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Förord
Denna rapport är den andra i en serie om tre rapporter som behandlar en litteraturstudie
över brandskydd i kärnkraftverk. I denna andra etapp behandlas detektionssystem och
släcksystem. I den första delen behandlades brandteknisk separation, och del tre slutligen
kommer att handla om scenariebeskrivning och konsekvensanalys.

Kontaktpersoner på SKI har varit Lars Berglund och Hans Erikson.

Ett stort tack riktas till medarbetare på SP som bidragit till arbetet, särskilt Magnus
Arvidson som bidragit med information om sprinklersystem och Hans Wetterlund som
bidragit till avsnittet om skumanläggningar.
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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. Man hade vid den tiden begränsad erfarenhet av kärnkraftteknik, vilket
ledde till att man tilll stor del använde konventionell praxis för industrin.

- Vid dimensioneringen underskattades till viss del de särskilda behov som finns i
kärnkraftverk nämnligen 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 i ett kärnkraftverk 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 med experter såväl inom som utom
Sverige. Informationsinhämtningen har inte varit begränsad till de erfarenheter som gjorts
inom kärnkraftindustrin.

Detektions- och släcksystemen i svenska kärnkraftverk har endast i några undantagsfall
installerats utifrån ett funktionskrav i form av maximal acceptabel skada eller maximal tid
till upptäck av en brand.

Detektionssystem dimensionerade enligt Försäkringsförbundets regler uppfyller
försäkringsbolagens minimikrav för egendomsskydd. För områden där snabb detektion
är av vikt bör en tätare placering användas.

Tillförlitligheten hos detektionssystem är svår att uppskatta, bl a beroende på bristande
statistik. Vissa bedömare anser att ny teknik har ökat tillförlitligheten hos enskilda
komponenter, men har också ökat beroendet av riktig installation och programmering.
Gränssnittet mot användaren är mycket viktigt i komplexa anläggningar som
kärnkraftverk. Det är osäkert om man förutsett det enorma flöde av information som kan
erhållas ur ett modernt brandlarmssystem vid en större brand.

Även för släckanläggningar så utgör Försäkringsförbundets regler försäkringsbolagens
minimikrav för egendomsskydd. Det bör observeras att sprinklerregler normalt inte
innebär en dimensionering för att släcka bränder, utan endast att kontrollera dessa tills
manuell släckning kan göras.

Det finns god tillgång på statistik både för våtrör- och torrörssystem medan det är mer
sparsamt med statistik för grupputlösningssystem. Den goda statistik som uppvisas för
våtrör- och till viss del även torrörssystem är inte direkt överförbar på
grupputlösningssystem då dessa inte har samma säkerhetsmarginal i form av högre
vattentäthet i brandens inledningsskede vid minimidimensionering.



Det finns en koppling mellan dimensionerande verkansyta, verkanstid och
utlösningsmekanism som inte kan utnyttjas för grupputlösningssystem. Vanliga
sprinklerregler kräver mycket längre verkanstid än vad som krävs av
Atomförsäkringspoolen. Manuell aktivering av sprinklersystem kan i vissa applikationer
sänka systemets tillförlitlighet då höga temperaturer kan smälta sprinklermunstyckena
innan systemet aktiverats.

Det har endast påträffats mycket sparsam statistik för gassläckmedel. Gassläcksystem
dimensioneras för släckning vilket vanligtvis sker snabbt. En nackdel med gassläckmedel
är att de normalt endast dimensioneras för endast ett släckförsök. För att detta enda
försök skall lyckas så måste systemet vara riktigt konstruerat utifrån
grundförutsättningarna samt att grundförutsättningarna vad gäller typ av bränsle och
rummets täthet ej förändrats till det sämre. Dessa krav måste tillgodoses med
administrativa rutiner. Det finns beprövade metoder för att verifiera ett rums täthet.
Starkströmsföreskrifterna har krav som är motstridiga mot vad som krävs för ett
gassläcksystem vad gäller dörrstängare.

Det finns både gamla och nyare släckmedel som kan ersätta halonanläggningar, men det
kommer i framtiden att krävas ett mer utförligt förberedelsearbete för att välja lämpligt
ersättningssystem. Valet måste göras utifrån en prioritering av de egenskaper man helst
vill ha hos släcksystemet och vilka skador som kan accepteras. Att ersätta ett släcksystem
med snabb detektering medför att man måste kunna verifiera de manuella släckinsatsemas
effektivitet.

Det finns många indikationer på att ett gott underhåll och välutvecklade rutiner för
provning och övervakning har stor betydelse för tillförlitligheten hos detektions- och
släcksystem.



2 Summary
This literature study has been 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. There was a
limited experience of nuclear technology, which led to extensive adoption of
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 burat for more than four hours.
- Faults occurred in many systems.

Investigations in USA show that fires that affect reactor safety systems occur every seven
to ten reactor years [2]. Risk analyses from american nuclear power plants show that fire
typically contributes to between six and sixty percent of the 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 Iibraries of SP and the Swedish Fire Protection Association
(SBF) as well as in several international data bases. Contacts have been made with
experts both within and outside Sweden. The collection of information has not been
limited to the experience of the nuclear industry.

Detection- and extinguishing systems in Swedish nuclear power stations have only to a
limited extent been designed after functional demands, such as a maximum acceptable
damage or a maximum time to detection of a fire.

Detection systems designed according to the Swedish insurance companies regulations
will fulfill the insurance companies basic demands for property protection and loss
limitation. In areas where fast detection is necessary a closer spacing between detectors
shall be used.

The availability of detection systems is difficult to assess, partly because of lack of
statistics. Some experts think hat new technology has increased the availability of single
components, but the dependency of had increased of installation and programming. The
user interface is very important in komplex systems as nuclear stations. It is uncertain if
the enormous flow of information from a modern fire detection system in a real fire
situation has been foreseen.

Also an extinguishing system designed according to the insurance companies regulations
will only fulfill the basic demands. It should be noted that normal sprinkler design does
not aim for extinguishing fires, the objective is to control the fire until manual
extinguishment is possible.

There is a great amount of statistics on wet- and dry pipe sprinkler systems, while
statistics are more scarce for deluge systems. The good record for dry- and wet pipe
systems is not absolutely transferable to deluge systems since the latter do not benefit



from the same safety margin because of a higher water density at a minimum design in
the early stage of the fire.

There is an interconnection between maximum design area coverage, duartion of waster
application and the properties of the release mechanism that can not be utilised for deluge
systems. Regular sprinkler regulations require a much longer duration than the 90
seconds accepted by the Swedish Atomic Insurance Pool. Manual activation of sprinkler
systems may in some applications impair the reliability of the system since flame
temperatures can melt the sprinlers before they are activated.

The statistics över the reliability of gaseous extinguishing systems have been found very
scarce. Gaseous extinguishing systems are designed for extinction, which usually
happens fast. A drawback of gaseous extinguishing systems is that are normally designed
for only one shot. To succeed in this one chance of extinguishment the system has to be
designed properly according to the circumstances. It is also important that none of the
design parameters of the room have been altered so that the system is rendered
unfunctionable. This must be ensured by fire safety management. There are well known
techniques for checking the leakages from an enclosure. The Swedish electrical code does
not allow automatic door dosers from rooms with high voltage equipment. This demand
is conradictionary to what is needed for a gaseous extinguishing system.

There are both traditional and more recently developed extinguishing systems that can
replace halons. From now on there will be a greater need for a thorough examination of
the properties needed for the individual application and a quantification of acceptable
damage. It may not be possible to obtain all the properties that are wanted which may lead
to a comparison of advantages and drawbacks. If an extinguishing system is replaced by
more sensitive detection it is necessaiy to verify the reliability of the manual extinguishing
measures.

There are several indications on the importance of a high quality maintenance program as
well as carefully developed routines for testing and surveillance to ensure the
reliability och detection- and extinguishing systems.



3 Branddetektionssystem
Ett brandlarmssystem består av ett antal komponenter. En schematisk framställning visas
i figur 1. Är anläggningens syfte personskydd så är larmningen av personer i
anläggningen viktigast, är syftet egendomsskydd är larmöverföring till larmcentral samt
automatiska styrningar av släcksystem, ventilationsspjäll och branddörrar det primära.

B

C

D

M

A

L

E

G

J

F

H

K

A
B
C
D
E
F

Centralapparat
Branddetektor
Larmknapp
Larmdon
Brandlarmöverföring
Larmcentral

G
H
J
K
L
M

Kontrollutrustn. för släcksystem
Automatiskt släcksystem
Felsignalöverföring
Larmmottagare för felsignal
Strömförsörjning
Brandförsvarstablå

Figur 1 Schematisk uppbyggnad av ett brandlarmssystem enligt RUS 110

3.1 Dimensionering av branddetektionssystem

I de senaste byggreglerna, Boverkets byggregler (BBR) ställs krav på installation av
automatiskt brandlarm "I byggnader eller i delar av byggnader där krav på tidig upptäckt
av brand ställs...". Som råd anges att en automatisk brandlarmsanläggning kan utföras
med komponenter testade enligt standardserien SMS-EN 54, och utföras enligt
Försäkringsförbundets regelsamling RUS 110:5, Regler för automatisk
brandlarmanläggning, hädanefter kallad RUS 110 [3].

Som framgår av texten från nuvarande byggregler är det upp till enskilda personers
bedömning när det krävs brandlarm. Även försäkringsbolagen kan kräva brandlarm, och
de kräver då i allmänhet att de utförs enligt RUS 110. Under senare år har dock
konkurrensen mellan olika försäkringsgivare samt nya aktörer på marknaden som inte är
medlemmar i Försäkringsförbundet lett till en viss uppluckring av kraven främst för
mindre anläggningar.



Det är viktigt att komma ihåg att RUS 110 utgör ett minimikrav på en automatisk
brandlamianläggning. Det är upp till ägaren att avgöra om det på vissa platser behövs t ex
en tätare placering av detektorerna för att uppnå detektering inom en viss tid, eller snabb
detektering även av små bränder. Anläggningar som utförts enligt tidigare utgåvor av
RUS 110 kan ha ett utförande som skiljer sig från nuvarande regler. Då statens
byggnader tidigare var oförsäkrade har t ex brandlarmsanläggningar där utförts enligt
Byggnadsstyrelsens krav vilka inte överensstämmer med RUS 110.

I RUS 110 specificeras bland annat den maximala yta som detektorer av olika typ får
täcka, att centralapparaten måste sända vidare larmsignal till ständigt bemannad
larmcentral. Vidare ges råd och regler om hur detektorer skall placeras i förhållande till
balkar, lutande tak, ventilationsinstallationer etc. Dessa råd för placering av detektorer är i
bästa fall empiriska rekommendationer men är ibland endast mer eller mindre intelligenta
gissingar med ett osäkert underlag. Om man är osäker på systemets funktion föreslås i
RUS 110 att man anlägger en sk provbrand, dvs en liten brand som producerar en
tillräcklig mängd rök och värme för att undersöka lämpligheten i detektorernas placering.
Till provbränder används ofta plastskum, träbitar på en het elplatta eller ett mindre
vätskebål. Det är sällan som provbränderna är representativa för den brandutveckling man
vill skydda sig emot. I många byggnader finns ett antal olika driftfall för ventilation,
lufttemperatur etc. De olika driftfallen kan ge högst olika detektionsresultat vilket är en
viktig aspekt vid funktionsbaserad dimensionering. Det finns idag goda möjligheter att
göra kvalitativa studier av rökdetektion med hjälp av sk fältmodeller, dvs att avgöra om
röken når fram till detektorn. För närvarande pågår arbete bl a i BRANDFORSK:s regi
med målet att med fältmodellanalys även kunna bestämma tid till detektion.

3.2 Olika typer av system

Man brukar skilja på olika typer av detektionssystem beroende på det sätt som
detektorerna kommunicerar med centralapparaten. Konventionella system har
detektorerna grupperade i sektioner där varje sektion utgör en larmadress i
central apparaten. Detektorerna kan endast ge en typ av signal ifrån sig, BRAND. Det går
med ett konventionellt, icke adresserbart system, inte att identifiera vilken detektor i
sektionen som aktiverats. I figur 2 skulle en signal från sektion 1 kunna innebära att
vilken som helst av detektorerna 1,2 eller 3 larmat. De sk adresserbara systemen utgör en
senare generation. I ett adresserbart system kan varje detektor förses med en egen adress
även om de ligger inom samma sektion. I figur 2 skulle en signal från någon av
detektorerna A - F direkt kunna peka ut det rum larmet kommer ifrån. Har man ett stort
antal rum kan det dock vara anledning att klumpa ihop ett antal detektorer till en
gemensam adress för att skapa större översiktlighet. T ex skulle detektor A och D kunna
ges samma larminformation.

Med hjälp av adresserna kan man styra funktioner, t ex automatisk utlösning av
släcksystem, stängning av spjäll, dörrar etc. Olika och- samt eller-villkor kan användas
som kräver att ett visst antal detektorer skall ha signalerat innan styrningen görs. I det
konventionella systemet i figur 2 skulle normalt en signal från båda sektionerna krävas
för att styra ventilationssystemet för alla tre rummen. Med det adresserbara systemet
skulle man kunna styra ventilationsspjäll individuellt för varje rum. Genom att använda
villkoret att flera detektorer skall larma minskas sannolikheten för felaktiga styrningar. En
snabbt utvecklande brand kommer att ha liten tidsfördröjning tills flera larm erhålles om
systemet installerats på ett riktigt sätt. För en mindre brand erhålles längre tid för
undersökning och manuell styrning innan flera detektorer utlösts.
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Figur 2 Exempel på uppbyggnad med, överst konventionell sektionsindelning, och
nederst addresserbara detektorer

På senare år har det även utveklats trådlösa detektionssystem där detektorerna
kommunicerar via radio med centralapparaten. I England finns det omkring 1000 sådana
anläggningar främst i kulturhistorisk miljö där man vill undvika kabeldragning och andra
installationer. Trådlösa system täcks inte av RUS 110, men skulle kunna vara användbara
om man inte vill ha ett fast system i reaktorinneslutningen samt vid ny- eller ombyggnad
under förutsättning att störningskänsligheten är godtagbar.

3.3 Olika typer av detektorer

En brand alstrar en rad fenomen som kan utnyttjas for att automatiskt detektera en
uppkommen brand. Värme och rökdetektorer är de vanligaste typerna men det sker en
omfattande forskning på området, både för att kunna detektera bränder snabbare, men
även för att på ett säkrare sätt kunna skilja bränder från icke brand. Den text som följer i
kapitlet avser inte explosionsskyddade detektorer. Det finns explosionsskyddade klassade
detektorer av de flesta slag, och i stort sett skiljer sig inte dessa i någon större grad, men
kan generellt antas detektera något långsammare då de är mer kapslade.

3.3.1 Värmedetektorer

Den enklaste formen av värmedetektorer är sådana som reagerar då en viss maximal
temperaturnivå uppnås. Vanligen väljs en temperatur 20 - 35 °C över normal
rumstemperatur. I äldre detektorer kan det sitta smältbleck vilket innebär att detektorn



måste bytas ut efter att ha aktiverats medan modernare detektorer kan återställas
automatiskt.

Differentialvärmedetektorn är en vidareutveckling av maximalvärmedetektorn.
Differentialvärmedetektorn reagerar om temperaturstegringshastigheten överstiger ett visst
värde. En sådan detektor är även försedd med ett tröskelvärde i form av en maximal
temperatur så att också bränder som utvecklas långsamt kan detekteras.

Det finns ett antal olika typer av vad man kan kalla linjevärmedetektorer. Ett system
använder en plastkabel som smälter och ger kortslutning, ett annat system har kombinerat
en vaxkabel och en optisk kabel så att man erhåller ett ljusbrytningsfenomen i den optiska
kabeln vid uppvärmning av vaxet. Slutligen finns det ett tredje system som använder ett
gastätt kopparrör för att samla upp värme och en tryckmätare för att detektera den
tryckökning som uppvärmningen leder till. Av det tre nämnda systemen har det av
Ericsson utvecklade systemet med optisk kabel möjlighet att ha tätast mellan
detektionspunkterna längs kabeln, ner till ett antal meter.

I framtiden kommer det eventuellt att bli möjligt att utveckla differentialvärmedetektorer
som känner av de temperaturfluktuationer som alstras i brandens tidiga skede. För att
lyckas med detta behövs extremt känsliga mätkroppar.

3.3.2 Rökdetektorer

Rökdetektion är ett ganska komplicerat område då röken har olika egenskaper i olika
skeden av branden och även är beroende av vad som brinner och brandens tillgång på
syre. Dessutom förändras röken med tiden, sk åldring, då rökpartiklarna klumpar ihop
sig, blir färre till antal samt större.

Joniserande detektorer definieras i RUS 110 som detektorer" där luften i en mätkammare
joniseras genom en strålkälla. Detektorn kan genom kompensationskammare eller
motsvarande lösning göras mindre känslig för förändringar i temperatur, luftfuktighet och
lufttryck." Joniserande detektorer är känsliga för "vit rök" dvs rök med små partiklar och
hastigt uppflammande bränder. Det pågår forskning för att få fram joniserande
rökdetektorer som inte innehåller någon radioaktiv strålningskälla.

Optiska detektorer finns med lite varierande detektionsprinciper. Dels finns det
fördunklingsdetektorer som mäter minskningen i ljusintensitet då rök passerar mellan en
ljuskälla och en mottagare och dels finns det sk ljusspridningsdetektorer som reagerar då
rökpartiklar reflekterar mer ljus från ljuskällan till mottagaren. I RUS 110 står det att
"Optisk rökdetektor som i regel har mätkammaren utförd som en labyrint där
partikeltätheten mätes genom reflektions- eller genomsiktsmätning." Optiska detektorer är
generellt mindre känsliga för höga lufthastigheter än joniserande detektorer och reagerar
något snabbar för en glödbrand.

Både låga och höga lufthastigheter kan försämra en rökdetektors snabbhet. I RUS 110
anges 5 m/s som generell högsta hastighet för rökdetektorer. I en äldre amerikansk studie
såg man att rökdetektorer larmade sent vid lufthastigheter på omkring 0,17 m/s [4]. De
gashastigheter som uppnås i en brands tidiga skede är betydligt lägre än de som erhålles
vid typprovning av detektorer enligt standarden EN-54 och även nya detektorer kan visa
på stor variation i känslighet med gashastigheten.

I lokaler med stora takhöjder kan man använda linjerökdetektorer. I RUS 110 förklaras
principen med att detektorn ".. reagerar på den fördunklingseffekt som uppstår av
brandrök. Detektorn består av en ljuskälla och en mottagare. Antingen placeras de var för



sig mitt emot varandra eller på ett och samma ställe med en reflektor mitt emot. Om man
använder linjerökdetektorer kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till byggnadens rörelser
pga temperatur- eller fuktkoncentrationsförändringar.

Under senare år har det även utvecklats en teknik med sk samplande eller aspirerande
system. Med hjälp av rörledningar sugs luftprover kontinuerligt in i en kammare med en
detektor. I de enklaste systemen sitter det en vanlig punktdetektor av optisk eller
joniserande typ, men det finns även system med mera känsliga detektorer. Oavsett vilken
typ av mätteknik som använts så är de känsligaste samplande systemen omkring 100
gånger känsligare än vanliga rökdetektorer. Den höga känsligheten samt möjligheten att
täcka ett stort område med en detektor (RUS 110 kräver minst ett samplingshål per
100 m2 golvyta) kan medföra att man får en signal om brand i ett så tidigt skede att det är
mycket svårt att visuellt eller via lukt lokalisera källan till larmet.

3 .3 .3 Flamdetektorer

I RUS 110 definieras flamdetektorer som "Detektor som reagerar för strålning som
uppstår vid brand. Flamdetektorer kan indelas i följande: a) UV-typ som reagerar för
ultraviolett strålning, b) ER-typ som reagerar för oscillerande infraröd strålning inom visst
våglängdsområde." Tidigare var flamdetektorer relativt störningskänsliga, men det har
man idag i hög grad avhjälpt genom att endast mäta inom vissa våglängdsområden samt
att kombinera olika villkor. Flammorna från olika bränslen ger upphov till olika mängder
UV- och ER-strålning inom olika våglängdsband.

Typprovning innebär endast att en begränsad provning görs mot en typ av bränsle. Av
denna orsak har ett oljebolag genomfört en undersökning av olika detektorfabrikats
egenskaper med olika bränslen [5]. Det visade sig att UV-detektorer är mycket känsliga
för olja på detektorns skyddsglas. Oljan absorberar UV-strålning så att detektorn inte
reagerar men den interna självdiagnosticeringen kunde inte upptäcka problemet.

Detektorer med nitrerad tråd kan sägas vara en äldre typ av flamdetektor. En behandlad
bomullstråd brinner av och påverkar detektionskretsen. Dessa detektorer är snabba vid
uppflammande bränder, men kräver kontinuerligt underhåll och detekterar inte av
glödbränder.

3.3.4 Andra typer av detektorer

Det finns andra möjligheter att detektera brand t ex genom att detektera koncentrationen av
vissa specifika gaser som kolmonoxid eller koldioxid. Man kan även göra en kombinerad
signalbehandling från detektorer som känner av t ex optisk densitet, joniseringsgrad,
värme eller gaskoncentration. Fördelen med signalkombination och mönsterigenkänning
är dels att man kan uppnå snabbare detektion, men det ger även en möjlighet till säkrare
detektion, dvs att kunna sålla bort fellarm. Bland annat i Tyskland [6] och Japan [7]
pågår utvecklingen av multisensorsystem med avancerad signalbehandling. En tillverkare
har idag ett kommersiellt tillgängligt system med multisensorer. Den nuvarande
provningsstandarden för brandlarmskomponenter, EN 54, är inte avsedd för
multidetektorer, men arbete pågår mad utveckling av nya standarder. Tyvärr anses EN 54
i nuvarande skick av en del tillverkare som utvecklingshämmande.

Både i USA och Europa pågår forskning kring branddetektion med hjälp av
videokameror och bildbehandling. Försöksanläggningar finns, men det kommer
antagligen att dröja ännu några år innan det finns kommersiellt tillgängliga system på
marknaden. En normalbild från ett område jämförs med en kontinuerlig inspelning. Man



hoppas att denna typ av system skall kunna beräkna en brands storlek och utfirån
förutbestämda värden avgöra om ett automatiskt släcksystem skall aktiveras eller ej.
Systemet bör också kunna styra andra funktioner som förinspelade
utrymningsmeddelanden, utrymningsmarkeringar etc.

I USA har man även arbetat med ultraljudssensorer för att detektera brand. Man är just nu
på ett väldigt tidigt stadium, men det har visat sig möjligt att detektera de förändringar
som sker i byggnadsmaterial då de värms upp [3]. Ljudvågor på upp till 150 kHz alstras
vid uppvärmning.

3.4 Att modellera branddetektion

Det finns sedan länge en möjlighet att beräkna utlösningstiden för värmedetektorer på ett
tillförlitligt sätt med hjälp av enkla modeller i rum där luftrörelser och
temperaturdifferenser i luften i rummet har liten betydelse i förhållande till brandens
storlek och termik. För större detaljeringsgrad eller i rum där man har mer komplicerade
ventilations förhållanden kan sk fältmodeller användas. Värmedetektorn karaktiseras av
en utlösningstemperatur samt en värmetröghetskonstant, det sk "Response Time Index"
(RTI) som är beroende på detektorns konstruktion samt känselkroppens massa. RTI
erhålies genom provning i en vindtunnel med varma gaser.

Rökdetektorer är svårare att modellera. Tidigare trodde man att kvoten mellan den optiska
densiteten och temperaturstegringen var konstant för varje typ av bränsle och
modelleringen skulle kunna göras med samma typ av enkla modeller som kan tillämpas
för värmedetektorer. Det har dock visat sig att verkligheten är mer komplex än så. I USA
och Finland har man arbetat med att ta fram ett slags tidskonstant för rökdetektorer [9].
Detta skulle kunna vara en framkomlig väg, men är dock tidsödande. Varje detektor har
unika egenskaper vilka till viss del är riktningsberoende då känselkroppen inte sitter
symmetriskt under detektorskalet.

En annan metod är modellering av rökspridning med hjälp av fältmodeller. För att kunna
använda detta tillvägagångssätt krävs en förbättrad koppling mellan rökutvecklingen till
detektorns gensvar. Problemet har två sidor. Dels är karakteriseringen av röken ett svårt
kapitel som tidigare nämnts i diskussionen kring rökdetektorer ovan. Det saknas bra
rökmodeller i fältmodellprogrammen. Dels är det osäkert på vilket sätt detektorerna skall
simuleras. Ett annat problem med detektorerna är de snabbt ökande möjligheterna till
signalbehandling. Samma detektortyp kan ges olika egenskaper genom programmering
av detektor eller centralapparat. I BRANDFORSKrs regi pågår ett projekt med målet att
närmare studera hur röken bildas och transporteras kopplat till någon av de storheter som
kan modelleras med fältmodeller.

En grupp ifrån Hong Kong har undersökt fyra olika detektortyper, joniserande och
optiska rökdetektorer, en IR-detektor samt en differentialvärmedetektor [10]. Tio olika
brandtyper användes och man försökte göra en korrelation för att kunna modellera
temperatur, rökkoncentration samt detektion för respektive detektortyp. För de flesta
typbränderna kunde temperaturen och rökkoncentrationen modelleras, men endast i något
fall kunde en korrelation göras för rökdetektorsvar.

Inga exempel på modellering av flamdetektorer har påträffats, men en sådan torde vara
ganska enkel att göra om detektorns känslighet kan karakteriseras som detektion då en
viss procentuell andel av detektorns synfält täcks av branden. Typen av bränsle är också
av betydelse vilket framgår av en undersökning för offshoreindustrin [5], Ett 0,3 m x 0,3
m stort glykolbål kunde detekteras på 4 m avstånd med en typ av detektor medan en
annan typ kunde detektera på 20 m avstånd. En och samma detektor reagererade för
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brinnande fotogen på 27 m avstånd, för glykol på 20 m avstånd medan brinnande bulan
inte kunde detekteras förrän på 10 m avstånd.

3.5 Branddetektionssystems tillförlitlighet

Felmoderna för ett brandlarmssystem kan delas upp i två huvudgrupper, felaktigt
utebliven larmning, samt felaktig larmning. För var och en av de två huvudgrupperna kan
anledningen till larmet härledas antingen till felfunktion hos olika komponenter i
brandlarmssystemet eller till en yttre påverkan på systemet. Fel i komponenter kan delas
upp i fel som upptäcks av systemet själv, eller kan upptäckas genom provning, samt fel
som inte kan upptäckas i förväg.

Två amerikanska konsulter [11] betonar vikten av kvalitetssäkring genom hela processen
från tillverkning via konstruktion och installation till driftsättning, besiktning och
underhåll. Enligt dessa två observatörer så var tillförlitligheten hos komponenter
huvudproblemet med den äldre reläbaserade tekniken. I den typ av system som installeras
idag tror man att tillförlitligheten hos komponenterna har ökat. Däremot har betydelsen av
riktig installation, programmering och driftsättning ökat. En handbok för
tillförlitlighetsanalys av elektroniska system, kallad "MIL Handbook 217" nämns. I
denna skall finnas felfrekvenser bland annat för brandlarmskomponenter. Enligt de två
konsulterna är data i MEL 217 troligen en överskattning av felfrekvensen för moderna
komponenter. De föreslår att man inkluderar tillförlitligheten hos såväl konstruktion som
installation, hårdvara och underhåll för att på ett riktigt sätt kunna kvantifiera
tillförlitligheten hos ett detektionssystem.

Man kan studera redundanser och funktioner för felupptäckt i systemen. Enligt RUS 110
krävs det att detektionssektionema övervakas för brott på ledning, eller kortslutning. De
adresserbara detektorerna innehåller även en del diagnostiska funktioner som gör att de
kan lämna uppgifter om interna fel i detektorn eller nedsmutsning samtidigt som deras
känslighet justeras pga nedsmutsningen. Många moderna detektionssystem är uppbyggda
så att detektorerna ligger på en ledningsslinga som är ansluten till centralapparaten i bägge
ändar. Skulle sektionsledningen brytas kan centralapparaten fortsätta kommunicera med
detektorerna genom de två ledningarna.

Drifterfarenheter i form av tillförlitlig statistik är ett svårt problem överhuvud taget. Vad
gäller brandlarmssystem och dess komponenter är det mycket sparsamt med statistiska
uppgifter.

En tillverkare har beräknat tillförlitligheten för sina detektorer [12]. För värmedetektorn
anges felfrekvensen till 0,017 fel/106 timmar och 0,12 - 0,46 fel/106 timmar för
rökdetektorer. Uppgifter om felfrekvenser och felorsaker ges i tabellerna 1 och 2 nedan.
Man har även gjort en undersökning av felfrekvensen som funktion av servicenivån på
brandlarmssystemet. Resultatet visas i tabell 3.

Tabell 1 Frekvensen för utebliven detektion för olika detektortyper [12]

Detektor typ Utebliven detektion per 1000
detektorer och år

Värme 0,3
Rök 0,5

UV/IR 108
Sprinkler* 0 ^

* författaren antar att sprinklerns värmekänsliga element avses
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Inom off-shore industrin finns det en samlad statistik för ett antal företag som arbetar på
Nordsjön, som publiceras i boken Offshore Reliability Data Handbook (OREDA) [13]. I
denna anges tillgänglighetsvärden för olika anläggningsdelar av betydelse för säkerheten.
bl a brandlarmssystem. De värden på otillgänglighet som anges i OREDA är omkring en
faktor hundra högre för rök- och värmedetektorer än vad som anges i tabell 1 medan
värdena för flamdetektorer är jämförbara. I OREDA har ett antal olika felmoder av olika
stor betydelse specificerats. Populationen är ganska liten och det är osäkert vilken
betydelse miljön har för värdena. De värden som redovisas i OREDA kunde inte
publiceras då de lyder under copyright.

Tabell 2 Orsaken till felfunktion för branddetektionssystem [12]

Orsak Andel [%]
Detektorfel 36,2

Kablage 13,3
Centralapparat 5,9
Undercentral 0,9

Kraftförsörjning 6,8
Sprinkler 7,3
Underhåll 2,0

Okänd/annan orsak 27,6

Tabell 3 Felfunktionsfrekvensen för brandlarmssystem beroende på servicenivå [12]

Servicenivå Felfrekvens
Service enligt standard utförd av godkänd 3 %

firma
Service, ej enligt standard utförd av 7,6 %

godkänd firma
Service utförd av ej godkänd firma 14,7 %

Schweizisk statistik från åren 1960 - 1979 täcker 6000 detektionssystem med över
600.000 detektorer och mer än 5000 brandincidenter [14]. 70 % av bränderna inträffade
under normal arbetstid. Elektriska installationer orsakade 50,2 % av bränderna.
Industribrandkårer släckte 94 % av de bränder som detekterats. I statistiken nämns inte
fellarm eller utebliven detektering.

Programmeringen av centralapparatens sk ROM-minne kan dels göras med inbränd
information och med ej inbränd information. Rent intuitivt så framstår användningen av
inbränd information som ett mer tillförlitligt alternativ för författaren. Det finns exempel
på tillfällen då ej inbränd information raderats t ex av transienter i spänningsmatning.

En äldre systematisk studie av brandetektionssystem utfördes av Berry [15]. Det finns
detaljer i studien som kan behöva uppdateras pga den tekniska utvecklingen av
detektionssystem, men metodiken att ta hänsyn till lokala miljö- och klimatförhållanden är
användbar.

SRV har låtit göra en undersökning av falsklarmsfrekvensen från automatiska
brandlarmsanläggningar i Sverige [16]. Av 27.600 registrerade automatlarm från år 1993
var 92 % onödiga larm enligt statistiken som täcker kommuner med 67 % av Sveriges
befolkning. Av de onödiga larmen berodde 23 % på bristande undernall samt tekniska fel
i centralapparat eller detektor medan endast 3 % berodde på felaktigt handhavande, 2 %
berodde på mekaniska skador på anläggningen medan 40 % orsakades av fukt, rök och
andra störningar som inte var brand. Tyvärr har orsaken till hela 16 % av larmen inte
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undersökts. Denna statistik underskattar troligen antalet falsklarm då en del
brandlarmanläggningar är utförda med larmorganisation, dvs ett internt larm ges under en
viss tid innan det kopplas vidare till larmcentral. Under fördröjningstiden kan personalen
kontrollera larmorsak och återställa larmet om det är ett flasklarm.
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4 Sprinklersystem
I byggreglerna finns inte några krav på installation av sprinklersystem. Däremot finns i
senaste utgåvan av Boverkets byggregler (BBR) [17] ett antal exempel på hur
sprinklersystem kan utgöra skydd mot brandspridning mellan byggnader eller medföra
minskade krav på brandavskiljande förmåga hos brandväggar eller rökventilation från
källare.

Dimensioneringen av sprinklersystem utförs i Sverige vanligen enligt
Försäkringsförbundets regelsamling RUS 120:4, Regler för automatisk
vattensprinkleranläggning hädanefter kallat RUS 120 [18]. Det svenska regelverket RUS
120 utgör en anpassning av en regelsamling som tagits fram gemensamt inom de
europeiska försäkringsbolagens samarbetsorganisation CEA som ett minimikrav för att
erhålla försäkringsrabatter. Svenska myndigheter har inte haft några egna sprinklerregler.
Däremot pågår det ett arbete inom CEN med att ta fram regler som Sverige i så fall måste
acceptera som nationell standard. Det är idag osäkert hur en kommande CEN-standard
påverkar användningen av RUS 120.

4.1 Dimensionering av sprinklersystem

Regelverk av typen RUS 120 [18], Engelska Loss Prevention Council:s (LPC) "Rules
for automatic sprinkler installations" [19] eller de amerikanska National Fire Protection
Association (NFPA) 13 och "Installation of sprinkler systems" [20] är installationsregler
för sprinklersystem som är dimensionerade för att kontrollera bränder. Sprinklern skall
genom vätning av ej antänt brännbart material förhindra att branden sprider sig ytterligare
samt genom kylning förhindra skador på byggnadsdelar. Antingen får branden släckas
manuellt eller så får det redan antända materialet brinna ut. Early Suppression Fast
Response-sprinkler (ESFR) är däremot dimensionerade för att undertrycka (på engelska
suppression) eller släcka branden i ett tidigt skede. För ESFR-sprinkler krävs det en
utlösningsmekanism som reagerar snabbt på uppvärmning samt ett mycket kraftigt
vattenflöde som släcker branden. Tekniken är utvecklad speciellt för höglager som ett
alternativ till att ha sprinkler på flera nivåer i ställagen.

Dimensionering av sprinklersystem sker i ett antal steg. Det första steget innebär att man
klassificerar det gods eller det utrymme som skall skyddas. Riskklasserna i RUS 120 är
beroende på den verksamhet och brandrisk en byggnad eller lokal bedöms ha, beroende
på innehåll av brännbart material, lagringshöjd och lagringssätt. De tre riskklasserna är;
Låg riskklass (L), Normal riskklass (N) och Hög riskklass (H), vilka i sin tur uppdelad i
undergrupper.

För varje riskklass finns krav på vattentäthet, verkansyta och varaktighet. Vattentäthet är
ett mått på mängden vatten per golvyta och tidsenhet. Enheten är vanligen l/m2 min eller
mm/min vilka är ekvivalenta. Verkansytan är den största golvyta som sprinklersystemet
skall täcka samtidigt. Verkansytan bestämmer två hydrauliska ytterpunkter, dels det lägsta
tryck som krävs för att förse den mest avlägsna verkansytan med tillräckligt flöde, samt
det maximala flöde som kommer att strömma ut från den närmast belägna verkansytan.
Tryck och flöden beräknas idag alltid med datorprogram enligt den så kallade Hazen-
Williams metoden. Varaktigheten är den tid under vilken det skall finnas tillräckligt med
vatten för att förse den verkansyta som kräver mest vatten. Om det kommunala
vattennätet inte ger tillräckligt flöde krävs vattenlager och pumpar för att tillgodose
vattenbehovet. Om vattenkällan utgörs av det allmänna nätet skall matning ske i rörnätet
från två håll, som vart och ett skall kunna leverera det tryck och flöde som krävs. Har
man pumpar så behövs det två pumpar, normalt en elektrisk och en dieseldriven. För att

14



kompensera för eventuell framtida försämring av försörjningen och ge en reserv för
Räddningstjänstens behov skall respektive flöde ökas med 50%, dock högst 1000 l/min.
Det finns även detaljregler i RUS 120 som rör val av sprinklertyp, maximal täckningsyta
per sprinkler och placering av sprinkler.

Det finns även en möjlighet att dimensionera sprinklersystemet efter försök mot den typ
av brandrisk som skall skyddas. Ett exempel är de försök som genomfördes vid SP 1980
i Svenska atomförsäkringspoolens regi [21] samt de försök som genomförts av den
finska atomförsäkringspoolen [22].

I de svenska försöken påvisades att det krävs omkring 8 mm/min oavsett typ av dysa för
att släcka oljepoolbränder om inte någon del av vattnet blockeras på sin väg mot branden.
I en mindre känd serie tilläggsförsök provades verkan av skuminblandning.
Vattenbehovet minskade, liksom tid till dämpning av branden, se vidare i kapitel 4.4. Den
finska atomförsäkringspoolen ansåg inte de svenska försöken tillräckligt uttömmande
utan genomförde även en egen serie försök. De finska försöken bekräftar de svenska vad
gäller spillbränder, men man undersökte även om spraybränder kunde släckas med
vattensprinkler. Spraybränder kan uppstå då trycksatt smörjolja strömmar ut från ett
mindre hål. Under utrullningen hos en turbin eller generator kan inte tillförseln av
smörjolja stoppas förrän turbinen eller generatorn slutat rulla. Erfarenheterna från de
finska försöken kunde summeras i sex punkter.

- Poolbränder kan släckas med så lite som 6,5 mm/min, men 8 mm/min medger en liten
men försvarbar säkerhetsmarginal.

- Spraybränder kan kylas effektivt med vanliga sprinkler vid 12 mm/min.
- Det gick inte att släcka spraybränder med höghastighetsmunstycken vid 20 mm/min.
- Med omsorgsfullt inställda mellanhastighetsmunstycken gick det att släcka

spraybränder vid 20 mm/min, dock helst i kombination med ytterligare sprinkler för
snabb effekt.

- För pålitlig och snabb släckning av spraybränder behövs 40 - 60 mm/min.
- Skador på munstycken pga hög temperatur i försök med fördröjd aktivering visar på

betydelsen av automatisk aktivering av sprinklersystem

Vad mellan- och höghastighetsdysor är förklaras i kapitel 4.3.

Försök liknande de finska har utförts för fartygsmaskinrum [23]. I dessa försök visade
det sig mycket svårt att släcka en spraybrand med enbart vatten.

I de ovan nämnda maskinrumsförsöken har tiden till släckning varierat mellan något tiotal
sekunder och upp till omkring tre minuter. Försöken har varit utförda i en tom lokal, med
en ren geomtri, dvs det har inte funnits några obstruktioner som kunde skärma
släckvattnet. Detta ger en dålig avspegling av verkligheten. Atomförsäkringspoolen har
tillåtit 90 sekunders sprinkling av en del risker i svenska verk, att jämföra med kravet i
RUS på 60 minuter för normal riskklass och 90 minuter för hög riskklass.

I Finland har man fortsatt att undersöka möjligheterna att släcka vätskebränder med
vattensprinkler. I en rapport från 1989 [24] refereras till 109 släckförsök med
poolstorlekar från 0,4 -12 m2 och vätskor med olika flampunkter. De flesta försöken
genomfördes dock med en smörjolja med en flampunkt på cirka 60 °C. Släckningstiderna
varierade kraftigt beroende på bränslets flampunkt (och antagligen även ångtrycket). För
bränslen med flampunkter från omkring 200 °C tog släckningen under en halv minut,
medan en produkt med flampunkt under 150 °C tog upp till 4 minuter att släcka med 9
mm/min. Dock var det endast ett fåtal försök som gjordes mot vätskor med höga
flampunkter.
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4.2 Olika typer av system

Beroende på hur sprinklersystemets rörsystem och utlösningsfunktion konstruerats finns
det ett antal olika benämningar. Det finns även andra typer av system som inte nämns i
denna rapport. Dessa har konstruerats för att täcka specifika behov, såsom
bostadssprinkler, höglager etc.

4.2 .1 Våtrörssystem

Enligt definitionen av våtrörsystem i RUS 120 är det"... ett sprinklersystem fyllt med
vatten under tryck både uppströms och nedströms larmventilen." Sprinklerdysoma är
individuellt försedda med en värmekänslig utlösningsmekanism, och kommer att utlösas
en och en då de värmts upp tillräckligt. Denna typ av system är den vanligast
förekommande och dominerar därför i tillgänglig statistik, se kommande kapitel. I
svenska kärnkraftverk förekommer dock oftast grupputlösningssystem, se nedan.

4.2.2 Torrörssystem

Definitionen av torrörsystem i RUS 120 lyder som följer: "Ett torrörsystem är ett
sprinklersystem i vilket rörnätet är ständigt fyllt med luft under tryck nedströms
torrörslarmventilen och med vatten under tryck uppströms ventilen." Torrörssystem
används där det finns risk för frysning. När en sprinkler i ett torrörssystem öppnar
strömmar tryckluften ut vilket medför att vatten strömmar in i rörnätet. Detta innebär att
det finns en tidsfördröjning från det att första sprinkler aktiverats till dess att vatten börjar
påföras branden. För att kompensera för att fler sprinkler riskerar att öppnas ökas därför
den dimensionerande verkningsytan enligt RUS 120 med 25 %. Dessutom finns krav på
en maxima] tillåten volym hos rörnätet för att minska tidsfördröjningen, t ex 500 - 30001
beroende på utförande enligt RUS 120 eller 28391 per larmventil i NFPA 13.
Nedanstående figur 3 visar antalet utlösta sprinkler för våt- respektive torrörsystem
baserat på statistik från USA. Statistiken visar att ett större antal sprinkler aktiveras i
torrörssystem, varför kravet på större verkningsyta är rimlig.
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Figur 3 Antal utlösta sprinkler för våtrör- och torrörsystem. Baserat på statistik
hämtad från USA 1925 - 1969 [25].
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4.2 .3 Grupputlösningssystem

Grupputlösningssystem definieras i RUS 120 som "... ett system med öppna sprinkler
eller munstycken som kontrolleras av en grupputlösningsventil som i sin tur kontrolleras
av ett godkänt brandlarmssystem eller ett godtagbart system med detektorsprinkler
installerade inom samma område som de öppna sprinklerna." Gmpputlösningssystem
kallas ofta "delugesystem" vilket är den engelska benämningen.

Denna typ av system är vanligt förekommande i svenska kärnkraftverk, både som skydd
mot oljebränder i turbinhallar och som skydd mot kabelbränder i kabelkulvertar och
liknande.

I sprinklerlitteraturen föreslås grupputlösningssystem främst för områden i vilka en snabb
brandspridning kan förväntas och där det är önskvärt att få vatten samtidigt över ett helt
område inom vilket en brand kan börja. Som exempel nämns t ex flyghangarer,
transportbanor, och stora tillverkningsmaskiner för polyestercellplast.

4.3 Olika typer av sprinklermunstycken

I detta kapitel diskuteras några olika typer av sprinkler, provningsmetoder samt
utlösningsmekanismens termiska tröghet och nominella utlösningstemperatur.

Sprinklertekniken startade i slutet av 1800-talet för att skydda industriell produktion och
lagring. Under de senaste åren har en mångfald olika sorter av specialiserade
sprinklertyper utvecklats. Det finns flera förklaringar till utvecklingen, den viktigaste är
att brandriskerna ökade i slutet av 1940-talet, beroende på rationaliseringar inom industrin
med förändrade lagringsrutiner såsom höglager och den ökade användningen av
plastmaterial. I och med att ökade brandrisker observerades började man, framförallt i
USA, att bedriva sprinklerforskning på ett mer systematiskt sätt än tidigare. De senaste
20 åren har det hänt mer på sprinklerområdet än under sprinklerns tidigare livstid.

Generellt sett är alla sprinklerhuvud testade vid en eller flera av de fyra organisationerna
Factory Mutual Research Corporation (FM) eller Underwriters Laboratories (UL) i USA,
Loss Prevention Council (LPC) i England och Verbund der Sachversicherer (VdS) i
Tyskland.

I Europa används sk konventionella sprinkler (i USA kallade "old style") som sprutar
40 % av vattnet uppåt och 60 % nedåt. De första sprinkler som utvecklades var
konventionella sprinkler. I USA används så gott som uteslutande en vidareutveckling av
dessa, sk spraysprinkler, som sprutar allt vatten nedåt. I USA testas de flesta
sprinklertyper enligt UL 199 [26]. Vissa typer som bostadssprinkler, Large-Drop- och
ESFR-sprinkler testas enligt separata metoder. På senare tid har det i USA uppkommit en
marknad för att producera än mer specialiserade sprinkler för t ex fritöser, innertak etc. I
UL 199 ingår förutom olika distributions- och miljökvalificeringstest även ett brandtest,
men endast för spraysprinkler. Inga brandförsök krävs för konventionella sprinkler.
Vattendistributionsprovet innebär att man med hjälp av ett antal uppsamlingskärl
kontrollerar medelvattentäthet, lägsta vattentäthet och täckningsområde. Miljötesterna
ställer krav på korrosionsbeständighet, läckagetäthet och mekanisk hållfasthet.

Det vanligaste sättet att montera sprinkler i industriapplikationer är uppåtriktad (upright),
dvs med den sk spridarplattan uppåt. Nackdelen med uppåtriktad montering är att det
horisontella planet under sprinklern skuggas av vattenröret och att penetrationskraften
minskar. Detta har mindre betydelse för sprinkler som skall kontrollera branden. Om man
däremot kräver undertryckning eller släckning kan man som det krävs i Large-drop-
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konceptet förlänga anslutningen mellan det horisontella röret och sprinklern, se figur 4.
Fördelarna med uppåtriktade sprinkler är flera. I torrörssystem används endast
uppåtriktade sprinkler, för att förhindra att vatten från en flödeskontroll eller ett läckagc
skall stå kvar i sprinklern. Uppåtriktad montering påstås även minska problemen med
igensättning av sedimenterade partiklar. Sprinklern är också mer skyddad mot påkörning
med truckar och andra mekaniska skador. Nedåtriktad (pendent) montering används
främst då man av estetiska skäl vill dölja rördragningen ovan ett innertak. Man har även
tagit fram sk väggsprinkler (sidewall) som avses att monteras nära taket längs en vägg.

Uppåtriktad (upright) montering,
röret har förlängts för att minska
skuggeffekten orsakad av
matningsröret » , , . . ,

Nedåtriktad (pendent)
montering

Horisontell väggsprinkler
(sidewall montering)

Sprinkler kan monteras på flera olika sätt. Beroende på hur de monteras har
spridarplattan olika utseende.

Figur 4

Hur snabbt en sprinkler aktiverar beror på ett antal faktorer. Av de tre mekanismerna för
värmetransport (ledning, konvektion och strålning) beror sprinkleraktivering framförallt
på konvektion. Det är därför av stor vikt att en sprinkler som skall utlösas genom
uppvärmning placeras på rätt ställe så att inte utlösningen fördröjs.

Den termiska trögheten hos en sprinkler som värms upp hastigt karakteriseras med det sk
RTI-värdet (Response Time Index). Ju lägre RTI-värde en sprinkler har desto snabbare
aktiveras den vid brand. Vid en långsamt växande brand blir även värmeledningen till
sprinklerkropp och rörsystem av betydelse. Denna parameter, C-faktorn, bestäms liksom
RTI-värdet i en vindtunnel. Teorin bakom RTI och C finns utförligt beskrivna i SP-
Report 1992:12 [27]. Givet RTI-värdet och C-faktorn klassificeras sprinkler enligt ISO
6182-1 [28] i tre olika kategorier, Fast, Special och Standard Response, se nedanstående
figur.

Det kan tyckas att det borde vara självklart att ju tidigare en sprinkler aktiverar, desto
mindre är branden och därmed mera lättsläckt. På grund av den mycket goda
sprinklerstatistiken uppfattades emellertid inte utlösningsmekanismernas termiska tröghet
som något "problem". I mitten av 1970-talet startade dock i USA ett program med
målsättningen att minska antalet omkomna i bränder och forskningen fokuserades bland
annat till användningen av sprinkler i bostäder. När man undersökte de egenskaper man
ansåg nödvändiga hos en sprinkler för denna miljö insåg man att "snabba" sprinkler var
ett måste. Tekniken med snabbare aktivering har också framgångsrikt applicerats i ESFR
sprinklern, till skillnad mot andra sprinkler är den utvecklad för att undertrycka eller
släcka, inte bara kontrollera en brand.
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Figur 5 Klassificering av sprinkler utifrån utlösningsmekanismens
temperaturkänslighet enligt ISO 6182-1 [28]

Farhågor har dock väckts att i de fall då sprinklern endast förmår att kontrollera en brand,
finns risk att så många sprinkler aktiveras att verkningsytan överskrids. I regi av National
Fire Sprinkler Association (NFS A) utfördes därför 1989 fullskaleförsök [29] för att
direkt jämföra snabba och vanliga sprinkler. Man kom fram till att både sprinkler med
normal och snabb utlösningsmekanism uppfyllde brandsäkerhetskraven. Vid försöken
med snabba sprinkler utlöste dock systematiskt ett färre antal sprinkler under försöket.
Det finns även direkta jämförelser mellan snabba och normala sprinkler där resultaten ej
publicerats. FMRC Update [30] omnämner, förutom den ovan beskrivna försöksserien,
jämförande försök i en miljö avsedd att spegla tillverkningsindustri (högrisk) och lager
med moderat brandrisk. Slutsatsen är att snabba sprinkler innebär liten eller ingen fördel,
men att snabba sprinkler kan användas på samma villkor som normala sprinkler i vissa
miljöer. Dessa redovisas i FMs Loss Prevention Data Sheet 3-26 [31] och omfattar olika
typer av tillverkningsindustri. Snabba sprinkler tillåts däremot inte t ex där lagring över
normala höjder sker eller där oljor och andra brandfarliga vätskor i större mängd används
i tillverkningsprocessen. Användningen av snabba sprinkler är begränsad till
våtrörsystem.

Fullskaleförsök i början av 1960-talet vid FM, Fire Research Station (FRS) [32] och UL
[33] visar att det går att minska verkningsytan med bibehållen vattentäthet genom att
använda sprinkler med högre nominell utlösningstemperatur. I försöken vid FRS
reducerades antalet utlösta sprinkler med upp till 50%. Detta återspeglas i FMs
sprinklerregler och NFPA-reglerna där man tillåter att verkningsytan minskas med mellan
10 - 25% vid användning av högre utlösningstemperatur. Fördelen med högre
utlösningstemperatur är tydligast vid hög brandbelastning och snabba brandförlopp. Man
undersökte också hur ett ökat initiellt vattentryck påverkade resultaten och det visade sig
att detta minskade antalet utlösta sprinkler. Det medförde visserligen att det totala
vattenbehovet ökade något, men man bedömde dock att detta medförde att skyddsnivån
ökade. Fördelen med möjligheterna att reducera verkningsytan vid användning av
sprinkler med högre nominell utlösningstemperatur måste dock vägas mot nackdelen att
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branden är större när de första sprinklerna utlöser vilket bidrar till att brandskadorna kan
bli större.

Det rekommenderas att sprinkler som installeras på platser där temperaturfluktuationerna
är stora skall ha glasbulber som utlösningsmekanism, då erfarenheten har visat att
smältbleck kan utmattas av temperaturvariationer.

Vid funktionsbaserad dimensionering av släcksystem kan det vara viktigt att känna till att
vattnets spridningsbild förändras med trycket. I figur 6 visas hur spridningsbilden kan
förändras för en vanlig typ av sprinkler vid olika trycknivåer.

5,5 m 7,9 m 5,5 m

/

\

N
\

/

3,
7 

m
t

P = 0,5 bar
Q = 57 l/min
A = 23,6 m2

Vr = 2,4 mm/min
Vi = 4,7 mm/min

P = 4,8 bar
Q = 178 l/min
A = 49,3 m2

Vr= 3,7 mm/min
Vi = 14,8 mm/min

P= 12,1 bar
Q = 280 l/min
A = 23,6 m2

Vr = 17,9 mm/min
Vi = 23,3 mm/min

- Sprinklern sitter 2,5 m över golv
- Cirkeln representerar den yta i golvnivå som
vals av sprinklem
- Den mindre kvadraten representerar 12 m2 yta,
maximal täckning per sprinkler i normal riskklass
- Den större kvadraten representerar 20 m2 yta,
maximal täckning per sprinkler i låg riskklass

P = vattentryck
Q = vattenflöde
A = area som väts
Vr = genomsnittlig vattentäthet
inom den vätta arean
Vi = genomsnittlig vattentathet
per 12 m2

Figur 6 Vattentäckning för en typisk 1/2 tum pendent spray sprinkler enligt [34]

Förutom de vanliga sprinklerdysoma så finns det sk mellan- och höghastighetsdysor.
Dessa är konstruerade för att kyla objekt som tankar samt för att släcka bränder i t ex
transformatorer. En installationsstandard för denna typ av dysor är NFPA 15, "Water
spray fixed systems for fire protection", som även innehåller dimensioneringsanvisningar
vad gäller vattentäthet [35]. Godkännande, sk listning av dysor görs av bl a UL och i
denna ges uppgifter om spridningsvinkel och storlek på munstycksöppning. För vanliga
dysor ges annars installationshöj d samt avstånd mellan dysor. Det kan vara svårt att
dimensionera ett släcksystem på ett riktigt sätt utifrån den information som finns i NFPA
15 och UL:s listning. Installationshöjden har t ex stor betydelse för resultatet. Det är
därför viktigt att ha kännedom om fullskaleförsök av den typ som gjorts på VTT [24]. I
en följande rapport har resultaten från försöken analyserats närmare [36]. Vid den
undersökning av mellan och höghastighetsdysor som gjorts av VTT har det framkommit
att det inte finns nåpgon klar definition av gränserna mellan de olika typerna av dysor.
Det finns uppgifter som säger att höghastighetsdysor kan användas mot brännbara
vätskor med flampunkter högre än 66 °C medan mellanhastighetsdysor kan användas mot
brännbara vätskor med flampunkter högre än 38°C. Man kunde från VTT:s sida inte finna
några ursprungliga källor till dessa påståenden i form av redovisade försök eller liknande.
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Genrellt kan höghastighetsdysor sägas producera större droppar som släcker genom att
penetrera flammorna och kyla bränsleytan medan mellanhastighetsdysorna ger mindre
droppar som effektivare kyler omgivningen.

4.4 Inblandning av tillsatser i sprinklervattnet

För klass B bränder, dvs olja eller andra brännbara vätskor, förbättras vattens släckeffekt
markant om skumvätska inblandas. Factory Mutual undersökte under slutet av 1960- och
början av 1970-talet tillsatser för fibrösa bränder, sk klass A. Tillsatserna medförde dels
att vattendropparna från sprinklerna ökade i storlek vilket gjorde att en större andel nådde
branden och dels skyddade lösningen ej antänt material bättre mot återstrålningen från
branden. En tendens till sämre penetrationsförmåga kunde dock observeras.

Trots att ett antal fullskaleförsök visade att tillsatsen bidrog till klart förbättrade resultat
kom den aldrig till praktisk användning.

RUS 120 innefattar inte regler för dimensionering av sprinklersystem med
skumvätsketillsats. Däremot kan t ex den amerikanska NFPA 11 [37] eller NFPA 16 [38]
användas. Enligt NFPA 11 krävs 4,1 l/min om syntetiska skumvätskor används och 6,5
mm/min med proteinskumvätskor. NFPA 16 har även som mål att kyla och därför krävs
det högre påföringshastighet i denna standard, 6,5 mm/min. Samtliga ovan citerade
dimensioneringar avser poolbränder i petroleumprodukter.

Som tidigare nämnts så utfördes en serie om fyra försök med skuminblandning [39] för
att komplettera Svenska Atomförsäkringspoolens försök [21] i vilka endast vatten
användes. Dessa begränsade försök visade att skuminblandning har en positiv effekt,
men effekten kunde inte kvantifieras. Senare, mer omfattande försök för norska marinen
[40] visar att 4,1 mm/min är tillräckligt för att släcka poolbränder om skumtillsatser
används. Spraybränder med flöden på 0,25 - 0,5 kg/s och tryck på 6 - 8 bar kunde
släckas med 23 - 33 mm/min medan högtrycksspraybränder med flöden från 0,021 -
0,035 kg/s vid 70-150 bar endast kunde släckas i ett fåtal fall.

4.5 Sprinklersystems tillförlitlighet

Den statistik för sprinklersystem som finns tillgänglig berör främst våtrörssystem, då
denna typ fullständigt dominerar marknaden. Det är viktigt att förklara orsakerna till
sprinklersystems höga frekvens av lyckade insatser mot bränder samt att jämföra
betydelsefulla skillnader mellan våtrörssystem som utgör den största delen i statistiken
och andra systemtyper.

Tillförlitligheten hos ett sprinklersystem kan delas upp i ett antal delar. Dels är det
sannolikheten att sprinklersystemet aktiveras, och dels att det aktiverade systemet lyckas
släcka branden eller skydda omgivningen tills branden kan släckas manuellt. De data som
presenteras i tabell 4 redovisar en kombination av både aktiveringen samt att branden
begränsas eller släcks. Exempel på misslyckade insatser och anledningen till
misslyckandet visas i tabell 5. Det finns inget funktionsmål, dvs accepterad storlek på
skada kopplad till siffrorna i tabell 4.1 kärnkraftverk har man ju som mål att skydda
säkerhetsrelaterad utrustning, vilket delvis är ett annorlunda mål än att begränsa branden
inom den maximala verkansytan.
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Tabell 4 Sprinklersystems tillförlitlighet som den registrerats av olika observatörer

Källa
Industrial Risk Insurers

NFPA
Department of Energy (DOE)
Australien och Nya Zeeland

England (Fire and loss statistics)

Period
1975- 1992he!sprinklat
1975 -1992 delsprinklat

1925 -1969
1952 -1980
1886-1968
1968-1977
1965 -1969
1966 -1972

Tillförlitlighet [%]
98
92

96,2
98,2
99,8
99,3
91,8
78,2

Om man jämför sprinklerstatistik från Australien och Nya Zeeland med annan statistik är
den förra generellt sett mer fullständig. Att man lyckats få med även små händelser som
inte fått stora konsekvenser medför att Australien och Nya Zeeland redovisar ett färre
antal utlösta sprinkler och högre tillförlitlighet hos systemen. En förklaring är att man i
Australien och Nya Zeeland tidigt fick bra rutiner för rapportering av bränder, medan
rutinerna i t ex USA varit sämre. Under senare år har dock rapporteringen i USA
försämrats vilket leder till en lägre registrerad tillförlitlighetsfrekvens, man rapporterar
inte alltid in små bränder som släckts utan att större skador vållats. Statistiken från USA
kan därför anses ha en snedfördelning mot bränder där många sprinkler aktiverats, och
mot bränder där sprinklersystemet inte fungerat som avsett.

Det finns även andra anledningar till den goda tillgängligheten hos sprinkler i Australien
och Nya Zeeland. Man ställde tidigt krav på direkt larmöverföring till det lokala
brandförsvaret. För att minska antalet fellarm orsakade av fluktuationer i det allmänna
vattennätet trycksätts systemen med en speciell pump (yokepump) för att inte larmventilen
skall ge upphov till fellarm. Detta innebär också att man erhåller en hög initiell vattentäthet
då de första sprinklerna utlöser. Den höga tillförlitligheten beror även på en ovanlig hög
standard på installation, service och underhåll och provning.

Även om statistiken från USA inte är lika komplett som statistiken från Australien och
Nya Zeeland när det gäller lyckade släckningar så är den tillförlitlig nog för att dra
slutsatser om vad som orsakat att sprinklersystem misslyckats att kontrollera en brand.
Av tabell 5 som sammanfattar 45 års statistik i olika problemområden [25] kan man utläsa
att mer än hälften av fallen kan hänföras till att man misslyckats att bibehålla systemen i
funktionsdugligt skick, dvs bristande underhåll. Nästan en fjärdedel av fallen beror på att
systemet inte varit dimensionerat för den risk den skyddat eller att byggnaden endast varit
delvis skyddad. En tiondel av fallen beror på att vattenkällan varit otillräcklig. Statistiken
omfattar 3.134 fall där sprinkler misslyckats av totalt 81.425 bränder dvs sprinkler
kontrollerar eller släcker bränder på ett tillfredsställande sätt i 96,2 % av fallen. Det är
dock i sammanhanget än en gång värt att erinra om statistikens snedfördelning mot
misslyckade fall och bränder där ett större antal sprinkler aktiverats då små incidenter där
en till två sprinkler utlöst och släckt branden ej rapporterats i många fall. Därför är den
egentliga andelen lyckade fall troligen högre än vad statistiken visar.

En sammanställning av 18 bränder i amerikanska kärnkraftverk [41] tyder på en något
högre felfrekvens än vad som redovisas i tabell 4. Underlaget är dock begränsat och de
lyckade släckningarna av små bränder med ett fåtal huvuden saknas.
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Tabell 5 Anledningar till felfunktion hos sprinklersystem baserat på 3134 bränder som
rapporterades till NFPA (från 1925 till 1969) där sprinklersystemet inte
fungerat som avsett. Av dessa var 75.0 % i industriella anläggningar, 12,0 %
i lager, 5,6 % i butiker och 7,4 % i övriga byggnader [25].

Problemkategori
Driftsduglig anläggning
kunde inte upprätthållas

Systemet ej tillräckligt
för existerande brandrisk

Fel i större system

Fel i sprinkler system

Övrigt

Totalt

Procentandel
53.4

23.7

15.9

3.5

3.6

100.1

Typ av fel
Vatten avstängt
Otillräckligt underhäll
Hinder i vattentillförseln
Systemet fruset
Systemet inte tillräckligt för
brandrisken i området
Systemet konstruerat som
delskydd
Föråldrat system
Otillräcklig vattentillförsel
Felaktig byggnadskonstruktion
Sprinkler öppnade för sent
Felaktig torrörsventil
Utvändig brand
Övrigt eller okänt

Procentandel
35.4

8.4
8.2
1.4

13.5

8.1

2.1
9.9
6.0
1.8
1.7
1.7
1.9

100.1

Statistik från Australien och Nya Zeetend redovisar 49 fall av 9022 där sprinklersystemet
fungerat otillfredsställande dvs 99,46% lyckade fall. Underlaget är litet för en absolut
jämförelse med USA, men några tendenser finns. Den höga standarden på service och
underhåll medför att endast 4 av de 49 fallen (8 %) kan hänföras till stängda ventiler och i
två av dessa fall var det fråga om sabotage från en pyroman. 16 fall (33 %) berodde på att
systemet inte var rätt dimensionerat, 12 fall (24 %) berodde på att byggnaden endast varit
delvis skyddat och 8 fall (16 %) på explosioner eller snabba brandförlopp. För att
ytterligare minska antalet icke kontrollerade bränder föreslår Marryatt [42]:

(1) fullständig sprinkling (även dolda utrymmen) inom brandcellen
(2) utvändigt skydd och separering av risker
(3) förbättring av vattenförsörjningen
(4) adekvat dimensionering, särskilt i högre riskklasser
(5) ökad service och underhåll av sprinkleranläggningarna.

En viktig skillnad mellan ett våtrörssystem och ett grupputlösningsystem är den initiella
vattentätheten strax efter att systemet aktiverats. I ett grupputlösningssystem är alla
sprinkler öppna och det kommer att ta en viss tid att fylla upp systemets rörledningar med
vatten. Vattentätheten är sedan förutbestämd genom den hydrauliska dimensioneringen av
systemet. I ett våtrörssystem kommer sprinklerna att öppna en och en. Vatten finns
tillgängligt från första stund men då systemet har dimensionerats hydrauliskt för en viss
verkningsyta så kommer den först öppnade sprinklern att ge ett flöde som är minst
dubbelt så högt som minimidimensioneringen. I torrörssystem utlöser också sprinklerna
en och en, men man får liksom i grupputlösningssystem en fördröjning innan fullt
vattenflöde uppnåtts. Denna skillnad mellan torrörssystem och våtrörssystem avspeglas i
statistiken över antal öppna sprinkler i tabell 6. Man kräver ju som nämnts i kapitel 4.2.2
en större verkansyta för torrörssystem.

I en amerikansk rapport nämns undersökningar av sprinklersystem utförda av Industrial
Risk Insurers (IRI) och American Nuclear Insurers (ANI) [41]. Tonvikten i dessa två
underökningar har varit att undersöka tillförlitligheten hos larmventilen. Sammanlagt
gjordes 12036 försök och i 139 av dessa fungerade inte systemet som avsett. Studierna
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undervärderar felfrekvensen enligt Siu och Apostolakis då man inte har inkluderat
felaktigt stängda ventiler eller bristfälligt underhäll.

Tabell 6 Sprinklerstatistik från US A 1925 -1969. alla typer av risker [25]

Antal utlösta
sprinkler

1
2 eller färre
3 "
4 "
5 "
10'
15 '
20 '
30 '
4 0 '
50 '
7 5 "
100"
200"
Alla bränder
Data saknas
Totalt antal
bränder

Våtrörssystem
{%}

42,6
61,0
70,2
76,2
80,2
89,4
93,1
95,0
96,9
97,7
98,1
98,9
99,4
99,8
100,0

54 158

Torrörssystem
{%]

20,1
32,7
41,5
48,7
53,7
68,5
76,2
81,0
86,7
90,0
91,9
94,7
96,3
99,7
100,0

13 217

Typ av
system okänd

[%]
33,1
50,0
59,8
66,7
70,9
83,5
89,9
91,5
94,2
95,8
96,7
98,0
98,5
99,9
100,0

12 169

Antalet
bränder

29 733
43 396
50 769
55 759
59 156
67 629
71 313
73 347
75 411
16 All
77 079
77 995
78 533
79 384
79 544
1 881

81 425

Andel av
totala antalet
bränder [%]

37,4
54,6
63,8
70,1
73,4
85,0
89,7
92,2
94,8
96,2
96,9
98,1
98,7
99,8
100,0

Ett vanligt argument för att inte använda våtrörssystem är risken för vattenskador vid
läckage. Enligt Solomon [43] uppskattas det att 1 av 16.000.000 sprinklerhuvud kommer
att läcka. Huvudorsaken till läckage sägs oftast vara undermålig kvalitetskontroll vid
installation samt dåligt underhåll.

Amerikanska DOE har gjort en sammanställning av sprinklerstatistik för sina egna
anläggningar under åren 1952 -1980 [44]. Det är fråga om byggnader som ingått i
atombombsprogrammet. Av 115 rapporterade bränder så släcktes 113 av sprinkler, se
tabell 4. Man har även gjort en undersökning av den ekonomiska vinsten med sprinkler.
Enligt DOE så läcker en sprinkler per år och 1.000.000 installerade sprinkler. Skadan vid
en brand blir 100 gånger högre i en osprinklad än i en sprinklad byggnad (OBS, detta
bygger på DOE:s något speciella bestånd). Skadekostnaden för en sprinklad brand är
femtio gånger högre än skadekostnaden för ett läckage från sprinklersystemet. DOE:s
konventionella vattenbärande system har sämre täthet. Både frekvensen skador och
skadekostnaden är dubbelt så hög för konventionella vattenbärande system som för
sprinklersystem.

Det finska försäkringsbolaget Industriförsäkring har under många år samlat statistik från
sina kunder. I en sammanställning över statistik från åren 1968 -1977 [45] har 499
läckageskador sammanställts, se tabell 7. Populationen sprinkler var år 1968, 366.303
och år 1977,908.911 stycken. Medelvärdet över perioden var 631.577 vilket skulle ge
ett läckage per år per 12.657 installerade sprinkler. Statistiken gäller industri i allmänhet
vilket är en betydligt sämre miljö än ett kärnkraftverk. Om därför endast "fel i
sprinkleranläggning" förutom "felutlösning av grupputlösningssystem" tas med blir
läckagefrekvensen ett läckage per år och 116.959 installerade sprinkler.
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Tabell 7 Olika orsaker till läckageskador från sprinklersystem enligt
Industriförsäkringars statistik 1968 -1977 [45].

Läckaseorsak
Yttre åverkan på sprinkleranläggning
Frysning
Mekanisk skada
Hög temperatur
Utströmmande het gas eller vätska
Svetsning
Explosion utan brand
Felbehandling av sprinkleranläggning
Fel i sprinkleranläggning
Korrosionsskada på rör
Rörupphängning
Rörfog
Insiallationsfel
Sprinkler med för låg utlösningstemperatur
Självutlösning av sprinkler (felaktig sprinkler)
Fe'utlösning av grupputlösningssystem
Okänd orsak
Sammanlagt

Antal
426 (85,4 %)
114
166
77
61
3
1
4
57 (11,4 %)
19
6
7
2
14
6
3
16 (3,2 %)
499

I USA har man gjort undersökningar av verkningarna av oavsiktligt utlösta släcksystem
[46]. Mellan april 1980 och juni 1988 registrerades 75 incidenter med vådautlösningar av
släcksystem, 84 % av dessa involverade sprinkler. I flera fall ledde aktiveringen av ett
släcksystem till aktivering av flera "oberoende" släcksystem. Inverkan av vådautlösningar
måste beräknas för varje anläggning separat då påverkan är anläggningsspecifik.

Materialet i sprinklerrören har betydelse dels för systemets livslängd, och dels för risken
för igensättning. Enligt en brittisk rapport [47] så bör provnings- och godkännadekrav
generellt innebära en livslängd på minst 25 år för en färdig anläggning. Olika rörmaterial
korroderar olika fort. En amerikansk studie visar på korrosionshastigheter för stålrör på
0,05 - 0,13 mm/år vid pH = 7 [48]. Korrosionshastigheten ökar med sjunkande pH-
värde. Kemiskt renat vatten som används i många kraftverk har normalt ett pH under 7.
På grund av korrosionsproblem är galvaniserade rör förbjudna för bostadssprinkler av ett
antal lokala myndigheter i USA och Kanada. Då vattnet står stilla i röret är det dock små
problem med både svartgods och galvaniserat. Problemet ökar då man tillför nytt syrerikt
vatten. Eventuella korrosionsproblem i ett grupputlösningssystem som funktionsprovas
varje år är inte dokumenterat.

I grupputlösningssystem kan enskilda sprinkler utsättas för betydande värmepåverkan
innan systemet aktiveras. Enligt ISO-metoden för provning av sprinkler [49] utsätts
dy san för 800 °C under 15 minuter. I verkliga bränder kan sprinklern utsättas för
temperaturer upp till omkring 1100 °C vilket kan leda till omfattande distortion av
sprinklerns utseende, vilket kan leda till bristfällig eller till och med utebliven funktion.

I april 1979 inträffade en mekanisk skada på en generator vid Barsebäcks verket. Haveriet
ledde till en brand i smörj- och reglerolja, samtidigt som delar från den havererade
generatorn slog sönder sprinklersystemet [50]. Den manuella släckningen var svår pga
hög värme och kraftig rökutveckling.

Det finns ett antal exempel på försök att modellera tillförlitligheten hos sprinklersystem.
En mer komplicerad metod som bygger på riskanalysmetodik och använder
fördelningsfunktioner beskrivs av Siu och Apostilakis [41]. En mer förenklad metod som
bygger på punktuppskattningar beskrivs av Moelling mfl [51]. I en äldie studie av Berry
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[52] redovisas uppskattningar av effektiviteten hos släcksystem som använts av Gage-
Babcock and Associates. Bakgrunden till dessa uppskattningar redovisas inte närmare av
Berry. Brandriskanalyser med värden från den nämnda rapporten har använts i Sverige.
Data hänvisar till amerikanska standarder för olika skyddsystem, men dessa
överensstämmer inte med standarder som används i Sverige. Dessutom är antagligen inte
värdena för sprinklerinstallationer grundade på statistik för grupputlösningssystem.
Någon utvärdering av bakgrunden har inte gjorts av författaren.
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Gassläcksystem

Ett gassläcksystem aktiveras oftast automatiskt av brandlarmssystemet. Detta medför i
det fall att rökdetektorer används, i allmänhet en snabbare aktivering än for ett termiskt
utlöst system som t ex en bulbutlöst sprinkler. Släckande koncentration uppnås inom tio
sekunder upp till en minut beroende på släckgas. Tätheten hos det skyddade utrymmet är
viktig. Den utströmmande gasen ger upphov till en tryckökning som inte får bli för stor.
Samtidigt måste rummet vara så tätt att släckkoncentrationen upprätthålles under en
tillräckligt lång tid så att återantändning förhindras. Gaserna har nämligen liten möjlighet
att snabbt kyla brandstället på samma sätt som vattenbaserade släcksystem har. Generellt
sett kommer gasformiga släckmedels snabbhet mest till sin rätt vid snabba brandförlopp.

Ett problem med gasformiga släckmedel är att dörrstängare inte tillåts i rum med sk
panikreglar. Att man skall ha panikreglar regleras i starkströmsföreskrifterna.

5.1 Inertgassläcksystem

Med inertgaser avses här gaser som släcker genom att kyla branden utan att delta genom
kemiska reaktioner i förbränningsprocessen.

Traditionellt har man sagt att inertgaser släcker genom att minska syre- och
bränslekoncentrationen under den gräns där det fortfarande är brännbart. Med dagens
kunskaper ser man på inertgaser som en "termisk ballast" som minskar flammans
temperatur till under den adiabatiska flamtemperaturen, en teoretiskt framräknad
temperatur som beror på energiutbytet i förbränningsprocessen samt de medverkande
reagerande och icke reagerande komponenternas värmekapaciteter.
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Figur 7 Värmekapaciteten för några olika vanligt förekommande inertgaser som
funktion av temperaturen [53,54,55]
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Inertgaserna absorberar energi från förbränningsprocessen och värmekapaciteten är ett
mått på ämnens förmåga att absorbera energi. Som synes i figur 7 nedan så är ädelgaser
som Argon dåliga på att absorbera värme. Detta beror bl a på att de är enatomiga. De
övriga gaserna har större tillgänglighet till rotations- och vibrationsenergi, vilket
avspeglar sig i att värmekapacitet förändras med temperaturen. Förändringen är större för
en spegelsymmetrisk molekyl som vatten eller koldioxid än för en axiellt symmetrisk som
kvävgas.

Ett av problemen med inertgassläcksystem är att se till att gasblandningen i rummet blir så
välblandad som möjligt och att alla delar av rummet erhåller minst den lägsta
släckkoncentrationen. Detta är speciellt viktigt för de släckmedel där behovet av
tillräckligt hög koncentration för släckning skall vägas mot nödvändigheten av tillräckligt
låg koncentration för att inte överstiga hälsofarliga nivåer.

5.1.1 Koldioxidsläcksystem

Koldioxid användes i stor utsträckning under 50- och 60-talen för att skydda hela rum, sk
helrumsskydd därefter tog halonerna vid. Det är enligt RUS 115 även möjligt att
dimensionera ett koldioxidsläcksystem för att skydda en del av ett rum, sk delskydd eller
punktskydd. Lagringen av koldioxid kan ske på två olika sätt, dels tryckkondenserad vid
rumstemperatur, och dels kyld till omkring - 20 °C i en sk lågtrycksanläggning. Ibland
används lågtrycksanläggningar för att kunna skydda riktigt stora volymer, eller som ett
delat lager för flera släckzoner. Släckkoncentrationen skall enligt RUS 115 uppnås inom
60 sekunder.

Den amerikanska organisationen Bureau of Mines genomförde i början av 1950-talet
släckförsök mot ett stort antal vätske och gasbränder. Man fann att det behövdes omkring
30 - 35 % koldioxid för att släcka bränder i de flesta typerna av kolväteföreningar. För
vissa gaser som vätgas, koldisulfid, kolmonoxid och acetylen krävdes dock 53 - 62 %
koncentration för släckning [56]. Man ansatte den lägsta gaskoncentrationen till 34 %
och lade till 6 - 12 % till den experimentellt framtagna släckkoncentrationen. Koldioxid är
toxiskt för människan i koncentrationer som understiger släckkoncentrationen.
Släckanläggningar i utrymmen som kan vara bemannade måste därför utföras med en
tidsfördröjning innan gasen strömmar ut. Under tidsfördröjningen på 30 sekunder skall
en ljud- och ljusvarning ges i rummet. Vid koncentrationer över 6-7 % börjar det bli
farligt, och vid 9 % förlorar de flesta personer medvetandet efter en kort tid. Koldioxids
toxiska verkan finns utförligare beskriven i en rapport om dimensionering av koldioxid i
installationsutrymmen [57]. I denna rapport undersöktes om man kan frångå
dimensioneringsanvisningarna i RUS 115 med bibehållen tillförlitlighet. RUS 115
föreskriver nämligen en kraftig överdimensionering i utrymmen med låg takhöjd men stor
omslutningsyta. Försöken visade att detta är möjligt under förutsättning att utrymmets
läckage kan kvantifieras.

Då koldioxiden strömmar ut kondenserar luftens fukt till droppar vilket minskar sikten i
rummet under en till någon minut. Sikten i angränsande rum påverkas dock inte
märkbart. Det finns dokumenterat händelser då ett utlöst koldioxidsläcksystem aktiverat
brandlarm och släcksystem i angränsande rum.

Det har uttryckts farhågor att den låga temperaturen hos utströmmande koldioxid,
kokpunkten är omkring - 78 °C, samt statisk elektricitet alstrad vid utsrömningen skulle
kunna påverka elektronik negativt. Vid försök som gjorts på uppdrag av Vattenfall och
Brandforsk undersöktes vilka temperaturer som kan uppstå i ett rum med helrumsskydd
[58]. Under försöken uppmättes temperatursänkningar från +18 °C ner till + 1 °C i IP 54
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kapslad utrustning. I ett rackskåp med naturlig ventilation kunde temperaturer ända ned
till - 20 °C registreras. En undersökning från vådautlösningar i datorhallar visade dock
inte på någon registrerad negativ påvekan. Försöken visade däremot att
temperatursänkningen kan reduceras genom minskning av släckkoncentrationen.

En viktig aspekt på konstruktionen av rörsystem för släckanläggningar är som det
poängteras i [56] igenfrysning av rör. Koldioxid i fast fas kan bli orsaken om trycket i
rörsystemet under utströmning understiger trippelpunktens tryck som för koldioxid är
drygt 5 bar.

5.1.2 Blandgassystem

Då halonavvecklingen initierades blev det aktuellt att finna alternativa släckmedel som
kunde användas utan risk för hälsa eller liv för personer i det skyddade rummet. Ett antal
tillverkare har försökt lösa detta problem genom att kombinera olika inertgaser så att
släckkoncentrationen understiger hälsofarliga koncentrationer.

Det finns system som använder en blandning av kvävgas och argon, ett annat fabrikat
använder kvävgas argon och koldioxid, ett tredje koncept som inte marknadsförs i
Sverige för tillfället använder ren argongas. Det förekommer en hel del argumentation om
fördelarna och nackdelarna med de olika gasblandningarna ur toxicitetssynpunkt. Oavsett
den rena gasens toxicitet så bör man alltid lämna ett rum som det brinner i. Branden
alstrar en mängd produkter som kan vara giftiga.

Beroende på vad som skall släckas och släckmedlet så kan det vara en mycket liten
skillnad mellan hälsofarlig- och släckande koncentration. Systemen dimensioneras
normalt så att släckkoncentrationen uppnås inom 60 sekunder. Det kan vara problem för
inertgassystemen att lyckas skapa en fullständig omblandning i släckrummet.
Utströmningsdysornas egenskaper och placering har stor betydelse för omblandningen
liksom obstruktioner i rummet. Läckage är som tidigare nämnts också en faktor som
måste tas hänsyn till. Särskilt om skillnaden är liten mellan släckkoncentrationen och den
koncentration som systemet dimensioneras för. Det är också viktigt att
anläggningsinnehavaren kontrollerar att tätheten i rummet inte förändras i efterhand vid
förändringar i installationer.

De ovan beskrivna inertgasblandningarna kan inte tryckkondenseras som ren koldioxid
och de halogenerade gaserna kan. Behållarna kommer därmed att kräva ett större
utrymme. Däremot påverkas inte sikten i rummet då gasen strömmar ut.

5.2 Halon- och halonliknande släcksystem

Till skillnad från inertgaserna så sönderdelas gaserna i denna grupp då de når branden.
Delar av släckmedlet deltar sedan i förbränningsprocessen där de troligen absorberar fria
radikaler och på detta sätt avbryter förbränningen. Halogenerade gaser har även en
energiupptagningsförmåga på samma sätt som inertgaserna, men det råder en viss
oenighet om betydelsen av denna.

Användningen halogenerade kolväten startade i början av detta sekel då bl a koltetraklorid
(halon 104 enligt det militära amerikanska namngivningssystemet) användes i militära
installationer. Pga dess höga toxicitet letade man vidare efter alternativ och under andra
världskriget användes halonerna 1001 och 1011. Då även dessa hade hög toxicitet så
gjordes 1947 en undersökning av möjliga släckmedel i USA. Man fann då fyra
kandidater, halonerna 1202, 1211, 1301 och 2402. Halon 1301 visade sig ha bra
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egenskaper både vad gäller toxicitet och släckning. Halon 1301 har både i Europa och
USA använts för helrumsskydd. Dessutom har man i Europa använt den något mer
toxiska 1211 som helrumsskydd i obemannade utrymmen samt i handbrandsläckare.
Halon 1211 har en lägre kokpunkt och därmed längre kastlängd i handbrandsläckare.

Namngivingssystemet berättar från vänster till höger, antal kolatomer, antal fluoratomer,
antal kloratomer, antal bromatomer och sist antal jodatomer. Om en molekyl inte
innehåller fler halogener avslutas sifferraden utan efterföljande nollor, jfr halon 104 =
CCI4 och halon 1301 = CFsBr. Om antalet halogener inte stämmer med antalet
bindningar på kolatomerna så är resten av atomerna väte, t ex halon 1001 =

De anläggningar med halonerna 1301 och 1211 som finns i Sverige har dimensionerats
enligt RUS 170:1 [59]. I RUS 170 står det att gasutströmningen "i huvudsak" skall vara
över inom 10 sekunder efter utlösning. De flesta halogenerade alternativen dimensioneras
för liknande utströmningstider. Då dessa gaser ?r tryckkondenserade uppstår samma typ
av siktförsämring i rummet vid utströmningen som med koldioxid.

Pga att de har negativ påverkan på jordens skyddande ozonlager är halongaserna 1301
och 1211 är förbjudna att nyinstallera i Sverige och befintliga installationer skall
demonteras senast vid 1997 års utgång. Det finns en möjlighet att söka dispens för
fortsatt användning för sk "essential use". I Sverige har dispens medgivits för
flygindustrin samt för delar av försvaret. Av de alternativa halogenerade släckmedlen så
är en del reglerade enligt FN:s Montrealprotokoll för produktionsstopp under början av
2000-talet. Andra, t ex de sk FC- och HFC-föreningarna, dvs gaser som består av väte,
fluor och kol, är inte reglerade i Montrealprotokollet men har en sk "växthuseffekt", dvs
de kan bidra till en ökande medeltemperatur på jorden, vilket kan leda till att de kan
drabbas av framtida regleringar.

Giftigheten hos halogenerade släckgaser är mycket viktig. Det gäller både den rena
opåverkade gasens giftighet och giftigheten hos de nedbrytningsprodukter som bildas då
gasen når branden. Som nämndes i inledningen så sönderdelas en del av ett halogenerat
släckmedel under släckningen. Sönderdelning kan dels orsakas av hög temperatur
(flammor eller ytor med temperatur över 480 °C) dels hydrolyseras halogenerade kolväten
i närvaro av vattenånga. Vattenånga bildas som bekant vid förbränning av kolföreningar.
Vid nedbrytning bildas dels rena halogener i form av CI2, F2 och Br2 dels syror som HF,
HC1 eller HBr. I en del fall med nya alternativ till halonerna har man funnit
karbonylföreningar av typen COF2 eller COCI2 (fosgen) etc, vilka har hög toxicitet.
Dessa nedbrytningsprodukter är ohälsosamma för människor vilket framgår av
nedanstående tabell 8 med utdrag ur AFS 1993:9 "Hygieniska gränsvärden" [60].

Tabell 8 Hygieniska gränsvärden enligt AFS 1993:9 [60]. Nivågränsvärden avser hel
arbetsdag de två övriga gäller för 15 min tidsperioder. Dödlig koncentration
är ungefärliga värden från en amerikansk undersökning [61]

Ämne

F2
Cl2
Br2
HF
HC1
COCI2

Nivågränsvärde

ppm
0,1
0,5
0,1

-

mg/m3

0,2
1,5
0,7

_
-

Takgränsvärde

ppm
-
1
-
2
5

0,05

mg/m3

-
3
-

1,7
8

0,2

Korttidsvärde

ppm
0,3
-

0,3
-
_
-

mg/m3

0,5
-
2
-

-

Dödlig
koncentration

ppm

550
2500

100- 150
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Tabell 9 Mängden nedbrytningsprodukter vid släckförsök med 4 volyms-% Halon
1301 i rum med olika förhållanden mellan brandens storlek och rummets
volym [61]

Brandyta per
rumsvolym

[m2/m3]
0,06
0,06
0,06
0,6
0,6
0,6

Utströmningstid
för släckmedel [s]

15
10
5
15
10
5

Tid till flammor
släckts [s]

11,5- 15,4
7,1-7,6
4,0 - 4,8
20-37

11,5- 13,5
4,7 - 6,7

Total mängd ned-
brytningsprodukter

* [ppm]
4,5 - 5,6
2,8 - 4,2
3,3 - 4,5
94 - 289
64 - 284

11,5-169

FE13
FM200

PCF-410

Halon 1301

15,
8,8

6,0

4,1

1(1,2
(1,4*

(1,2*

(1,4*

*BC)
BC)

BC)

BC)

150
40

35

12

* Gäller HF,HBr och Br2

Tabell 10 Nedbrytningsprodukter från försök i ett 18,3 m3 rum med olika släckmedel.
Bränslet var heptan, utströmningstiden 7 sekunder och släckning uppnåddes
inom 5 sekunder [62]

Släckmedel Släckmedels- MaxHF- Max HF-
koncentration koncentration, koncentration,
[vol-%] 0,15 m2 brand [ppm] 0,04 m2 brand [ppm]

1050

750

1000

85

Den mängd nedbrytningsprodukter som bildas varierar mellan olika släckmedel, men är
enligt en undersökning direkt proportionell mot brandens storlek och släcktiden [63].
Stor brand och lång släcktid ger hög koncentration nedbrytningsprodukter och vice versa.
Släckningstiden i sin tur påverkas bland annat av utströmningstiden och
släckmedelskoncentrationen. Andra faktorer som påverkar är som tidigare nämnts
närvaron av fukt och heta ytor. T ex kabelisolering eller kretskort kan ge upphov till
djupa bränder (glödbränder) som kan fortsätta att bryta ned släckmedlet. Det är därför av
vikt att släcksystem som innehåller halogenerade ämnen konstrueras med största
noggranhet för att undvika höga halter av nedbrytningsprodukter. Om sedan
släcksystemet sitter så att viktiga platser som t ex kontrollrummet kan utsättas för Iäckage
av nedbrytningsprodukter så är det viktigt att ha behandlat problematiken med
restprodukter med omsorg. I ett examensarbete beskrivs en metod för att göra en
förutsägelse av koncentrationen av nedbrytningsprodukter för ett släckmedel [64].

I USA har man tagit fram en standard för alternativa system för att ersätta halon, kallad
NFPA 2001 [65]. I denna listas ett antal släckmedel som man har bedömt som alternativ
till haloner, inkluderat ett inertgassystem. För närvarande är 8 gaser eller gasblandningar
listade i standarden. Man har i NFPA 2001 inte tagit några hänsyn till toxiciteten i
nedbrytningsprodukterna. Den internationella standardiseringsorganisationen ISO håller
också på med en standard för halonersättningsgaser [66]. I utkastet till standarden
föreslås att en småskalig provingsmetod kallad "burner cup" (BC) skall ligga till grund
för dimensioneringen av släckmedelskoncentrationen. Värdet som erhålles i BC skall
multipliceras med 1,2 för att erhålla en säkerhetsfaktor och för att minska på halterna av
oönskade nedbrytningsprodukter. Det har av bl a svenska forskare hävdats att BC inte är
någon bra metod, den är inte standardiserad och har stort operatörsberoende [67].
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Avvikelser på ± 50 % mellan olika laboratoriers resultat har rapporterats [63]. Den
amerikanska flottans egna försök har resulterat i en rekommendation att för ett släckmedel
använda 1,4 gånger BC-koncentrationen för att hålla nere andelen
nedbrytningsprodukter.

Ett gassläcksystem dimensioneras för att ge en viss släckmedelskoncentration under en
viss tid, beroende på vad som kan brinna. Ett problem är att i en verklig installation
verifiera att tillräcklig koncentration uppnås. De halogenerade gaserna har generellt en
hög densitet jämfört med luft och är därför känsliga för lågt placerade läckageareor. Med
halonsystemen hade man länge som praxis att göra en fullskalig utlösning av
släcksystemet i rummet och halonkoncentrationen mättes på ett antal punkter. Pga
miljöproblemen med haloner utfördes ett projekt för National Fire Protection Research
Foundation [68] där man undersökte olika möjligheter att verifiera ett släcksystems
funktion utan att göra utströmningsprov. En metod som identifierades var att med en fläkt
installerad i en dörrkarm trycksätta rummet och samtidigt mäta differenstrycket till
omgivande rum. Därigenom erhålles en god uppfattning om rummets täthet. Genom
återkommande provtryckning kan rummets status verifieras så att man säkert vet att
släcksystemet kommer att fungera som avsett. En beskrivning av metoden på svenska
finns i en SP-rapport om koldioxid i installationsutrymmen [57]

5.3 Gassläcksystems tillförlitlighet

En viktig skillnad mellan sprinklersystem och gassläcksystem är att ett gassläcksystem
inte har samma "uthållighet". Ett standardsystem är utformat för att en gång kunna förse
släckzonen med tillräcklig släckkoncentration. Å andra sidan så är ett gassläcksystem
vanligtvis dimensionerat för att släcka branden vilket de flesta sprinklersystem inte är.
Släckningen med ett gasformigt släckmedel sker snabbt vilket minskar skadornas
omfattning.

Mängden släckmedel och den tid en lägsta koncentration skall upprätthållas är bestämd
beroende på bränsle, rumsvolym och omslutningsarea och i bästa fall en undersökning av
rummets täthet. Det existerar inte idag några krav på täthetsprovning av rum skyddade
med gasformiga släcksystem, varken vid installationen eller som fortlöpande kontroll.

I det fall en brand föranleds eller föranleder en större mekanisk skada, så kan följdskador
i form av läckage i rummets omslutande ytor leda till försämrad eller utebliven släckning.
Gasformiga släckmedel är mycket lämpliga för att släcka bränder i gas eller vätska.
Däremot är de inte lika lämpade för att släcka djupa bränder i fibrösa material som trä,
textilier eller t ex en kabelbrand som fått pågå ett tag. En djup brand kan övergå till en
glödbrand, vilken är mycket svår att släcka med gas. Om inte släckkoncentrationen
upprätthålls tills glödbranden slocknat helt kan den flamma upp igen då tillräckligt mycket
syre läckt in eller då man öppnar upp rummet för att undersöka branden. Till skillnad från
vatten så ger gasformiga släckmedel mycket lite kylning av bränsle eller heta ytor som
kan fungera som återantändningskällor. Restskadorna utanför brandområdet efter en
släckning med gasformiga släckmedel är mycket små eller obefintliga om systemet utförts
på ett riktigt sätt.

I en engelsk sammanställning nämns två uppgifter om andelen lyckade släckningar med
koldioxidgassläcksystem [69]. I US navy mellan 1966 och 1970 rapporterades 96,1 %
lyckade resultat, medan försäkringsbolaget Factory Mutual uppger 47 % lyckade
släckningar. Tyvärr finns inga referenser till källor varför uppgifterna inte har kunnat
undersökas närmare.
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6 Andra släcksystem
Det finns många olika varianter på släckmedel som kommit fram i samband med
halonavvecklingen. Dessa olika släckmedel eller släcksystem har egenskaper som gör att
de passar olika bra i olika applikationer. Dvs alla halonanläggningar kan inte ersättas på
samma sätt. Det gäller att analysera den kravbild som gäller för den aktuella applikationen
t ex vad gäller personsäkerhet, behovet av absolut säker släckning eller snabb släckning,
kompatibilitet med utrustning, behovet av att kunna köra nödströmsaggregat med
släckning igång etc. Genom att ta fram kravbilder så kan olika släckmedels för- och
nackdelar vägas in till en helhetsbild som styr det slutliga valet av släcksystem. Nedan
ges några exempel på släcksystem som finns på marknaden.

6.1 Vattendimsläcksystem

Det har varit känt sedan lång tid att man kan utnyttja vattnets värmeabsorptionsförmåga
bättre genom att finfördela det till små droppar. Under senare år har det rent tekniskt blivit
större möjligheter att tillverka sådana system så att de blir konkurrenskraftiga. En droppe
med 1 mm diameter, som är en vanlig storlek från konventionella sprinkler, har samma
volym som 1000 droppar med 0,1 mm diameter. Samtidigt ökar omslutningsytan för
samma vattenvolym med en faktor 10 vilket ökar förångningshastigheten då en liten
droppe förångas snabbare än en stor.

Problemet är att verifiera funktionen hos vattendimsläcksystem. Släckmekanismen hos
konventionella sprinkler är kylning av den brinnande ytan samt vätning av ej antända
ytor. För vattendimma däremot är det även fråga om kylning av flamman samt inertering
genom den ånga som bildas. Då det i nuläget inte är möjligt att modellera
släckegenskaperna utifrån mätningar av spraykarakteristik och teoretiska resonemang
krävs det fullskaliga brandförsök för att kunna verifiera systemens funktion och en
anpassad dimensionering för varje typ av brandrisk.

Då intresset för vattendimsläcksystem varit störst från den marina sidan så har det tagits
fram två provningsstandarder av Internationella Sjöfartsorganisationen (MO) för att
verifiera släckegenskaperna dels i inredningsdelen av ett fartyg samt i maskinrum
[70,71]. Erfarenheter visar att det går att släcka såväl bränder i fibrösa material som i
brännbara vätskor som dieselolja och heptan. I maskinrumsförsöken behöver man dock
inte släcka bränder mindre än 0,5 m2 då man antar att personalen kan släcka dessa
manuellt. Större bränder på 1 - 10 MW storlek har dock visat sig vara ett mindre problem
att släcka än de små bränderna. En mycket viktig del av IMO:s provningsmetoder är
miljöprovningen av komponenter som bl a behandlar korrosion och igensättning.

Det finns även en standardmetod för att testa fram modulära installationer för användning
i mindre gasturbiner [72]. Olika tillverkare och användarintressenter har även testat
vattendimsläcksystem i kabelkulvertar, spänningssatta ställverk, transformatorer,
flygplansmotorer, flygplansinredning etc. Då det oftast inte rört sig om standardiserade
metoder är det viktigt att beställare och granskare noga kontrollerar att omständigheterna
under försöken utgör en representativ modell av applikationen och den miljö som kan
råda.

I USA pågår arbete med att ta fram en installationsstandard kallad NFPA 750 "Standard
for the installation of water mist fire suppression systems" [73]. Standarden behandlar
hur system skall konstrueras och installeras och inkluderar inte någon provningsmetod.

Rent generellt kan sägas att vattendimsläcksystem inte har samma egenskap som
sprinklersystemen, att de först öppnade dysorna ger betydligt högre vattenflöde än
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minimibehovet. Säkerhetsmarginalerna i systemen bör därför arbetas in på annat sätt, t ex
genom att höga krav ställs på testscenarier.

6.2 Skumsläckanläggningar

Det finns ett stort antal ytaktiva sk skumkoncentrat som kan tillsättas till släckvattnet för
att förbättra dess brandsläckningsegenskaper.

För att beskriva skum kan man använda begreppet expansionstal. I SRV:s "Skumboken"
[74] definieras skumtalet som ett mått på hur mycket luft man blåst upp vätskan med.
Expansionstal 10 innebär att man har blandat in 9 gånger mer luft än skum-
vätskeblandning (vatten + skumvätska) i det färdiga skummet.

Beroende på expansionstalet, har den expanderade blandningen olika namn. Det finns
tungskum (expansionstal < 20), mellanskum (expansionstal 21 < 200) och lättskum
(expansionstal > 201, vanligen 600 -1000). Tungskum och mellanskum används dels
för manuell släckning, där deras större kastlängd är en fördel, men finns även installerat i
fasta system för att skydda mot poolbrand i brandfarlig vätska. Fasta lättskumsaggregat
har traditionellt använts för att skydda hela rum eller byggnader som flygplanshangarer
eller fartygs lastrum och maskinrum. Lättskum kan även användas för manuell släckning,
men det har mycket begränsad kastlängd.

Det förekommer skumvätskor med olika kemisk uppbyggnad. Dels finns det syntetiskt
baserade skumvätskor och dels proteinbaserade. Av båda dessa sorter finns det sk
filmbildande skumvätskor. I dessa ingår en komponent som bildar en vätskefilm över
bränslet. På denna film kommer sedan skumtäcket att flyta ut. Särskilda skumvätskor för
polära vätskor kallas alkoholresistenta. För lättskumanläggningar används endast vanlig,
syntetisk, ej filmbildande och ej alkoholresistent skumvätska, då de andra kvaliteterna
dränerar snabbare.

Skums verkan mot en brand är en komplicerad jämnvikt som styrs av skummets
påföringshastighet och påföringssätt, skummets motstånd mot kemisk nedbrytning av
bränslet samt av brandens värme, det senare ger upphov till förångning och påverkar
också dräneringen, se figur 8.

Just den kemiska nedbrytningen av skumtäcket nedifrån har visat sig vara en viktig
parameter. Olika typer av skumvätskor fungerar olika väl mot polära respektive opolära
vätskor. Då man började tillsätta polära tillsatser i bensinen för att ersätta bly etc. fick
bensinen andra egenskaper som gjort den svårare att släcka med den typ av skum som de
flesta svenska brandkårer hittills använt. Vid släckning av brand i polära bränslen är
använding av alkoholresistenta skumvätskor och mjuk påföring en förutsättning för
lyckat resultat.

Som nämndes i början av kapitlet så består skumkoncentrat av ytaktiva ämnen som till en
del kommer att interagera med det brinnande bränslet. Vid typprovning av skumvätskor
används olika bränslen beroende på skumkvalitet och de olika metoderna använder
varierande bålstorlekar. I NT FTRE 023 [74] används heptan som bränsle för vanliga
skumvätskor och både aceton och isopropylalkohol för alkoholresistenta kvaliteter. I ISO
7203 [75] och kommande EN 1568 [76] används endast aceton för att prova
alkoholresistenta skumvätskor. Det poängteras dock i samtliga standarder att
släckförmåga och erforderlig dimensionering kan variera avsevärt och man måste därför
säkerställa funktionen genom provning mot aktuell kemikalie. Ett enkelt sätt är att man
vispar upp en skumblandning och sedan häller den över det tilltänkta bränslet. Äts
skummet snabbt upp bör vidare undersökningar göras. I de flesta fall är detta inga
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problem, men ett potentiellt problem skulle kunna vara andra ytaktiva ämnen såsom de
skumdämpningsmedel som används i smörjoljor. Skumdämpningsmedlel har till uppgift
att förhindra skumbildning i oljan under drift, och påverkar därmed oljans ytspänning och
eventuellt även andra egenskaper. En del skumsläcksystem använder luft från
brandrummet för att expandera skummet. Om man vill använda sådana system bör man
även undersöka röken och brandens påverkan på skumbildningen, detta gäller särskilt
mellan- och lättskum.

Vid försök med lättskum i ett simulerat fartygsmaskinrum med omkring 60 m2 golvyta
och 5 m takhöjd släcktes högtrycksoljespray (0,035 kg/s, 70 bar) i de flesta försöken
medan lågtrycksspray (0,25 kg/s, 10 bar) inte gick att släcka [40]. En AFFF-skumvätska
(Aqeous Film Forming Foam) användes och stighastigheten i försöken var minimum
enligt IMO:s krav, 1 m/min. Skumtillsatser i sprinklervattnet verkar alltså inte ha någon
stor positiv effekt som skydd mot spraybränder. Det kan noteras att det högre flödet för
lågtryckssprayen jämfört med högtryckssprayen ledde till olika höga temperaturer i
rummet vilket också påverkade resultaten.

Figur 8 Då skummet flyter ut över en vätskeyta så påverkas det av flera faktorer.

6.3 Aerosoler genererade genom förbränning

Under de senaste tio åren har det i Ryssland utvecklats ett "nytt" släckmedel som
eventuellt skulle kunna vara ett alternativ för en del brandrisker, främst i mindre, väl
avgränsade utrymmen. Det rör sig om släckmedel som förvaras i fast fas eller som en gel.
Genom förbränning omvandlas släckmedlet till gas- och aerosolform.

Ett antal västerländska företag har köpt licenser eller eventuell framställt liknande
substanser. Släckmedlet som ej aktiverats innehåller dels ett oxidationsmedel typ KNO3
eller KCIO4, dels bränsle i form av ett bindemedel och eventuellt ett finmalt metallpulver.
Reaktionen initieras med en form av tändsats och kan även fortgå t ex under vatten.
Under förbränningen förgasas släckmedlet som inertgaser och andra ämnen. De
beståndsdelar som har högre kokpunkt än rumstemperatur kommer att sublimera till små
partiklar med innehåll liknande brandsläckningspulver. producerar samt små partiklar.
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Partikelstorleken är någon mikrometer och så små partiklar kan följa med i luftens
rörelser i rummet. Släckmedlet har dock ingen egen spridningsmckanisk utan måste
förlita sig på luftrörelser orsakade av branden.

Vid bildandet av aerosolen är temperaturen mycket hög, men nu finns det generatorer
som ger ifrån sig släckmedel med mycket låg övertemperatur. I början av
produktutvecklingen hade man problem med jämnheten i släckmedelsproduktionen.
Ibland blev det en långsam förbränning, och ibland en mindre explosion.

Släckförsök i mellanskala finns redovisade i ett arbete för amerikanska marinen [77]. Det
observerades vid dessa försök att det tog lång tid att uppnå släckkoncentration med de
testade systemen. Man ansåg att det finns potential för sådana system, men att utförliga
tester behövs för att undersöka begränsningarna.

Gemensamt för de beskrivna släcksystemen är att erfoderlig släckmedelskoncentration
ligger omkring 50 g/m3 skyddad volym mot t ex 300 g/m3 för halon 1301 i liknande
applikationer. Toxicitetstester har för ett fabrikat visat på att det inte finns någon akut
toxisk effekt [78], men det har inte påträffats några uppgifter om långtidseffekter.
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7 Slutsatser
Författaren anser att man ur tillförlitlighets- och släckeffektivitetssynpunkt måste skilja på
två olika typer av aktiva system. Dels sådana system som utgör en ersättning för hela eller
delar av passiva skyddssystem mellan redundanta subar, och dels system som inte tillhör
den första gruppen. Det har inte påträffats någon sådan särskiljning i den undersökta
litteraturen, men de två olika grupperna har helt olika säkerhetsmässig betydelse.

System som utgör ersättning för passivt brandskydd skall identifieras. Ett skyddsmål bör
formuleras i form av en maximal acceptabel skada alternativt en maximal tid för upptäckt
av en brand och släckning givet en dimensionerande brandutveckling. De aktiva
skyddssystemen skall sedan ges en funktionsbaserad dimensionering så att skyddsmålet
kan uppfyllas med en kvantifierad sannolikhet. I den mån man vill förlita sig på manuell
släckning efter en snabb detektion så skall även den manuella släckinsatsens effektivitet
granskas ur tillförlitlighetssynpunkt.

För system som utgör en ersättning för passiva system bör det krävas att deras
tillförlitlighet inte ger en oacceptabel minskning av säkerhetsnivån. Vilken nivå som kan
accepteras får antagligen bedömas från fall till fall. Möjligheten att ett mekaniskt haveri på
roterande maskiner kan skada släcksystem skall beaktas både vid konstruktion och
bedömning av tillförlitlighet.

Det har ur tillgängligt material inte kunnat utrönas om någon viss typ av släcksystem har
en högre tillförlitlighet än andra. Det statistiska underlaget för gassläcksystem var dock
dåligt. Val av släckmedel bör göras från fall till fall utifrån en total bild av behovet och
kravbilden. Gasformiga släckmedel bör dock inte användas i rum som saknar
dörrstängare. I fråga om koldioxid och inertgassystem kan resultatet bli utebliven
släckning. För halon- eller halonersättningsgaser kan en för låg koncentration både leda
till utebliven släckning och att en mängd hälsovådliga och korrosiva
nedbrytningsprodukter bildas av släckmedlet.

Rum med gasformiga släckmedel bör täthetsprovas vid den årliga revisionsbesiktningen
enligt den metod som beskrivs i kapitel 5.2.

Det är osäkert vilken tillgång och "politisk" livslängd som kan förväntas av de
halogenerade gaser som tagits fram som potentiella ersättare till halonerna då de i
allmänhet har en betydande växthuseffekt. Att de släcker bränder är verifierat, men man
måste vid dimensionering även ta hänsyn till vilka koncentrationer som behövs för att
minimera mängden nedbrytningsprodukter.

Tillgängliga data på tillförlitligheten för sprinklersystem grundar sig till största delen på
uppgifter om våt- och torrörssystem. Av denna framgår att fler dysor öppnar i
torrörssystem än i våtrörssystem i bränder. Med grupputlösningssystem är det rimligt att
anta att ännu fler munstycken behövs för att kontrollera branden då vattentätheten i ett
sådant system aldrig överstiger minimikraven som den kan göra för ett våt- eller
torrörssystem. Vid t ex snabb aktivering kan dock det omvända gälla.

Sprinkling med ett grupputlösningssystem i endast 90 sekunder är olämpligt, särskilt av
brandrisker där risken för snabb återhämtning av branden kan förväntas om inte
släckning uppnåtts. En sådan förenkling kan endast tillåtas i det fall systemet har
konstruerats och verifierats för släckning i den aktuella geometrin. Alla sprinkler
dimensionerade för kontroll bör klara vattenpåföring inom normalt accepterade
verkanstider.
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Tillsats av skumvätska i sprinklervatten medför en ökad släckverkan mot poolbränder,
rnen ingen ökad effekt gentemot spraybränder.

Släcksystem med vattendimma skulle kunna användas i utrymmen med risk för såväl
pool- som spraybränder då det finns en provningsmetod för denna typ av scenario.
Tekniken bör även kunna användas för kabelbränder och ställverksutrymmen, men då
någon provningsmetod ännu inte finns måste en större noggranhet läggas på verifiering
och dimensionering av systemen för en sådan applikation.

Även skumsläckningssystem har påvisat god duglighet mot poolbränder i vätska.
Spraybränder kan vara svårare att släcka, särskilt i små utrymmen där branden snabbt
höjer temperaturen.

Även på detektionssidan finns goda möjligheter att göra funktionsbaserade
dimensioneringar av system. Det finns dock ett utvecklingsbehov på modeller för att
beräkna tid till rökdetektion.

Tyvärr är tillgången på data för tillförlitligheten hos detektorer låg. Dessutom är dessa
värden till en del specifika och olika för olika tillverkares detektorer. En synbar trend är
dock att flamdetektorers tillförlitlighet är omkring hälften av den för rök- och
värmedetektorer av punkttyp. Troligen beror skillnaden på att flamdetektorerna är mer
komplicerade och sofistikerade i sin uppbyggnad. Utvecklingstrenden för rök- och
värmedetektorer går också mot mer avancerade konstruktioner samtidigt som
tillverkningskvaliteten troligen ökat. Det är osäkert hur detta kommer att påverka
detektorers framtida tillgänglighet.

Övervakningen av detektorer och styrningar har förändrats från att tidigare vara
hårdvarustyrd till att idag vara helt styrd av mjukvara. Kvalitetssäkring av mjukvara är
svårt och en programmering av en stor och komplicerad anläggning ställer stora krav på
dokumentation, kvalitetsstyrning och besiktning. Gränssnittet mot användaren är mycket
viktigt i komplexa anläggningar som kärnkraftverk. Det är osäkert om man förutsett det
enorma flöde av information som kan erhållas ur ett modernt brandlarmssystem vid en
större brand.

Kontinuerlig service och underhåll är viktig för att upprätthålla tillförlitligheten hos såväl
detektions- som släcksystem. Både intervallet och kvaliteten på service och underhåll har
betydelse för systemens tillförlitlighet. Detta gäller naturligtvis även extem besiktning.
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8 Förslag till fortsatta insatser
Det bör utarbetas en modell för hur en funktionsbaserad dimensionering av ett
branddetektionssystem ellei ett släcksystem skall göras. Pä så sätt underlättas
bedömningen och verifieringen av gjorda antaganden och värden på tillförlitlighet för
olika system och komponenter. Den här gjorda litteratursammanställningen har endast
visat på att det existerar data. Ingen värdering har gjorts av relevansen i data från olika
källor.

Då grupputlösningssystem är den vanligaste typen av sprinklersystem i svenska
kärnkraftverk borde man se närmare på statistiken för denna typ av anläggningar. I ett
grupputlösningssystem liksom för ett våtrörssystem så hänger hela systemets funktion på
att larmventilen öppnar. I ett våtrörssystem sker detta hydrauliskt-mekaniskt då en
sprinkler öppnar, medan ett grupputlösningssystem kräver ett brandlarmssystem som ger
signal till ventilen. Dessutom är det så att ett grupputlösningssystem inte har samma
hydrauliska säkerhetsmarginal i brandens tidiga skede som ett våtrörssystem.

Halterna av nedbrytningsprodukter vid släckning med tänkbara kandidater för ersättning
av halon har undersökts utförligt med hjälp av vätskebränder. Däremot är bildandet av
nedbrytningsprodukter vid släckning av glödbränder som t ex djupt rotade bränder i
kretskort, kabelisolering och liknande produkter mycket mindre undersökt. Det kan antas
att den momentana produktionen av nedbrytningsprodukter blir lägre då en kabelbrand i
allmänhet är mindre än en vätskebrand. Däremot kan nedbrytningen av släckmedel fortgå
under en mycket längre tid då en glödbrand inte släcks omedelbart även om
släckkoncentrationen uppnåtts.

Om något verk vill använda fasta skumsläcksystem, eller planerar att använda manuell
skumpåföring vid oljebrand i turbinhallar så är det viktigt att verifiera att skumdämpare i
smörjoljor i turbiner och liknande utrustning inte påverkar släckeffektiviteten. Arbete som
utförts på SP har också visat på vikten av att funktionsprova en
skumsläckningsutrustning som en helhet med inblandningsutrustning, skumvätska och
maximal slang- eller rörlängd. Skumalstringen kan menligt påverkas av de nämnda samt
även ytterligare andra faktorer.

En standardiserad metod för att testa släcksystem med vattendimma i kabelkulvertar bör
utarbetas. På så sätt skulle en godtagbar nivå på testerna tillförsäkras samtidigt som
jämförelsen mellan olika konkurrerande system underlättas.
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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 acceptanskriterierna 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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