
Sammanställning av existerande
beräkningsmodeller för bedömning
av icke-termiska skador från sot och
korrosiva produkter

Martin Johansson, Johan Rigberth

Department of Fire Safety Engineering
Lund University, Sweden

Brandteknik
Lunds tekniska högskola
Lunds universitet

Report 5036, Lund 1999



Sammanställning av existerande beräkningsmodeller för bedömning
av icke-termiska skador från sot och korrosiva produkter

Martin Johansson, Johan Rigberth

Lund 1999



Sammanställning av existerande beräkningsmodeller för bedömning av icke-termiska skador från sot
och korrosiva produkter

Martin Johansson, Johan Rigberth

Report: 5036
ISSN: 1402-3504
ISRN: LUTVDG/TVBB—5036—SE

Keywords
Non-thermal damage, Hydrogen chloride, HCl, soot, C, Fire damage, corrosion

Abstract
This report is about how to predict the none-thermal damages from soot and hydrogen chloride on
metallic surfaces and electronics. The models described are C-Fast and ’A Probabilistic Methodology
For The Fire Smoke Hazard Analysis Of Electronic Equipment’. The models can only be used for
special conditions and they demand some knowledge from the user.

Brandteknik
Lunds tekniska högskola

Lunds universitet
Box 118

221 00 Lund

brand@brand.lth.se
http:\\www.brand.lth.se

Telefon: 046-2227360
Telefax: 046-2224612

Department of Fire Safety Engineering
Lund University

P.O. Box 118
SE-221 00 Lund

Sweden

Brand@brand.lth.se
http:\\www.brand.lth.se/english

Telephone: +46 46 2227360
Fax: +46 46 2224612



Sammanfattning
Denna rapport ingår i ett examensarbete för brandingenjörslinjen vid Lunds tekniska
högskola. Rapporten innehåller en sammanställning av den kunskap som finns om icke-
termiska skador vid brand från sot och korrosiva produkter, främst väteklorid.

I rapporten beskrivs och utvärderas två stycken beräkningsmodeller som beräknar tiden tills
icke-termiska skador uppstår. Båda modellerna bygger på att ett brandförlopp simuleras med
en tvåzonsmodell vilken beräknar hur mycket skadliga produkter från branden som
deporterats under ett visst tidsförlopp på väggar golv och tak.

Modellerna som utvärderats är C-Fast /7/ och A PROBABILISTIC METHODOLGY FOR
THE FIRE SMOKE HAZARD ANALYSIS OF ELECTRONIC EQUIPMENT /3/. C-Fast är
lättare att använda och mer tillämpbar än /3/ vilken kräver specifika förutsättningar för att
vara giltig. När dessa förutsättningar uppfylls är den mycket bra då den till stora delar baseras
på experiment och probabilistiska beräkningar.

I rapporten har ett regressionsuttryck skapats i /7/ för att beräkna tiden tills korttidsskador
uppstår på elektronik från små plastbränder. Uttrycket lämpar sig väl för rum som t.ex.
ställverk, telefonväxlar och korskopplingsrum etc.

Rapporten innehåller även skadekriterier för icke-termiska skador vilka lämpar sig för att i
beräkningsmodellerna.
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1 Inledning
Vid bränder i stora lokaler är skadeverkningarna av värmen, så kallade termiska skador, från
branden eller brandgaslagret mycket lätta att identifiera. Om en brand kan släckas eller
kontrolleras på ett tidigt skede blir dock de icke-termiska skadeverkningarna av brandgaserna,
exempelvis i form av nedsmutsning och korrosion, mer omfattande än de termiska skadorna.
Dessa skador uppgår ofta till stora ekonomiska värden då brandgaserna sprider sig snabbt i
brandrummet och vidare till andra rum genom gemensam ventilation, öppna dörrar och
håligheter. I dagsläget saknas en samlad metodik för att bedöma omfattningen av icke-
termiska skador beroende på omständigheter som brandlokalens storlek, de brinnande
materialens fysiska och kemiska egenskaper och inverkan av olika brandskyddsåtgärder.

Rapporten är en sammanställning av den kunskap som finns om icke-termiska skador från sot
och korrosiva produkter, vilka åtgärder man skall vidta när det brunnit och vilka
beräkningsmodeller som finns för att bedöma hur stora icke-termiska skador som kan uppstå i
en byggnad.

Den innehåller även ett regressionsuttryck och tabeller för att bedöma tiden tills elektriska
komponenter tar skada av små plastbränder, som utvecklar HCl eller andra korrosiva
produkter.

Rapporten avgränsar sig till studier av korrosion, främst från klor, och nedsmutsning (sot) vid
brand. Det beror på att det är de enda ämnen/fenomen det forskats och finns kunskap om. Den
avgränsar sig även till att inga nya experiment eller forskning görs i ämnet och att endast
resultat som erhållits vid litteraturstudier tas med.

Rapporten är en del i ett examensarbete utfört vid brandingenjörslinjen, Lunds tekniska
högskola, 1999.
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2 Ämnesbeskrivning

2.1 Sot
Vid brand bildas stora mängder sot som orsakar nedsmutsning av ytor, förstör hårddiskar och
elektronisk utrustning. Med sot avses vanligen de svarta partiklar som brandgaserna
innehåller. Det består vanligen av kolpartiklar och tjärämnen. I sällsynta fall kan brandgaserna
bestå utav aska vilket är obrännbara produkter. Sot bildas vid ofullständig förbränning och
består av omättade molekyler/partiklar, vilka övriga ämnen lätt kan bindas upp till. Att sot
binder upp diverse ämnen innebär att lukter och korrosiva ämnen som annars skulle dunstat
bort blir långvariga.

Dålig förbränningseffekt ger lägre temperatur på brandgaserna och alstrar stora partiklar, ofta
större än 5 microns. Dessa partiklar avsätter sig främst på horisontella ytor och består ofta av
tyngre kolväten (aromater, syror, tjära m.m.). Partiklarna verkar isolerande på elektroniska
kretsar.

Hög förbränningseffekt ger varmare brandgaser bestående av mindre partiklar. De mindre
partiklarna avsätter sig både horisontellt och vertikalt. De har hög konduktivitet vilket innebär
att det kan uppstå krypströmmar och kortslutning om det avsätts på elektronik.

När sotpartiklar deponeras på en yta åldras det, d.v.s. den kemiska sammansättningen
förändras. Det innebär att även skadeverkningarna förändras samt att det kan krävas nya
metoder för att sanera.

Vid skadeverkningar från sot delar man in dem i tre grupper, mycket torrt sot, normalt torrt
sot och fett sot. Innebörden av dessa begrepp beskrivs kort nedan /1/:

• Mycket torrt sot är ovanligt i skadesammanhang. Denna sorts sot dammar mycket och
sprider sig lätt i stora täcken över stora ytor. Sotet är svart då det uppstår vid ofullständig
förbränning. Det som är positivt med sotet är att det är så torrt att man lätt kan suga upp
eller blåsa bort det med tryckluft.

• Normalt torrt sot är vanligast förekommande vid bränder. Skillnaden från mycket torrt sot
är att det inte kan saneras med tryckluft då partiklarna som slungas iväg fastnar på andra
ytor istället. Vanligtvis får man börja med att dammsuga bort det, men där det är krav på
hög renlighet får man ofta tvätta och måla om de utsatta ytorna. Normalt torrt sot kräver i
regel även luktsanering.

• Fett sot är svårast att sanera och ger som regel upphov till stora skador. Det beror på att
det binder fukt och korrosiva produkter (även andra) samt lägger sig som en tät hinna och
förhindrar underliggande fukt att avdunsta. Detta innebär att underliggande material kan
utsättas för långvarig korrosion och att lukter blir väldigt långvariga i de brandutsatta
lokalerna.

Sammanfattande kan sägas att de korrosiva riskerna är större för fett sot tillsammans med
korrosiva produkter (PVC-brand etc.) än för torrt sot tillsammans med korrosiva produkter.
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2.2 Korrosion
Med korrosion avses en oavsiktlig förstörelse av metaller. Detta kapitel inriktas främst mot
järn och stål, för dessa ämnen kan termen rost även användas. Korrosion uppstår genom en
kemisk reaktion  mellan metall, syre och vatten. I ren luft är korrosionshastigheten låg, men
tillsätts acceleratorer kan hastigheten öka mycket kraftigt. Till stimulatorer räknas främst
syror och oorganiska salter. Speciellt farliga är halogensyrorna med tillhörande salter. Det
beror på att de först, som alla andra syror, angriper p.g.a. sin surhet och därefter fungerar de
kvarvarande halonerna som katalysatorer för korrosionen. Inom denna grupp är det främst
saltsyra (klorvätesyra) som brukar utvecklas i bränder, vilket beror på att de vanligaste
plasterna i samhället innehåller klor. De andra syrorna är brom-, jod- och flourvätesyra och
kan uppstå vid oförsiktig användning av halonsläckmedel och dess släktingar.

Vid bränder som inte blir stora och bara fortgår en kortare tid begränsas vanligtvis de
korrosiva skadorna till de ytor och maskiner som träffats av brandplymen. Det beror på att
HCl och andra korrosionsstimulatorer har en mycket lokal inverkan och stannar i
brandplymen /2/.

När en korrosiv syra eller salt kommer i kontakt med en metallyta får man räkna med att
korrosion uppstår. Det beror på att luften innehåller 21% syre och vid normala förhållanden
har en relativ luftfuktighet på 65-85 % utomhus och 35-45 % inomhus. Vid normala
förhållanden utan att vara utsatt för korrosiva ämnen börjar järn och stål inte rosta förrän den
relativa fuktigheten överstiger 50 %. Vid 100 % fuktighet är korrosionshastigheten 30 enheter
enligt figur 1 vilket är måttligt /1/. För att få en uppfattning om korrosionsbenägenheten på
järn och stålytor vid salters och syrors närvarande studeras nedanstående experimentella
resultat.

Tabell 1. Experimentella resultat av korrosionshastighet för metallytor /1/.

För att förstå hur små mängder det rör sig om ges följande två räkneexempel /1/:

I en lokal på 100 m3, 20 m2 gånger 5 m, börjar en elkabel med diametern 6 mm och 50 %
klorinnehåll brinna. Hur mycket kabel måste brinna för att halten saltsyra i luften teoretiskt
skall uppgå till 0,001% saltsyra? Svar: 5 cm.

Antag att en viss maskindetalj har ett visst motstånd mot korrosion när den utsätts för fuktig
luft och att motståndet är beständigt ca. ett dygn. Antag sedan att luften därefter smittas från
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en brand med 0,001 % saltsyra. Hur lång tid har man på sig innan dessa detaljer tagit så stor
skada att de inte kan saneras? Svar: En timme.

När PVC brinner utvecklas mellan 1-12 vikt-% HCl i förbränningsprodukterna. 12 %
motsvaras av en brand med fullständig förbränning (ingen pyrolysbrand).

Från varandra oberoende experiment visar att metallytor som utsatts för en kloridhalt högre än
ca. 8-10 mg/cm2 måste saneras /1, 3/. Nedan listas skadliga koncentrationer från olika
litteraturer och ämnen.

Surface Condition Chloride Level
(µ/cm2)

Clean New Surface Below 1
Surface in light service, dusty 1-3
Surfaces with fingerprints or light contamination from
PVC fire. Only very sensitive equipment subject to
potential damage.

3-10

Surfaces, medium contaminated from PVC fires,
generally have to be cleaned, but lower level may not
be cleaned if used in dry environment.

10-20

Surfaces, heavily contaminated from PVC fire, must be
cleaned. The higher levels will show corrosion attack
on mild steel very quickly.

20-400
or more

Tabell 2. Klassificering av ytor som utsatts för klorider /3/

CONTAMINATION EXPOSURES AND EFFECTS

CONTAMINATION
LEVEL (µg/cm2)

AMBIENT CONDITIONS
TYPICAL ENVIRONMENT

EFFECTS
METAL SURFACES        ELECTRONICS

Above 77 VERY REACTIVE Rh>50% HOT
PLASTIC FIRE SEAWATER
SPRAY

FLASH RUST
ETCHED SURFACES

HEAVY CORROSION
CATASTROPHIC
FAILURES

30 REACTIVE Rh>60% MEDIUM TO
HEAVY SMOKE

LIGHT RUST
LONG TERM

ACTIVE CORROSION
SHORT TERM

18 FACTORY ENVIRONMENT Rh 30-
90% - UNCONTROLLED

MARGINAL EFFECTS
LONG TERM

MODERATE
CORROSION
LONG TERM

8 CONTROLLED ENVIRONMENT
Rh 45-55%, T 65 – 75 OF

NONE SLIGHT SURFACE
CORROSION
LONG TERM

3 MLD STD SPEC HIGH REABILITY NONE NONE

Tabell 3. Skadekriterier för metallytor och elektronik /3/.
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Tabell 4. Bedömningskriterier för sanering /1/.

Ovan har bara metallytor nämnts men något som är ännu känsligare är elektronik och
hårdvaran som datorprogram lagras på. Dessa är under normala förhållanden mycket känsliga
för vanligt förekommande luftföroreningar varpå de ofta är inkapslade. Om de är inkapslade
kan de efter en brand verka oskadade men när skyddet brutits ner av de korrosiva produkterna
går de sönder inom en kort tid. Det är därför viktigt att all elektronik och mjukvaror som
misstänkts ha utsatts för brandgaser tas om hand fort. Bra att veta är att innehållet på
hårdisken i datorer som ser ut att vara totalförstörda och utsatts för höga temperaturer ofta går
att rädda om man handlar snabbt.

Som första åtgärd efter en brand där det förekommer skadliga koncentrationer av korrosiva
produkter i luften och på ytor är att i första hand avfukta eller att höja lufttemperaturen för att
sänka den relativa fuktigheten och att torka upp alla synlig fukt som finns i lokalen. Är
lokalen så pass stor eller förstörd att dessa åtgärder inte går att utföra får man placera viktiga
maskiner o.dyl. i plasttält och där utföra åtgärderna. Andra åtgärder kan vara torrdamsugning
då sotpartiklar är bra absorbatorer och kan binda korrosiva ämnen som senare kan avges,
tvättning med vatten, rostlösande- eller syraneutraliserande medel, nedfrysning av det utsatta
materialet då det avstannar den kemiska processen (korrosionen).

2.3 Synergieffekter
Synergieffekter från sot och korrosiva ämnen är mycket dåligt utrett och det material som
finns ger tvetydiga budskap. T.ex. så är det bra att sot (kol) har lätt att binda upp korrosiva
ämnen så att inte lika mycket hamnar löst på ytor i rummet, samtidigt är det negativt då det
förhindrar det korrosiva ämnet att dunsta och föras bort med ventilationen vilket oftast medför
att ytan som är i kontakt med sotet utsätts för korrosion under en längre tid. Det beror även på
att maskiner, lokaler, datorer etc. är olika känsliga för olika kombinationer.
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3 Beräkningsmodeller för HCl- och sotskador
Detta kapitel beskriver de beräkningsmodeller för HCl- och sotskador från brand som
uppdagats i litteraturstudierna. Tyvärr är kunskapen överlag mycket låg och splittrad mellan
företag, forskningscentra, universitet o.dyl.

Anledningen till att kapitlet inriktar sig mot just HCl- och sotskador är att det är dessa två
skadegörare som karaktäriserar de skador som uppstår på ytor, elektriska komponenter och
mjukvara inom industrin. En annan anledning är att det knappt forskats kring andra
skadegörare gällande bränder och därför inte finns någon användbar information att inhämta.

3.1 Beräkningsmodeller

3.1.1 A Probabilistic Methodology for The Fire and Smoke Hazard Analysis.
I sin doktorsavhandling ’A Probabilistic Methodology for The Fire and Smoke Hazard
Analysis’ vid Northeastern University, Boston, Massachusetts, 1990, utvecklar Dimitrios M.
Karydas en beräkningsmodell för att kvantifiera de icke-termiskaskador som uppstår på
elektronisk utrustning när kabelisolering brinner i ett rum. Den består av fyra steg:

1. En modell för uppskattandet av hur stor produktionen av förbränningsprodukter är för
horisontella kabelstegar o.dyl.

2. En två-zonsmodell för att simulera det dynamiska beteendet för brandgaslagret, samt
beräkna dess volym och temperatur som en funktion av tiden.

3. En koagulations- och depositionsmodell för brandgaslagret som beräknar
depositionshastigheten på ytor för sot och kondenserade pyrolyser.

4. En skadekriteriemodell för att uppskatta hur stor sannolikheten är att elektronikutrustning
skall ta skada av de deponerade ämnena. Skadekriterierna tar bara hänsyn till tiden direkt
efter depositionen.

I steg 1 och 4 har hänsyn tagits till osäkerheter vilket inte gjorts i steg 2 och 3.

Vid användandet av modellen kan endast branden ske i horisontella kabelstegar, då både
effekten och partikeltillförseln till brandgaslagret beräknas från samma ekvationer.

Modellen är mycket bra men den befinner sig tyvärr i början av utvecklingsfasen. Dess
användningsområde är begränsat då den endast kan användas för kabelstegebränder, kräver en
låg ventilationsomsättning, inte tar hänsyn till öppningar och bara går att använda för ett rum.

Modellbeskrivning och uppbyggnad
1. I steg ett har en fördelning över flamspridningshastigheten i kabelstegar skapats. Det har

teoretiskt gjorts utifrån en databas över 92 sorters kablar /5/. Resultaten har sedan
korrelerats mot åtta oberoende försök och resultatet har sedan redovisats enligt
nedanstående figur.
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Figur 1. Fördelning över kablars flamspridningshastighet /5/.

Eftersom effekten och partikeldepositionen är beroende av flamspridningshastigheten
kommer denna fördelning kombinerat med resultaten från de olika effektutvecklingarna i
steg 3 att ge en fördelning över partikeldepositionen vid bestämda tidpunkter.

2. I steg 2 används en två-zonsmodell som heter RUNGEA.FOR programmerat i Fortran
som är konstruerad för att effekten och masstillförseln av sot och klor skall stämma
överrens med brand i horisontella kabelstegar.

Indata är effektutveckling, rumsgeometri, undre zonens temperatur, brandkällans avstånd
till taket, bränslets energiinnehåll och hur stor del av bränslet som bildar sotpartiklar, HCl,
och dylikt.

Utdata ges i en textfil som behövs som indatafil i steg 3:

3. I steg 3 beräknas partikeldepositionen på golv, väggar och tak. Det görs med utgångspunkt
från antagandet att alla partiklar beter sig som aerosoler och dess storlek är lognormalt
fördelad. Vidare antas också att alla partiklar stannar i brandgaslagret tills de växt sig så
stora att gravitations- eller aerodynamiska krafter (centrifugal, impaktion) blir så stora att
de sedimenteras eller fastnar på omgivande ytor. Partiklarna kan även genom diffusion
fastna på ytor.

Programmet som beräknar partiklarnas åldrande och deposition är utvecklat av Gelbard F
/6/och heter MAEROS 2.FOR (Multicomponent Aerosol Code). Principen för
MAEROS2.FOR är att den delar in brandgaslagret i sektioner och löser
masstransportekvationer mellan dem. Nedan listas de faktorer som programmet tar hänsyn
till i sina beräkningar.

Kondensation.
Kemiska reaktioner mellan partiklarna.
Koagulation.
Partikeltillväxt p.g.a. att gaser kondenserar mot aerosolerna.
Brandgastillförsel.
Deposition och sedimentation.
Hur många olika partiklar/aerosoler som finns i brandgaslagret.
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Indata består av utdatafilen från RUNGEA.FOR.

Utdata ges som total partikelmängd på golv, väggar och tak vid en given tidpunkt och
effektutveckling.

Med fördelningen över flamspridningshastigheten i horisontella kabelstegar skapas en
fördelningskurva över partikeldepositionen vid olika tidpunkter.

4. I steg 4 beräknas sannolikheten för skada på elektroniska komponenter. För att göra detta
har en sannolikhetsfunktion för att elektroniska komponenter skall gå sönder skapats.

p = 1 – e- ( ( C – 3 ) / Co )

Dess stora fördel är att skadesannolikheten från kolpartiklar och HCl båda följer samma
exponentiella uttryck och därför slagits ihop till ett.

Genom att använda partikeldepositionens fördelning vid olika tidpunkter i funktionen som
beskriver sannolikheten för skada vid en viss tidpunkt kan en tidsberoende graf skapas
som beskriver sannolikheten för skada.

Figur 2. Exempel på hur sannolikheten för rökskada kan variera med tiden

3.1.2 C-fast
C-fast ingår i programpaketet HAZARD I och är en av de mest avancerade tvåzonsmodeller
som finns på marknaden, då den innehåller en mycket avancerad värmetransportmodellering
mellan omgivande ytor och brandgaser. Programmet klarar av att simulera brandgasspridning
för upp till femton rum /7/.

Indata till programmet utgörs av:

• Omgivande förhållanden.
• Rumsgeometri.
• Öppningar i tak och väggar till omgivande rum och till det fria.
• Ventilation.
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• Omgivande ytors värmeledningsegenskaper.
• Effekt- och bränslespecifikationer.

Utdata kan ges för tjugo olika variabler där bland annat HCl koncentrationen i tak,
brandgaslager, på väggar och golv kan fås.

Modellbeskrivning av HCl deposition på ytor.
Modellen bygger på att ett gaslager är i kontakt med en yta. Gaslagret har konstant temperatur
Tg med en konstant densitet av HCl, ρHCl. Masstransportkoefficienten, k, baseras på Reynolds
analogi för massa och värmetransport.

Bild 1 Schematisk bild över HCl -depositionsmodellen i C-Fast /8/.

Det vill säga att HCl rör sig konvektivt in i gränsskiktet mellan gaslagret och väggen, och
istället för att följa med den konvektiva massströmmen så deponeras det på väggen.
Gränsskiktets invid väggen är i jämnvikt med väggen. Det sistnämnda är en statistisk process
och bestäms av förångningen från väggen och HCl-molekylers benägenhet att fastna i den.
Det sistnämnda är starkt beroende av vattenhalten i gaslagret, gränsskicktet och på ytan. För
redovisning av hur ytdepositionen beräknas utifrån  mass- och värmetransportekvationerna
hänvisas till /8/.

I lösningen av dessa ekvationer ingår konstanter som måste bestämmas experimentellt. Tyvärr
har det endast gjort för nedanstående material, vilket innebär att man måste ha dem i
omgivande konstruktioner för att kunna beräkna ytdepositionen.

• PMMA, (polymethyl methacrylate).
• Gypsum, gips.
• Ceiling Tile.
• Cement Block.
• Marinite.

Av dessa fem material är det endast för PMMA och gips som det gjorts tillräckligt många
experiment för att konstanterna skall anses giltiga oberoende av situationen.

3.1.3 MAEROS 2.FOR (Multicomponent Aerosol Code), Gelbard F.
Med programmet MAEROS2.FOR är det möjligt att beräkna partiklars/aerosolers beteende
och åldrande i ett brandgaslager. Principen för det är att brandgaslagret delas in i sektioner
och att programmet löser masstransportsekvationer mellan dem. Vid massekvationernas
lösande tar programmet hänsyn till nedanstående faktorer:

ρ ρ
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• Kondensation.
• Kemiska reaktioner mellan partiklarna.
• Koagulation.
• Partikeltillväxt p.g.a. att gaser kondenserar mot aerosolerna.
• Brandgastillförsel.
• Deposition och sedimentation.
• Hur många olika partiklar/aerosoler som finns i brandgaslagret.

För att kunna använda programmet måste en indatafil skapas vilket är möjligt med många av
de två-zonsmodeller som finns. Indata filen skall innehålla följande:

• brandgaslagrets volym och temperatur.
• Tillföringshastigheten av partiklar.
• Vilka tidpunkter man är intresserad av att se partikeldepositionen.
• Geometriska parametrar vilka behövs för att beräkna partikeldepositionen.

Utdatan ges som total partikeldeposition på golv, väggar och tak.

3.2 Skadekriterier
Att fastställa skadekriterier som strikt kan följas är inte möjligt för en verksamhet. Det beror
t.ex. på att vissa verksamheter inte har några större renlighetskrav på sig och därför inte tar
skada om det blir nedsmutsat utan bara av korrosiva ämnen. Det kan också vara så att den
befintliga smutsen (partiklar, oljor, etc) innan branden skyddar maskiner och lokaler från
korrosion. Då uppstår vanligtvis andra problem som t.ex. lukt som måste saneras.

Även fast en metallyta på t.ex. en maskin börjar korrodera behöver det inte innebära att någon
skada kommer att inträffa. Ytan har kanske inte några ytråhets- eller passformskrav på sig.

När man använder nedanstående skadekriterier är det viktigt att man har ovanstående i åtanke
och inte stirrar sig blind på skadekriterierna.

I tabellerna i kapitel 2.2 listas skadekriterier för joniserande ämnen (HCl och liknande
korrosiva ämnen) för metallytor och elektriska komponenter. Jämför man dem ser man att de
stämmer ganska väl överrens med varandra. En slutsats man kan dra är att när
ytkoncentrationen överstiger 16 µg/cm2 blir skadepotentialen för elektriska komponenter hög.
För högre koncentrationer beror skadepotentialen praktiskt taget bara av ytkoncentrationen
och den relativa fuktigheten /3/.

I /3/ skapades nedanstående funktion för att bedöma sannolikheten för skada på en elektronisk
komponent när den utsätts för rök och korrosiva produkter. En förutsättning för att den skall
gälla är att det är joniserande ämnen eller sot med en stor andel av joniserande ämnen i sig
som komponenten exponeras för.
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Ekvation 1

P = 1 – e-((C – 3) / Co)

Där

P = Sannolikheten för att den elektriska komponenten skall vara skadad.

C = Ytkoncentration av sot och joniserande ämnen (µg / cm2).

CO = Medelkoncentration av sot och joniserande ämnen som ger upphov till skada, i.e. 16 µg /
cm2.

Nedan uttrycks ekvationen som ett diagram. Där ses att sannolikheten för skada varierar med
ytkoncentrationen i ett intervall mellan 0 och ungefär 150 µg / cm2.

Diagram 1.  Sannolikhet för skada på elektroniska komponenter vid olika ytkoncentrationer.

Utsätts hårddiskar och andra mjukvaror för brandrök eller joniserade produkter finns det
ingen mening att försöka skapa skadekriterier då de nästan alltid skadas. Anledningen till det
är att om det kommer smuts eller korroderande ämnen på en hårddisk kan skivläsaren hoppa
och skada skivan. De korroderande ämnena kanske inte förstör hårddisken på en gång men
eftersom dess yta är så pass känslig är det bara en tidsfråga.
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4 Schablonberäkningar för att bestämma skada på elektronik
Schablonberäkningarna har skapats med programmet C-Fast för att bestämma tid tills det
uppstår icke-termiska skador på elektriska komponenter i slutna utrymmen. Den baseras på en
flammande PVC-brand och som kriterium för skada används ytkoncentrationen av HCl i
rummets tak.

4.1 Fastställande av skadlig koncentration
Acceptabel sannolikhet för korttidsskada på elektroniska komponenter har valts till 15 %.
Utifrån det beräknas maximal tillåten ytkoncentration av HCl ur ekvation 1.

P = 1 – e-((C-3)/Co)

C = ytkoncentration av sot och joniserande partiklar.
Co = medelkoncentrationen av sot och joniserande partiklar för att skada skall uppstå på
elektriska komponenter och metallytor.

Co = 16 µg / cm2 har valts för att skadepotentialen för elektronik ökar markant vid denna
koncentration /x/.

Stoppas Co = 16 µg / cm2 och P = 0,15 in i ekvationen fås att C = 5,6 µg / cm2.

4.2 Regressionsuttryck och tabell för interpolering.
Regressionsuttrycket för tid till icke-termisk skada skapas utifrån 18 stycken
brandförloppssimuleringar i programmet C-Fast. Kriteriet för skadlig ytkoncentration har satts
till 5,6 µg / cm2 /3/.

Indata som hålls konstanta i C-Fast:

• HCl-koncentrationen i förbränningsprodukterna, ℵHCl = 0,12. ℵHCl = 0,12 motsvarar en
flambrand i PVC /3/.

• Relativfuktighet, r = 0,40.
• Energiinnehåll i PVC, ∆HPVC = 16,4 MJ/kg.
• Omgivningstemperatur, T = 25oC.
• Vägg, tak och golvytor i PMME (poly(methyl methaccrylate)).
• Simuleringstid, t = 3600sekunder.
• Ventilationshål med arean 0,004 m2 på höjden 0 och 2,6 m från golvet.

Indata som varieras i C-Fast:
• Effektutveckling, Q (W).
• Golvarea, A (m2).
• Rumshöjd h (m).
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Area (m 2) Höjd
(m)

Effekt
(kW)

Tid
(s)

50 3 50 62
50 3 150 25
50 3 250 13 Övertändningskontroll, T=250oC vid t=1500s
50 5 50 135
50 5 150 55
50 5 250 35

150 3 50 102
150 3 150 33
150 3 250 20
150 5 50 260
150 5 150 90
150 5 250 55
250 3 50 140
250 3 150 40
250 3 250 25
250 5 50 375
250 5 150 112
250 5 250 65

Tabell 5.  Utdata från C-Fast och indata till regressionsanalysen.

Regressionsanalysen görs i kalkylprogrammet Excel och nedanstående uttryck fås.

Ekvation 2

t = 71,163 * A0,441329 * Q-0,9892 * h1,844078 (s)

Där

A = golvarea (m2)

Q = Effekt (kW)

h = rumshöjd (m)

Uttrycket är giltig för rum utan öppna dörrar och fönster, normal luftomsättning, höjden 3-5
meter, golvarean 50-250 kvadratmeter och en brandeffekt mellan 50-250 kW.
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Nedanstående simuleringar med effekten 10 kW försöktes också tas med i
regressionsuttrycket men regressionsuttryckets tidsavvikelser blev då för stort från
regressionslinjen. För att beräkna tid till skadlig koncentration för effektintervallet 10-50 kW
kan den interpoleras fram ur nedanstående tabell.

Area (m 2) Höjd (m) Effekt (kW) Tid (s)
50 5 10 580
50 5 50 135

100 5 10 1090
100 5 50 200
150 5 10 1935
150 5 50 260

50 3 10 295
50 3 50 62

100 3 10 530
100 3 50 85
150 3 10 805
150 3 50 102

Tabell 6. Utdata från C-Fast vid effekten 10kW och 50kW.

Tiderna gäller bara för korttidsverkan för skador vilket innebär att de är bra för ämnen som
förbrukas vid korrosion. Icke skadliga koncentrationer av katalysatorer som t.ex. Cl--joner
från HCl kan efter lång tid ge upphov till korrosionsskador. Kunskapen om dessa
långtidsskador är dock begränsad och det är osäkert om och i så fall efter hur lång tid de
uppstår.
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5 Diskussion och slutsatser
Det är bara en av de i rapporten beskrivna modellerna, ’A Probabilistic Methodology for The
Fire and Smoke Hazard Analysis’ som innehåller en komplett metodik för att beräkna icke-
termiska skador från sot och HCl, men tyvärr befinner den sig i början av utvecklingstadiet
där den tycks ha avstannat.

De övriga modellerna är ’C-Fast’ och ’MAEROS.FOR’.

C-Fast kan bara beräkna ytkoncentrationer från HCl men tillsammans med de sammanställda
skadekriterierna i ’A Probabilistic Methodology for The Fire and Smoke Hazard Analysis’
verkar den utgöra en bra metod när stora mängder plaster och korrosiva ämnen kan tänkas
brinna.

’MAEROS.FOR’ är ett program som beräknar partiklars/aerosolers beteende och åldrande i
en volym. Kopplar man den till en tvåzonsmodell, t.ex. C-Fast och använder skadekriterierna
som är sammanställda i ’A Probabilistic Methodology for The Fire and Smoke Hazard
Analysis’ verkar det kunna ge en slagkraftig metod.

Eftersom inga försök är gjorda är det mycket svårt att uttala sig om vilken metod som är bäst
lämpad att använda. I nuläget är det författarnas bedömning att det är C-Fast då korrosiva
ämnen har en mycket större skadepotential än sot och då programmet är flexibelt till olika
förhållanden som rumsgeometrier och luftomsättningar m.m.

Eftersom det i små utrymmen, t.ex. 100 m3 räcker med en 10 cm lång fingertjock PVC-kabel
för att skapa tillräckligt med saltsyra dimma för att få igång korrosion kan man diskutera om
det är värt att beräkna när korrosion inträffar. I större volymer är det dock mycket intressant
men med tanke på att man då kan börja ifrågasätta två-zonsmodellers giltighet kan det också
diskuteras. Det är dock bättre med osäkra riktvärden än inga alls.

Eftersom HCl och andra korrosionsstimulatorer har en benägenhet att följa brandplymen och
brandgasernas väg brukar de icke-termiska skador som uppstår bli lokala till de ytor som
kommit i kontakt med brandgaser /1/. Därför är utvecklandet av fältmodeller mycket
intressant för att fastställa var icke-termiska skador uppstår.

Utifrån regressionsuttrycket och de framtagna tabellerna kan man beräkna tiden som åtgår till
dess felsannolikheten är 15 % för elektronikkomponenter. Tiden tills det inträffar är dock
väldigt kort även för små bränder varför det kan ifrågasättas om man i huvudtaget behöver
göra detta utan bara utgå ifrån att korrosion kommer att uppstå.
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