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Förord
Denna rapport är den första av tre i en serie litteraturstudier över brandskydd i
kärnkraftverk. I denna den första delen behandlas brandteknisk separation. I etapp två
kommer detektionssystem och släcksystem att behandlas och etapp 3 slutligen kommer att
handla om scenariebeskrivning och konsekvensanalys.

Kontaktperson på SKI har varit Lars Berglund.

Ett stort tack riktas till medarbetare på SP som bidragit till arbetet, särskilt Annika
Lundqvist, samt till Steven Nowlen vid Sandia National Laboratories i USA.



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning 1

2 Summary 3

3 Brandskyddsfilosofier - historia 5
3.1 Byggnadsreglernas mål 5
3.2 Kärnkraftsvärldens mål 5

4 Metoder för brandteknisk separation 7
4.1 Brandcellsindelning 7
4.2 Avståndsseparation 16
4.3 Brandtekniskt klassade komponenter 19
4.4 Isolering och brandskyddsfärg 20

5 Praktisk användning av olika skyddsmetoder 23
5.1 Installation 23
5.2 Underhåll 23
5.3 Åldring 24

6 Modellering 25

7 Slutsatser 26

8 Förslag till fortsatta insatser 27

Definitioner 29

Referenser 30



1 Sammanfattning
Denna litteraturstudie har gjorts på uppdrag av SKI. Syftet är att beskriva olika aspekter
på brandskyddet i kärnkraftverk. De första generationerna av verk som byggdes har vissa
brandtekniska svagheter gemensamt, oavsett vilket land de byggdes i.

- Brandskyddet i de tidiga kärnkraftverken dimensionerades enligt då tillgängliga
standarder, dvs konventionell praxis för industrin.

- Vid dimensioneringen underskattades till del de särskilda behov som finns i
kärnkraftverk av att skydda redundanta system mot samtidig brandpåverkan.

Branden i Brown's Ferry i USA 1975 visade på flera potentiella svagheter [1].

- Branden orsakade funktionsförlust för flera av verkets säkerhetssystem.
- Branden pågick i över fyra timmar.
- Fel uppstod i olika system.

Undersökningar i USA visar att en brand som påverkar säkerhetssystem inträffar vart
sjunde till vart tionde reaktorår [2]. Riskanalyser av amerikanska kärnkraftverk visar att
brand där typiskt bidrar till sex till sextio procent av härdskadefrekvensen.

För referens till vilka system som är säkerhetsrelaterade och deras respektive betydelse
hänvisas till annan litteratur.

Litteraturstudien genomfördes genom sökning i SP:s och SBF:s bibliotek samt i ett antal
internationella databaser. Kontakter har knutits främst med SANDIA National
Laboratories i USA som gjort mycket forskning för amerikanska myndigheter, men
information har även sökts från andra länders sakkunniga. Informationsinhämtningen har
inte varit begränsad till endast de erfarenheter som gjorts inom kärnkraftindustrin.

Den brandtekniska separationen i kärnkraftverk har tre uppgifter.

- Personsäkerheten skall uppfyllas med avseende på säker utrymning och möjlighet för
räddningstjänsten till livräddning innan påtaglig risk föreligger för byggnadsteknisk
kollaps.

- Materiella förluster skall förhindras och minskas utifrån ägarens och
försäkringsgivarens specifikationer.

- Att skydda kärnkraftverkets olika säkerhetssystemen så att en brand inte äventyrar den
radiologiska säkerheten.

De två första får anses tillgodosedda genom brandsyner och försäkringsgivares
inspektioner medan det för det tredje kravet har rått en otydlig kravbild från
myndigheternas sida.

Byggnadsregler utgör inte ett lämpligt ramverk för var brandcellsindelning skall göras i
ett kärnkraftverk med avsikt att separera säkerhetssubar. En separation av
säkerhetssystem bör utgå ifrån ett funktionskrav från myndigheterna om vilka funktioner
som skall kunna upprätthållas, och under vilka förhållanden i form av t ex antal
oberoende fel och inledande händelser.

Som grundkrav föreslås den brandteknisk separationen mellan säkerhetssystem generellt
bör dimensioneras genom brandteknisk sektionering enligt byggreglernas krav med



avseende på brandbelastningen. Hela den brandavskiljande konstruktionen bör uppfylla
samma krav inklusive ventilationssystemet.

Rum som avviker från grundkravet bör undersökas närmare, eventuellt med mer
sofistikerade metoder. Avsteg från grundkravet bör kunna göras i de fall man kan påvisa
att det är möjligt att ersätta hela eller delar av brandteknisk klass ined andra åtgärder.
Exempel på sådana alternativ är punktvis isolering eller brandskyddsmålning,
automatiska släcksystem, manuell släckning i kombination med automatiskt brandlarm
eller avståndsseparation inom samma brandcell.

Det råder stor brist på statistiskt underlag för tillförlitligheten hos brandavskiljande
konstruktioner som väggar, branddörrar, genomföringar och brandspjäll.

Genomföringar utgör ett särfall bland brandklassade byggprodukter då det i fall det går en
kabel igenom, finns brännbart material i direkt kontakt med båda väggens sidor.
Mängden kablar är i många fall betydligt större i verkliga installationer än vad som
provats för typgodkännande. Det skulle därför vara värdefullt att genomföra en provning
med en representativ mängd kablar som passerar genomföringen.

Försök har visat att det av USNRC ansatta horisontella avståndet 6 meter inte ensamt ger
en garanti mot skada på redundanta säkerhetssystem vid brand. Det är svårt att på ett
generellt sätt ansätta ett fysiskt avstånd som skulle garantera ett skydd då utfallet iden
enskilda situationen är beroende på ett stort antal faktorer som kan vara svåra att
uppskatta.Avståndseparation bör därför inte tillåtas på generell bas utan endast från fall
till fall utifrån de aktuella omständigheterna.

Brandskydd i form av isolering eller sk brandskyddsfärger kan vara sätt att förbättra
skyddsnivån på utsatta punkter, men det har visat sig viktigt att välja metod med
försiktighet, så att skyddet är anpassat till andra material, miljö och tänkbara brandfall. De
alternativa skydd som kan användas bör endast tillåtas efter att det verifierats att de är
lämpliga som skydd för aktuell komponenter och brandtyp. Tillgängligheten bör vara lika
god som den hos ett passivt system av typ vägg med dörrar etc.



2 Summary
This litterature study has becn made on behalf of the Swedish Nuclear Power
Inspectorate (SKI). The aim is to describe different aspects of fire protection in nuclear
power plants. The early generations of power stations constructed have some generic
weaknesses in their fire protection systems, regardless of in what country they were
built.

- The fire protection of early plants was based on standards available, i.e. conventional
industrial fire protection standards.

- During design the specific need to protect redundant trains of safety systems from fire
damge was underestimated.

The fire at Brown's Ferry in USA 1975 unveiled potential weaknesses [1].

- The fire caused functional loss of many safety systems.
- The fire burnt for more than four hours.
- Faults occurred in many systems.

Investigations in USA shows that fires that affect reactor safety systems occur every
seven to ten reactor years [2]. Risk analyses from american nuclear power plants show
that there fire typically contributes to six to sixty percent of core damage frequency.

Reference to what systems that should be considered reactor safety systems and the
respective importance of these systems can be found in other literature.

Literature was sought in the liberaries of SP:s and the Swedish Fire Protection
Association (SBF) as well as in several international data bases. Contacts have been made
with SANDIA National Laboratories in USA that has performed many investigations for
American authorities, but information has also been sought from other countries
specialists. The collection of information has not been limited to the experience of the
nuclear industry.

The fire rated separation in a nuclear power plant serves three purposes.

- Human safety; such as the possibility of safe egress, and a chance for the fire brigade
to do life saving operations before there is a risk of structural failure.

- Material loss shall be prevented and mitigated according to the specifications of the
owner and the insurer companies.

- Protection of reactor safety systems in order to ensure radiological safety.

The first two can be considered well looked after by the periodic inspections by fire
brigades and insurers representatives while there for the third obective is a lack of
requirements from the authorities.

Conventional building codes can not give guidance on where to make fire rated
separations in a nuclear power plant in order to separate redundant trains of safety
systems. The separation of safety systems must originate in functional demands from the
authorities on what functions are essential during and after a fire, and under what
circumstances these functions shall be retained i.e. the number of independent faults and
initiating events.



As a basic demand is suggested to råte the strength of separations according to
conventional building code, based on fire load. The whole separating construction shall
have the same fire rating, including the ventilation system.

Rooms not fulfilling this criteria shall be examined in more detail, if necessary using
more sofisticated methods. Deviations from the basic demand can be done in case it can
be proven that it is possible to compensate some or all of the fire rating with other
measures. Examples of such measures could be application of insulating systems or fire
protective coatings in limited areas, automatic extinguishing systems, manual
°xtinguishment combined with automatic fire alarm, or spatial separation within the same
lire cell.

There is a general lack of statistical information regarding the reliability of fire separating
constructions such as walls, fire doors, penetration seals and fire dampers.

Pentration seals constitute a special case amongst fire rated building products since in the
case it is penetrated by cables, there is combustible material in direct contact with both
sides of the seal. The amount of cables penetrating a seal is in many cases much higher in
real installations than what has been tested for a type approval. It would therefore be
valuable to perform a furnace test with a more representative amount of cables passing
through a penetration seal.

Tests have shown that the 20 foot horisontal separation distance stipulated by USNRC is
not by itself a guarantee against fire damage. It is difficult to make a general
recommendation on a spatial separation distance that would guarantee protection. The
outcome in the individual situation is dependent on many factors that are difficult to
assess. Spatial separation based on general requirements shall therefore not be allowed,
but considered from case to case based on the actual circumstances.

Fire protection by isolation or coatingb is a possible way of improving the protection at
vulnerable points, but it has turned out that it is of great importance to choose the method
of protection carefully. The protection system must be compatible the material it shall be
applied on, the environment as well as the types of fires that may occur. Altemative ways
of protection shall only be allowed if their suitability has been verified for the specific
components and design fires. The reliability of altemative fire protection measures should
be comparable to the reliability of what they replace.



1

Brandskyddsfilosofier - historia

3.1 Byggnadsreglernas mål

Filosofin bakom myndighetemas traditionella regler för brandskydd i byggnader är i
första hand att rädda människoliv. Detta är också brandsektioneringens huvudsyfte.

I flerfamiljshus vill man förhindra brandspridning mellan lägenheter i samma hus.
Byggnadsdelars bärförmåga skall vara dimensionerad på så sätt att räddningstjänsten
medges möjlighet att på ett säkert sätt göra livräddande insatser. Dessutom vill man med
brandmurar förhindra brandspridning mellan olika fastigheter. Det sistnämnda är både en
åtgärd för att förbättra personsäkerheten och för att minska materiella förluster.

Tanken att brandcellsindelning inom en verksamhet kan användas för att minska
materiella förluster inom en anläggning avspeglas inte i någon större grad i byggreglerna,
utan är något som byggare och ägare måste ta ställning till själva. De konventionella
byggreglerna är inte heller utformade med tanke på att man av säkerhetsskäl kan behöva
upprätthålla funktioner en viss tid även under brand vilket kan vara väsentligt i t ex
kemisk processindustri eller kärnkraftverk.

3.2 Kärnkraftsvärldens mål

Som tidigare nämnts har man i ett kärnkraftverk ett behov av att upprätthålla vissa
säkerhetsfunktioner även vid brand. Det rör sig om de system som behövs för att gå från
drift till sk varm avställning, de som behövs för att upprätthålla kall avställning samt de
system som finns för att förhindra radiologiska utsläpp. För att utföra dessa funktioner
finns det elt stort antal system. Vissa kan undvaras, då det finns andra med liknande
funktioner. De viktigaste har dubblerats och i nyare verk även tre- eller fyrdubblats. Den
ursprungliga anledningen till dubblering var främst att öka tillförlitligheten pga
komponentfel, men även i de första verken finns det en viss brandteknisk separation
mellan olika subar.

Brandteknisk separation har historiskt sett uppnåtts på två olika sätt inom
kärnkraftsindustrin. De kallas på engelska "the fire containment approach" och "the fire
influence approach". Den förstnämnda motsvarar den gängse brandsektioneringen, dvs
en fysisk barriär t ex i form av en vägg ställs emellan två rum. Den andra metoden bygger
på att ett tillräckligt avstånd utan brännbart material finns mellan två komponenter så att
om den ena brinner skall den andra klara sig. Ett sådant resonemang om brandpåverkan
tillämpas även t ex för att bestämma skyddsavståndet mellan tankar för lagring av
brandfarlig vara. Byggreglerna har i vissa fall tillåtit att man inte uppfyller
temperaturkraven utan endast integritetskravet om det inte finns brännbart material i
närheten av sektioneringen, dvs A- eller B-klass byttes tidigare mot F-klass, numera El-
klass till E-klass.

I de tidiga svenska verken tillämpades avståndsseparation mellan kablar ur olika
säkerhetssubar enligt standarden IEEE 384 [3], vilken i stort sett överensstämmer med
RG 1.75 [4]. Kraven i dessa två standarder innebär minst 3 fots (0,9 m) horisontellt
mellanrum och 5 fots (1,5 m) vertikalt mellanrum. En experimentell undersökning av
värdet av de avståndskriterier som stipuleras i IEEE 384 och RG 1.75 gjordes 1977. Som
ett resultat av dessa försök bedömde United States Nuclear Regulatory Commission
(USNRC) att dessa standarder inte uppfyllde skyddsmålen [2]. I USA tillämpas numera
20 fot (6,2 m) horisontell avståndsseparation kombinerat med automatiska detektions-



och släcksystem enligt 10 CFR 50 Appendix R [5]. En annan viktig skillnad är att medan
IEEE 384 endast behandlar elektrisk utrustning så avser 10 CFR 50 Appendix R all
säkerhetsrelaterad utrustning.

Internationellt finns det fler regler som behandlar avståndsseparation. 11 ex Frankrike
tillämpas enligt uppgifter från 1990 fyra meters avståndsseparation [6], men i regelverk
från 1992 [7] finns det en mer generell skrivning med kravet att funktion skall verifieras
med hänsyn taget till mängd och typ av bränsle samt geometri. Även de tyska reglerna [8]
tillåter att avståndsseparation tillämpas, så länge det kan påvisas att säker drift kan
upprätthållas enligt postulerade driftförutsättningar. Dock kan 90 minuters
brandavskiljande konstruktioner tillämpas utan närmare analys.

De första svenska verken byggdes i början av 70-talet, men projekterades i huvudsak
under sista delen av 60-talet. Vid denna tid betraktades inte brandskyddet inom ett
kärnKraftverk som ett annorlunda problem än inom konventionella kraftverk eller annan
industri. En aspekt ägnades dock extra uppmärksamhet, och det var hur man skulle
undvika att sprida radiologiska utsläpp till omgivningen. I de tidiga publikationerna som
t ex SBF:s "Recommendations regarding fire protection at nuclear power plants" [9] från
1972 ägnades därför detta avsnitt extra omsorg.

Som tidigare nämnts så sågs inte brand som något extraordinärt problem, och därför
utnyttjades också vanliga byggregler för industri och industriella standardlösningar.

Det är intressant att analysera vad som står skrivet i äldre byggnormer som BABS 1960
[10] eller BABS/SBN 67 [11] om brandcellsindelning. I princip är det samma
information som hängt med från BABS 67 ända fram till SBN 80 utgåva 2 och BBR 94
[12] även om detaljer har justerats och delar lagts till och dragits ifrån. De äldre svenska
verken har troligen byggts enligt BABS 67 och kan hävdas att inget verk byggdes enligt
BABS 1960. Författaren tror dock att den som kunde "sin" BABS 1960 inte omedelbart
kunde anpassa sig till det nya regelverket särskilt som det var många ändringar mellan
den gammalmodiga BABS 1960 och den moderna BABS 1967. Samma typ av
språngvisa förändring innebar även övergången från SBN 80 till Nybyggnadsreglerna.



4 Metoder för brandteknisk separation
Med hjälp av olika separationsmetoder kan man minska och fördröja brandens påverkan
på intilliggande rum eller objekt. Vid brand uppstår flera olika fenomen som det kan vara
anledning att skydda mot. Värme i form av förhöjd temperatur, strålningspåverkan eller
direkt brandpåverkan från flammor är det första man tänker på. I många fall är det även är
önskvärt att förhindra okontrollerad rökspridning. Röken kan utgöra ett hinder för säker
utrymning, vara ett siktproblem för insatspersonal, samt leda till akuta elektriska
överledningsfenomen. På lite sikt finns även problem med korrosion och oxidbildning på
t ex elektriska kontaktytor.

Två sätt att brandtekniskt separera redundanta säkerhetssystem har kort presenterats
tidigare i rapporten. Dels den traditionella brandcellsindelningen sk sektionering och dels
metoden med fysisk avståndsseparation.

I ett brandförlopp finns det alltid tidsaspekter. En brandavskiljande konstruktion
dimensioneras för att under en viss tid skydda mot en viss dimensionerande påverkan.
Vid normal brandprovning har inte den maximala temperaturen uppnåtts på den kalla
sidan då temperaturen når sitt maximum inne i ugnen. Det är viktigt att känna till att
konstruktioner normalt inte provats med avsvalningsfas.

Även för t ex kablar och andra komponenter kan man genom provning visa att de kan
upprätthålla funktionen under en viss tids brandpåverkan. De finns även en möjlighet att i
efterhand, efter installationen, förändra de brandtekniska egenskaperna hos kablar och
andra komponenter genom att bestryka dem med särskilda sk brandskyddsfärger eller att
klä in dem med isolerande mattor eller skivor. Olika sätt att uppnå brandteknisk
separation beskrivs i de följande underkapitlen.

4.1 Brandcellsindelning

4.1.1 Byggnadsregler

BABS 1960

Detta regelverk trädde i kraft den 1/7 1960, och efterträdde då BABS 1950. Kungliga
Byggnadsstyrelsen (KBS) byggde regelverket på byggnadsstadgan SFS 1959:612 i
vilket man enligt förordet "strävat efter att erhålla enhetliga byggnadsbestämmelser för
hela riket. Bestämmelserna har så långt möjligt gjorts gemensamma för stad och
landsbygd."

Som tidigare nämnts så har byggnadsreglernas brandtekniska avsnitt som huvudsakliga
uppgift att rädda människoliv och förhindra skador.

Brandbelastningen uttrycktes som kg trä per kvadratmeter golvyta och riktlinjer gavs för
hur olika bränslen konverterades till ekvivalent trämän;; 11 det sammanhanget nämns inte
ordet plast.

I tabell 24:1 beskrevs sambandet mellan brandbelastning och brandprovningstid.



Tabell 1 Tabell 24:1 från BABS1960 med kompletterat med omräkning till enheten
MJ/m2

Brandbelastning kg/m2 *
Provningstid, h
Brandbelastning i MJ/m2 om
värmevärdet 4500 kcal/kg (18,8 MJ/kg)
väljs (en rekommendation i BABS
1960)

50
1
940

100
2
1880

200
4
3760

300
S
5650

* OBS att brandbelastningen beräknas utifrån golvytan, förf anm.

Tabell 2 Utdrag från avsnitt 24:51 i BABS 1960

Brandbelastning

(50 kg/m2 motsvarar 940 MJ/m2)
Pelare, bärande väggar och liknande
vertikala bärverk samt baJkar och
bjälklag som bär upp mer än en
våning
Övriga bärande konstruktioner
Icke bärande väggar som begränsar
brandcell
Dörrar och luckor som skall vara
brandsäkra
Väggar kring kanal eller grupp av
kanaler som passerar genom
konstruktion, som skall vara en
brandsäker

< 50 kg/m2

A2

A 1
A 1

A 1

BAl/2

50- 100 kg/m2

A 2

A 1
A 2

A 1

A 1

> 100 kg/m2

A 4

A 2
A 4

A 1

A 2

Kraven på brandteknisk klass ställs på bärande konstruktioner T ex skall bärverk som bär
mer än 3 våningar dimensioneras som A-2 (2 timmars brandmotstånd, obrännbar
konstruktion). I de senare bygganvisningama bestäms istället den brandtekniska klassen
på alla bärverk i en byggnad utifrån antalet våningsplan. För icke bärande väggar, dörrar
och luckor i brandcellsgräns krävs A-l, men endast B A-1/2 (1/2 timmes brandmotstånd,
nästan helt obrännbar konstruktion) för ventilationskanalers genomföringar till annan
brandcell samt kanalen i annan brandcell.

Rökventilation nämns endast i samband med trapphus, och då som en hjälp vid
utrymning. I det fall brandspjäll användes skulle det på lämplig plats sättas upp "anslag
av varaktigt material med föreskrift om regelbunden kontroll av brandspjällets
funktionsduglighet".

I kapitel 51, sektion : 141 ges en rekommendation att större avdelningar inom en byggnad
sektioneras med A-2 väggar.

BABS/SBN 1967

Upplägget har nu förändrats något och den nya strukturen användes ända fram till SBN
1980 utgåva 2 från 1983.1 BABS 1967 öppnades möjligheten att göra
dimensioneringsberäkningar av brandmotstånd.

I tabell 3 nedan visas grundkraven för brandavskiljning. Det fanns dock en skrivning att
kraven för brandbelastning 25 - 50 Mcal/m2 (454 - 908 MJ/m2) fick användas även vid
högre brandbelastning "om förutsättningar föreligger för att en brand - genom
brandkårsinsats eller på annat sätt - sannolikt är helt bekämpad senast 60 minuter efter



brandutbrottet". A-klassade produkter fick alltid ersätta B-klassade, där sådana krävs.
Brandbelastningen beräknas utifrån ytan av hela rummet dvs tak, väggar och golv till
skillnad från tidigare regler då man endast räknade på golvarean. Denna förändring hade
sin grund i att man i Sverige börjat räkna på temperaturutvecklingen i rum som funktion
av brandbelastningen, rummets inneryta och den sk öppningsfaktora. Vid sådana
beräkningar är det naturligt att använda hela omslutningsytan då det är den ytan som
brandgaserna vänner upp.

Tabell 3 Utdrag ur tabellerna 37:22 och 77:221 i BABS/SBN1967

Brandbelastning

(50 Mcal/m2 motsvarar 210
MJ/rrr) **
Vertikalt jämte
stomstabiliserande
horisontellt barverk i
byggnad med mer än 4
våninear
Vertikalt jämte
stomstabiliserande
horisontellt bärverk i källare
belägen under översta
källarplanet
Brandcellsbegränsande ej
bärande bysanadsdel
Dörr eller lucka i
brandcellsbegränsande
byggnadsdel
Kanal vägg till sådan
ventilationskanal som
genombryter
brandcellsbegränsande
byggnadsdel

25 - 50
Mcal/m2 §

A 90

A 90

B 60

A 60

A 30

50 - 100
Mcal/m2 §

A 180

A 180

B 180

A 60

A 60

< 100
Mcal/m2

helsprinklat
* §
A 90

A 90

B 30

B 30

A 30

> 100
Mcal/m2 §

A 240

A 240

B 240

A 60

A 120

> 100
Mcal/m2

helsprinklat
* §
A 180

A 180

B 60

B 30

A 30

* enligt av Svenska Skadeförsäkringsföreningen meddelade anvisningar (motsvaras av dagens RUS-regler)
** OBS Brandbelastningen beräknas utifrån rummets hela inneryta
§ 1 Mcal = 4,186MJ

I avsnitten om rökventilation nämns förutom ventilation av trapphus även att vindar skall
förses med fönster eller andra anordningar som lätt kan öppnas eller krossas utifrån med
en yta av 1 % av vindens golvyta.

Skillnaderna gentemot BABS 1960 är främst att man vid beräkning av brandbelastning
gått över från kg trä till energimängd, och att dimensioneringen av bärande delar till viss
del gjorts med lägre tidskrav. Det är även möjligt att få tillgodogöra sig ett automatiskt
sprinkJersystem i form av lägre brandtekniska krav i övrigt.

SBN 75, SBN 80 och NR 1

De tre byggregler som ligger mellan BABS 67 och BBR 94 är SBN 75, SBN 80 och
Nybyggnadsreglerna från 1988 (NR). Då innehållet i SBN 75, SBN 80 och NR
angående brandsektionering i huvudsak överensstämmer med BABS 67 har en
redogörelse för dessa utelämnats.

BBR 94



I och med BBR 94 tas ytterligare ett steg mot funktionsbaserad dimensionering. Många
gånger kommer val av brandteknisk klass att fortsatt hämtas från SBN 80, medan
detaljlösningar hämtas från handböcker och tillverkares förslag. Erfarenhetsmässigt har
de flesta förslagen från SBN 80 visat sig fungera bra för standardbyggnader, men för
många av dem saknas dokumenterad bakgrund. BBR 94 måste användas vid
bygglovsansökan efter 1/1 -95.

I framtiden kommer europaharmoniseringen innebära att beteckningarna som beskriver en
byggnadsdels brandmotstånd blir lika i alla länder. De flesta länder avvaktar tills
provningsmetoderna är klara, men i Sverige har vi gått över från de tidigare A- och B-
klasserria till det nya systemet. I tabell 4 framgår vilka krav som ställs på
brandavslciljning enligt BBR 94. R står för bärförmåga, E för integritet och I för
isolering. Boverket beslutade vid införandet av BBR 94 att produkter som tidigare haft
beteckningar som t ex B30 och A60 skulle få använda de nya beteckningarna utan att vara
testade enligt de framtida europagemensamma metoderna. Detta beslut har lett till en del
förvirring och missförstånd. Förvirringen beror nog inte så mycket på de gemensamma
framtida europeiska metoderna utan mer på att beteckningarna för de brandtekniska
klasserna har ändrats. Speciellt för dörrar har det varit förvirrat eftersom tidigare A-
klassade dörrar inte kan översättas till El-klass med samma tidsklass. Det beror på att
temperaturkraven varit 280/330 °C för A-klassade dörrar liksom för rör- och kabel-
genomföringar medan temperaturkravet för övriga produkter varit 140/180 °C, vilket
också är Kravet för El-klass.

Skillnaderna mellan BBR 94 och BABS/SBN 1967 är främst att man vid
dimensioneringen av bärande konstruktioner, enligt de nya reglerna till viss del ställer
lägre tidskrav. För brandavskiljande byggnadsdelar är grundkravet för dörrar, luckor och
genomföringar att dessa skall uppfylla samma krav som den brandscellsavskiljande
konstruktionen i övrigt. Regelverket medger dock viss möjlighet att sänka kraven om
avsedd funktion fortfarande upprätthålls. Krav ställs nu på brandgasventilation från både
källare och vindar för att möjliggöra manuell släckning. För brandväggar, fram till SBN
80 kallade brandmurar krävs REI-M klass. M innebär mekanisk hållfasthet, men det finns
varken provningsmetod eller acceptanskriterier för detta krav. I den reviderade utgåvan av
BBR 94 som beräknas komma ut 1/7 -95 kommer det anges att tidigare A-klassade dörrar
som uppfyller 280/330 °C-krav i de flesta fall får användas där krav på El-klass ställs.

Tabell 4 Utdrag ur 5.6211 tabell a och 5.821 tabell a från BBR 94

Brandbelastning

Vertikalt bärverk samt
stomstabiiiserande horisontellt
bärverk i byggnad med 5-8
våningsplan
Vertikalt bärverk samt
stomstabiiiserande horisontellt
bärverk under översta
källarplanet
Brandcellsavskiljande
byggnadsdel i allmänhet

< 200 MJ/m2

R 60 för
bjälklag, R 90
för övriga
bärverk
R90

El 60

200 - 400
MJ/m2

R 120 för
bjälklag, R
180 för övriga
bärverk
R 180

El 120

< 200 MJ/m2

helsprinklat *

R 60 för
bjälklag, R 90
för övriga
bärverk
R90

El 60

> 400 MJ/m2

R240

R240

El 240

* "Om byggnaden, förses med automatisk vattensprinkleranordning eller om
förutsättningar finns för att en brand är helt bekämpad genom räddningstjänstens insatser,
senast 60 minuter efter brandutbrottet".

I NR, kapitel 8.33 ställs krav på att brandväggar skall utgöras av betongvägg, ett
murverk eller någon annan konstruktion med likvärdig'tålighet mot mekanisk påverkan.
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Brandväggar skall finnas om byggnaden står närmare tomtgräns än 4 m, med vissa
undantag, samt så skall större byggnad delas upp i lämpligt stora sektioner så att
räddningstjänsten kan hindra brandspridning till närliggande bebyggelse.

4.1.2 Utvärdering av byggnadsdelars brandmotstånd

Metod

I Sverige provas brandavskiljande och bärande konstruktioner enligt SIS 02 48 20 (2)
(identisk med ISO 834). Denna metod omfattar brandprovning av
byggnadskonstruktioner i allmänhet som exempelvis väggar och bjälklag. För andra
konstruktioner, t ex dörrar och glasade konstruktioner, finns det preciserade
provningsmetoder som innehåller mer detaljerade anvisningar för provning av just den
aktuella produkten. Dessa provningsmetoder är baserade på SIS 02 48 20 (2) men har
andra beteckningar som exempelvis SS 02 48 27 för dörrar [13] och SS 02 48 28 [14]
som avser glasade konstruktioner.

En leverantör skickar sin produkt jämte ritningar och annat beskrivande underlag till ett
provningslaboratorium. Därefter bygger leverantörens representanter in komponenten i
den konstruktion som bestämts av leverantören i samråd med provningslaboratoriet,
enligt leverantörens specifikationer. Under monteringen registrerar laboratoriepersonalen
hur infästningen görs så att förfarandet kan beskrivas i provrapporten. I samband med
brandprovningen är det viktigt att konstruktionens uppbyggnad dokumenteras för att
möjliggöra en framtida tillverkningskontroll.

Efter konditionering och eventuell härdning placeras hela konstruktionen horisontellt eller
vertikalt i en provugn. Därefter följer själva brandprovningen, under vilken komponenten
utsätts för en i provningsmetoden specificerad temperaturpåverkan och överryck. Under
brandprovningen registreras temperaturen på provföremålets från branden vända sida
samt tätheten mot flammor och heta brandgaser kontrolleras (med bomullstuss och i vissa
fall äventolkar). Konstruktionens deformationer vid provningen mäts upp och visuella
observationer görs. Bärande konstruktioner som exempelvis väggar och bjälklag utsätts
även för en statisk belastning under brandprovningen.

Då harmoniseringen träder i full kraft mellan de olika europeiska länder som ingår i CEN-
samarbetet kommer samma EN-standarder att följas i de olika länderna. För närvarande
pågår arbetet med de olika standarderna. Kraftiga förseningar har uppstått då många olika
länder och intressegrupper skall enas. Ett problem som identifierats är att olika ugnar kan
ge varierande brandpåverkan. Bl a ger olja och gaseldade ugnar mycket olika resultat
vilket redovisats i en rapport utgiven av EU-kommissionen [15]. Man har ännu inte enats
om hur man skall lösa problemet med skillnaderna mellan olika ugnar. Förmodligen
kommer det lösas genom någon form av samkalibrering av ugnarna.

Acceptanskriterier

Det finns ett antal kriterier som skall uppfyllas för att provningen skall vara godkänd. Det
är tre egenskaper som eftersträvas.

- Isolering: temperaturen mäts på den från branden vända sidan av provföremålet och
får inte överskrida vissa gränser.

- Integritet: provföremåJet måste förbli helt så att genombrott av flammor och heta gaser
förhindras.

- Bärförmåga: en bärande konstruktion måste kunna bära sin last under hela provtiden.
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Vid provning i Sverige används följande kriterier. Maximal temperaturhöjning på den
från branden vända sidan av provobjektet får för de flesta produkter inte överstiga 140 °C
i genomsnitt respektive 180 °C i en enskild punkt. Fram till 1994 har dock
temperaturkravet varit lägre (dvs högre temperatur tillåts) på dörrar av obrännbart
material, A-klassade dörrar, da man ansett att de haft andra fördelar gentemot dörrar av
brännbart material, sk B-dörrar. För kablar och rör som går igenom en genomföring
tillämpas liksom för A-dörrar de lägre kraven, 280 °C i genomsnitt och 330 °C som
enskilt högsta temperatur, mätt 20 mm från genomföringens yta. På t ex branddörrar har
det dock inte ställts några krav på temperaturen på karmen samt 10 cm in på dörrbladet.
Integritetskravet kontrolleras på två sätt, dels visuellt, att inga stickflammor av längre
varaktighet än 10 sekunder förekommer samt att en bomullstuss som hålls på visst
avstånd inte antänds. Då vi i framtiden får gemensamma regler i Europa kommer
antagligen de högre temperaturkraven att gälla för alla byggprodukter.

Brandprovning av t ex genomföringar och branddörrar innebär inte någon undersökning
av deras röktäthet. Läckage av heta rökgaser kontrolleras vid provningen genom
integritetstestet, kalla rökgaser kontolleras däremot inte.

I de kriterier som ställts för brandväggar har det fram till BBR 94 inte funnits några krav
på mekanisk hållfasthet för icke bärande väggar. I och med Europa-harmoniseringen
finns det numera en brandteknisk klass kallad M i regelverket som innebär att
konstruktionen skall ha mekanisk hållfasthet under en brand. Någon metod för provning
enligt klass M finns dock inte ännu. I väntan på att gemensamma europeiska regler antas
måste man i Sverige själv anta någon metod, och detta har inte gjorts ännu. I en remiss av
kommande riktlinjer för typgodkännande-Brandskydd från Boverket [16] finns inget
förslag. I ett svar från SP [17] föreslås att delar av den tyska standarden DIN 4102-3
används. Denna standard utgör underlag för den kommande Europa-standarden prEN
1363-1. Det finns dock redan en svensk metod, SP BRAND 127 [18] som direkt
hänvisar till den tyska metoden DIN 4102-3, men det finns ingen referens till denna
metod i några svenska godkännanderegler.

DIN 4102-3 innebär att en upphängd vikt tillåts pendla och slå emot konstruktionen i
slutskedet av brandförsöket. Ett annat alternativ är det i USA använda sk "hose stream
test" [19]. Efter halva provtiden dock inte längre än en timme tas konstruktionen ut från
ugnen och man sprutar vatten på den manuellt. Därefter återupptas provet. Metoden har
utsatts för hård kritik i USA då man anser att den har dålig repeterbarhet och användning
t ex av den tyska metoden föreslås av forskare, bl a Babrauskas [20].

Vad gäller spjäll för ventilationskanaler och liknande så finns det flera varianter. Dels
finns det brandspjäll som stänger vid viss temperatur normalt 70 °C, och dels
brandgasspjäll som stänger på signal från rökdetektorer. För brandgasspjäll krävs för
typgodkännande också läckagetest, max 401 m2/s vid ett diffferenstryck på 100 Pa, men
detta test görs med ett ej brandpåverkat spjäll, och med rumstempererad luft.

Godkännande

Leverantören har med provningsrapporten som underlag kunnat få ett generellt sk
typgodkännande av sin produkt. Typgodkännande har utfärdats enligt riktlinjer från
Boverket. Tidigare gavs typgodkännande av Boverkets typgodkännandekontor och
senare av Svenskt Byggodkännande (SITAC), numera ett dotterbolag till Sveriges
Provnings och Forskningsinstitut. För att en tillverkare ska kunna få ett typgodkännande
krävs att produkten är tillverkningskontrollerad. Tillverkningskontrollen ska säkerställa
att den produkt som tillverkas överensstämmer med den produkt som är godkänd och
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som tidigare provats. Kontrollen görs inte genom omprövning. Det räcker med ett
godkänt prov för att kunna erhålla typgodkännande.

Fr o m 1/7 -95 kommer typgodkännandesystemet öppnas upp och SITAC ska inte längre
ha monopol på att utfärda typgodkännande. Det kommer bli möjligt för andra företag,
som ackrediterats av Styrelsen för teknisk ackreditering (SWEDAC), att utfärda
typgodkännande.

4 .1 .3 Vetenskapliga arbeten

S. H. Ingberg på National Bureau of Standards (NBS) gjorde 1928 en försöksserie som
visade att en brandbelastning på 80.000 btu/ft2 (908 MJ/m2) motsvarar samma
brandpåverkan som en timmes ugnsprovning enligt då gällande ASTM standard. Man
fann också indikationer på att det fanns en linearitet mellan brandbelastningen och
brandpåverkan som medför att 160.000 btu/ft2 motsvarar 2 timmars brandprovning etc.
Dessa försök gjordes i slutet av 1920-talet då i huvudsak trä och andra cellulosamaterial
utgjorde brandbelastningen. Samma resonemang ligger bakom de tabeller som skrivits av
från olika byggnadsregler ovan. Tre viktiga skäl kan idag anföras mot dessa resultat
enligt arbete från SANDIA [21].

1. Brandbelastningsmetoden tar inte hänsyn till ventilationens påverkan på brandens
varaktighet eller intensitet. Då den linjära skalningen togs fram av NBS simulerades
bostäder och kontor med god ventilation. De flesta områden som innehåller
säkerhetsrelaterad utrustning på kärnkraftverk har inga direkta öppningar mot
omgivningen därför kommer mekanismerna för luftinträngning och värmetransport att
skilja sig från dem som provats.

2. Brandbelastningsmetoden tar inte hänsyn till de nedbrytande effekter som kan erhållas
om strukturer utsätts för kortvarig men hög brandpåverkan. Genom att metoden jämför
tidsintegrerade medelvärden likställs påverkan från varma kortvariga förlopp med mindre
varma förlopp med längre fortvarighet. Vanligt förekommande material som stål och
betong har temperaturgränser ovan vilka hållfastheten försämras med accelererande
hastighet. Det är därför tveksamt att likställa brandbelastningar som kan ge temperaturer
över provningstemperaturen enligt standardmetoden.

3. Brandbelastningsmetoden tar inte hänsyn till att olika bränslens inverkan på
brandintensiteten. Olika material brinner med olika hastighet, vilket kan medföra att
brandens intensitet varierar under brandförloppet beroende på vad som brinner. Den linjär
skalningen togs fram med cellulosamaterial. Andra material som kabelisolering och oljor
som finns i kärnkraftverk kan förväntas ha andra brandegenskaper. Vid
ventilationskontrollerade bränder blir skillnaden mellan olika material av mindre
betydelse. Som nämndes under punkt 1 så har inte ventilationskontrollerade bränder
undersökts.

I en annan amerikansk undersökning från slutet av 70-talet kom man fram till att även om
ugnsprovning enligt standardmetod inte efterliknar alla brandscenarier så anser man sig
inte vilja föreslå någon annan provningsmetodik. Anledningen är att vilket brandförlopp
man än provar enligt, så blir det inte representativt för alla förlopp. I rapporten [22] dras
slutledningen att de amerikanska standardmetoderna för att testa väggar och dörrar ger
tillräckligt bra produkter på marknaden, men att genomföringar är en svag punkt. Det
finns svaga punkter i den amerikanska metoden, då man alltid ugnsprovar med negativt
tryck i ugnen, och tillämpar ett manuellt moment med vattenbesprutning (hose stream
test). En av huvudanledningarna är att genomföringar inte testas med en standardiserad
uppsättning genomgående objekt. En annan punkt är att genomföringar kan antas vara
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känsligare för tryckvariationer än andra brandavskiljande komponenter och det är viktigt
att de tål normalt förekommande tryckvariationer under brand.

I en engelsk - nya zealändsk undersökning undersökte man vilka felmoder som
dominerade för lätta väggkonstruktioner som ugnsprovades [23]. Det visade sig att kravet
på maximal temperaturstegring var den ensamt dominerande felmoden. Undersökningen
gjordes på lätta konstruktioner, dvs gipsskivor och liknande på trä eller plåtreglar. För
tunga väggar typ betong eller tegel som dominerar i svenska kärnkraftverk kan det
förväntas att förhållandena är liknande, att tiden tills integritetskravet uppnås överstiger
väggens isoleringsförmåga.

Vad har då de uppställda temperaturkraven för betydelse? Enligt den ovan nämnda
engelsk - nya zealändska undersökningen har de en koppling till den temperatur då olika
material antänder spontant. Temperaturkraven har i princip inte ändrats sedan man
började brandprova konstruktioner i slutet av förra seklet. Det gjordes på åttiotalet en
undersökning av relevansen hos temperaturkriterierna [24]. Försök gjordes i vilka
brännbara material som t ex trä, tidningspapper, träfiberplattor samt golv av PVC och
polypropylen lades dikt an mot en betongplatta som på sin andra sida utsattes för en
standardbrand. Temperaturen mättes mellan betongen och det brännbara materialet. Man
fann att temperaturer över 271 °C behövdes för att antända något av provföremålen.

Man har vid användning av spjäll i ventilationskanalerna tillåtit att olika brandceller
använder samma kanalsystem. Ett sådant tillvägagångssätt beskrivs i internationella
atomenergikommissionen:s (IAEA) guidelines [48], men utgör en svag punkt. Det finns
idag möjlighet att analysera ventilationssystems känslighet vid brand, t ex med hjälp av
datorprogrammet PFS, utvecklat vid Lunds Universitet. Boverket har gett ut en rapport
som beskriver en sådan analys för olika ventilationssystem för kontor och bostäder [27].

I Frankrike vill man av radiologiska skäl kunna hålla undertryck inom kontrollerat
område. För att kunna köra ventilationssystemet även under brand vill man inte ha
brandspjäll som sätter sig fast vid brandpåverkan. Så sker vanligen med spjäll som har
svällande färg som tätning. Man har av denna orsak gjort försök med spjäll som tätas
med brandsäkert skum [28]. Under försöket ställs krav på spjällets täthet mot
luftgenomströmning, samt att spjället skall gå att öppna efter försöket.

4.1.4 Diskussion

Man måste alltså inse att en vägg som är klassad El 120 inte kommer att förhindra
brandspridning i två timmar i varje brandsituation. En vägg klassad El 120 kommer inte
heller nödvändigtvis hålla dubbelt så länge som en El 60 vägg. Klassningen El 120
innebär istället att konstruktionen testats enligt ett standardiserat tid-temperaturförlopp och
klarat de kriterier som ställs i provningsmetoden.

För tunga väggar typ betong eller tegel som dominerar i svenska kärnkraftverk kan det
förväntas att förhållandena är liknande de som rapporterats i den tidigare refererade Nya
Zeeländska undersökningen, dvs att tiden tills flammor går igenom väggen överstiger den
tid det tar innan temperaturkriterierna överstigs.

Undersökinngen av de temperaturkriterier som tillämpas vid brandprovning visar på en
god säkerhetsmarginal för att förhindra antändning, men säger inget om möjligheterna att
kablar eller andra komponenter felfungerar eller helt slutar fungera. Normalt provas
brandmotståndet utan avsvalningsfasen. Figur 1 visar hur temperaturen inuti en 250 mm
tjock betongvägg fortsätter stiga efter att temperaturen börjat sjunka på väggens
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brandsida. Kurvorna har erhållits genom beräkning med hjälp av ett finita element
program.
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Figur 1 Temperaturen forsätter stiga inne i väggen även efter att temperaturen börjat
sjunka på väggens brandutsatta sida

Det är möjligt att göra funtionsbaserad dimensionering genom att vid provningen utsätta
komponenter för typbränder av det slag som skall tas fram i etapp 3 istället för
standardbranden SIS 02 48 20 (2) [25]. Dessa typbränder kan vara både med lägre och
högre temperaturer jämfört med standardbranden.

Ett råd som gavs genomgående i de internationella råden var att viktiga funktioner skulle
förläggas i olika byggnader. Om man var tvungen att ha dem i samma byggnad skulle
denna utformas så "utspritt" som möjligt. I punkt 5.1 i SBF:s råd \9] nämns att en lång
smal huvudbyggnad med "vingar" utgående från huvudbyggnaden för att begränsa
storleken på gränsytorna mellan olika anläggningsdelar, vilket är att föredra. I en samling
råd utarbetade i samråd mellan olika länders atomförsäkringspooler [26] betonas i sektion
F vikten av att man i ett tidigt stadium av planeringen tar hänsyn till behovet av
brandskydd och att den arkitektoniska utformningen får komma i andra hand.

Det är i efterhand svårt att avgöra i vilken grad de personer som konstruerade våra
svenska kärnkraftverk tog intryck av de internationella råd angående brandskydd i
kärnkraftverk som gavs ut i början av sjuttiotalet och i vilken grad man gjorde avsteg från
nationella byggregler. Man hade i början av sjuttiotalet inte samma syn på behovet av
brandteknisk separation mellan säkerhetssubar. Det skrevs inga förklaringar av hur
brandskyddet dimensionerades, men det finns i alla fall en tydlig kontinuerlig
förstärkning i nyare kraftverk om man jämför med de allra tidigast byggda.

Brandtätningar är annorlunda än dörrar och spjäll på det sätt att det alltid finns brännbart
material på båda sidor om den brandtekniskt klassade konstruktionen. Dessutom är det så
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att antalet kablar som passerar en genomföring per ytenhet genomföring ofta är större i
verkligheten än vad som installerats vid provningar. Vilken betydelse detta har för
genomföringens brandmotstånd är svårt att uppskatta i detalj, men troligen innebär det en
färsämrins.' O '

Brandrelaterade effekter som kan ge påverkan från rum till rum är ju inte begränsade till
endast de tre som ingår som kriterier för normal ugnsprovning. I anläggningar med höga
säkerhetskrav bör man även undersöka andra effekter såsom:

- känslig elektronik och mekanik utsätts för låga övertemperaturer
- avsättning av rökpartiklar med eventuell elektrisk överledning som följd
- brandrelaterad korrosion pga en eller flera samverkande korrosiva produkter
- förhöjd fuktighet

I en amerikansk studie [29] nämns två exempel på hur elektronik börjat felfungera vid
låga övertemperaturer då fläktar eller luftkonditioneringsaggregat gått sönder.
Uppvärmningar till cirka 50°C gav upphov till obefogad styrning av ventiler och andra
komponenter som inte gick att återställa omedelbart.

Det är även av stor vikt att man undersöker vilken verkan en aktivering av automatiska
släcksystem inom ett rum innehållande ett säkerhetssystem kan påverka andra redundanta
säkerhetssystem, men detta problem tas upp i etapp 2 som berör bland annat släcksystem.

4.2 Avståndsseparation

4.2.1 Utvärdering av avståndsseparation

Metod

Det finns ingen standardmetod för att avgöra ett lämpligt avstånd mellan olika typer av
komponenter. Det har däremot gjorts ett antal försök för att undersöka avståndets
betydelse.

I USA tillämpas en regel för verk licensierade före 1979 kallad 10 CFR 50, Appendix R
[7], i fortsättningen kallat Appendix R. i Appendix R finns specificerat olika
separationskriterier. Grundkravet är:
- a), avskilj ning med tre timmars brandteknisk klass.
Alternativen är:
- b). 20 fots (6,2 m) avståndsseparation utan mellanliggande brännbart material samt
automatiskt brandlarm och släcksystem.
- c), en timmes avskiljning samt automatiskt brandlarm och släcksystem.

Alternativ b. tillkom utan att några försök gjorts och var enligt P. Madden vid USNRC en
kompromiss tillkommen under tidspress för att ersätta RG 1.75 [4]. Senare har en
utvärdering av 6,2 m avståndsseparation gjorts av Sandia på uppdrag från USNRC [30].

Försöken förbereddes genom olika studier av rumsstorlek, dörrstorlek och brandkälla.
Den slutliga uppställningen var ett rum 7,6 m x 4,3 m golvyta med 3,1 m takhöjd och en
dörröppning 1,2 m x 2,4 m. Brandkällan var 18,9 liter heptan i en balja som mätte 0,3 m
x 1,5 m samt två vertikala kabelstegar med 43 kablar på varje. Branden var placerad
längst in i rummet. Målet var två horisontella kabelstegar på 6,2 m avstånd, den övre
0,3 m från tak och den lägre 0,6 m från tak, placerade framför dörröppningen, se
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figur 2. Det fanns ingen forcerad ventilation och det automatiska släcksystemet antogs
vara ur funktion.
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Experimentuppställningen som användes för utvärdering av 20 fots
avståndsseparation [30]

Acceptanskriterier

Rapporten om undersökningen av 6,2 m avståndsseparation visar på en del av problemen
med en sådan undersökning. Den grundläggande frågan är vilka kriterier som skall gälla
för ett lyckat respektive ett misslyckat försök. Det är många olika typer av utrustning som
ingår i säkerhetssystemen och känsligheten och felmoderna är inte välkända i detalj. Man
valde kablar som "objekt" i undersökningen. Två olika kabeltyper användes, en som
klarar IEEE 383 och en som inte klarar dessa krav. De skadekriterier för misslyckande
som tillämpades var antändning (vilket aldrig inträffade) och kortslutning (inom
treledarkabeln eller till kabelstegen).

Godkännande

Som tidigare nämnts finns generella godkännanden av fyra meters avståndsseparation i
Frankrike samt för 6,2 meters separation om det finns automatiska detektions- och
släcksystem i USA. Om det krävs detektions och släcksystom även i Frankrike är okänt. I
USA anses vertikal separation inte ha något värde, det är endast horisontell separation
som är tillåten.

Då värdet av 6,2 meters separation undersöktes provades två olika kabeltyper med
vardera tre olika skyddsnivåer, oskyddade, skyddade med keramisk isolering eller
skyddade med brandskyddsfärg. Några av resultaten visas i tabell 5. Observera att
försöken inte gjordes för att testa några särskilda fabrikat eller typer av kablar,
isolermaterial eller brandskyddsfärg. Det kan finnas skillnader mellan olika fabrikat och
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typer som är i samma storleksordning som skillnaden mellan olika skyddsmetoder i dessa
försök.

Tabell 5 Resultat från försök för att undersöka värdet av 6,2 m avståndsseparation
[30].

Försök nr
Skydd

Kabel

Max gastemperatur
vid kabelstegar [°C]
Max värmeflöde vid
lägre kabelstege
[kW/m2]
Max uppmätt
kabeltemperatur

Tid till kortslutning
i övre kabelstege
[min]
Tid till kortslutning
i undre kabelstege
[min]

1
oskyddad

ej IEEE 383
kvalificerad

566

36

460

4,07

4,37

2
oskyddad

kvalificerad
enligt IEEE
383
510

23

382

12,92

-

3
keramisk
isolering
ej IEEE 383
kvalificerad

349

12

102

_

17,38

4
keramisk
isolering
kvalificerad
enligt IEEE
383
354

14

199

_

-

5
brandskydds-
färg
ej IEEE 383
kvalificerad

377

15

216

10,70

12,93

6
brandskydds-
färg
kvalificerad
enligt IEEE
383
393

14

260

-

En reflektion är att branden var ganska liten, men ändå erhölls skador inom kort tid.
Enligt rapporten motsvarade mängden kabel lika stor energimängd som heptanet,
sammanlagt omkring 1140 MJ vilket skulle ge en brandbelastning på 8,2 MJ/m2. Detta
värde kan jämföras med de värden som nämns i byggnadsreglerna ovan, t ex 1 timmes
brandmotstånd krävs vid brandbelastning upp till 200 MJ/m2 i BBR, baserat på hela
omslutningsytan. I rapporten [30] nämns 900 MJ/m2 som gräns i USA för en timmas
brandmotstånd, baserat på hela golvytan. Försöksbränderna var förhållandevis
välventilerade då dörröppningen hela tiden var öppen. Hade rummet varit hermetiskt hade
mängden syre räckt till förbränning av omkring 300 MJ, dvs drygt en fjärdedel av
energimängden. Detta innebär att för denna specifika försöksuppstälning hade en verklig
brand i driftrummet med ventilation under åtta luftomsättningar per timme sannolikt blivit
ventilationskontrollerad inom tio minuter.

Slutledningen av försöken blev att 6,2 m horisontell avståndsseparation inte ger ett
tillräckligt bra skydd i sig själv utan att höga tillförlitlighetskrav måste ställas på de
automatiska branddetektions- och släcksystem som övervakar sådana områden.

4.2.2 Diskussion

Det skulle vara svårt att ta fram ett generellt avstånd som skulle ge tillräckligt skydd utan
att det avstånd som krävs blir oanvändbart stort. Avståndsseparationens värde är starkt
beroende av de förhållanden som gäller i det enskilda fallet. Typ av bränsle, brandens
placering liksom rummets konstruktion och geometri har stor betydelse. Dessutom måste
man veta placering, egenskaper och skadekriterier för det som skall skyddas från
påverkan. I områden där denna typ av separation tillämpas blir kraven på kontroll av
transienta brandbelastningar extra stora.
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4.3 Brandtekniskt klassade komponenter

Med denna rubrik avses inte byggnadsdelar utan komponenter i processen som utformats
med brandmotstånd.

I de fall då det är möjligt att sätta ett tidskrav för hur länge en viss komponent skall
upprätthålla sin funktion vid brand är det också möjligt att kvalificera produkten genom
att brandtesta den. Det är i huvudsak kablar som provas med avseende på funktionen vid
brand, men i princip finns det inget hinder att även andra typer av komponenter tillverkas
med brandmotstånd. Det förekommer t ex att rökgasfläktar tillverkas för att tåla högre
temperaturer.

4.3 .1 Provning av brandtekniskt klassade komponenter

Metod

Det finns en möjlighet att prova komponenten i en brandugn, med samma standardbrand
som används för provning av brandteknisk klassade byggprodukter, se avsnitt 3.1.2. Det
är inte nödvändigt att temperaturen i ugnen är i enlighet med standardbrandkurvan, det är
också möjligt att modifiera tid-temperaturförloppet så att det antingen ger en högre eller
lägre påverkan än den standardiserade kurvan, beroende på försök eller analys av
tänkbara brandkällor där komponenten skall installeras.

Vad gäller kablar så existerar det också två särskilt framtagna metoder nämligen en DIN-
norm [31] och den internationella DEC 331 [32]. I båda dessa metoder provas kabeln i en
ugn, belastad med en bestämd spänning och strömstyrka under försöket.

Acceptanskriterier

Godkänt försök innebär enligt de två provningsmetoderna beskrivna ovan, att kabeln inte
kortslutit under provtiden. För andra produkter gäller det på samma sätt att produkten ska
bibehålla funktionen under avsedd tid vid brandprovningen. Vilket krav som ska ställas
på tiden som produkten ska bibehålla funktionen bör bero på hur viktigt det är att
funktionen upprätthålls samt förekomsten av tillgängliga reservsystem. Vilka kriterier
som skall väljas för bibehållen funktion blir beroende på vad det är för komponent och på
vilket sätt den fungerar.

Godkännande

Boverket har inte definierat några godkännanderegler vad gäller kablars funktion vid
brand och SITAC utfärdar inte typgodkännanden som omfattar kablars funktion under
brandpåverkan. Det har inte gått att finna någon annan myndighet eller organisation i
Sverige som gör detta för närvarande, men det finnas sannolikt t ex för off-
shorebranschen. Däremot utförs provningar där funktionen vid brand undersöks.
Resultaten redovisas då i provningsrapporter där bland annat provuppställning och
resultat redovisas.

4.3 .2 Vetenskapliga arbeten

Försök gjorda i USA visar att det är viktigt att vid provning både simulera
strålningspåverkan och konvektiv värmepåverkan. Tid till skada på kablar visade sig
nämligen till viss del bero av lufthastigheten intill kabeln och därmed av det konvektiva
värmeflödet [2]. Vid normal ugnsprovning är gasrörelserna inuti ugnen försumbara
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4.3.3 Diskussion

Användning av brandtekniskt klassade komponanter kan vara ett konkurrenskraftigt
alternativ i de fall man behöver göra kompletteringar inom brandceller som delas av olika
subar.

4.4 Isolering och brandskyddsfärg

När brandmotståndet för en konstruktion eller komponent skall förbättras, t ex genom
komplettering med isolering eller målning med brandskyddsfärg, är det viktigt att
utvärdera konsekvenserna för just den aktuella förändringen. Det gäller att försäkra sig
om att kompletteringen verkligen ger det extra skydd som avsetts. Detta kan t ex
verifieras genom provning.

4.4.1 Provning av isolering och brandskyddsfärg

Metod

Det finns inte någon specifik metod som är avsedd för just provning av system för att
komplettera brandmotståndet för olika produkter, utan provningarna kan utföras i princip
enligt den metod som används vid ugnsprovning av byggnadsdelar i allmänhet (SIS 02
48 20 (2)). Vid provningen byggs en konstruktion upp som motsvarar den konstruktion
som ska undersökas. Provföremålet kompletteras med exempelvis isolering eller
brandskyddsfärg och placeras på/i en brandprovningsugn. Provningen bör anpassas så
långt som möjligt så att den efterliknar de verkliga förhållandena där skyddet skall
installeras. Brandpåverkan mot konstruktionen kan antingen följa den standardiserade
brandkurvan definierad i metod SIS 02 48 20 (2), eller utgöras av ett annat tid-
temperaturförlopp som genom utredning visat sig kunna vara aktuellt.

Svällande brandskyddsfärger provas och godkänns i första hand för isolering av bärande
stålkonstruktioner (i vissa fall även bärande träkonstruktioner och ingående i
kabelgenomföringar). Provning och utvärdering utförs enligt metod NT FIRE 021 [33].
Vid provningen utgörs provuppställningen av stålpelare och stålbalkar. Stålprofilerna
förses med termoelement, för mätning av ståltemperaturen under provningen, innan
brandskyddsfärgen målas på. En brandprovning resulterar i ett dimensioneringsdiagram
där erforderlig färgtjocklek ges som funktion av stålprofilens sektionsfaktor (F/A-värde,
omkrets/area) för olika brandtekniska klasser.

Acceptanskriterier

När det gäller kriterier för avskiljande funktion, bärförmåga och täthet är det lämpligt att
följa de kriterier som anges i Boverkets riktlinjer för typgodkännande [34], Brandskydd
och som redogörs för tidigare (kap 3.1.2). Dock bör det verifieras att den skyddade
produkten bibehåller funktionen under de kriterier som väljs.

Vid framtagning av dimensioneringsdiagram för brandskyddsfärg används i Sverige
temperaturgränsen 450 °C som ett standardmått på vilken högsta temperatur som tillåts i
stålet. Genom att ta hänsyn till hur stor del av t ex en pelares bärförmåga som utnyttjas
kan i vissa fall betydligt högre temperaturer accepteras. Skall brandskyddsfärgen
användas för att exempelvis skydda kablar är det därför viktigt att vara försiktig med hur
man använder dimensioneringsdiagrammen.
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Godkännande

Det finns idag ett flertal tillverkare som har typgodkännande för brandskyddsfärg och
andra produkter som exempelvis stenull och gipsbaserade skivor som är avsedda att
skydda konstruktioner vid brand. Men det är alltså mycket viktigt att kontrollera vilka
tillämpningar som systemet är godkänt för så att det inte i praktiken används på ett helt
annorlunda satt.

4.4 .2 Vetenskapliga arbeten

Svällande brandskyddsfärger är ett populärt och ofta använt system för att skydda t ex
stålkonstruktioner. Vid uppgradering av brandteknisk separation i kärnkraftverk har
sådana system även använts på andra material.

Svällande brandskyddsfärger består av ett antal komponenter som skall reagera med
varandra enligt ett visst mönster beskrivet i en studie gjord för amerikanska flottan [35].

1. Vid uppvärmning avger katalysatorn syra som reagerar med kolningsämnet och bildar
kolskikt.

2. Bindemedlet smälter av värmen och bildar en film över kolskiktet.

3. Filmen förhindrad förlust av de gaser som blåsningsmedlet avger.

4. De avgivna gaserna skummar upp kolskiktet till ett isolerande lager.

Det är viktigt att de fyra stegen sker i rätt ordning, annars kan resultatet bli ett dåligt
skydd.

Flottan i USA gjorde en undersökning av olika material för att skydda Polyvinylklorid-
nitrilgummi [PVC] mot brand [35]. De material som provades var "färger" av olika typer,
svällande färger, ablationsfärger (kyler genom förångning), brandhämmande färger samt
ett foto-diffusivt system (reflekterande).

Först gjordes en översiktlig undersökning av ett stort antal material med en
värmestrålning på omkring 11 kW/m^ och direkt flampåverkan från en brännare
(flamtemperatur 800 -1000 °C, förf anm). Under försöken mättes temperaturhöjningen i
PVC-materialet från baksidan.

Det visade sig att materialen gav olika goda resultat i de två försöksuppställningarna dvs
rangordningen var inte lika. Orsakerna till detta var flera. En del material hade goda
strålningsreflekterande egenskaper, vilket premierades i strålningstestet medan andra hade
goda isolerande egenskaper vilket var en fördel vid direkt flampåverkan. I en del av
testerna var resultaten sämre för en skyddad bit PVC än för en obehandlad.

För de bästa materialen repeterades försöken flera gånger och det visade sig att resultaten
kunde variera betydligt från försök till försök. Möjliga förklaringar till variationerna som
anges var komplexiteten i de svällande materialens kemi, inhomogeniteter i materialen
samt små variationer i värmepåverkan.

Generellt sett var vidhäftningen dålig för de material som inte var svällande, men även de
svällande materialen uppvisade partiella förluster av det skyddande lagret, sprickor och
andra försämrande egenskaper. De ovan beskrivna erfarenheterna gäller just dessa
produkter och deras egenskaper på PVC. Dock påvisar dessa försök vikten av att
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undersöka brandskyddsfärgernas lämplighet på olika material samt svagheterna att prova
en så komplicerad produkt som t ex en svällande färg med endast en enda
tid/temperaturpåverkan.

Vid fullskaleförsök med brand i en nedlagd reaktor i Tyskland uppdagades en förvånande
aspekt med keramisk isolering. I försöket skulle ett antal kabelstegar med PVC-kabel
eldas upp under kontrollerade förhållanden. I rummet fanns även andra kabelstegar och
då dessa inte skulle brännas i det aktuella försöket hade de isolerats med keramisk
isolering. Branden utvecklades snabbare än förväntat och man försökte släcka branden.
Vid släckförsöket blöttes isoleringen ner med vatten och tappade då en stor del av sin
isolerande förmåga. Branden kunde då sprida sig till de skyddade kabelstegarna och
fortsätta utvecklas med större styrka [36].

4.4.3 Diskussion

Vid försök utförda för USNRC har det visat sig att brandskyddsfärg generellt sett har en
god effekt. Vid provning visar sig i längre tid till antändning och längre funktionstid
under brand. Dock är det inte alltid så, då ett av de provade systemen medförde lika
snabb antändning som oskyddade kablar, längre brinntid och större brandutbredning [2].

Det är dock viktigt att olika skyddsmetoder provas på ett sätt som är representativt för hur
de kommer att användas och de bränder de då kan utsättas för.

Vidhäftning, åldring, känslighet för kemikalier eller vatten måste undersökas, liksom
frågan om vidhäftning på olika material både i kalla förhållanden och under brand.
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Praktisk användning av olika skyddsmetoder

5.1 Installation

Att använda typgodkända produkter är inte och har ime varit något absolut krav från
byggnadsnämndernas sida, varken för kärnkraftverk eller andra byggnader. Det är dock
så att man annars på något annat sätt måste bevisa att man uppfyller kraven, genom
provning eller beräkning. Om typgodkända produkter som branddörrar, brandspjäll eller
genomföringstätningar används finns det en beskrivning på hur de skall installeras som
kan tjäna som underlag för en besiktning. Beskrivningen bygger på hur de installerats vid
provningen. För genomföringar, anges vilka dimensioner på kablar, rör etc som
användes.

Brandväggar i gips har en sämre mekanisk hållfasthet efter brandpåverkan än väggar av
stenmaterial. Det är därför av mycket stor vikt att identifiera gipsväggar som har tunga
komponenter fästa vid sig eller där tunga möbler eller annat kan falla mot väggen. Sådana
brister måste åtgärdas på något sätt så att inte väggens brandmotstånd raseras.

5.2 Underhåll
En brandvägg behöver inget underhåll, men det är viktigt att man med jämna mellanrum
kontrollerar alt alla genomföringar tätats ordentligt. Vissa typer av genomföringssystem
kan spricka då man flyttar på t ex genomgående kablar. Brand- och brandgasspjäll har
erfarenhetsmässigt visat sig ha ett relativt stort behov av tillsyn.

I Sverige uppmärksammades i början av 1980-talet att funktionen brast på branddörrar
som installerats hos användare. En begränsad undersökning, utförd av SP [37], av 137
dörrar på industrier och vårdanläggningar visade att 33% installerats med för stora
springor och 19% av dörrarna hade fel på låsanordningen. Däremot var det inga problem
med skevhet på dörrbladen eller trasiga gångjärn. Anmärkningsvärt var att 3 av 8
magnetupphängda dörrar inte stängde pga att elektromagneten blir permanent, sk
remanens. Vid undersökningen gjordes ingen kontroll att dörrarna var monterade på ett
riktigt sätt. Brister i utförandet av tärningen runt branddörrar har bla uppmärksammats av
brandsyneförrättare [38].

Det har under många år funnits ett förslag till europastandard som mäter läckaget av
brandgaser vid 200-300 °C temperatur genom en stängd branddörr. Liknande förslag har
förekommit inom ISO tidigare, och i början på 80-talet gjordes en undersökning av
läckage genom dörrar i USA [39]. Denna undersökning visade på läckage upp till
200 m3/timme. Tryckdifferensen över dörren har stor betydelse för resultatet. En brand
alstrar under sin tillväxtfas normalt ett övertryck i brandrummet.

Det är viktigt att underhålla brandspjäll. Spjällen bör funktionsprovas regelbundet så att
de inte kärvar. Enligt NR [40] fick brandspjällets brandmotstånd endast svara för halva
braudmotståndet hos den genombrutna byggnadsdelen, resterande del av
brandmotståndet skulle ventilationskanalen stå för. Detta gäller spjäll monterat i kanal.
Det finns inget speciellt angivet för hur man skulle göra om spjället är monterat direkt i
väggen, utan kanal. IBBR 94 finns inte någon sådan restriktion. Vid typgodkännande av
brandgasspjäll krävs enligt Boverkets "Riktlinjer för typgodkännande - brandskydd" att
spjället är motordrivet och funktionsprovas minst en gång per 48 timmar via ett
övervaknings- och kontrollsystem som är anordnat så att felfunktion omedelbart
indikeras.
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5.3 Åldring
Åldring är ett speciellt problem som inte behandlas i någon av de vanliga
provningsmetoderna.
I en artikel [41] om brandprovning av brandskyddsfärger för stålkonstruktioner i England
nämns att förutom en särskild standard, BS 476 part 21 [42], finns det en "Code of
practice", BS 8202, som speciellt undersöker egenskaper som inte täcks av
brandprovningen, exempelvis:

- Vidhäftning, även under brandprovet
- Hållfasthet och åldringsegenskaper
- Kompatibilitet med grundfärger
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6 Modellering
Det finns en mängd modeller för att bestämma en byggnadskonstruktions isolerförmåga,
bärförmåga och överlevnadstid i brand. Dessa modeller bygger på
värmeledningsekvationer och byggnadsmaterials fysikaliska egenskaper vid förhöjda
temperaturer. Som indata krävs en tid-temperaturkurva antingen enligt standard eller
utifrån en ansatt typbrand.

När beräkningar används för att uppskatta en konstruktions brandmotstånd är det viktigt
att man har tillgång till materialdata vid temperaturer som motsvarar de temperaturer som
uppstår vid en brand. Det är också viktigt att man i beräkningarna tar hänsyn till att
material kan falla bort/ner från konstruktionen, exempelvis spjälkning av betong och
nedfall av skivmaterial. Detta kan avsevärt minska konstruktionens brandmotståndstid
och måste på något sätt simuleras i beräkningarna. Detaljerade beräkningar kan göras med
datorprogram enligt finita element metoden, t ex TASEF, SUPER-TASEF eller
TEMPCALC. Sådana beräkningar kan utgöra ett bra komplement till ugnsprovningar.

I Sverige togs på 60-talet den sk öppningsfaktor-metoden fram på Lunds Universitet, se
t ex [43]. Denna metod tar hänsyn till brandbelastningen i ett rum samt
ventilationsöppningens storlek och höjd i förhållande till rummets omslutningsarea. En
förenklad form av öppningsfaktormetoden har presenterats av SP. Denna metod har
införts i Eurocode [44] för dimensionering av byggnadsdelar, som ett alternativ till
standardbrandkurvan.

Metoder har arbetats fram för att erhålla säkerhetsfaktorer för byggnader och modeller för
brandspridning. Ett exempel är en doktorsavhandling från Nya Zeeland [45], men det
arbetas även inom Sverige med den här typen av frågor [46]. De generella problemen
med de mer sofistikerade modellerna är dels bristen på indata i form av statistiska data för
brandmotstånd och utfall vid riktiga bränder och dels det tidskrävande arbete som behövs
för att använda modellerna.

Tillgänglig statistik som underlag för att t ex beräkna risken för brandspridning mellan
brandceller är i högsta grad bristfällig. Antalet rapporterade bränder och brandtillbud på
kärnkraftverk i Sverige är mycket litet, men kan kompletteras med statistik från andra
länder, även om det ibland hävdas att utländsk statistik inteär direkt överförbar då
förhållandena skiljer. Även vad gäller statistik från annan verksamhet än kärnkraftverk så
är statistiken över bränder som brutit brandcellsgränser obefintlig.
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7 Slutsatser
Tidigare och befintliga byggnadsregler utgör inte ett lämpligt ramverk för var
brandcellsindelning skall göras i ett kärnkraftverk med avsikt att separera säkerhetssubar.
En separation av säkerhetssystem bör utgå ifrån ett funktionskrav från myndigheterna om
vilka funktioner som skall kunna upprätthållas, och under vilka förhållanden i form av
antal oberoende fel och inledande händelser.

Däremot kan byggnadsreglerna i många fall vara till hjälp för dimensioneringen av
väggar, dvs val av brandteknisk klass.

Regelverken har historiskt givit möjlighet till många bedömningar som är svåra att
värdera, och gör så fortfarande. Sådana bedömningar kan få stora återverkningar. Ett
exempel är att man kan ha en lägre dimensionering av brandcellsavskiljande
konstruktioner om det kan antas att branden är släckt inom 60 minuter. Erfarenhet från
industribränder i Sverige visar att man generellt undervärderar svårigheten att hitta fram
till branden inne i komplicerade byggnader, och den tid det tar att nå fram med en styrka
som medger en släckinsats [47]. Undersökningar i USA visar att för många
brandscenarier är tiden kort tills brandrelaterade fel inträffar på olika komponenter vilket
tyder på att det inte är sannolikt att manuell släckning skall förhindra att skador uppstår
[2]. Statistik över bränder i amerikanska kärnkraftverk tyder på att omkring 82% av
inträffade bränder släcks inom en timme och ungefär 93% inom två timmar [29].

Det finns indikationer på att brand kan orsaka problem som inte täck av normala
provningsmetoder. Rökspridning kan försvår manuella släckinsatscr, och orsakaproblem
för personal, korrosion och elektrisk överledning. Även måttliga temperaturökningar kan
medföra att utrustning inte fungerar som den skall.

Värdet av avståndsseparation som brandavskiljning är svår att värdera. Den uppnådda
skyddsnivån är beroende av bränsle, brandens placering, rumsgeometri samt objektens
placering och skadekriterier. Försök har visat att sex meters horisontellt avstånd inte är ett
tillräckligt avstånd under alla förhållanden.

Användningen av brandtekniskt klassade komponenter såsom kablar är idag inte vanligt
förekommande i kärnkraftverk, men kan vara ett alternativ vid kompletteringar. Främst
kan det då gälla kablar.

Kompletteringar i form av tilläggsisolering eller bemålning med brandskyddsfärger utgör
bra och relativt billiga sätt att öka brandskyddet på utsatta punkter. Dock visar
erfarenheter från försök att det är viktigt att färger som används är kompatibla med de
underlag de skall målas på. Skyddssystem som fungerar t ex genom kemiska reaktioner
bör provas på ett sätt som är representativt för de typer av bränder den kan utsättas för.
Isolersystem som kan komma att utsättas för vattenbegjutning från manuella släckinsatser
eller sprinkling bör undersökas så att de inte mister sin funktion vid vattenbegjutning.
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8 Förslag till fortsatta insatser
Brandskyddet i ett kärnkraftverk skall utformas så att det tillfredsställer tre olika krav.
personsäkerhet, skydd mot materiella förluster samt att skydda de olika
säkerhetssystemen så att en brand inte äventyrar den radiologiska säkerheten. Det
sistnämnda måste ha sin grund i att man identifierar de olika säkerhetssystem som
behöver vara åtskilda. Med säkerhetssystem avses då både komponenter som givare,
ställdon till ventiler, signalbehandlingsutrustning, styrutrustning, signal- och kraftkablar
till alla dessa samt hela deras kraftmatningskedja bakåt.

Det är även viktigt att man har ett tydligt mål för vad skyddet skall uppnå. Sådana mål bör
ställas upp eller i varje fall godkännas av SKI. Målet bör kunna formuleras som ett antal
funktionskrav för att säkerställa:
- reaktor avställningen
- bortförande av resteffekt
- att inga radiologiska utsläpp över norm görs
Som randvillkor behövs ett antal förutsättningar om antal samtidiga fel, inledande
händelser etc.

Det kan dessutom vara viktigt att ta hänsyn till tidsaspekterna. Under hur lång tid de olika
systemen måste vara åtskilda. System för varm avställning måste som ett funktionskrav
vara åtskilda från att en brand uppstått som skadar ett säkerhetssystem tills man övergår
från varm avställning till kall avställning. System för att upprätthålla kall avställning är
inte lika viktiga. Man kan vara utan resteffekt-kylning under en tid utan att farligt läge
uppstår.

Dimensionering av brandteknisk klass bör göras antingen enligt de byggregler som gällde
vid respektive verks byggande då det lagenligt är dessa som gäller, eller enligt de
nuvarande byggreglerna. Detta föreslås utan att det finns tillgänglig statistik som visar att
byggreglernas dimensionering är varken bra eller dålig. I svenska kärnkraftverk
förekommer främst väggar och bjälklag i betong och tegel, material som är
motståndskraftiga mot brand.

Lämpligtvis undersöks de rum som innehåller säkerhetsrelaterad utrustning samt
grannrummen så att en uppskattning av brandbelastningen kan göras. Den framräknade
brandbelastningen skall jämföras med den dimensionering som kan bestämmas utifrån
brandbelastningen enligt de byggregler som gällde vid respektive verks byggande. Rum
med avvikande dimensionering av brandavskiljning bör undersökas närmare.

Avskiljande konstruktioner mellan olika säkerhetssubar bör även uppfylla krav på
mekanisk hållfasthet under och efter brand. En möjlighet skulle kunna vara att utvärdera
konstruktioner som kan anses vara svaga enligt DIN? 102-3, vilket innebär att
konstruktionen provas med en stötkraft på 20Nm.

Komponenter i brandavskiljande konstruktion som brandspjäll, branddörrar,
ventilationsgenomföringar och kabelgenomföringar bör som grundkrav uppfylla samma
brandtekniska klass som den vägg de sitter i. Komponenter med avvikande brandteknisk
klass bör undersökas närmare.

Genomföringar brandprovas med väsentligt färre antal kablar och glesare packning än hur
de sedan används. Det vore lämpligt att genomföra en provning med ett naturtroget antal
kablar som passerar genomföringen för att utröna om skillnaderna i packningsgrad har
någon betydelse för skyddsnivån.
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Behovet i förändringar i provningsmetoden för brandskyddsfärger bör undersökas
genom en screening av ett antal olika kommersiella system under olika förhållanden.
Prover som målats på olika underlag som t ex PVC som exempel på kabelisolering samt
galvaniserad plåt som exempel på inklädnader av kabelstegar. Erfarenheter bör även
kunna göras från det engelska systemet med en "code of practice", BS 8202, som
föreskriver åldrings och vidhäftningstest.

Vid riskanalyser skall även andra brandeffekter än hög temperatur eller flammor beaktas.
Detta gäller i särskild grad vid införande av mikroelektronik i styrsystem. Rökspridning
kan även ha betydelse i de fall man vill tillgodogöra sig för manuell släckning som
ersättning för del av brandteknisk klass.
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Definitioner
Subar. En förkortning för säkerhetssystemets subuppdelning i redundanta grupper med
separat spänningsmatning, och åtskilda för att undvika samtidiga fel pga enskild skada.

Brandbelastning. En brandcells kalorimetriska energiinnehåll dividerat med
omslutande konstruktions yta. Enheten uttrycks vanligen i [MJ/m2].

Brandteknisk klass. En beteckning som talar om hur länge en brandavskiljande
kostruktion klarat av en påverkan enligt standardbrandkurvan. Beteckningen kan tala om t
ex tiden tills acceptansknterierna överskridits, om komponenten är brännbar eller
obrännbar, bärande, isolerande, integritetsbevarande eller mekaniskt motståndskraftig.

Brandcell. Rum eller del av rum som brandtekniskt avskiljts från omgivningen enligt en
vedertagen norm eller metod.

Bränslekontrollerad brand. Brandens storlek beror av bränslets egenskaper och
tillgången på bränsle.

Transient brandbelastning. Brännbart material som inte är fast installerat, t ex säckar
och korgar med skoskydd eller overaller som används under avställning, emballage,
färger o dyl.

Ventilationskontrollerad brand. Brandens storlek beror på tillgången på syre för
förbränningen.
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