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EU-projekt FIPEC:

Brandegenskaper
hos elektriska kablar

Brand och material

Nuvarande europeiska brandprovningsmetoder
är inte tillräckligt känsliga för att skilja på kablar
med acceptabla brandegenskaper från dem med
mycket goda egenskaper. Kablar med bra brand-
egenskaper behövs t.ex. i högriskinstallationer el-
ler i stora installationer för telekommunikation.

Forskningsprogrammet FIPEC (Fire
Performance of Electrical Cables) skapades där-
för för att utveckla metoder att mäta brand-

egenskaper hos elektriska kablar baserade på sunda
ingenjörsprinciper snarare än på föreskrivna tes-
ter.

FIPECs arbetsprogram omfattar utveckling av
brandprovningmetoder och studier av matematiska
brandmodeller för att förutsäga brandutvecklingen
i verklig skala utifrån experiment i liten skala.
Provningsmetoderna inkluderar mätning av värme-
effekt och rök.

I FIPEC-programmet ingick även att göra en sam-
manställning av europeiska kabelinstallationer (d.v.s.
hur man monterar kablar i olika länder), vilka experi-
ment som utförts på elektriska kablar, vilka olika
material de är konstruerade av, samt modellering av
brandförlopp. I det experimentella arbetet användes
provföremål som representerar ett brett spektrum av
brandegenskaper och experimenten utfördes i flera
skalor. Dessa skalor länkades samman med
korrelationsstudier och brandmodellering, som utgör
de vetenskapliga fundamenten för utvärderingsmeto-
der. Experimenten utfördes i fyra skalor från material-
test på små provföremål till kabelinstallationer i verk-
lig skala.

Projektet var ett EU-projekt inom SMT-program-
met och finansierades av DG XII samt av kabel-
tillverkare, materialtillverkare, kabelanvändare och
myndigheter. Bland finansiärerna fanns också
BRANDFORSK.

Slutsatser
Det har utvecklats en reproducerbar brandprovnings-
metod i full skala baserad på den internationella stan-
darden IEC 60332-3. Metoden har god förmåga att
skilja kablar med goda brandtekniska egenskaper från
kablar med sämre egenskaper. Metoden validerades
med provningar i verklig skala.

Småskaliga testprocedurer utvecklades för kon-
kalorimetern både för kablar och för material som
används till kabeltillverkning. Procedurerna kan an-
vändas till matematisk modellering och korrelation
med fullskaleprovningar.

Metoderna kan användas för att beskriva regel-
verk som t.ex. Euroklasser och innebär också stora
möjligheter till brandteknisk dimensionering.

Praktisk nytta av projektresultaten:
• utveckling av nya kabelmaterial och ny kabel-

design med hjälp av de småskaliga metoderna
• användning av CFD-modeller för att beräkna kabel-

bränder i verkliga scenarier som byggnader och
industrier (t.ex. kraftverk)

• användning av metoderna för brandteknisk dimen-
sionering via modellerna

• användning av fullskalemetoden till Euroklasser
(DG industri).

Rapport
Rapporten publicerades som en bok och heter ”Fire
Performance of Electrical cables - new test methods
and measurement techniques“, Final report of EU
SMT project SMT4-CT96-2059 rapport (ISBN 0
9532312 5 9) utgiven av Interscience Communica-
tions, UK.

Boken kan  beställas genom SP - Britt-Marie
Strömbäck tfn 033-16 50 80. BRANDFORSK-pro-
jekt 280-961.

Kontaktperson
För ytterligare information, kontakta Patrick Van
Hees, SP Brandteknik, tfn 033-16 50 00, fax 033-
41 60 12, e-post patrick.van.hees@sp.se.
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