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Inledning
Syftet med dessa försök är att skapa ett bättre beslutsunderlag för handläggare hos
Räddningstjänsten Syd som har till uppgift att bedöma riskerna med bengalbränning i olika
offentliga sammanhang. Inom Rsyd finns kunskapsbehovet framförallt inom vår organisation för
olycksutredning samt hos handläggare som behandlar remisser från polisen. Det kan även vara
intressant i operativa sammanhang eftersom Rsyd medverkar i olika samverkansgrupper i
anslutning till högriskmatcher på våra fotbollsarenor.
Försöken initierades av att polisen sökte stöd i bedömningen av risken för brandspridning på
grund av ett ingripande mot personer som brände av bengaler i publikhavet på en fotbollsmatch.
Därefter samlade polisen in all pyroteknik som beslagtagits vid insläppen till Malmö arena under
två månaders tid och levererade detta till Rsyd för att genomföra försöken. Denna rapport är en
sammanfattning av arbetet.
Resultaten i rapporten är inte heltäckande eftersom det finns fler produkter som används på
arenorna än de som använts i försöken. Totalt har 10 olika produkter använts. Sju av dem var av
typen handbloss och två av dem var rökfacklor och en var av typen knallskott. Fyra av
handblossen var av typen marina nödsignaler och övriga tycks vara tillverkade med avseende på
arenorna som marknad. En av rökfacklorna var av typen marin nödsignal och den andra tycks
vara tillverkad med avseende på arenorna som marknad.
Försöken har foto- och videodokumenterats.

Frågeställningar
De frågor som försöken syftar till att besvara är följande


Hur långt kan bengalerna sprätta iväg varma slaggprodukter?



På vilket avstånd kan bengalerna antända textilier typ kläder och tifos?



Vilken temperatur har flamman?



Hur länge brinner nödblossen?



Hur varmt blir handtaget/höljet?



Hur länge kan man hålla i dem utan handskar?

2

Slutsatser


Det finns risk för antändning/brandspridning på ett avstånd mellan 1,5 och 4 meter från
den som svänger ett handbloss fram och tillbaka beroende på typ av handbloss.
Slaggprodukterna som far iväg är så varma att de bränner hål på styv papp och
presenningsduk där de landar.



Flamman från handblossen är uppskattningsvis 15–20 cm lång och temperaturen uppgår
till över 1000 grader.



Brinntiden på produkterna, förutom knallskottet, är mellan 30 sekunder och 1,5 minuter.
De handbloss där höljet är gjort i papp svalnar fort. De vars hölje är gjort i metall håller
en så hög värme att de kan antända kläder under flera minuter efter att flamman har
slocknat.



Rökfacklorna alstrar stora mängder rök och att vistas i närheten av dessa kan skapa
obehag, dels för att röken luktar starkt och påverkar andningen och att sikten blir starkt
nedsatt. Hälsoaspekterna av inandning har inte utretts.



Knallskottet som testats ger en mycket hög knall. Det kastades ut på presenningen och
låg fritt på denna utan att täckas över. Skadorna på presenningen blev omfattande enligt
bild 4 ovan. Presenningsduken bedöms kunna motsvara kläder i slitstarkt material.

Försöksbeskrivning
Platsen för försöken valdes så att vindpåverkan skulle bli så liten som möjligt.
Försöksuppställningarna var skyddade från tre håll av uppställda 20 fots containers.
Produkterna benämndes B1-B10. Av handblossen B1-B3 fanns minst två av varje sort varför två
olika försök gjordes med dessa. B3-B4 var rökfacklor. B5-B9 var handbloss där det endast fanns
en av varje sort tillgänglig. Här gjordes ett val att använda dessa till försöksserien med handbloss i
rörelse, se nedan. B10 var en typ av knallskott. Alla produkter är redovisade i bilaga 2.
Försök med stillastående handbloss
Första försöksserien genomfördes med blosset stillastående där termoelement monterades, dels
på höljet och dels i flamman. Detta gjordes med produkt B1-B3. Temperaturer och brinntid
loggades.

3

Bild 1, försöksserie 1

Försök med handbloss i rörelse
Försöksserie två genomfördes genom att hålla ett tänt nödbloss i handen och svänga det fram
och tillbaka för att ta reda på hur långt varma slaggprodukter kan fara iväg. Detta genomfördes
över en vit presenning med fasta avståndsmarkeringar.

Bild 2, försöksserie 2

Utöver detta utfördes även försök genom att succesivt närma sig en testdocka iklädd vinterkläder
med ett antänt bloss för att få en uppfattning om på vilket avstånd antändning kan ske. Även om
försöksuppställningen är ovetenskapligt upplagd går de ändå att dra intressanta slutsatser.

4

Försök med rökfackla
Försöksserien genomfördes med rökfacklan stillastående där termoelement monterades, dels på
höljet och dels i flamman. Temperaturer och brinntid loggades.

Bild 3, försök med rökfackla.

Försök med knallskott
Knallskottet på bilden är ca 50 mm långt och 10 mm i diameter.

Bild 4, försök med knallskott.
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Resultat
Resultat från stillastående handbloss och rökfacklor
Temperaturloggningen av stillastående handbloss redovisas i detalj i rapporten från Stefan
Svensson, se bilaga 1. Nedan följer en sammanfattning. Handblossen genererar en flamma som
uppskattningsvis är ca 15-20 cm lång.
Försök
1 (B5)
2 (B4)
3 (B3)
4 (B2)
5 (B1)
6 (B1)

Produktbeskrivning
Rökfackla med metallomslutning, antändning skedde med dragutlösare.
Rökfackla med pappomslutning, antändning skedde med krutstubin.
Bloss med pappomslutning, antändning skedde med dragutlösare.
Bloss med metallomslutning, antändning skedde med dragutlösare. Blosset var
försett med greppdel i plast.
Bloss med metallomslutning, antändning skedde med dragutlösare. Blosset var
försett med greppdel i plast.
Som i försök 5.

Försök Brinntid
1 (B5)

2 (B4)

3 (B3)

4 (B2)

5 (B1)

Maximal
Maximal flam- Kommentar
yttemperatur /röktemperatur
Angivet >55 239°C
26°C
Facklan avger endast rök i
s, vilket
tämligen stora mängder.
tycks
Yttemperaturen är väl över 100°C
stämma med
under flera minuter efter
mätningen.
rökproduktionen slutar.
Ej angivet,
57°C
392°C
Facklan avger stora mängder grön
mätningen
rök. Yttemperaturen stiger endast
visar på
långsamt.
cirka 30 s.
Angivet 60 454°C
1315°C
Yttemperaturen blir hög, i
s, mätningen
Observera att
synnerhet med tanke på att
indikerar
mätdata inte
blosset inte hade något indikerat
cirka 45 s,
loggats för hela
handtag.
därefter
förloppet, vilket
minskar
kan bero på
intensiteten
temperatur över
märkbart (de
1370°C.
sista 15 s).
Ej angivet,
907°C
1139°C
Mycket hög yttemperatur, men
mätningen
Observera
blosset var försett med handtag.
visar på
att mätningen
cirka 45 s.
inte gjordes
på handtaget.
Angivet 60 907°C
Mycket hög yttemperatur, men
s.
Observera
blosset var försett med handtag.
att mätningTermoelement som avsåg mäta
en inte
flamtemperatur har troligen
gjordes på
lossnat relativt tidigt, som en följd
handtaget.
av den höga yttemperaturen
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6 (B1)

Angivet 60
s, mätningen
indikerar
cirka 45 s,
därefter
minskar
intensiteten
märkbart (de
sista 15 s).

732°C

-

Observera att
mätningen
inte gjordes
på handtaget.

Mycket hög yttemperatur, men
blosset var försett med handtag.
Termoelement som avsåg mäta
flamtemperatur har troligen
lossnat relativt tidigt, som en följd
av den höga yttemperaturen.

Resultat från handbloss i rörelse
Försök Avstånd från startposition till
nedslag
varma slaggprodukter (meter)
1 (B1) 2,75
2 (B2)

Ej resultat

3 (B3)

4,1

4 (B4)
5 (B5)
6 (B6)

2,3

7 (B7)

2,25

8 (B8)

2,5

9 (B9)

1,5

Kommentar
Slaggprodukten brände hål i pappen vid detta
avstånd.
Handblossets handtag fällde inte ut sig så hela
blosset fattade eld. Operatören fick kasta det
ifrån sig.
Slaggprodukten brände hål i pappen vid detta
avstånd.
rökfackla
rökfackla
Slaggprodukten brände hål i pappen vid detta
avstånd.
Slaggprodukten brände hål i pappen vid detta
avstånd.
Slaggprodukten brände hål i pappen vid detta
avstånd.
Slaggprodukten brände hål i pappen vid detta
avstånd.
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Bilaga 1 Rapport Stefan Svensson, LTH

Försök med bengaler, 2016-10-14
Dr. Stefan Svensson

Inledning
Med anledning av de vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tämligen frekvent
förekommande användningen av pyrotekniska produkter, genomfördes ett antal enklare försök med
så kallade bengaler och rökfacklor vid Räddningstjänsten Syds övningsplats, Barbara.
Syftet med försöken var bland annat att få en uppfattning om risken för antändning av näraliggande
föremål, med hjälp av temperaturmätningar, samt att visuellt bedöma volym bildad rök och
eventuellt även karaktären på de bildade rökgaserna.

Försöksbeskrivning
Vid försöken provades 5 olika produkter, varav 2 primärt avgav rök (rökfackla) samt 3 var avsedda att
avge vägledande ljus (nödbloss eller motsvarande), tabell 1. En av produkterna provades två gånger,
som en följd av mättekniska problem. Se bilaga 1 för bilder.
Försök
1
2
3
4
5
6

Produktbeskrivning
Rökfackla med metallomslutning, antändning skedde med dragutlösare.
Rökfackla med pappomslutning, antändning skedde med krutstubin.
Bloss med pappomslutning, antändning skedde med dragutlösare.
Bloss med metallomslutning, antändning skedde med dragutlösare. Blosset var försett
med greppdel i plast.
Bloss med metallomslutning, antändning skedde med dragutlösare. Blosset var försett
med greppdel i plast.
Som i försök 5.

Temperatur mättes med termoelement av typ K i två punkter vid varje försök, en på produktens
utsida (på ytan) samt en punkt cirka 20 mm ovanför produktens utlopp (ovansida), se figur 1.

Figur 1: Montering av termoelement, på produktens yta samt ovanför utlopp.
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Någon djupare analys av de olika produkternas kemiska sammansättning har inte gjorts i denna
undersökning, men de förbränningsprodukter som bildas kan preliminärt inte sägas vara
hälsosamma. Flera av produkterna innehåller bland annat metaller såsom aluminium och magnesium
(för ljuseffekternas skull, vilket även ger höga temperaturer) samt ett antal olika metallsalter för
färgsättning av flammor och rök. De förbränningsprodukter som bildas kan antas vara hälsovådliga i
högre eller lägre grad.

Resultat
En sammanfattning av resultaten finns i tabell 1 samt att fullständiga temperaturmätningar finns i
bilaga 2.
Tabell 1: sammanställning av mätresultat

Försök
1

2

3

4

5

6

Brinntid
Angivet >55 s,
vilket tycks
stämma med
mätningen.
Ej angivet,
mätningen visar på
cirka 30 s.
Angivet 60 s,
mätningen
indikerar cirka 45
s, därefter minskar
intensiteten
märkbart (de sista
15 s).
Ej angivet,
mätningen visar på
cirka 45 s.

Angivet 60 s.

Angivet 60 s,
mätningen
indikerar cirka 45
s, därefter minskar
intensiteten
märkbart (de sista
15 s).

Maximal
yttemperatur
239°C

57°C

454°C

907°C

Maximal flamKommentar
/röktemperatur
26°C
Facklan avger endast rök i tämligen
stora mängder. Yttemperaturen är
väl över 100°C under flera minuter
efter rökproduktionen slutar.
392°C
Facklan avger stora mängder grön
rök. Yttemperaturen stiger endast
långsamt.
1315°C
Yttemperaturen blir hög, i synnerhet
Observera att
med tanke på att blosset inte hade
mätdata inte
något indikerat handtag.
loggats för hela
förloppet, vilket
kan bero på
temperatur
över 1370°C.
1139°C
Mycket hög yttemperatur, men
blosset var försett med handtag.

Observera att
mätningen
inte gjordes
på handtaget.
677°C

-

Observera att
mätningen
inte gjordes
på handtaget.
732°C

-

Observera att
mätningen
inte gjordes
på handtaget.

Mycket hög yttemperatur, men
blosset var försett med handtag.
Termoelement som avsåg mäta
flamtemperatur har troligen lossnat
relativt tidigt, som en följd av den
höga yttemperaturen.
Mycket hög yttemperatur, men
blosset var försett med handtag.
Termoelement som avsåg mäta
flamtemperatur har troligen lossnat
relativt tidigt, som en följd av den
höga yttemperaturen.
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Placeringen av termoelement påverkar normalt mätningens resultat, så även i dessa försök, samt att
vid något försök föll termoelement av relativt tidigt. Dessutom är maximal mättemperatur på den
valda typen av termoelement 1370°C, vilket visade sig eventuellt överstigas i något fall. Detta
framgår av redovisningen av mätdata, bilaga 2.

Diskussion
De resultat och slutsatser som presenteras här kan endast betraktas som ytterst preliminära. Men
dom ger samtidigt en fingervisning om såväl temperatur som om de rökgaser som bildas.
De uppmätta yttemperaturen blev i så gott som samtliga fall hög eller mycket hög (dock ej försök 2,
rökfackla av papprör). Man bör dock vara uppmärksam på att endast en mätpunkt användes för
yttemperaturen samt att denna mätpunkt var relativt högt upp på respektive produkt. Men även om
en fackla är försedd med någon form av handtag, kan bedömningen göras att det finns stora risker
för brännskador. I synnerhet för en ovan användare kan såväl bloss som facklor upplevas som
obehagliga, vilket medför ytterligare risker för att en användare tappar facklan eller viftar med den
på ett okontrollerat sätt.
I försök 5 och 6, som gjordes med likadana facklor (bloss), lossnade ett av termoelementen relativt
snabbt, som en direkt följd av den höga yttemperaturen. Detta kan tyda på att om man ej håller i
handtaget, kan brännskador hinna uppstå innan användaren hinner släppa ifrån sig blosset.
Även om blossen/facklorna brinner relativt snabbt, cirka 60 sekunder, går dom troligen inte att släcka
alternativt att användaren inte hinner släcka produkten innan den är förbrukas. En tänd produkt
kommer därför med största sannolikhet att avge hela sin värme och sina förbränningsprodukter.
Dessutom var de mängder rökgaser som bildades från samtliga facklor relativt stort, i synnerhet för
rökfacklorna. Röken upplevdes också som obehaglig att inandas även i mycket små mängder.

Slutsatser
De slutsatser som kan dras är relativt begränsade.
-

Det går inte att utesluta brännskador från den här typen av bloss/facklor.
Det går inte att utesluta skador till följd av att de rökgaser som bildas inandas.
På grund av de höga flamtemperaturerna från blossen, går det inte att utesluta stora risker
för att brand uppstår i såväl kläder som inventarier.
Användningen av den här typen av facklor/bloss i samband med allmänna sammankomster
eller offentliga tillställningar kan ifrågasättas.
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Bilaga 1, bilder och beskrivningar av produkter
Försök 1, rökfackla med metallomslutning, plastlock indikerar röken färg men avlägsnades
före antändning. Antändning skedde med dragutlösare.

Försök 2, rökfackla med pappomslutning, antändning skedde med krutstubin.
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Försök 3, bloss med pappomslutning, antändning skedde med dragutlösare.

Försök 4, bloss med metallomslutning, antändning skedde med dragutlösare. Observera den
gula greppdelen till höger i bild.
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Försök 5 och 6, bloss med metallomslutning, antändning skedde med dragutlösare. Observera
det röda plasthandtaget till höger i bild.
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Bilaga 2, mätresultat

Försök 1, rökfackla med metallomslutning
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Försök 2, rökfackla med pappomslutning
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Försök 3, bloss med pappomslutning
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Försök 4, bloss med metallomslutning
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Försök 5, bloss med metallomslutning
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Försök 6, bloss med metallomslutning
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Bilaga 2 Förteckning över testade produkter
Benämning
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

Produkt
Czerwona MAG 2016
Red Handflare Mk 8
Mr Light 1.F.D.F.
Smoke fountail Green
Smoke generator Smoke 2 cod 05-15s
Hanssom pyroteknik Polar rödljus
Czerwona red Lot 07
Mr Smoke 1FDF
Triplex fontana Iclasa 2Red strobe torch
TXF839
FP3 Petardy Blyskowe- KL3

Handbloss B1

Handbloss B2

Handbloss B3

Rökfackla B4
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Handbloss B6-B9

Knallskott B10
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