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Oplagsenheder for brandfarlige væsker
Af Jørgen Stage Johansen
Beredskabsstyrelsen forventes i løbet af juni må
ned at udsende forslag til reviderede regler for
brandfarlige væsker (1). Det betyder bl.a. at
grundlaget for beregning af oplagsenheder bli
ver ændret. Regelændringerne vil tilpasse
Beredskabsstyrelsens klassifikation af brandfar
lige væsker med EU’s regler for klassificering og
mærkning (CLP), FN’s globale regler for klassifi
cering og mærkning (GHS) samt de internatio
nale transportregler (ADR).
Brandforebyggelse i laboratoriet
Opbevaring og håndtering af brandfarlige væs
ker er en del af dagligdagen på de fleste labora
torier. Det giver en øget risiko for brand, og der
kan være risiko for dannelse af eksplosiv atmos
fære.
Brændende væske kan sprede en brand, og for
slukningsarbejdet kan det være af betydning,
om væsken er blandbar med vand. Valg af sluk
ningsmidler i laboratorierne skal dog også tage
højde for, at der kan forekomme reaktive kemi

kalier, og normalt placeres håndildslukkere med
kuldioxid i laboratoriet.
Som en del af brandforebyggelsen og vurdering
af brandrisikoen har Beredskabsstyrelsen (BRS)
regler for oplagenes størrelse – beregnet som
“oplagsenheder”.
Forskellige klassificeringer
af brandfarlige væsker
Både GHS, ADR, CLP, og BRS klassificerer væsker
for brandfare (2, 3, 4, 5).
Da de forskellige regelsæt har forskellige defi
nitioner på en brandfarlig væske, er det vanske
ligt at få overblik.
Definitioner på brandfarlig væske
CLP

flammepunkt på højst 60 °C

ADR

flammepunkt på højst 60 °C

GHS

flammepunkt på højst 93 °C

BRS

flammepunkt på højst 100 °C
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Klassificering og mærkning af brandfarlige væsker efter GHS og CLP
Kategori

Flammepunkt

Kogepunkt

Farepiktogram

Flam.liq. 1

<23 °C

Kp ≤ 35 °C

Fare

H224: Yderst brandfarlig
væske og damp

Flam.liq. 2

< 23 °C

Kp > 35 °C

Fare

H225: Meget brandfarlig
væske og damp

Flam.liq. 3

≥23 °C
≤ 60°C

-

Advarsel

H226: Brandfarlig væske og
damp

Flam.liq. 4

> 60 °C
≤ 93 °C

-

Advarsel

Brandbar

-

Signalord

Faresætning
og tekst

Reglerne for klassificering og mærkning tager for kategori 1 og 2, Flam.liq. også hensyn til væskernes kogepunkt,
mens væskernes kogepunkt ikke indgår i kriterierne for fastsættelse af Beredskabsstyrelsens brandfareklasser.
EU har i CLP-reglerne valgt ikke at medtage kategorien Flam.liq. 4 fra GHS.

Som udgangspunkt for fastsættelse af krav til
brandfarlige væsker, anvendes primært væsker
nes flammepunkt.
Flammepunktet beskriver den temperatur, hvor
væsken begynder at afgive antændelige dam
pe. Det er således dampene, der er brandfarlige
og ikke væsken i sig selv.
Beredskabsstyrelsens beregning
af oplagsenheder
For at kunne sammenholde de forskellige væs
ker omregnes de efter Beredskabsstyrelsens reg
ler til “oplagsenheder”.
En oplagsenhed (OE) er 1 liter klasse I-væske, 5
liter klasse II-væske eller 50 liter klasse III-væske.
De tre brandfareklasser har hver sin underklasse
henholdsvis underklasse 1 for væsker, som ikke
er vandblandbare i ethvert forhold, og en un
derklasse 2 for væsker, som er vandblandbare i
ethvert forhold. Væsker, der kan emulgeres med
vand, henregnes til underklasse 2.
Beredskabsstyrelsen forventes i de kommende
regler at inddele brandfareklasserne med ud
gangspunkt i de 4 kategorier i GHS og således
at Flam.liq. 1 og 2 regnes som brandfareklasse

I, mens brandfareklasse II og III vil svare til hen
holdsvis Flam.liq. kategori 3 og Flam.liq. 4 i GHS.
Brandfareklasser efter
Beredskabsstyrelsens nuværende regler
Brand-
fareklasse

Væskens
flammepunkt

1 oplags
enhed

I

< 21 °C

1 liter

II

≥ 21 °C og ≤ 55 °C

5 liter

III

> 55 °C og ≤ 100 °C

50 liter

Forventede brandfareklasser efter revision
af Beredskabsstyrelsens regler
Brandfareklasse

Væskens
flammepunkt

GHS/CLPFlam.liq.

I

< 23 °C

kategori
1 og 2

II

≥ 23 °C og ≤ 60 °C

kategori 3

III

> 60 °C og ≤ 93 °C

kategori 4
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Konsekvenser for oplagsenheder
Spørgsmålet er, hvordan ændrede flamme
punktsintervaller vil påvirke beregning af
oplagsenheder.
Ifølge Beredskabsstyrelsens regler må der oplag
res indtil 50 oplagsenheder i et enkelt laborato
rium eller lager, der brandmæssigt adskilles i
overensstemmelse med de tekniske forskrifter.
Hvis der er flere laboratorier må der højst være
800 oplagsenheder i hele brandsektionen. Stør
re oplag kræver godkendelse af brandmyndig
hederne.
I skemaet er oplistet en række af de hyppigst
anvendte opløsningsmidler på laboratorierne.
Endvidere er angivet væskernes flammepunkt
og nuværende brandfareklasse (6).
Enkelte væsker er valgt for at illustrere, at de æn

drede
flammepunktsintervaller for nogle væs
ker kan resultere i en ændret brandfareklasse.

Ændringer vil forekomme for væsker med flam
mepunkter i intervallerne 21-23 °C og 55- 60 °C
og 93-100 °C.
• Med et flammepunkt på 22 °C vil brandfare
klassen for Butylacetat blive ændret fra II-1
til I-1
• Med et flammepunkt på 58 °C vil brandfare
klassen for N,N-Dimethylformamid blive æn
dret fra III-2 til II-2
• Med et flammepunkt på 95 °C vil brandfare
klassen for Dimethylsulfoxid blive ændret fra
III-2 til “ikke klassificeret”.
Den forventede tilpasning af flammepunkts
grænser forekommer logisk, og for de mest re
levante opløsningsmidler på laboratorierne, vil
den nuværende brandfareklasse forblive uæn
dret og ikke give anledning til væsentlige æn
dringer af tilladte antal oplagsenheder.

Hyppigt anvendte opløsningsmidler – Beredskabsstyrelsens aktuelle brandfareklasser
Væske
Diethylether
n-Hexan
Acetone
Tetrahydrofuran
n-Heptan
Ethylacetat
Acetonitril
Toluen
Methanol
2-propanol
Dioxan
Ethanol
Butylacetat
m-Xylen
Eddikesyre
N,N-Dimethylformamid
Dimethylsulfoxid
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Flammepunkt

Brandfareklasse

Antal liter pr.
oplagsenhed

-45 °C
-22 °C
-20 °C
-14 °C
-4 °C
-4 °C
2 °C
4 °C
11 °C
12 °C
12 °C
13 °C
22 °C
25 °C
39 °C
58 °C
95 °C

I-1
I-1
I-2
I-2
I-1
I-1
I-2
I-1
I-2
I-2
I-2
I-2
II-1
II-1
II-2
III-2
III-2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
50
50
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3 flasker med hver 2,5 liter dimethylformamid. DMF er efter
nuværende regler brandfareklasse III-2 dvs. tilsammen
0,15 oplagsenhed. Efter forventede ændringer vil brand
fareklassen blive II-2 dvs. tilsammen 1,5 oplagsenhed.
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