte giftiga och deras
nedbrytningsprodukter är inte heller giftiga och avfall behöver inte tas om hand på något
speciellt sätt. De är också ofta relativt billiga att utvinna ur biomassan. Utveckling av
miljövänliga flamskyddsmedel från naturprodukter är därför ett nytt och hett forskningsområde med stor potential att generera ny kunskap.
Ett tänkbart naturligt förekommande ämne med potential att fungera som miljövänligt
flamskyddsmedel är fytinsyra, även kallat inositolhexafosfat (IP6). Fosforbaserade
flamskyddsmedel har visat sig särskilt effektiva för cellulosabaserade material [8,12] och
fytinsyra innehåller 28% fosfor så därför är det av intresse att utveckla kunskapen om detta
ämne som flamskydd för trä och bomull. Genom att blanda fytinsyran med olika salter kan
man kombinera flera flamskyddsmekanismer och på så vis förstärka flamskyddet.
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Fytinsyra bildas av växter för att lagra fosfor som är ett viktigt näringsämne och kan hittas i
bl. a. frön och spannmål [13-15]. Förutom att kunna fungera som ett ofarligt flamskyddsmedel har det även visat sig ha många positiva egenskaper. Det har rapporterats att
fytinsyra är en antioxidant [14,15], den kan förhindra korrosion [15], den tros kunna
motverka cancer [14,16] och sänka blodsockerhalten hos diabetiker [14], m.m. Å andra sidan
kan fytinsyra också förhindra upptag av vissa mineral från maten så som zink, kalcium,
magnesium, koppar, mangan och järn eftersom fytinsyran bildar väldigt stabila och svårlösliga komplex tillsammans med dessa joner [14]. Icke-idisslande djur kan inte bryta ner
fytinsyra så relativt stora mängder kan påträffas i gödselstackar runt platser för djuruppfödning och orsaka lokala problem med övergödning om det lakas ut i vattendrag [13].
Därför kan det vara en fördel att hitta ett användningsområde för ämnet.
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Enligt en sökning i Web of Science (20180917) publicerades den första studien om fytinsyra
som flamskyddsmedel 2012 [17]. Därefter har ytterligare ett antal studier om flamskyddsförmåga hos fytinsyra i kombination med andra ämnen publicerats (totalt 36 till dags dato),
men bara ett fåtal av dessa studier har utförts på cellulosamaterial (bomull) [17-22] och
ingen studie verkar än så länge ha tittat på flamskydd av trä. Resultaten visar på potentialen
att använda fytinsyra, men det behövs mer omfattande studier för att få kunskap om hur
flamskyddet kan optimeras för att uppfylla olika grundläggande villkor.
Bakomliggande teori
Bränder och flamskydd:
Bränders uppkomst kan beskrivas med brandtetraedern som är en utveckling av den
vanligare brandtriangeln [23]. För att en brand ska uppstå behöver fyra komponenter vara
närvarande i tillräckliga mängder: bränsle, syre (eller annat oxidationsmedel), värme samt
fria radikaler. Utan radikalbildning får inte reaktionen det snabba förlopp (kedjereaktion)
som krävs för att det ska bli en brand. Flamskyddsmedel ”attackerar” en eller flera av dessa
komponenter genom olika mekanismer [12,24,25]. De huvudsakliga mekanismerna handlar
om att avskilja, kyla, späda eller avlägsna fria radikaler.
För att fasta ämnen som t. ex. plast, trä och bomull ska kunna antändas måste deras
beståndsdelar (polymererna) brytas ner till mindre beståndsdelar. Det sker genom upphettning och processen kallas pyrolys. Ju högre temperaturen blir desto mer pyrolysgaser
produceras och till slut är mängden pyrolysgas i blandning med luften (syret) tillräcklig för
att antändning ska kunna ske [24-26]. Genom att avskilja syre och bränsle kan man förhindra
de brännbara pyrolysgaserna från att komma i kontakt med syret i luften. Detta kan man
åstadkomma genom att skapa barriärer, ett tätt ytskikt som pyrolysgaserna inte kan tränga
igenom [12,24,25]. Flamskyddsmedel som skapar barriärer är t. ex. silikater eller andra
polymerbildande ämnen. Ett annat sätt att skapa en barriär är att förkolna ytan. Det har
visat sig särskilt effektivt för cellulosabaserade material [12]. Förkolning åstadkoms genom
bildande av fosforsyra som bryter ner cellulosamolekylerna på ytan av materialet till kol och
olika fragment som inte är lika lättantändliga som de vanliga pyrolysgaserna. Fosforbaserade
flamskyddsmedel får dessutom förkolningen att ske vid temperaturer under antändningstemperaturen för pyrolysgaserna vilket ytterligare försvårar antändning.
Det vanligaste släckmedlet vid brand är vatten eftersom det tar med sig stora mängder
värme från branden vid förångning. Många flamskyddsmedel fungerar också kylande genom
att de tar upp värme när de bryts sönder till mindre beståndsdelar vid upphettning
[12,24,25]. Exempel på flamskyddsmedel som verkar kylande är olika salter, t. ex.
aluminiumhydroxid som kan brytas ner till aluminiumoxid och vatten eller magnesiumkarbonat som bryts ner till magnesiumoxid och koldioxid. De fasta oxider som bildas vid
nedbrytningen bildar en barriär [25].
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De gaser som bildas vid nedbrytningen av flamskyddsmedlet kan också bidra till att späda ut
pyrolysgaserna och syret i luften närmast ytan och på så sätt sänka antändningsbarheten.
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Genom att kombinera barriärbildande och gasbildande mekanismer kan man bilda ett poröst
uppsvällt ytlager (intumescence) som kan isolera och leda bort värme [12,25,27]. Ett vanligt
ämne som åstadkommer svällning är melamin som bryts ner till bl. a. ammoniakgas och
därmed hjälper till att blåsa upp det barriärbildande ämnet.
En fjärde flamskyddsmekanism attackerar de fria radikalerna. De effektivaste ämnena i den
här kategorin är de numera förbjudna halogenerade medlen, men ett miljövänligt ämne i
den här kategorin är vanligt koksalt (natriumklorid). Alkalimetaller (t. ex. natrium [28]) och
halogener (t. ex. klor, men i vissa fall även fosfor [29]) har förmåga att fånga upp och
oskadliggöra radikalerna och då kommer brandförloppet att sakta ner för att till slut
upphöra.
Flamskyddsmedel kan appliceras på materialet i fråga på olika sätt. För plaster är det
vanligaste att flamskyddsmedlet tillsätts i samband med tillverkningen eller blandas in i
materialet vid formningen [11,25,30,31] medan trä antingen impregneras eller ytbehandlas
med flamskyddsmedel [12,24,27]. För textilier kan fibrerna eller det färdiga tyget
ytbehandlas [8,17-22].
Redan romarna brandskyddade sina båtar med aluminiumsulfat och många av de kemikalier
som fortfarande används för att skydda trä från brand togs fram redan på 1800-talet [12].
De flesta ämnen som använts som flamskyddsmedel består dock av olika vattenlösliga salter
som både tar upp fukt samt lätt lakas ur. Därför har försök gjorts att utveckla ett mer
motståndskraftigt skydd genom att kombinera ämnen som på olika sätt skapar ett olösligt
ytskikt på träet, t. ex. fosforsyra tillsammans med olika kväveinnehållande hartser. Kväve och
fosfor har dessutom visat sig ha synergistiska effekter [12,32]. Flamskyddsmedlet får inte
heller påverka det underliggande materialet [8].
Testmetoder:
Bland de faktorer som avgör hur bra ett flamskyddsmedel är finns bl. a. hur lång tid det tar
för materialet att antändas och hur snabbt flamspridning sker samt hur mycket värme eller
rök som utvecklas. Det är också viktigt att det inte bildas giftiga ämnen vid förbränningen.
Därutöver tillkommer andra faktorer som påverkan på underliggande material,
motståndskraft mot nötning och väta, samt ekonomin [8].
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Vanliga metoder som används för att undersöka flamskyddsegenskaperna är flamtester där
testbiten utsätts för en låga och tiden till antändning, hur snabbt flammorna sprider sig samt
hur stor skada som uppstår noteras [8,25]. Syregränsen (Limiting Oxygen Index) anger vilken
lägsta halt syre i blandning med kväve som precis kan upprätthålla förbränning. Ju mer
lättantändligt ett material är desto lägre syrehalt behövs [8,25]. Termogravimetrisk analys
(TGA) mäter massförlusterna vid upphettning. Med den metoden kan man bl. a. få fram
information om vid vilka temperaturer olika massförluster sker, t. ex. vattenavdunstning och
pyrolys [12]. Olika typer av kalorimetri kan användas för att studera värmeutbytet vid
kemiska reaktioner och andra processer, t. ex. smältning och förångning [8,12]. En
konkalorimeter kan användas för att studera antändningstid, mängden värme som avges
(per tidsenhet) under ett brandförlopp samt massförluster och rökutveckling [8,12].
Sammansättningen av pyrolys- och förbränningsgaser kan analyseras med t. ex. FTIR (Fourier
Transform InfraRöd spektroskopi) [19-21] eller masspektroskopi [21]. För att resultaten från
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olika studier ska vara jämförbara är testerna standardiserade, t. ex. avståndet över flamman,
flamhöjden, strålningseffekten, provstorleken, etc. [8]. Vilka testmetoder och standarder
som är relevanta att använda beror på typen av studier som görs.
Svepelektronmikroskopi (SEM) är en vanlig metod för att studera det flamskyddade
materialet i detalj före och efter förbränning. I de bästa mikroskopen går det att studera
ytstruktur ner på nanometerskala och det går att se hur materialet förändras [18-22,30].
Med EDS/EDX (energidispersion) kan även olika grundämnens förekomst och utbredning
kartläggas för att se om flamskyddsmedlet har blivit jämnt fördelat över ytan [22].
Olika spektroskopiska metoder kan användas för att studera flamskyddsmedlet och hur det
förändras under upphettning. FTIR och NMR (kärnmagnetisk resonans) är två metoder som
kan ge information om den molekylära strukturen hos flamskyddsmedlet [18-21].
Genom tillämpad kemi kan man utveckla ett komplett flamskydd som vidhäftar bra vid
materialet som ska skyddas och därmed blir motståndskraftigt mot nötning och urlakning.
Genom att variera pH och koncentrationer kan man styra jämvikter och ytladdningar för att
kunna bygga upp ett flamskydd i olika lager. Genom att kombinera olika ämnen kan flera
flamskyddsmekanismer utnyttjas för att skapa synergistiska effekter.
Fytinsyra som flamskydd:
Fytinsyra med kemisk formel C6H6(H2PO4)6 innehåller sex fosfatgrupper per molekyl bundna
till varsitt kol i en kolvätering (se Figur 1).

Figur 1. Schematisk bild av fytinsyra.
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Fytinsyran i sig har alltså stora mängder fosfat i sin struktur (28%). Som beskrivits ovan
fungerar fosforbaserade flamskyddsmedel bra för cellulosabaserade material eftersom den
vid upphettning kan bilda fosforsyra och förkolna cellulosan och därigenom bilda en barriär.
Genom att ersätta några eller alla väten (totalt 12) från fosfatgrupperna med metalljoner
kan täta och stabila metallfytatkomplex med låg vattenlöslighet bildas som kan skapa en
första yttre barriär som förhindrar pyrolysgaserna att ta sig ut. I samband med att
flamskyddsmedlet bryts ner skulle fosfatdelen kunna bidra med förkolning samtidigt som
väldigt stabila och vattenolösliga metallfosfater formas som bibehåller den yttre barriären.

test, NaPA 10% 12p
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Tidigare studier
Idén att använda fytinsyra som flamskyddsmedel är ny så inte många studier finns
rapporterade än så länge, särskilt inte för flamskydd av cellulosabaserade ämnen [17-22]. De
flesta studier som utförts har handlat om inblandning av fytinsyra tillsammans med andra
komponenter i plaster, t. ex. polylaktid [30] och PVC [31]. Alla studier visar förbättrat
flamskydd hos materialet, men inte i något fall har några uppföljande studier gjorts där man
försökt modifiera flamskyddssystemet för att förbättra resultaten. 2012 rapporterade Laufer
et al. [17] att fytinsyra kunde kombineras med kitosan (ett annat miljövänligt ämne som kan
framställas från bl. a. räkskal) för att få ett flamskydd med svällande egenskaper för bomull.
Genom att variera pH kunde man få olika tjocklek och sammansättning på ytbeläggningen
och därmed olika effektivt flamskydd. Även andra studier har visat att fytinsyra i
kombination med kväveinnehållande ämnen har svällande egenskaper [18,21]. Tidigare
studier har visat att fytinsyra kan vidhäftas bra till cellulosa och flamskyddet kvarstår även
efter många tvättar [19-20].
Under våren 2018 har tre examensarbetare från LTUs utbildningar till brandingenjör och
civilingenjör i brandteknik undersökt om fytinsyra har potential att fungera som
flamskyddsmedel för trä och bomull (och polyester) [33-34].
En av examensarbetarna (Sara Kjellin [33]) har bl. a. visat att obehandlade bomullsbitar som
utsätts för en flamma från en gasolbrännare snabbt brinner upp medan bomullsbitar som
behandlats med flamskyddsmedel inte antänds inom de fem minuter som försöken pågick.
Olika blandningar ger däremot olika mängd förkolning på ytan. Figur 2 visar bomullsbitar
behandlade med 10% fytinsyra (PA) och kalciumjoner med molförhållande 1:4. Bomullsbitarna
har
doppats
en gång i lösningen
Figur 4.13.
Resultat
från förbränningstest,
CaNaPA 10% (dopptid en minut) och därefter torkats.

Figur 2. Bomull behandlad med kalciumfytat och utsatt
för flamma i fem minuter.
Figur 4.15. Resultat från förbränningstest, CaPA 10%

Figur 3 visar resultat för ovanstående bomullsprover med termogravimetrisk analys (TGA) i
luftatmosfär. Obehandlad bomull förbränns helt och ingen massa finns kvar efter drygt
500°C. Resultaten visar också att fytinsyra sänker temperaturen för när pyrolysen börjar och
6
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, NaPA 10% 5.5p

En del vatten kommer också att vara bundet mellan molekylerna i flamskyddet som vid
förångning bidrar till kylning och spädning av brandgaserna. Genom att välja lämpliga
metaller kan även de fria radikalerna attackeras. Ammoniumjoner kan också blandas in för
att generera ammoniakgas vid upphettning som späder ut brandgaserna men också har
förmåga att ändra värmeledningsförmågan hos barriären genom att ytlagret blir uppsvällt.
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mängden material som bryts ner innan förloppet övergår till glödbrand är mindre. Övergången till glödbrand beror förmodligen på att det bildats en tät barriär genom förkolning
A Luftatmosfäroch
- Bomull
kalciumfosfatbildning (liknande tandemalj) som förhindrar utsläpp av pyrolysgaser.
Mängden restprodukter som är kvar efter branden är också större, nästan 20% vid 800°C.

Colour change

To verify if storing the specimens in the laboratory or drying them in accordance with ISO

60 made a significant difference, one specimen from each solution was kept in a humidity

om and one in the laboratory. During the drying process a change in colour was observed
PA and CaPA. The specimens that were kept in the laboratory displayed a grey tone while

se kept in the humidity
displayed
a pink
tone. The
most prominent
change
in colour
Figur 3.room
TGA-analyser
i luft
för bomull,
obehandlad
respektive
behandlad
med kalciumfytat.

s observed for CaPA which can be seen Fel! Hittar inte referenskälla.. No observable

examensarbetarna
(Herman Paulusson och Mattias Ström [34]) har studerat
our change couldDe
be andra
detected
for NaPA.

fytinsyra som flamskydd på trä. Figur 4 visar att trä kan få olika färgskiftningar beroende på
hur det behandlas.

Figur 4. Trä behandlat med kalciumfytat under olika
betingelser. Från vänster till höger: obehandlat,
förvarat i laboratoriesalen, förvarat i
fuktighetskontrollerat rum.

7
Figure 28. Left to right: The image at the top displays specimens 3, 7
& 8. The image in the middle displays 3, 9 & 10. The image at the bottom
displays specimen 3, 11 & 12.
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Olika spektroskopiska metoder kan användas för att förklara vad som händer på molekylnivå
vid olika temperaturer. Med 31P fastfas MAS NMR (Magic Angle Spinning) Nuclear Magnetic
Resonance) kan man studera vad som händer med flamskyddsmedlet vid upphettning till
olika temperaturer. Sågspån doppat i olika fytinsyralösningar hettades upp till olika
temperaturer i en ugn och studerades därefter med NMR. Figur 5 visar exempel för 3%
fytinsyra blandat med natriumjoner. Genom att jämföra signalerna med olika referensprover
kan det bl. a. konstateras att med hälften av vätejonerna kvar i fytinsyran polymeriseras
fosfatgrupperna till polyfosfater, vilket kan ses genom att signalen förflyttas åt höger jämfört
med positionen vid rumstemperatur. Polymeriseringen sker någon gång mellan 370°C och
600°C vilket enligt TGA-analyserna motsvarar perioden när första pyrolyssteget är avslutat
och glödoxidation tar vid. När alla vätejoner är ersatta med natriumjoner förhindras
däremot polymeriseringen av fosfatgrupperna och fytinsyran bryts bara ner till natriumfosfat, vilket kan ses genom att signalen flyttas åt vänster.

P MAS NMR results of sodium phytate complexes applied to saw dust, molar ratio 1:6 (PA:

31

P MAS NMR spectra of sodium phytate applied to saw dust and subjected to different

Na) are shown in Figure 54 and Table 15. The samples were subjected to furnace tests at

furnace temperatures along with a reference value kept at room temperature can be seen in

different temperatures, along with a sample kept at room temperature. The broad lines at all

Figure 55 and the chemical shifts are listed in Table 16. The molar ratio is 1:12 (PA: Na). The

four temperatures show the presence of several different chemical environments for

chemical shift move towards more positive values at higher temperatures, which means that

phosphorus. There is a shift towards more negative values of ppm as the temperature

number of peaks increases with one for each step with ascending temperature, starting with

The increased resolution at higher temperatures indicates that the flame retardant structure

one recorded peak at 25 °C.

BF18-0004

the electron density around the phosphorus is diminished as the temperature increases. The

increases. One peak is present for 25 °C and 370 °C and six peaks for 600 °C and 1000 °C.
has become more crystalline.
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31

different
temperatures
b) 370 °C c) 600 °Cpå
d) 1000sågspån
°C.
Figur 5. P MAS NMR för C6H6(NaHPO4)6 (vänster) ochtestsCat6H
upphettat till olika
6(Na
2POa)425)6°C (höger)
Table 15. P MAS NMR chemical shifts of sodium phytate complexes, molar ratio 1:6, used on saw dust.
temperaturer,
a) 25°C, b) 370°C, c) 600°C, d) 1000°C. Table 16. P MAS NMR chemical shifts of sodium complexes, molar ratio 1:12, used on saw dust.

Figure 54. 31P MAS NMR spectra of sodium phytate complexes (molar ratio 1:6) used on saw dust and subjected to furnace
tests at different temperatures a) 25 °C b) 370 °C c) 600 °C d) 1000 °C.

Figure 55. 31P MAS NMR spectra of sodium phytate complexes (molar ratio 1:12) used on saw dust and subjected to furnace

31

31

Spectrum Temperature
a 25 °C

Chemical shifts (ppm)

Spectrum Temperature

-0.8

a 25 °C

Chemical shifts (ppm)
-0.7

-1.4
b 370 °C gör att det
2.9 ,krävs
1.8
TGA-analyserb 370
på°C motsvarande
prov visar att polymeriseringen
50°C högre
c 600 °C
1.2 , -7.3 & 4 peaks -19.1 ± 3.1
c 600 °C
13.1, 3.1 & 1.7
temperatur innan
har
minimum
jämfört medd när
polymerisering
inte inträffar.
d 1000 °C massan1.2
, -7.3 &nått
4 peaks -19.2
± 3.0
12.7, 10.6, 7.9, 3.1 & 2.3
1000 °C
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Projektbeskrivning

Översikt:
De tre examensarbetarna [33-34] som har undersökt fytinsyra som flamskyddsmedel på
bomull och trä har gjort ett fantastiskt arbete med att tillverka prover, utföra olika tester och
försöka analysera alla resultat. Den tid de hade till förfogande och deras relativt begränsade
kunskaper i kemi, laborativt arbete och olika analysmetoder gör dock att deras analyser
också blir begränsade. Vi behöver därför göra djupare analyser av deras resultat och en del
kompletterande mätningar behöver göras. Deras resultat [33-34], liksom tidigare studier på
bomull [17-22] visar att fytinsyra med olika tillsatser har potential att fungera som ett
miljövänligt flamskyddsmedel, men för att kunna ansöka om forskningsmedel för en mer
omfattande studie behöver vi utvärdera resultaten i förhållande till andra flamskyddsmedel
som används idag och göra kompletterande tester för att optimera de förhållanden som ger
bäst resultat. I ett större forskningsprojekt måste studierna tas vidare från preliminära
laboratorietester till tester med standariserade metoder och för detta krävs samarbete med
andra grupper som har tillgång till utrustning och kompetens som vi saknar. En målsättning
är att knyta kontakter med sådana grupper för att skapa ett konsortium för en gemensam
forskningsansökan. Vi vill också kontakta intressenter från branschen som kan ha intresse att
stödja forskning mot mer miljövänliga flamskyddsmedel.
Flamtester och TGA/DSC:
Kjellin [33] fick bra resultat på sina tyger trots att hon bara doppade dem i lösning en gång.
Normalt behandlas tyger genom att flera lager flamskyddsmedel appliceras för att få bättre
effekt. Vi vill utvärdera effekten av att applicera flera lager fytinsyra med kalcium-, natriumoch ammoniumjoner. Kjellin blandade kalciumklorid och fytinsyra i sina tester, men den
lösningen hade lågt pH vilket skadade tyget så vi vill testa kalciumhydroxid istället för att få
ett högre pH på flamskyddslösningen.
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Paulusson och Ström [34] använde sågspån doppat i flamskyddsmedelblandningen för sina
TGA- och DSC-tester. Ju mindre partiklar desto mer yta finns tillgänglig så mängden
flamskyddsmedel i förhållande till mängden trä är relativt hög jämfört med om större
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träbitar hade behandlats med samma blandning, men eftersom TGA/DSC kräver liten
provmängd kan inte hela träbitar användas. Vi vill upprepa deras försök men med trästickor
och små träbitar istället för att studera uppskalningseffekterna.
Karakterisering av flamskyddsmedlet:
För att verifiera att flamskyddsmedel fastnat på provbitarna och vad som händer vid
upphettning använde Paulusson och Ström [34] 31P MAS NMR. Närvaro av en signal visade
att flamskyddsmedlet bundits till ytan och förflyttningar i signalens position talar om vad
som händer med flamskyddsmedlet vid upphettning, t ex om det polymeriseras. För
bomullstygerna har en del 31P NMR körts, men inte utvärderats. Vi behöver köra om en del
av proverna eftersom vi misstänker att något blivit fel och det finns även en del prover kvar
att köra som de inte hann med. För att utvärdera resultaten behöver även fler referensprover köras. Det går att analysera förändringar i fytinsyrans kolvätering under upphettning
genom att använda 13C CP-MAS NMR (en mer avancerad teknik än MAS NMR). Genom SEM
kan vi studera morfologin på provbitarna före och efter applicering av flamskyddsmedlet
samt efter upphettning.
Övriga tester:
För att undersöka hur motståndskraftigt flamskyddet är för fukt kommer vi att lägga
provbitarna i en vattenlösning och sedan använda 31P NMR för att analysera mängden
fytinsyra som urlakats. För att undersöka förbränningsenergier kommer vi att använda
bombkalorimetri. Om tid finns kommer vi att utföra konkalorimetertester i samarbete med
Avdelningen för byggkonstruktion och brand, LTU.
Tidplan:
Januari: Genomgång av examensarbetarnas data för att sammanställa vilka kompletterande
mätningar som måste göras samt vilka mätningar som behöver göras om.
Februari-Mars: Kompletterande mätningar utförs och utvärderas. Utvärderingen kommer att
ligga till grund för vilka nya försök som ska utföras och hur de kan planeras.
April-Maj: Nya försök med flera lager flamskyddsmedel på bomull.
Juni-September: Nya försök med trästickor och träbitar.
Oktober-December: Sammanställning av data, rapportskrivning.
Parallellt med det experimentella arbetet kommer kontakter att tas med tänkbara
intressenter (t ex forskargrupper på universitet, RISE och Swerea, textil-, trävaru- och
byggindustrin, m. fl.) för att diskutera och planera ett större framtida projekt.
Förväntade resultat
Efter projektets slut kommer vi att ha fått ökad kunskap om fytinsyras potential som
miljövänligt flamskyddsmedel för cellulosa. Genom förståelse för hur olika salter påverkar
flamskyddet kan vi föreslå kombinationer av salter som ger optimalt flamskydd genom att
olika flamskyddsmekanismer får samverka.
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Projektet kommer att leda till den första vetenskapliga publikationen någonsin om fytinsyra
som flamskyddsmedel för trä och en av de första om bomull.
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Resultaten från projektet kommer att göra det möjligt att söka fortsatt forskningsfinansiering från olika finansiärer (t ex Brandforsk, Formas, Vinnova) där mer omfattande
tester kan utföras i enlighet med standardmetoder och med fokus på de kombinationer av
ämnen som visat sig ge bäst flamskydd. En sådan ansökan kommer att utformas i samarbete
med olika intressenter från branschen och akademin som vi kommer att ta kontakt med
under året, t ex RISE och Swerea, textil-, trävaru- och byggindustrin, m. fl.
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