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Ansvarsfriskrivning
Följande rapport är framtagen i undervisningssyfte. Det huvudsakliga syftet har varit träning i
problemlösning och metodik. Rapportens slutsatser och beräkningsresultat har inte
kvalitetsgranskats i den omfattning som krävs för kvalitetssäkring. Rapporten måste därför
användas med stor försiktighet. Den som åberopar resultaten från rapporten i något
sammanhang bär själv ansvaret.
Disclaimer: The following report is developed in teaching. The main purpose has been training in problem
solving and methodology. The report's findings and computational results are not quality checked to the
extent required for quality assurance. The report must be used with great caution. The usage of results from
the report in any context is your own responsibility.
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Sammanfattning
Denna rapport syftar till att presentera en utvärdering av befintliga aktiva system och föreslå
eventuella förbättrande åtgärder för sprayboxarna i Måleriet på Volvo Personvagnar AB i
Torslanda, Göteborg. På anläggningen finns ett antal sprayboxar där bilkarosser sprayas, av
robotar, med vattenbaserad eller lösningsmedelsbaserad färg. Det är mycket kostsamt om
produktionen står still och därför definieras det fastställda skyddsmålet, för sprayboxarna, som
att undvika ett produktionsstopp längre än 24 timmar. Bland de komponenter som kan orsaka
ett produktionsstopp tar robotarna längst tid och är dyrast att reparera. Det fastställda
skyddsobjektet är därför robotarna.
En brand i lackboxarna kan tänkas initieras av en gnistbildning då robotarna antingen krockar
med varandra eller med en bilkaross. Det finns flera tänkbara scenarier för sprayboxen och
rapporten kommer analysera de tre troligaste brandscenarierna:




Brand i lösningsmedelsbaserad färg på en bilkaross som just sprayats.
Brand i en robots skyddsöverdrag som är kontaminerad med lösningsmedelsbaserad
färg.
Antändning av en bränsle-luft-blandning som uppstått efter att det ansamlats en
brännbar koncentration av lösningsmedel i luften.

Vid en brand är skadekriteriet att den infallande strålningen mot en robots skyddsöverdrag inte
får överskrida tio kilowatt per kvadratmeter. Ett ytterligare skadekriterium definieras utifrån
vattenkänslighet. Det nuvarande brandskyddet omfattar ett detektionssystem bestående av IRdetektorer av multispektrumtyp, ett brandlarmsystem samt ett delugesystem med tillhörande
pilotsystem. Släcksystemet antas aktivera tio sekunder efter att en detekterbar brand uppstått. I
brandscenarierna beräknas maximal infallande strålningsintensitet, under denna tid, bli cirka 75
kilowatt per kvadratmeter från bilkarossen och 25 kilowatt per kvadratmeter från
skyddsöverdraget.
De befintliga systemen anses inte uppfylla det fastställda skadekriteriet. Förslag på åtgärder
innefattar att släcka branden i ett tidigare skede innan kritiska strålningsnivåer uppnåtts.
Kontroll av delugesystemet visar att det är korrekt dimensionerat och väl tilltaget för släckning
av brandscenarierna och anses därför kunna behållas. För att korta ner tiden till släckning finns
två olika förslag på förändringar:




Att tidsintervallet, från det att en detekterbar brand uppstår till att delugesystemet
aktiveras, kortas ner. Detta kan genomföras genom att sänka detektorernas
aktiveringstid från sex till tre sekunder.
Att installera ett koldioxidsläcksystem med UV-detektorer som punktskydd för
robotarna. Befintliga system behålls som komplement.

Om det första förslaget väljs visar beräkningar att aktivering av släcksystemen efter sju
sekunder medför en maximaleffekt som överstiger skadekriteriet. Om det andra förslaget väljs
aktiveras punktskydd efter bråkdelen av en sekund vilket innebär att strålningsintensiteten från
flamman understiger skadekriteriet.
Rapporten inriktar sig på egendomsskydd men ekonomisk rimlighet beaktas.
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1 Inledning
I följande kapitel redovisas syfte, mål, metod, avgränsningar samt antaganden.

1.1.1 Syfte
Syftet med rapporten är att utvärdera befintligt brandskydd, i synnerhet aktiva system men
även passiva system kan beaktas. Vid utvärderingen studeras detektionssystemens uppbyggnad
och verkningssätt samt att släcksystemet, i detta fall sprinklersystemet, är rätt dimensionerat.

1.2 Mål
Målet med rapporten är att se om sprayboxarna uppfyller de krav och standarder som krävs
samt att den befintliga riskklassen motsvarar behovet. Om kraven ej uppfylls ska ett nytt
brandskydd föreslås.

1.3 Metod
Arbetet påbörjades med en studie av det aktuella objektet. Ett platsbesök gjordes och såväl
ritningar som bilder studerades för att ge en överblick av objektets komplexitet och geometri.
Genom diskussion inom gruppen och med personal på Volvo fastställdes vad som kunde
betecknas som skyddsvärt, varpå ett lämpligt skyddsmål och lämpliga skyddsobjekt valdes ut.
Därefter analyserades de befintliga aktiva och passiva systemen. High Speed Delugesystemet
kontrollerades med hjälp av datorprogrammet AACALC7, vilket modellerar vattenflöde och
tryck för sprinklersystem. Detektionssystemet kontrollerades genom studier av produktblad
samt en kontroll ifall någon del av sprayboxen inte täcktes av minst två detektorers synfält.
Kontrollen genomfördes genom ritningsstudier då praktiska försök inte var möjliga.
Arbetet fortskred med laborationsförsök. Där genomfördes tester av klarlack, vattenbaserad
färg, rent skyddsöverdrag samt skyddsöverdrag som var kontaminerade med en av de två
färgerna. Data som erhölls användes bland annat för att fastställa skadekriterier för
skyddsobjektet.
Därefter framtogs ett flertal brandscenarier, men endast tre av dessa valdes ut för vidare
granskning. En konservativ uppskattning av bränslets egenskaper gjordes för att bedöma hur
länge branden på karossen kunde fortgå. Genom att använda data från laborationsförsöket
kunde en effektutveckling för både karossbrand och för brand på skyddsöverdrag beräknas. Med
effekten känd kunde både flamhöjd och strålningsintensitet beräknas, varpå det gjordes en
kontroll ifall skadekriterierna uppfylldes. En CFD-simulering gjordes utifrån framtagen
effektutveckling och den uppmätta strålningen jämfördes därefter med resultat från
handberäkningar. Till CFD-modelleringen används programmet FDS som tillämpar en form av
Navier-Stokes ekvation för termiskt drivna flöden med låg hastighet (McGrattan, o.a., 2007). Vid
scenariot om explosiv bränsle-luft blandning kontrollerades endast om explosiva
koncentrationer kunde uppnås i utrymmet.
Genom diskussion och utvärdering av ett flertal olika alternativ föreslogs slutligen en rad
lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder innefattade såväl aktiva system som passiva system.

1

VBR082, Aktiva System

Grupp 3

1.4 Avgränsningar
Rapporten behandlar endast egendomsskador. Ingen ekonomisk kalkyl presenteras men den
ekonomiska rimligheten beaktas i de förändringar som föreslås.
Då vattenbaserad färg inte brinner (Andersson, 2011) kommer rapporten till största del
fokusera på den spraybox där det används lösningsmedelsbaserad färg. Om användning av
lösningsmedelsbaserad färg skulle bli aktuell i någon av de sprayboxar som i nuläget använder
vattenbaserad färg, bedöms det föreslagna brandskyddet för den lösningsmedelsbaserade boxen
kunna appliceras på samtliga sprayboxar.
Rapporten avgränsar Spraybox 16 som en brandcell och behandlar därför inga brandscenarion
som hamnar utanför denna.
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2 Objektsbeskrivning
Det behandlade objektet är sprayboxarna i Måleriet hos Volvo personvagnar AB i Torslanda,
Göteborg. I måleriet passerar varje bilkaross olika sprayboxar med lösningsmedels- och
vattenbaserade färger. Det finns två vattenbaserade sprayboxar, Spraybox 19 och 20
(Serviceritning 9826720, blad 24, 2003), som har parallella produktionslinjer och en
lösningsmedelsbaserad spraybox, Spraybox 16 (Serviceritning 9826720, blad 24, 2003), där
samtliga bilar, 65 stycken i timmen var och en sprayad med fyra liter färg, passerar. Karosserna
sprayas av åtta robotar i Spraybox 16, respektive fem robotar i Sprayboxarna 19 och 20.
I måleriet sker produktionen för tillfället med tvåskift men med möjlighet att utökas till treskift
och helgskift. Personal befinner sig endast i sprayboxen vid ett par tillfällen per dygn för
serviceåtgärder. Däremot är intilliggande kontrollutrymmen alltid bemannade under
produktion.

2.1 Spraybox 16
Sprayboxen, se figur 1, har en area på 18x7 kvadratmeter (längd x bredd). Den är avgränsad med
väggar av metall, brandklassat glas och gallergolv med strömmande vatten under. Vattenflödet
för med sig färgrester till Volvos egen rengörningsanläggning. Kortsidorna har öppningar för
transport av bilkarosser och på vardera sidan av öppningarna finns dörrar som normalt är
stängda. Genom sprayboxen strömmar ventilationsluften med elva kubikmeter per sekund.
Taket består av ett galler med ett filter vilande på sig. Filtrets funktion är att fördela den
inströmmande luften jämt över hela utrymmet. Luften trycks ut genom gallergolvet och förs ut
samma väg som vattenflödet och renas.

figur 1. Spraybox 16 (Wormald Fire Systems AB, 2004).

2.2 Robotar
I Spraybox 16 finns fyra robotar på vardera sidan av bandet, se figur 1. Robotarna är en äldre
modell av ABB IRB540 (Berg, Mailkonversation, 2011). Tekniken som används är elektrostatisk
sprutmålning. Det är en laddningsskillnad mellan robotarna och karosserna. Robotarna har en
IP-klass på 54 vid leden där spraymunstycket ansluts och resterande delar har IP-klass 67 (ABB,
2011). IP-klass x4 definieras som att objektet (leden i detta fall) klarar översköljning under en
minut per kvadratmeter. Vidare ska objektet kunna klara av att översköljas med tio liter per
minut under minst fem minuter. Däremot klarar objektet inte en vattenstråle som sprutas från
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ett munstycke med 12,5 liter per minut, vilket är definitionen för den mer vattentåliga klassen
x5 (Bisenius, 2011). IP-klass x7 innebär att resterande delar av roboten tål att sänkas ner till en
meters vattendjup (Rugged Technologies, 2011). Varje robot har ett skyddsöverdrag som ska
skydda mot färgstänk och statisk elektricitet, se figur 2, vilka byts ut en gång om dagen.

figur 2. Robotar med skyddsöverdrag (Berg, Mailkonversation, 2011).

Färgerna finns lagrade ett våningsplan ner och leds upp, via rostfria stålrör, till ett lättåtkomligt
slangutrymme intill sprayboxen. Här kan även flödet stängas av om ett läckage skulle uppstå.
Färgen leds sedan vidare ut till robotarna via slangar.

3 Skyddsmål och skyddsobjekt
I följande kapitel presenteras skyddsmål och skyddsobjekt.

3.1 Skyddsmål
Eftersom anläggningen har högt arbetstempo och liten möjlighet att utöka produktionen, för att
kompensera för ett produktionsstopp, anses skyddsmålet vara att undvika ett produktionsstopp
som varar längre än ett dygn.

3.2 Skyddsobjekt
I varje spraybox finns flera tänkbara skyddsobjekt:





transportband
ventilationssystem
spraybox
robotar

Transportbandet är robust uppbyggt med motorer i båda ändar av bandet. Motorerna driver två
kedjor vilka karosserna dras fram av. Transportbandet repareras med enkla metoder (Berg,
Global Risk Manager, Volvo, 2011).
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Ventilationssystemet förväntas ej ta skada av en eventuell brand då de befintliga aktiva
systemen anses kunna förhindra spridning upp i ventilationen och dess filter (Berg, Global Risk
Manager, Volvo, 2011).
Sprayboxen är känslig för nedsmutsning vilket gör att en eventuell brand kräver en omfattande
sanering av utrymmet. Detta kan ta flera månader om en ombyggnation krävs (Berg, Global Risk
Manager, Volvo, 2011).
Minst tre robotar på varje sida måste vara funktionsdugliga samtidigt för att produktionen ska
kunna fortgå. Om fler än två robotar skulle komma till skada och i värsta fall behöver bytas ut
kan detta leda till ett produktionsstopp på upp till sex månader. Robotarna är även det som är
dyrast att reparera (Berg, Global Risk Manager, Volvo, 2011).
Med avseende på skyddsmålet väljs robotarna till skyddsobjekt då de tar längst tid att reparera.
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4 Skadekriterier
Skyddsobjekten kan bli satta ur funktion om det börjar brinna eller om de blir vattenskadade.
Brandförsöket som gjorts visar att skyddsöverdraget är mycket lättantändligt då det är
kontaminerat med lösningsmedelsbaserad färg. I laborationen testades antändning med flera
olika strålningsintensiteter där skyddsöverdraget antändes (se bilaga 2). Skadekriteriet
definieras, utifrån försöksdata, som att den infallande strålningen mot robotarna inte får
överstiga en kritisk strålningsintensitet,
, om tio kilowatt per kvadratmeter.
Enligt robotens IP-klassificering, 54 och 67, är leden vid munstycket den del som är minst
vattentålig. Leden ska klara översköljning under en minut per kvadratmeter där den översköljas
med tio liter per minut under minst fem minuter. Övriga delar på roboten tål att sänkas ner till
en meters vattendjup.



Infallande strålning får ej överstiga tio kilowatt per kvadratmeter.
Leden vid robotens spraymunstycke får ej översköljas mer än en minut per
kvadratmeter och överstiga översköljning med tio liter per minut under minst fem
minuter.
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5 Befintliga aktiva system och säkerhetsrutiner
I följande kapitel presenteras befintliga detektionssystem, aktiveringssystem, släcksystem samt
säkerhetsrutiner.

5.1 Allmänt
Sprayboxen är utrustad med ett separat brandlarmsystem, huvudsakligen installerat under åren
2005-2006 och är dimensionerat enligt Fords bulletin 34.01-draft 2, vilket är en kombination av
krav från Volvo och Ford samt IRI och EN-normer (Wormald Fire Systems AB 2, 2004). Systemet
har följande ingående komponenter (Wormald Fire Systems AB 2, 2004):








Centralapparat
IR-detektorer
Larmknappar
Optiskt och akustiskt larmdon
High Speed Delugesystem
Pilotsystem
Konventionellt sprinklersystem

Centralapparaten är placerad i kontrollrummet utanför sprayboxen. Där centralapparaten är
placerad sitter också larmdonen. I kontrollrummen finns också larmknappar vilka är placerade
på utsidan av sprayboxarnas långsidor, två stycken på varje sida. Strömförsörjningen till
brandlarmsystemet är säkrad av batteridrift vid spänningsbortfall (Wormald Fire Systems AB 2,
2004).
Brandlarmssystemet kan aktiveras på olika sätt. Om en detektor aktiveras skickas en larmsignal
som aktiverar larmdonen och som även vidarebefordras till Torslanda Karossfabrik-porten (TKPorten), vilket är en ingång bemannad med säkerhetspersonal. Denna larmsignal kan återställas
manuellt i centralapparaten. Skulle två detektorer aktiveras skickas en fördröjd signal till
släcksystemet. Skulle det röra sig om ett falsklarm har personal möjlighet att avaktivera. Görs
inte detta utlöses släcksystemet och en tryckvakt i sprinklersystemet skickar en signal via
centralapparaten till husets larmanläggning som då genererar ett produktionsstopp (Wormald
Fire Systems AB 2, 2004).
Om personal larmar genom att trycka på någon av larmknapparna aktiveras allt direkt. Manuell
aktivering kan också ske genom att öppna ventiler som släpper trycksättningen i pilotsystemet
och ger upphov till samma slags larmhantering. Slutligen kan också brandlarmet försättas i ett
blockerat läge där detektorer och larmknappar endast larmar och inte aktiverar släcksystemet.
Fullständig aktivering kan då endast ske genom att öppna ventilerna manuellt (Wormald Fire
Systems AB 2, 2004).

5.2 Detektionssystem
I varje spraybox sitter fyra stycken IR-detektorer placerade i boxens övre hörn, vilka är
installerade år 2005. Detektorerna är av typen multispektrumdetektorer som reagerar på
emitterad strålning med våglängden 4,3 mikrometer vilket motsvaras av den strålning som
emitteras av koldioxid. Multispektrumdetektorn är utrustad med ett optiskt filter som möjliggör
detektion av svartkroppsstrålning i våglängdsintervallet mellan 3,8 och 4,8 mikrometer (Tyco,
2011). Genom att jämföra intensiteten i 4,3 mikrometer med intensiteten i våglängdsintervallet
kan aktivering genereras med hög tillförlitlighet, vilket ska ge få falsklarm.
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Det finns tre olika inställningar av känslighetsgrad för detektorn där den mest känsliga
inställningen innebär 12,5 meter som maximalt detektionsavstånd, men med möjlighet till
längre avstånd. Detektorerna kan, med bäst känslighet, täcka in ett 90 graders synfält rakt
framför detektorlinsen och med sämre känslighet i periferin. Dessutom varierar känsligheten
beroende på vad som brinner. Var 20:e sekund genomför detektorerna självtester för att
kontrollera linsens smutsighetsgrad och kretsarnas signalhantering. IR-detektorerna har tre
valbara tidsinställningar, tre, sex eller tolv sekunder, innan signal skickas för larm och aktivering
av släcksystem (Tyco, 2011). Samtliga IR-detektorer i Spraybox 16 har inställningen sex
sekunder (Berg, Mailkonversation, 2011). Detektionssystemet är adresserbart (Tyco, 2011).

5.3 Sprinklersystem
I sprayboxarna finns ett High Speed Delugesystem (se tabell 1 och figur 4) installerat 20052006, som består av nedåtriktade Helix 120° Full Cone Deluge
sprinklerhuvuden, se figur 3, kopplade till ett våtrörsystem i
taket, se figur 4 (Wormald Fire Systems AB 2, 2004). I
sprayboxarna finns även ett äldre konventionellt system med
glasbulb installerat 1991 (Wormald Fire Systems AB, 1991),
vilket inte kommer behandlas i denna rapport. Detta på grund
av att även om en eller ett par av dessa sprinkler hinner utlösa
innan High Speed Delugesystemet så kommer deras
vattenflöde att vara försumbart i jämförelse. Dessutom
kommer brandgaserna att kylas om High Speed
Delugesystemet utlöser först vilket medför att det
konventionella systemet aldrig kommer utlösa.

figur 3. Sprinklerhuvud (BETE,
2011).

figur 4. Ritning av Spraybox 16 med utmarkerade sprinklerhuvuden.
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tabell 1. Uppgifter om High Speed Delugesystemet från ritning V53-02-001.

Verkningsyta

90

Vattentäthet

40,7

Efterfrågat vattenflöde

5,7

Totalt efterfrågat vattenflöde

3815

Tryck, tillgängligt vattenflöde

8,0

Totalt tillgängligt vattenflöde

3815

Antal sprinklerhuvud

18

K-faktor

151

5.3.1 High Speed Delugesystem
High Speed Delugesystemet är ett loopat våtrörsystem, sammankopplat med ett pilotsystem
genom en trycksatt membranventil vid varje sprinklerhuvud. Vid larm töms pilotsystemets
vatten ut i avloppet via ett separat rörsystem vilket gör att trycket vid membranventilerna
sjunker och de öppnas. Detta får till följd att vatten från High Speed Delugesystemet strömmar ut
i släckzonen med en spridningsbild enligt figur 5. Systemets vattentillförsel är anslutet direkt till
befintlig sprinklercentral som i sin tur är inkopplat på Göteborgs kommunala vattennät.

figur 5. Vattnets spridningsbild.

High Speed Delugesystemet kan aktiveras manuellt och automatiskt. Manuell aktivering görs via
knapp eller kran utanför boxarna. Aktiveringsknappen ger en omedelbar signal till
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släcksystemet och utlösning sker. För automatisk aktivering av systemet krävs att två av IRdetektorerna larmar. Tiden ifrån att en brand upptäckts till aktivering av High Speed
Delugesystemet, inklusive tömning av pilotsystemet, antas till tio sekunder. Detta eftersom IRdetektorerna är inställda på att skicka detektionssignal efter sex sekunder, det kan finnas en viss
skillnad mellan två IR-detektorers upptäckt av branden samt att det skickas en fördröjd signal
tills släcksystemet. High Speed Delugesystemet anses vara ett släckande sprinklersystem då
vattentätheten är hög.

5.3.2 Sprinklercentral
Vattentillförseln till Spraybox 16 sker via sprinklersektion 10. En eldriven och en dieseldriven
pump, se tabell 2, används för att höja trycket från Volvos interna vattennät till det efterfrågade.
Båda pumparna har vardera en kapacitet på 7700 liter per minut vid 5,5 bars tryck. Trycket i
sprinklercentralen avlästes manuellt 2011-10-28 till 11,25 bar för sektion 10.
tabell 2. Pumpaggregat och typ.

Motor

Pump

El ASEA 298M 90 kW

Guinard NIR 15x31

Diesel Volvo VP61 121 Kw

KSB Etanorm 125-200 G4
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6 Brandscenarier
I avsnittet presenteras alla tänkbara brandscenarier i Spraybox 16. Vissa scenarier kan avfärdas
med logiska resonemang medan andra scenarier fordrar ytterligare utredning.
Möjliga antändningskällor i en spraybox (NFPA 33, 2011):
 Friktion
 Gnistbildande utrustning
 Elfel
 Självantändning på grund av hög värmealstring
 Statisk elektricitet
De vanligaste brandorsakerna i sprayboxar av denna typ uppstår genom (NFPA 33, 2011):





Otillräckligt jordad utrustning
Misslyckad urladdning av utrustning före rengöring
Läckage av färg från slangen till robotens spraymunstycke
Yttre faktorer så som rökning, svetsning och sågning

I samtliga brandscenarier utgör gnistbildning den tänkbara tändkällan. Gnistbildning kan tänkas
ske genom statiska urladdningar, elfel eller av gnistbildande utrustning. Andra tändkällor såsom
gnistbildning vid underhållsarbete eller sabotage av något slag förutsätts Volvo kunna förebygga
eller förhindra. Att ett bränsle självantänder är också något som bortses från eftersom det inte
finns några bränslen som kan självantända i den miljön.
Följande brandscenarier anses troliga:






Brand i färg på en bilkaross
Brand i en robots skyddsöverdrag
Pölbrand av färg intill en robot
Pölbrand av färg i ett kablageutrymme
Antändning av en bränsle-luft-blandning

6.1 Brand i färg på en bilkaross
En robot sprayar tak och motorhuv med färg på en bilkaross. I slutskedet av momentet träffar
spraymunstycket karossen och en gnistbildning uppstår. Färgen på taket antänds. Roboten antas
fortsätta sin rörelse och antänds därför inte i det initiala skedet. Detta scenario utreds vidare för
att undersöka om skyddsobjekten kan skadas.

6.2 Brand på en robots skyddsöverdrag
Två robotar sprayar en bilkaross med färg. Under momentet krockar dessa vilket ger upphov till
en gnistbildning. Skyddsöverdraget är delvis kontaminerat med färg och antänds. Detta scenario
utreds vidare för att undersöka om skyddsobjekten kan skadas.

6.3 Pölbrand av lack invid robot
Ett slangbrott på en robot leder till ett läckage av färg. Scenariot avfärdas då pölbildning, och
därmed en eventuell brand, i sprayboxen inte är aktuell på grund av att golvets
gallerkonstruktion omöjliggör en sådan ansamling.
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6.4 Pölbrand i bakomliggande slangutrymme
Ett slangbrott på inmatningen av färg till en robot ger upphov till ett läckage av färg. Färgen
ansamlas i slangutrymmet och antänds på något sätt. Scenariot exkluderas på grund av att
rapporten är avgränsad till sprayboxen. Även om scenariot inte behandlas i denna rapport, med
hänvisning till avgränsningarna, kan det finnas skäl för en utredning i ett annat sammanhang.

6.5 Antändning av brännbar bränsle-luft blandning
Avdunstning av lösningsmedel från färgstråle och sprayade ytor ger upphov till koncentrationer
av bränsle och luft som ligger inom ett brännbarhetsområde. Detta scenario utreds vidare för att
undersöka om det kan uppstå brännbar blandning i sprayboxen.
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7 Kontroll av brandscenarier och befintliga aktiva system
I följande kapitel presenteras kriterier, antaganden för CFD-simulering samt beräkning, kontroll
och bedömning av befintliga brandscenarier och aktiva system. Underlag för kriterier har
hämtats från:




NFPA 33, Standard for Spray Application Using Flammable or Combustible Materials,
2011 Edition
NFPA 13, Standard for the Installation of Sprinkler Systems, 2010 Edition
SBF 115:2, Regler för koldioxidsläckanläggningar, 2001

7.1 Antaganden för CFD-simulering
De uppgifter som används vid simuleringarna är samma som vid handberäkningarna som
redovisas i kapitel 7.2. Utöver detta görs ett antal ytterligare antaganden. För att bestämma
mesh-storleken beräknas brandens karakteristiska diameter med hjälp av standardvärden för
luft och brandens effekt enligt ekvation 1 (McGrattan, McDermott, Hostikka, & Floyd, 2007). För
att bedöma om cellstorleken är lämplig används D* dividerat med cellstorleken vilket hamnar på
10 för scenario 1 och 6 på scenario 2, vilket därmed är godkänt (McGrattan, McDermott,
Hostikka, & Floyd, 2007).
(ekvation 1)
För att ventilationen ska vara fullt aktiverad vid simuleringens start används en negativ tid för
aktivering av ventilationen, vilket innebär att ventilationen startar 60 sekunder före branden.
För att göra korrekt beräkning av strålningen ökas antalet strålar (number_radiation_angles)
från 104 till 2080. ”Radiative_fraction” väljs till 0,3 då detta i princip är ett högsta värde för
vätskeformiga kolväten (SFPE, 2002). Endast den värmeövergång som sker genom strålning
registreras för att underlätta jämförelse med handberäkningar. Bränslet definieras med ett
genomsnitt av de ingående ämnena till C7H13 och med samma sotfraktion som bensen 0,181.
Sprayboxens väggar förenklas till betong eftersom väggmaterialets uppvärmning och
egenskaper antas inte gör någon skillnad vid så här korta simuleringstider. Som yta på roboten
används skyddsöverdraget vars egenskaper hämtas approximeras till egenskaper för nylon, Cp =
1,52 kilojoule per kilogram och Kelvin (SFPE, 2002), k = 0,23 watt per meter och Kelvin, =
1140 kilogram per kubikmeter (Ahokas, 2002).
FDS kräver av kontroll av gridberoende vilket inte genomförts och därmed anses inte resultaten
vara pålitliga. Kod för FDS-simulering redovisas i bilaga 3.

7.2 Beräkning, kontroll och bedömning av brandscenarier
I följande kapitel presenteras beräkning, kontroll och bedömning av de tre olika scenarierna.

7.2.1 Scenario 1. Brand i färg på bilkaross
Nedan presenteras en approximation av bränsleegenskaper samt effektutveckling,
strålningsintensitet och en kontroll av bränsletillgång efter tio sekunder.
7.2.1.1 Approximation av bränsle
Färgerna antas bestå av maximalt 50 procent brandfarliga ämnen och 50 procent av icke
brännbara ämnen (se tabell 3). Den brännbara andelen av färgen approximeras till att bestå av
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xylen, aceton, petroleumeter och bensin, varav Xylen är ett ämne med hög volymandel i vissa av
de brännbara färgerna (Skyddsblad och säkerhetsdatablad, 2011) som används i sprayboxen
(Berg, Global Risk Manager, Volvo, 2011).
tabell 3. Brännbar andel i respektive färg (Skyddsblad och säkerhetsdatablad, 2011) samt bedömd brännbar
andel i approximerat bränsle.

Färg
Unibloc
Herberts
Klarlack
Bränsle

Brännbar andel [%]
11,7-42
15-20
41,5-58,5
50

Medelvärde [%]
26,85
17,5
50
50

Den icke brännbara delen av färgen antas bestå av bland annat pigment som inte deltar i
förbränningsreaktionen. Ett genomsnittsvärde för bränslet beräknas och avrundas uppåt varpå
värdet kan anses som konservativt (se tabell 4).
tabell 4. Ingående ämnen i approximationen av bränslet (Karlsson & Quintiere, 2000).

Xylen
Aceton
Petroleum eter
Bensin
Övrigt/pigment
Genomsnitt
Bränsle

[kg/m2s]
0,090
0,041
0,048
0,055
0
0,0585
0,060

40,8
25,8
44,7
43,7
0
38,75
40

Kβ [
1,4
1,9
3,6
2,1
0
2,25
2,3

]

7.2.1.2 Effektutveckling
Efter 10 sekunder antas brandens effektutveckling och strålningsintensitet avta efter det att
High Speed Delugesystemet har aktiverats. Den brinnande karossen antas tillhöra en Volvo XC
90 då denna antas vara den största personbilen som tillverkas på fabriken. Bilen uppskattas ha
en övre, antändningsbar yta på cirka 5,5 – 6 kvadratmeter (Volvo Personvagnar AB, 2011). Ytan
uppskattas till rektangulär form om 3,9x
meter vilket ger en brännbar area om 5,85
kvadratmeter.
Enligt utförda laborationsförsök antas effektutvecklingen öka kraftigt i brandens
inledningsskede för att sedan avta med tiden. Då det inledande brandförloppet påminner mer
om en rät linje än om en exponentiell funktion så används ekvation 1. Effektutvecklingen antas
till 186 kilowatt per kvadratmeter (se bilaga 2). Tillväxtfaktorn beräknas med ekvation 2
(Karlsson & Quintiere, 2000) och avrundas till 20 kilowatt per kvadratmeter och sekund.
(ekvation 2)
För att beräkna effektutvecklingen antas antändning ske på karossens mitt varpå branden sedan
sprider sig ut mot sidorna. Bilen delas in i tre lika delar om 1,95 kvadratmeter. Antändning i
område B och C antas ske då flamfronten nått ytornas mittpunkt (se figur 6). Flamfronten antas
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röra sig med hastigheten 1 meter per sekund (SFPE, 2002) och ingen hänsyn tas till lokal
avbrinning. Detta ger ett konservativ reslutat.

figur 6. Flamfrontens utbredning över bilen efter antändning med rödmarkerade antändningspunkter

Effektutvecklingen för yta A beräknas till 390 kilowatt (ekvation 2 och 3). Eftersom yta B och C
antänds med 1,3 sekunders fördröjning antas dessa brinna i 8,7 sekunder. Effektutvecklingen för
yta B och C beräknas till 340 kilowatt vardera. Total effekt beräknas därmed till cirka 1070
kilowatt.
(ekvation 3)
7.2.1.3 Strålningsintensitet
Den brinnande ytan approximeras till en cirkel med diametern 2,73 kvadratmeter. Flamhöjden
beräknas med ekvation 4 till cirka 1 meter (Karlsson & Quintiere, 2000) .
(ekvation 4)
Flamman approximeras till en rektangel med längden 3,9 meter och höjden 1 meter (se figur 7).
Beräkningarna görs från mitten av flamman till en punkt på roboten som antas befinna sig 0,4
meter vinkelrätt i sidled och 0,4 meter ovanför bilkarossen. Synfaktorn beräknas till 1 på grund
av det korta avståndet till den relativt stora flamman enligt ekvation 5, 6 & 7 (Drysdale, 1999).
(ekvation 5)
(ekvation 6)
(ekvation 7)
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figur 7. Visar de värden som använts vid uträkning av synfaktorn.

Flamtemperaturen antas till 1073 Kelvin (Karlsson & Quintiere, 2000) och den intilliggande
roboten antas ha en temperatur på 293 Kelvin. För att göra en konservativ bedömning antas
flamman stråla som en svartkropp med emissionstalet 1,0 då detta är dess högsta möjliga värde.
Den infallande strålningen beräknas med ekvation 8 (Karlsson & Quintiere, 2000) till 75
kilowatt per kvadratmeter.
(ekvation 8)
där
Strålningsintensiteten tyder på att roboten kommer att skadas.
För att modellen för flamhöjd skall vara giltig måste
vara ett värde mellan 1-1000. Vid
kontrollberäkning understeg
värdet 1,0 varpå modellen inte är giltig (Karlsson & Quintiere,
2000). I brist på andra modeller används framräknad flamhöjd i vidare beräkningar.
7.2.1.4 Kontroll av bränsletillgång
Två liter färg antas sprayas på karossens brännbara ytor. Den övriga färgen antas hamna på
exempelvis vinkelräta ytor som inte antas påverkas av ett eventuellt brandförlopp. Densiteten
för den tyngsta färgen är 1,202 kilogram per kvadratmeter vilket resulterar i cirka 2,4 kilogram
färg (Skyddsblad och säkerhetsdatablad, 2011). Den totala energin som kan frigöras vid en
brand beräknas, med ekvation 9 (Karlsson & Quintiere, 2000), till 48 megajoule med de tidigare
antagandena om 1,2 kilogram brännbart bränsle och en förbränningsentalpi om
megajoule
per kilogram.
(ekvation 9)
Total frigjord energi under 10 sekunder beräknas, med ekvation 10 & 11, till 4,9 megajoule.
Eftersom 4,9 megajoule är mindre än 48 megajoule kommer branden inte att slockna inom 10
sekunder.
(ekvation 10)

(ekvation 11)
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7.2.2 Scenario 2. Brand på skyddsöverdrag
Nedan presenteras beräkningar på effektutveckling och strålningsintensitet efter 10 sekunders
brand på skyddsöverdrag.
7.2.2.1 Effektutveckling
Skyddsöverdraget antas kunna delas in i två delar på vardera 1 kvadratmeter. Delen närmast
spraymunstycket, , antas vara nedstänkt med 150 till 180 gram lösningsmedelsbaserad färg
och delen bortanför, , antas vara ren. Massan färg har bestämts utifrån laborationsförsöket
(bilaga 2). Vid antändning antas branden spridas från
till
efter 5 sekunder baserat på en
från försöket uppskattad framspridningshastighet. Uppskattad effektutveckling för delarna är
kilowatt och
kilowatt (bilaga 2). Total effektutveckling beräknas med
ekvation 12 till 317 kilowatt.
(ekvation 12)
7.2.2.2 Strålningsintensitet
Det brinnande skyddsöverdraget approximeras till ett rätblock med måtten 1,25×0,4×0,4 meter
(längd×bredd×höjd). Det innebär att den brinnande ytan ovanifrån sett är 0,5 kvadratmeter.
Halva ytan bedöms bestå av nedstänkt skyddsöverdrag och halva ytan av rent skyddsöverdrag.
Vid beräkning av flamhöjd approximeras den brinnande ytan till en cirkel. Flamhöjden beräknas
med ekvation 13 (Karlsson & Quintiere, 2000) till 1,54 meter.
(ekvation 13)
Två robotar antas kunna arbeta bredvid varandra med 1 meters mellanrum. Flamman
approximeras till en rektangel med bredden 1,25 meter och höjden 1,54 meter (se Figur 8).
Indata till synfaktorn beräknas med ekvation 14 och 15 (Drysdale, 1999) till SA 0,548 och
0,713, SB = 0,64 och B = 0,25.
(ekvation 14)
(ekvation 15)
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Figur 8. Beskriver hur flamman approximeras till en rektangel.

Interpolering ger
0,1114 och
ekvation 16 (Drysdale, 1999) till

0,0584 (Drysdale, 1999). Synfaktorn beräknas med
.
(ekvation 16)

Flamtemperaturen antas till 1073 Kelvin, enligt tidigare, och den intilliggande roboten antas ha
en temperatur på 293 Kelvin. Flamman antas stråla som en svartkropp med
vilket är
mycket konservativt. Den infallande strålningen beräknas med ekvation 17 (Drysdale, 1999) till
25,4 kilowatt per kvadratmeter.
(ekvation 17)
där

7.2.3 Scenario 3. Antändning av brännbar bränsle-luftblandning
I följande beräkningar undersöks ifall koncentrationerna kan bli sådana att explosiva
blandningar kan uppkomma då ventilationen fungerar och om inte skulle fungera.
7.2.3.1 Regler och standarder
3,8 liter, av ett generellt lösningsmedel, upptar 0,7 kubikmeter vid förångning i rumstemperatur.
Detta innebär att ett rum måste ha en volym större än 70 kubikmeter för att undvika
antändningsbara koncentrationer även om den nedre brännbarhetsgränsen konservativt väljs
till 1 procent. Däremot kan lösningsmedel som sprayas överstiga den undre
brännbarhetsgränsen i strålen (NFPA 33, 2011).
Lösningsmedlens densitet är ofta högre än luft vilket medför en risk för små ansamlingar av
brännbara koncentrationer under en kort period i utrymmen där ventilationen är sämre. När
lösningmedel sprayas ökar förångningshastigheten som snabbare skapar en brännbar
koncentration. Därför ska en säkerhetsfaktor på 4 användas vilket leder till en
ventilationskapacitet om 75 kubikmeter per liter förångad lösningsmedel vid maximal påföring
(NFPA 33, 2011).
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I en spraybox ska luftströmmen vara jämnt fördelad och 75 kubikmeter luft per liter förångat
lösningsmedel är standard. Däremot kan extra ventilation vara nödvändig för att vädra ut alla
ångor (NFPA 33, 2011).
7.2.3.2 Fungerande ventilation
Explosionsgränsen för klarlack är 0,8 volymprocent (Skyddsblad och säkerhetsdatablad, 2011).
Enligt NFPA 33 sätts acceptabel koncentration till lägre eller lika med en fjärdedel av denna
koncentration, det vill säga 0,2 volymprocent. Ventilationen i lokalen,
, är enligt uppgift från
Volvo på 11 kubikmeter per sekund. Sprayboxens volym är ungefär 580 kubikmeter. Den
maximala gasmängd som får uppfylla utrymmet, , beräknas med ekvation 18 (Brandteknik,
2010) till 1,323 kubikmeter per minut. Tiden t i ekvationen visar sig vara försumbar i
sammanhanget med väljs till 1440 minuter vilket motsvarar ett dygn.
(ekvation 18)
Substansmängden beräknas med allmänna gaslagen, se ekvation 19, vid rumstemperatur och
atmosfärstryck, till cirka 55 mol.
(ekvation 19)
Då ingen molmassa för klarlacken finns att tillgå tillämpas ett intervall. Intervallet bygger på
antagandet om att molmassan inte är mindre än 58,1 gram per mol (för butan) och inte högre än
120,1 gram per mol (för trimethylbenzene). Anledningen till att trimethylbenzene väljs som
övre intervall beror på att det är den tyngsta av alla de brännbara beståndsdelarna i färgerna
sett till de tre ämnena med högst volymandel i respektive färg (Skyddsblad och
säkerhetsdatablad, 2011).
Värdena på molmassan ger ett massintervall där acceptabelt massutsläpp varierar mellan 3,20
koligram per minut till 6,61 kilogram per minut. Om 50 procent av utsprutad massa antas
avdunsta i utrymmet kan det acceptabla massutsläppet tillåtas att fördubblas till mellan 6,40
kilogram per minut och 13,22 kilogram per minut. Antagandet om att 50 procent av massan
avdunstar i sprayboxen är mycket konservativt då en stor andel antas avdunsta utanför
sprayboxen. Densiteten för färgerna antas vara 1,202 kilogram per kubikmeter vilket är den
högsta densiteten för de tre brännbara färgerna (Skyddsblad och säkerhetsdatablad, 2011). Det
acceptabla volymutsläppet beräknas med ekvation 20 till mellan 6,5 och 11 liter per minut.
(ekvation 20)
Detta ska ställas mot att 65 bilar sprayas med 4 liter färg per timme vilket ger 4,3 liter i minuten.
Slutsatsen blir således att ingen risk för explosion föreligger. Även det lägre värdet inom
intervallet är betydligt högre än det faktiska värdet.
7.2.3.3 Avstängd ventilation
Ett antagande görs om att sprayboxen är ett slutet utrymme vars enda luftombyte sker via
ventilationen. En icke fungerande ventilation leder till att koncentrationen för brännbara gaser
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konstant kommer att stiga i utrymmet. I verkligheten sker dock ett visst utbyte av luft via
öppningarna för bilarna, varpå följande resultat får anses som mycket konservativt.
Samma metod som i kapitel 21 används men med skillnaden att ventilationsflödet,
sätts till
noll. I detta scenario är tiden en betydelsefull faktor. Beräkningar gjordes vid en minut, 10
minuter respektive 30 minuter. Resultatet presenteras i tabell 5.
tabell 5. Tid för oacceptabla utsläpp av approximerad färg i utrymmet.

Tid
[min]
1
10
30

Acceptabelt utsläpp
[l/min]
4,7 - 9,7
1,8 - 4,6
0,7 - 1,3

Kommentar
Acceptabla koncentrationer
Oacceptabla koncentrationer kan inte uteslutas
Oacceptabla koncentrationer föreligger med
stor sannolikhet

7.2.4 Bedömning
Både i scenario 1 och 2 beräknas den infallande strålningsintensiteten mot skyddsobjektet
överskrida det angivna skadekriteriet 10 kilowatt per kvadratmeter vilket inte är acceptabelt.
Beräkningar för scenario 3, som har gjorts med utgångspunkt för kraven i NFPA 33, visar
däremot att en antändning av en brännbar bränsle-luftblandning ej är möjlig och kan därför
uteslutas.
De strålningsuppgifter som tagit fram med hjälp av FDS är i scenario 1 5,63 kilowatt per
kvadratmeter och för scenario 2 7,73 kilowatt per kvadratmeter. Detta resultat är mycket
avvikande från det framtagna vid handberäkningarna.

7.3 Beräkning, kontroll och bedömning av detektionssystem och
säkerhetsrutiner
Kontrollen kommer att göras utifrån NFPA 33:s gällande standard för sprayboxar och
elektrostatiska sprayboxar.

7.3.1 Kontroll synfält
Enligt figur 9 täcks Spraybox 16 till största del av två IR-detektorer. Den yta som endast täcks av
en IR-detektor anses försumbar då samtliga robotar samt transportbandet täcks av minst två IRdetektorer. Detektorerna har kapacitet att upptäcka en 0,1 kvadratmeter stor brand på femtio
meters avstånd. Med avseende på sprayboxens mått anses därför IR-detektorernas räckvidd
vara tillräcklig.
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figur 9. De fyra IR-detektorernas kombinerade synfält över Spraybox 16.

7.3.2 Regler och standarder
Enligt de krav som ställs av NFPA 33 ska aktivering av brandlarmssystemet automatiskt:






Sätta igång ett lokalt larm vid sprayboxen
Sända en signal till byggnadens larmsystem
Stänga av transportbandet
Stänga av sprayrobotarna
Stoppa all transport in och ut ur sprayboxen

Utöver detta ska även ventilationssystemet i sprayboxen fortsätta vara igång efter att
brandlarmet har aktiverats.
NFPA 33 säger även att elektrostatiska sprayboxar måste ha flamdetektorer i utrymmet som ska
kunna reagera inom en halv sekund efter att en flamma har uppstått. I samband med detta
måste strömmen slås av och potentialskillnader urladdas.
Dessutom måste personal vara välinformerad om säkerhetsprocedurer, underhåll av systemen
eller andra rutiner (NFPA 33, 2011).

7.3.3 Bedömning
De fyra IR-detektorerna i Spraybox 16 är flamdetektorer enligt NFPA:s krav. Aktivering av
släcksystemet genererar ett totalt produktionsstopp vilket uppfyller kraven för avstängning av
sprayrobotar, transportband, transport in och ut ur sprayboxarna samt att strömmen slås av.
Spraybox 16 uppfyller även kravet att ventilationen skall vara igång samt att signal går till
byggnadens larmsystem (se kapitel 0). Detektionstiden på en halv sekund tas upp i
diskussionen. Personalen antas uppfylla de krav som ställs av NFPA 33.

7.4 Beräkning, kontroll och bedömning av sprinklersystem.
Kontrollen kommer att göras utifrån NFPA 33:s gällande standarder för släcksystem av
elektrostatiska sprayboxar.

7.4.1 Kontroll av High Speed Delugesystem
Vid kontroll av High Speed Delugesystemet används programmet AACALC7, i vilket High Speed
Delugesystemet ritas upp enligt figur 10. Utöver detta uppskattas längden från
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sprinklercentralen till Spraybox 16 genom att mäta ut avståndet mellan dessa på serviceritning
9826720. Det uppmätta avståndet på 34 meter multipliceras sedan med en faktor 1,5 för att
kompensera för rörens dragning inne i Måleriet. Höjdskillnaden mellan sprinklercentralen och
taket på Spraybox 16 utläses till tolv meter enligt samma serviceritning (Serviceritning
9826720, blad 24, 2003). Höjdskillnaden mellan looprör och gridrör samt sprinklerhuvudets
nedsänkning uppskattades på plats till 0,5 meter respektive 0,2 meter. I programmet definieras
samtliga sprinklerhuvuden enligt tabell 6.

figur 10. Schematisk skiss över High Speed Delugesystemet i Spraybox 16. Samtliga mått anges i meter.

7.4.2 Kontroll av pumpsystem
Enligt kapitel 5.3.2 ger den eldrivna och den dieseldrivna pumpen samma flöde vid samma tryck.
Enligt uppgifter ifrån Volvo Personvagnar AB är pumpkurvorna i princip identiska och därför
görs endast en kontroll. Kontrollen omfattar en systemkurva, se figur 11, vilket visar pumpkurva
och flödeskurva över den totala verkningsytan samt en punkt för total verkningsyta då flödet i
sämsta sprinkler är 40,7 millimeter per minut.
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7.4.2.1 Resultat
Sprinklerkontrollen (se bilaga 1) visar att systemet klarar kravet på att hastigheten inte får
överstiga tio meter per sekund i rören (Jensen, 2001). Kontrollen visar även att efterfrågat tryck
och vattenflöde överensstämmer väl mellan ritnings- och kontrollberäkningar, se tabell 6.
Kontrollen visar dessutom att beräknat tillgängligt tryck är lägre än enligt ritning V53-02-001.
tabell 6. Beräknade värden för tryck och vattenflöde i jämförelse med värden från ritning V53-02-001.

Från ritning

Beräknat

Efterfrågat tryck

5,7

5,7

Efterfrågat vattenflöde

3815

3913

Tillgängligt tryck

8,0

6,4

Tillgängligt vattenflöde

-

4232

Systemkurvan i figur 11, visar att kravet för sämsta sprinkler ligger under pumpkurvan vilket
innebär att pumpens kapacitet är tillräcklig.

Systemkurva
9
8

Tryck bar]

7
6

Systemkurva

5
4

Pumpkurva

3
Krav för 40,7 mm/min i
sämsta sprinkler

2
1
0
0

5000
10000
Flöde [l/min]

15000

figur 11. Systemkurva över High Speed Delugesystemet och den dieseldrivna pumpen.

7.4.3 Regler och standarder
Enligt NFPA 33 skall ett automatiskt sprinklersystem för sprayboxar designas enligt Extra
Hazard (Group 2), EH2, och uppfylla de krav som finns i NFPA13. EH2 definieras enligt följande:
“Extra hazard (Group 2) occupancies shall be defined as occupancies or portions of other
occupancies with moderate to substantial amounts of flammable or combustible liquids or
occupancies where shielding of combustibles is extensive” (NFPA 13, 2010).
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Enligt NFPA 33 kan följande släcksystem användas för elektrostatiska sprayboxar:




Delugesystem
Torra kemiska släcksystem
Gassläcksystem

Ett delugesystem skall dimensioneras hydrauliskt (NFPA 13, 2010) och har krav på:







en vattentäthet på 24,4 millimeter per minut (NFPA 33, 2011)
en manuell aktiveringsmekanism (NFPA 33, 2011)
våtrörsystem i hela lokalen (NFPA 33, 2011)
en vattentillgänglighet i 90 till 120 minuter (NFPA 13, 2010)
ett tryck mellan 0,5 och 12,1 bar vid sprinklerhuvudet (NFPA 13, 2010)
att de sprinklerhuvud som installeras skall bytas ut om de målas över (NFPA 13, 2010)

7.4.4 Bedömning
High Speed Delugesystemets vattenflöde genererar vattenstrålar och översköljande vatten
beroende på var i sprayboxen vattnet träffar. Därför finns en viss risk att vatten kommer tränga
in vid robotens led.
High Speed Delugesystemet som är installerat i Spraybox 16 har en vattentäthet på 40,7
millimeter per minut och uppfyller kravet på vattentäthet. Enligt pumpkurvan genereras ett
tryck inom intervallkravet.
Måleriets sprinklercentral är uppkopplad mot Göteborgs kommunala vattennät vilket är en
tillräcklig vattenreserv (Berg, Global Risk Manager, Volvo, 2011) med avseende på kravet om
vattentillgänglighet. Sprinklerhuvudets öppna design (BETE, 2011) gör det okänsligt för
färgrester vilket anses uppfylla kravet om att inte behöva bytas ut om de kontamineras av
färgrester.
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8 Förslag på åtgärder
I följande kapitel resoneras om hur brandskyddet i sprayboxen kan förbättras. Underlag för de
kriterier som har använts hämtas ifrån NFPA 13, NFPA 33 och SBF 115:2.

8.1 Egenskaper hos detektorer
Här presenteras olika detektorers egenskaper och dess funktion i det aktiva systemet.

8.1.1 IR-detektorer
IR-detektorer detekterar endast bränder som ger upphov till koldioxid, vilket är en av gaserna
som färgerna i sprayboxen kommer att generera vid en brand. En IR-multispektrumdetektor har
lägre fellarmsfrekvens än vad IR-singeldetektorn har (Nilsson & Holmstedt, Kompendium i
Aktiva system - Detektion, 2008). IR-multispektrumdetektorn anses vara mycket passande i
sprayboxen då en relativt snabb detektion krävs. Med avseende på frekvensen fellarm finns inga
påtagliga störkällor i sprayboxen och därför kan både en IR-singeldetektor och en IRmultispektrumdetektor användas.

8.1.2 UV-detektorer
UV-detektorer detekterar gnistor, ljusbågar, blixtrar samt alla sorters flambränder. De tillhör de
snabbaste detektorerna som går att finna på marknaden. UV-strålning kan dock hindras från att
nå UV-detektorn, om strålningen absorberas av aceton, etanol eller toluen (Nilsson & Holmstedt,
Kompendium i Aktiva system - Detektion, 2008). Färgresterna i sprayboxen kan påverka UVdetektorn negativt, vilket kan avhjälpas med en fastmonterad fläkt på detektorn, som håller den
ren (Blomqvist, 2011).

8.1.3 Rökdetektorer
Färgerna som används i sprayboxen ger upphov till tjock svart rök som antas kunna detekteras
av såväl optiska som joniserande detektorer (Skyddsblad och säkerhetsdatablad, 2011).
Kombinationen av att brandgaserna tappar sin termiska stigkraft med höjden, samt att det finns
ett homogent nedåtriktat luftflöde i sprayboxen, kan leda till en fördröjd reaktion hos detektorn.
Detta anses inte acceptabelt då en snabb detektion krävs för att skyddsobjekten inte ska ta
skada.

8.1.4 Samplande system
Ett samplande system detekterar med god noggrannhet samt är pålitligt då även små brännbara
gaskoncentrationer kan upptäckas. Det är dock ett långsamt detektionssytem (Nilsson &
Holmstedt, Kompendium i Aktiva system - Detektion, 2008), vilket inte är passande i
sprayboxen.

8.1.5 Värmedetektorer
Med samma resonemang som för rökdetektorerna så är värmedetektorer ett förhållandevis
långsamt detektionssystem (Nilsson & Holmstedt, Kompendium i Aktiva system - Detektion,
2008), vilket därför är olämpligt att ha i sprayboxen.

8.1.6 Gasdetektorer
Gasdetektorer kan användas för att upptäcka brännbara gaskoncentrationer och kan därför
larma innan risk för explosion uppstår (Nilsson & Holmstedt, Kompendium i Aktiva system Detektion, 2008). I detta fall bedöms denna funktion inte behövas då utrymmet har en så pass
hög luftomsättning att ingen risk för brännbara koncentrationer föreligger. Om ventilationen
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fallerar kan oacceptabla koncentrationer visserligen uppstå, men eftersom en avstängd
ventilation ger upphov till larm så antas problemet upptäckas redan innan gasdetektorerna
hunnit aktiveras.

8.1.7 Val av detektionssystem
Samplande system, rök-, värme-, IR-singel- och gasdetektor utesluts med hänvisning till tidigare
angivna begränsningar.
UV-detektorer samt IR-multispektrumdetektorer, med avseende på både rumsskydd och
punkskydd, behandlas i diskussionen.

8.2 Egenskaper hos släckmedel
I följande kapitel presenteras tänkbara släckmedel och dess egenskaper med avseende på
sprayboxen.

8.2.1 Pulver
Pulver lämpar sig som släckmedel vid bränder i vätska samt gas (Nilsson, Aktiva system - Pulver
och PGA, 2011), vilket är bränder man kan förvänta sig i sprayboxen. Sprayboxen har dock ett
stort krav på renhet och är därmed känslig för exempelvis pulverrester. Detta innebär att
sanering krävs efter släckning, vilket kan ta upp till flera veckor eller månader (Berg,
Mailkonversation, 2011).

8.2.2 Vattendimma och övriga gasformiga släckmedel
Släckning med vattendimma eller gasformiga släckmedel är en bra släckmetod då nedsmutsning
bör undvikas. Vattendimma antas även ge mindre vattenskador på elektronisk utrustning
jämfört med sprinklersystem. För att uppnå optimal släckeffekt, med vattendimma samt
gasformiga släckmedel som rumsskydd, är ett slutet område att föredra (Särdqvist, 2006). I
detta fall finns dock stora öppningar i väggar samt golv. Med tanke på att en snabb och effektiv
släckning är att föredra anses därför inte släckning med vattendimma vara tillräckligt
tillförlitligt, då det är viktigt att släcksystemet släcker och inte bara dämpar branden.
Gasformiga släckmedel kan även användas som punktskydd (Berg, Global Risk Manager, Volvo,
2011). Gasformiga släckmedel kan sprutas direkt ifrån roboten och kan därför fungera vid
släckinsatser. Det ställer dock stora krav på detektorer som snabbt måste kunna detektera små
gnistor. Detektorerna får inte heller vara känsliga för nedsmutsning då det förekommer
färgrester i sprayboxen. Även vattendimma kan även användas som punktskydd monterat på en
robot. Vid släckning i närheten av en kaross som sprayas, antas ett gasformigt släckmedel ha
mindre negativ påverkan på karossen ur kontamineringssynpunkt än vad vattendimman har.
Koldioxid är att föredra av gassläckmedlen eftersom den inte kontaminerar utrustning och
karosser till skillnad från andra gaser. Ytterligare fördelar med koldioxid är att den tar mindre
plats vid lagring och är billigare att fylla på än till exempel kväve och argon (Minimax, 2011).
Att beakta är dock att många av de gasformiga släckmedlen är hälsoskadliga i de mängder som
krävs vid släckning (Nilsson, Aktiva system - Gasformiga släckmedel, 2011). Detta är viktigt att
beakta då det kan vistas människor i sprayboxarna.
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8.2.3 Skum
Vid skumfyllnad krävs ett relativt tätt utrymme så att skummet hålls på plats (Särdqvist, 2006).
Sprayboxen har stora öppningar i så väl väggar som golv och det går därför inte att skumfylla
utrymmet.
Skum kan även användas som punktskydd. Skum lämpar sig dock inte om det misstänks kunna
komma i kontakt med metallföremål, då skum kan få dessa att korrodera (Nilsson, Aktiva system
- skum, 2011). I sprayboxen kan skummet därför antas ha en korrosiv effekt på skyddsobjekten.
Vid användning av skum kommer sanering att krävas vilket, som tidigare har nämnts, kan ta
lång tid.

8.2.4 Vatten (sprinklersystem)
Med utgångspunkt i NFPA 33 är det nuvarande High Speed Delugesystemet ett av fyra möjliga
sprinklersystem som bör användas som släcksystem i en spraybox (NFPA 33, 2011). Sprinkler
anses vara en effektiv släckmetod i detta fall. Släckning med sprinkler kan ge skador på robotens
led, medan resten av delarna tål High Speed Delugesystemets vattentäthet. Då sprayboxens golv
består av galler, med strömmande vatten under, kan vattnet från sprinklerna passera ut samma
väg.

8.2.5 Val av släckmedel
Pulver, skum samt gasformiga släckmedel som rumsskydd utesluts med hjälp av tidigare skrivna
begränsningar.
Gasformiga släckmedel som punktskydd, vattendimma som punktskydd, vattendimma som
rumsskydd, samt vatten tas upp i diskussionen.

8.3 Passiva system
Här presenteras förslag på åtgärder gällande robotarnas vattenkänslighet samt dess
skyddsöverdrag.

8.3.1 Vattenkänslighet
Leden vid robotarnas spraymunstycke är den del som har lägst vattentålighet. Denna tålighet
skulle kunna förbättras genom ett vattenavstötande skyddsöverdrag, utöver det skyddsöverdrag
som redan finns. Eftersom detta är den känsligaste delen på roboten bör denna finnas på
Måleriet som reservdel.

8.3.2 Lättantändligt överdrag
Då skyddsöverdraget blir mer lättantändligt när det är täckt av färg, och därmed mer känsligt för
infallande strålning, är detta något som bör ses över. Att byta överdraget oftare är en enkel
åtgärd. Ett annat alternativ är att använda ett mindre absorberande överdrag.
En mindre skyddskåpa, i icke brännbart material, som fästs fram vid spraymunstycket skulle
kunna fungera som skydd till överdraget. Då detta dessutom är den mest troliga platsen för
gnistbildning är det extra viktigt att skyddsöverdraget inte blir nedsmutsat. Dock bör det
beaktas att inuti kåpan kan det genereras en högre koncentration av brännbara gaser och att det
finns en risk att denna koncentration av bränsle-luft kan komma innanför brännbarhetsområdet.

8.4 Aktiva system
Här presenteras förslag på åtgärder gällande detektionstid och släcksystem.

29

VBR082, Aktiva System

Grupp 3

8.4.1 Detektionstid
Detektionerna har en inställbar fördröjningstid på tre, sex eller tolv sekunder. Denna bör sänkas
ifrån sex till tre sekunder, om ett punkskydd inte väljs, då snabb bekämpning av branden
prioriteras. Då detektorerna är av typen IR-multispektrumdetektor samt att sprayboxen har få
störkällor bör inte detektionstiden ha någon inverkar på antalet falsklarm.

8.4.2 Punktskydd
Ett system med punktskydd kan utformas så att befintliga färgslangar på roboten kan användas
för tillförsel av släckmedel (Minimax, 2011). Det är dock viktigt att dessa slangar tål den
temperatur och tryck släckmedlet kräver.
Två alternativ för placering av detektorer ses som rimliga. En placering på roboten, vid till
exempel spraymunstycket, har som fördel att den är nära den tänkbara gnistkällan vilket kan ge
en ökad känslighet och därmed snabbare detektionstid. En stor nackdel med denna placering är
att det krävs ett ingrepp på roboten för montering och detektorn kan kontamineras av färg. Det
andra alternativet är att taket delas in i olika zoner varvid adresserbara detektorer fördelas jämt
över dessa. Robotens släcksystem kan sedan kopplas till en eller flera zoner och därmed bara
aktiveras av förutbestämda detektorer.
För detektering av gnistor används UV-detektorer av höghastighetstyp. UV-detektorerna kan
detektera en gnista på ett par millisekunder (Holt, 2011) vilket är nödvändigt då släckning krävs
innan flamman sprider sig. Då roboten förflyttar sig med en hastighet på upp till 1,5 meter per
sekund är det viktigt att den stannar direkt efter detektion för att punktskyddet ska träffa
flamman.
Med produkter från Autronica Fire and Security AS finns detta system i form av
ljusbågsdetektering i högspänningsanläggningar. Systemet detekterar och aktiverar släckning på
några millisekunder på ett avstånd av sex till tio meter (Holt, 2011).
Ett krav vid användning av koldioxidsystem är att det måste blockeras manuellt innan
personalen får tillträde till utrymmet (Svenska Brandförsvarsföreningen, 2001).
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9 Kontroller av föreslagna aktiva system
I följande kapitel presenteras beräkning, kontroll och bedömning av föreslagna brandscenarier
och aktiva system. Underlag för kriterier har hämtats ifrån gällande standarder i NFPA 13 och
NFPA 33.

9.1 Beräkning, kontroll och bedömning av brandscenarier
I följande kapitel redovisas beräkningar av brandscenarier med sänkt detektionstid och dess
påverkan på brandskyddet behandlas i diskussionen.

9.1.1 Brandscenario 1 – Brand i färg på bilkaross
Beräkningar av effektutveckling efter 7 sekunder gjordes enligt samma beräkningsmetodik som
i kapitel 7.2.1 vilket gav följande resultat:

Total effekt och flamhöjd efter 7 sekunder blir således:

Strålningsintensiteten på 75 kilowatt per kvadratmeter antas vara densamma vid båda tiderna,
oberoende av effektutvecklingen, då detta inte märkbart påverkar synfaktorn eftersom den i
båda fallen är större än tabellvärden (Drysdale, 1999).

9.1.2 Brandscenario 2 – Brand på skyddsöverdrag
Beräkningsgången är exakt den samma som i kapitel 7.2.2 med skillnaden att effektutvecklingen
antas vara 100 kilowatt (bilaga 2). Den beräknade strålningsintensiteten blir 14,9 kilowatt per
kvadratmeter vilket innebär att skadekriteriet 10 kilowatt per kvadratmeter inte klaras.
Däremot resulterar 3 sekunders snabbare detektionstid att den infallande strålningsintensiteten
minskas till 10,5 kilowatt per kvadratmeter.

9.2 Beräkning, kontroll och bedömning av detektionssystem
I följande kapitel redovisas detektionssystemet för punkskyddet.

9.2.1 Punktskydd med koldioxid
Den tilltänka detektorplaceringen är i taket ovanför karosserna. Denna placering har valts
utifrån att det går att detektera en bensinbrand med 13 centimeter i diameter på avståndet 30
cm på max 5 millisekunder samt att det tar 5 sekunder att upptäcka en brand med 18 centimeter
i diameter på 6 meters avstånd (Spectrex Inc, 2011). Detta visar att kort avstånd mellan detektor
och brand är viktigt. Eftersom ett kort avstånd är väsentligt för detektionstiden bör
detektorerna placeras nedsänkta från taket. Att detektorerna är nedsänkta under
sprinklerhuvudena innebär att detektorerna måste vara skyddade enligt minst IP-klass x6 vilket
detektor Sharpeye 20/20f uppfyller (Spectrex Inc, 2011).
Ett annat alternativ är ett High Speed Detection-system som kan detektera en ljusbåge på sex
meters avstånd på bara några millisekunder (Holt, 2011). Detta detektionssystem gör att en
nedsänkning av detektorerna ifrån taket inte blir nödvändig.
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9.3 Beräkning, kontroll och bedömning av släcksystem
I följande kapitel redovisas släcksystemet för punktskyddet.

9.3.1 Punktskydd
Mängden koldioxid som behövs bedöms enligt SBF 115:2 och beräknas med ekvation 22 . Då
ingående storheter är specifika för SBF 115:2 anges dessa under ekvationen. Eftersom
släckmedlet ska förvaras vid rumstemperatur kommer ett högtryckssystem att användas. En
faktor, KB, för erforderlig koldioxidmängd väljs för sprutmålning och torkanläggningar till 1,2
och verkningstiden väljs enligt krav på punktskydd till 30 sekunder. Ett ytterligare krav är en
utströmningskapacitet på 16 kilogram per minut och kubikmeter (Svenska
Brandförsvarsföreningen, 2001). Branden som ska släckas antas upptäckas fort och därmed
används en brinnande yta på 0,1 0,1 kvadratmeter.
(ekvation 22)
Ingående storheter:
m = Koldioxidkvantitet [kg]
A = VV + 30 AOV
V = VV + VZ
AV = Total omslutningsarea inklusive öppningar [m2]
AOV = Yta öppningar som antas vara öppen vid släckning [m2]
VV = Total rumsvolym [m3]
VZ = Tilläggsvolym för ej avstängd volym [m3]
KB = Faktor beroende på typ av brännbart ämne
Enligt volymberäkningsmetoden (Svenska Brandförsvarsföreningen, 2001) används en ”antagen
teoretisk volym” vid punktskydd. Väggar och tak ska vara minst 0,6 meter ifrån det skyddade
objektet. Den ”antagna teoretiska volymen” har formen av ett rätblock med fyra sidor på 0,6 +
0,1 + 0,1 meter och höjden 0,6 meter. Eftersom även rummets golv är öppet används hela
omslutningsarean som öppen vid släckningsberäkningen. Ventilationen i rummet på 11
kubikmeter per sekund och rummets yta på 126 kvadratmeter ger, under de 30 sekunder som
systemet ska vara aktivt, ett Vz på 4,45 kubikmeter. Detta ger en krävd koldioxidkvantitet på 54
kilogram. Eftersom ett högtryckssystem används ökas den erforderliga mängden med 40
procent. Detta ger en total kvantitet på 75 kilogram koldioxid per robot.
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10 Diskussion
Vid bestämning av skadekriterierna valdes en kritisk strålningsintensitet vilken bygger på
laborationsförsöket. Försöken genomfördes med pilotlåga och visade på en momentan
antändning på skyddsöverdraget, nedstänkt med klarlack, redan vid en strålningsintensitet på
ungefär fyra kilowatt per kvadratmeter. Motsvarande strålningsintensitet för ett rent
skyddsöverdrag gav antändning vid 25 kilowatt per kvadratmeter. I verkligheten antas
skyddsöverdraget antändas utan hjälp från pilotlåga varpå kritisk strålning bör vara högre än
fyra kilowatt per kvadratmeter. Samtidigt antas skyddsöverdraget vara kontaminerat med
färgrester, varpå antändning bör inträffa vid lägre strålningsintensiteten än 25 kilowatt per
kvadratmeter. Skadekriteriet bestämdes därför till tio kilowatt per kvadratmeter.
För att modellen för beräkning av flamhöjd skall vara giltig måste
ha ett värde från 1 till 1000
(Karlsson & Quintiere, 2000). Vid kontrollberäkning understeg
värdet 1 för såväl scenario 1
som scenario 2. Modellen är därför inte giltig. Resultaten bedöms dock inte som helt orimliga
och i brist på andra modeller används därför framräknad flamhöjd i vidare beräkningar.
Eftersom simuleringarnas gridberoende flamhöjd inte kontrollerats används inte resultaten i
rapporten.
Uppskattningen av tillväxtfaktorn, , för scenario 1 kan vara förknippad med osäkerheter
eftersom det bygger på ett småskaligt försök som har skalats upp. Det beror på att
effektutveckling och massavbrinning riskerar att underskattas eftersom värmeledningen till
förvaringskärlets ytor är stor. Detta är inte fallet vid större pölbränder då ytorna generellt sett
upptar en liten del av pölens volym. En uppskalning anses trots det som rimlig då det tunna
lagret färg kan leda till stora energiförluster via ledning till karossen, liknande det som sker vid
småskaliga försök.
Även vid brand på robot, Scenario 2, så antogs effekten utifrån uppskalning av ett mindre
testresultat, med hänvisning till samma resonemang som vid scenario 1. En kvadratmeter av
materialet antogs vara nedstänkt med ungefär 150 till 180 gram klarlack, vilket ger en osäkerhet
i bedömd effektutveckling då mängden färg inte är känd i det verkliga fallet. Antagandet om att
en kvadratmeter rent skyddsöverdrag antänds efter fem sekunder kan också anses som osäkert
då detta bygger på observation av materialets egenskaper.
Observationer av hur ett skyddsöverdrag beter sig vid brand visar att materialet smälter för att
sedan bli till en kletig brinnande massa. Vid scenariot om brand på robot, scenario 2, antogs allt
brinnande material fastna på roboten. Vid ett verkligt scenario kan det inte uteslutas att partier
av skyddsöverdraget skulle falla av och därmed inte bidra till effektutveckling och
strålningsintensitet. Beräknad strålningsintensitet och effektutveckling kan därför anses som
konservativa värden.
Enligt de skadekriterier som antagits för robotarna så överskrids den kritiska
strålningsintensiteten vid samtliga brandscenarier. Även om High Speed Delugesystemet
aktiveras tre sekunder snabbare så kommer kritisk strålning inte att kunna undvikas. Något som
trots det motiverar en tidigare aktivering av släcksystemet är möjligheten att snabbt kunna
minska brandgasutvecklingen då dessa brandgaser antas innehålla en mängd skadliga partiklar
som kan leda till en tidskrävande sanering. Vid ett verkligt scenario behöver inte antändning av
skyddsöverdraget innebära att roboten skadas momentant. Om branden bekämpas inom ett par
sekunder finns möjligheten att roboten inte skadas allvarligt trots att skadekriterierna uppfyllts.
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De befintliga IR-detektorerna, i kombination med High Speed Delugesystemet, ger inte en
tillräckligt snabb bekämpning av branden för att skadekriterierna ska klaras. Beräkningar visar
att den nuvarande aktiveringstiden, på cirka tio sekunder, riskerar att skada robotarna med ett
eventuellt kostsamt produktionsstopp som följd. Genom att sänka detektionstiden för IRdetektorerna ifrån sex sekunder till tre sekunder, samt ta bort den fördröjda signalen till High
Speed Delugesystemet, sänks tiden till aktivering till cirka sju sekunder. Detta medför en
snabbare bekämpning av branden i släckzonen.
De befintliga IR-detektorerna anses vara ett bra val då de ger få fellarm samt har en snabb
detektionstid. Vid ombyggnation, eller installation av ytterligare sprayboxar, i Måleriet anses en
IR-singeldetektor fungera lika väl som en IR-multispektrumdetektor eftersom sprayboxen anses
ha få störkällor. UV-detektorer, som kunde varit ett alternativ, har en snabbare detektionstid
men då det tar tid att tömma pilotsystemet anses den snabbare detektionstiden vara försumbar i
sammanhanget.
Enligt NFPA33 ska flamdetektorn reagera på uppkomsten av en flamma, inom en halv sekund,
för att sedan skicka ut signaler om diverse åtgärder (produktionsstopp, urladda
potentialskillnader med mera). Däremot står det inget om hur lång tid som får gå innan dessa
åtgärder utförs. Eftersom NFPA:s resonemang inte anses vara optimalt görs därför en egen
bedömning om att bland annat produktionsstopp, urladdning av potentialskillnader samt
aktivering av släcksystemet bör ske omgående efter detektion.
Den befintliga sprinklerritningen, med beräknat efterfrågat vattenflöde samt tryck stämmer väl
överens med rapportens resultat. Den tillämpade vattentätheten på 40,7 millimeter per minut är
nästan dubbelt så stor som den, enligt NFPA 33, krävda vattentäthet på 24,4 millimeter per
minut. Detta är viktigt att ha i åtanke då robotarna är känsliga för vattenpåföring. Dock tar det
längre tid att dämpa branden med en lägre vattentäthet.
Att ha en nollvision av bränder i sprayboxen inte är realistiskt och rapporten utgår ifrån att det
kan uppstå en gnista som eventuellt medför en brand. Robotarna anses ta stor skada av en brand
medan det endast är leden vid spraymunstycket som kan ta skada av vattnet. Eftersom
aktivering av släcksystem, enligt krav från NFPA, genererar driftstopp och att det dessutom
måste genomföras en omfattande sanering borde leden kunna bytas ut under detta driftstopp.
Det är dock viktigt att denna reservdel finns på plats för att undvika ytterligare förseningar av
produktionen.
Att vatten i det här fallet är effektivt på lösningsmedelsbaserade färger är tack vare den höga
vattentäthet som ges av ett delugesystem. Den höga vattentätheten är betydelsefull då branden
måste bekämpas snabbt för att hindra spridning och strålning mellan robotarna. Att använda
vattendimma som släckmedel skulle visserligen ge mindre vattenskador på robotarna, i
jämförelse med ett delugesystem, men det är osäkert hur effektivt och snabbt ett sådant system
skulle släcka branden. Detta främst då det är högt i tak samt att utrymmet inte är slutet.
Robotens skyddsöverdrag blir betydligt känsligare för infallande strålning om det kontamineras
med färgrester. Detta kan åtgärdas genom att byta skyddsöverdrag oftare, använda ett icke
absorberande skyddsöverdrag och eventuellt sätta ett krav på hur kontaminerade dessa får
vara. En annan åtgärd skulle kunna vara att sätta ett mindre konformat skydd fram vid
spraymunstycket för att förhindra färgspridning bak i det egna skyddsöverdraget. Det är dock
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viktigt att denna kåpa ej är så stor att den påverkar robotens rörlighet. Dessutom bör den
utformas på så sätt att det inte kan ansamlas brännbara koncentrationer av lösningsmedel.
Genom att installera ett punktskydd kan risken för bränder på exempelvis karossen minskas.
Punktskyddet bör aktiveras av en snabb UV-detektor, vars aktivering inte ger driftstopp eller
aktivering av High Speed Delugesystemet. Genom att UV-detektorn upptäcker tändkällan redan i
gniststadiet sker en tidig aktivering av släcksystemet, varpå en eventuell gnista eller flamma kan
släckas redan innan flamman hunnit uppnå en storlek av betydelse. Därefter skulle
produktionen kunna fortgå utan behov av längre produktionsstopp. Att UV-detektor väljs beror
på dess känslighet och snabba aktivering.
Vid val av släckmedel för punktskydd anses koldioxid vara det bästa alternativet. Den främsta
orsaken till detta är att den inte kontaminerar sprayboxen men även att den tar mindre plats vid
lagring. Det finns ingen personrisk eftersom systemet är blockerat när personal befinner sig i
sprayboxen.
High Speed Delugesystemet anses vara ett fullgott komplement om effektutvecklingen blir så
pass hög att punktskyddet inte lyckas förhindra en brand. Punktskyddet bör kunna släcka de
flesta gnistor innan två IR-detektorer har larmat. Vid aktivering av High Speed Delugesystemet
bör punkskyddet avaktiveras.
En brist i rapporten är att den tillämpade standarden, Fords bulletin 34.01 - draft 2, som använts
vid dimensionering av de befintliga aktiva systemen ej har analyserats ingående. Rapporten har
utgått ifrån gällande NFPA-standarder då dessa är internationellt accepterade. Eftersom
standarder från NFPA är omfattande så kan någon detalj vid dimensioneringen har förbisetts.
Resultaten är rimliga och uppfyller kraven för samtliga NFPA-standarder.
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11 Slutsats
Beräkningar visar att nuvarande aktiva system inte ger ett fullgott skydd för robotarna. Volvo
rekommenderas därför att vidta något av följande åtgärder:





Förkorta aktiveringstiden av High Speed Delugesystemet genom att låta IR-detektorerna
sända signal för tömning av pilotsystemet redan efter tre sekunders detektion. Förkortad
aktiveringstid uppfyller dock inte skadekriterierna men de negativa konsekvenserna blir
mindre omfattande. Alternativet bedöms som en snabb och enkel åtgärd.
Byta skyddsöverdrag oftare eller använda icke absorberande skyddsöverdrag.
Installera ett gassläcksystem som punktskydd vid varje robot. Signal för aktivering av
befintligt High Speed Delugesystem bör ske efter sex sekunder om punktsläcksystemet
misslyckats med att släcka branden. Detta alternativ anses vara bäst för att undvika ett
driftstop och eventuella skador på skyddsobjekten till följd av brand på bilkaross eller av
sprinkleraktivering.
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Bilaga 1 - Sprinkler
I figur presenteras vattentätheten till vänster (millimeter per minut) samt hastigheten för
vattenflödet till höger (meter per sekund) för High Speed Delugesystemet. Datan är framtagen i
programmet AACALC7.

figur 1. Vattentätheter och hastigheter för befintligt sprinklersystem

41

VBR082, Aktiva System

Grupp 3

42

VBR082, Aktiva System

Grupp 3

Bilaga 2 - Laborationsförsök
För att kunna göra så träffsäkra antaganden och beräkningar som möjligt i de brandscenarier
som lyfts fram är det nödvändigt att ha tillgång till bra brandteknisk data om ingående bränslen.
Det handlar om de färger som används vid sprayning av karosser och skyddsöverdrag till
robotarna. Den information som funnits tillgänglig har inte varit fullständig och därför har
laborationsförsök utförts för att komplettera indata vid beräkningar.
Testerna utfördes i ett brandtekniskt laboratorium på Fysicum vid Lunds universitet.
Utrustningen som har använts är en konkalorimeter, utrustad med en pilotlåga och en våg, och
kopplad till en huv för mätning av syre- och koldioxidkoncentrationer. Hela apparaturen är
kopplad till en dator som loggar data. Med denna utrustning kan massavbrinning,
förbränningsentalpi, effektutveckling samt tid till antändning bestämmas. Observera att tiden i
vissa figurer startar innan antändning skett.

Test av billack
Lösningsmedelsbaserad och vattenbaserad billack införskaffas hos en billackerare. Den
lösningsmedelsbaserade lacken är dock en klarlack och saknar pigment.
Syfte och mål
Testet syftar till att bestämma de båda lackernas antändningsförmåga och maximal
effektutveckling per ytenhet samt att studera brandförloppen.
Metod
De båda lackerna hälls i ett litet kärl som placeras under konkalorimetern. Ingen
strålningsintensitet används, antändning sker med tändsticka.
Resultat
Vattenbaserad lack är omöjlig att antända, även med en tändare.
Lösningsmedelsbaserad lack är mycket lättantändlig och ger upphov till en nästan momentan
spridning. Branden sotar mycket. Följande värden erhålls:
g/m2s
MJ/kg
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figur 1. Visar effektutveckling vid förbränning av klarlack.
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figur 2. Visar massavbrinning vid förbränning av klarlack.

Förbränningsentalpin på 12,2 megajoule per kilogram anses vara för låg på grund av
osäkerheter vid försöken, bland annat värmedelning till kärlet.

Test av skyddsöverdrag
Vid besöket på Volvo Personvagnar AB mottogs bitar av skyddsöverdrag. Skyddsöverdraget
består av någon slags textil, antagligen en syntetisk sådan.
Syfte och mål
Testet syftar till att bestämma skyddsöverdragets antändningsförmåga och
effektutvecklingskurva samt att studera dess brandförlopp.
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Metod
Cirka 100 kvadratcentimeter stora bitar av skyddsöverdraget placeras under konkalorimetern.
Flera försök görs med olika strålningsintensiteter.
Resultat
Skyddsöverdragen är relativt svårantändliga via strålning. Däremot smälter och kokar
skyddsöverdraget och i samband med att materialet rör sig under värmepåverkan sker
antändning vid kontakt med pilotlågan. Slutsatsen blev att skyddsöverdraget bör kunna
antändas av en gnista.

Effekt vid 25 kw/m2
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figur 3. Visar effektutveckling vid förbränning av rent skyddsöverdrag med infallande strålning på 25
kilowatt per kvadratmeter.

Test av billack på skyddsöverdrag
Slutligen kombineras försök där skyddsöverdrag är nedstänkta med billack.
Syfte och mål
Testet syftar till att bestämma det kontaminerade skyddsöverdragets antändningsförmåga och
effektutvecklingskurva samt att studera dess brandförlopp.
Metod
Innan tygbitarna placeras under konkalorimetern stänks de ner med 1,5 till 1,8 gram lack en till
två minuter före antändning. Flera försök görs med olika strålningsintensiteter.
Resultat
Skyddsöverdrag nedstänkt med vattenbaserad lack brinner sämre än motsvarande rent
skyddsöverdrag. Dessa resultat är därför inte intressanta att vidare presentera.
Skyddsöverdrag nedstänkta med lösningsmedelsbaserad lack antänds mycket snabbt, i princip
oberoende av strålningsintensitet som varierades mellan 4,2 till 30 kilowatt per kvadratmeter.
Pilotlågans inverkan misstänks dock vara betydelsefull.
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HRR [kW/m2]
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figur 4. Visar effektutveckling vid förbränning av skyddsöverdrag med lackstänk med infallande strålning på
10 kilowatt per kvadatmeter.
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Bilaga 3 – Kod för FDS
Här presenteras kod vid FDS-simuleringen.

Scenario 1
--- Volvo Cars Corporation: Lackverkstad --&HEAD CHID='VOLVOkaross', TITLE='Lackverkstad, karossbrand'/
--- Grid --&MESH ID='Mesh_0.1', IJK=192,80,54, XB=0.0,19.2,0.0,8.0,0.0,5.4/
--- Simulation time --&TIME T_BEGIN=-60.0, T_END=20.0/
--- Building properties --&MATL SPECIFIC_HEAT=0.92, CONDUCTIVITY=1.2, DENSITY=2100.0, ID='concrete'/
&SURF MATL_ID='concrete', THICKNESS=0.2, ID='MY_SURFACE'/
&SURF MATL_ID='concrete', THICKNESS=0.6, ID='MY_SURFACE2'/
&MATL SPECIFIC_HEAT=1.52, CONDUCTIVITY=0.23, DENSITY=1140.0, ID='durex'/
&SURF MATL_ID='durex', THICKNESS=0.1, ID='MY_SURFACE3'/
--- MISC properties --&MISC SURF_DEFAULT='MY_SURFACE', BNDF_DEFAULT=.FALSE./
&BNDF QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX'/
--- Design fire (Fuel) --&REAC ID='PAINT',
C=7.0,
H=13.0,
O=0.0,
N=0.0,
IDEAL=.false.,
HEAT_OF_COMBUSTION=2.8E4,
SOOT_YIELD=0.181/
&RADI NUMBER_RADIATION_ANGLES=2080, RADIATIVE_FRACTION=0.3/ sfpe s.809 rent
lösningsmedel
--- Burner Surface --&SURF ID='BURNER1',
COLOR='RED',
HRRPUA=182.9
RAMP_Q='ramp1'/
&RAMP ID='ramp1', T= 0.0,
&RAMP ID='ramp1', T= 1.0,
&RAMP ID='ramp1', T=11.0,
&RAMP ID='ramp1', T=13.0,
&SURF ID='BURNER2',
COLOR='ORANGE RED',
HRRPUA=182.9
RAMP_Q='ramp2'/
&RAMP ID='ramp2', T= 1.0,

F=0.0
F=1.0
F=1.0
F=0.0

/ --875 -/
/
/

F=0.0 /
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&RAMP ID='ramp2', T= 1.8, F=1.0 /
&RAMP ID='ramp2', T=11.0, F=1.0 /
&RAMP ID='ramp2', T=13.0, F=0.0 /
--- Burner --&OBST XB=5.0,6.30,3.2,4.7,1.5,1.6, SURF_IDS='BURNER2','INERT','INERT'/
&OBST XB=6.3,7.60,3.2,4.7,1.5,1.6, SURF_IDS='BURNER1','INERT','INERT'/
&OBST XB=7.6,10.9,3.2,4.7,1.5,1.6, SURF_IDS='BURNER2','INERT','INERT'/
--- The Compartment ----- Floor and ceiling --&OBST XB=0.0,19.2,0.0,8.0,0.0,0.2, SURF_ID='MY_SURFACE'/ Floor
&OBST XB=0.0,19.2,0.0,8.0,5.2,5.4, COLOR='INVISIBLE'/
--- Outer Walls --&OBST
&OBST
&OBST
&OBST

XB=0.0,0.6,0.0,8.0,0.0,5.4, SURF_ID='MY_SURFACE2'/
XB=18.6,19.2,0.0,8.0,0.0,5.4, SURF_ID='MY_SURFACE2'/
XB=0.0,19.2,0.0,0.2,0.0,5.4/
XB=0.0,19.2,7.8,8.0,0.0,5.4/

--- Holes --&HOLE XB=-0.01,0.61,3.0,5.0,0.2,2.2/
&HOLE XB=18.59,19.21,3.0,5.0,0.2,2.2/
&VENT XB=0.0,0.0,3.0,5.0,0.2,2.2, SURF_ID='OPEN',/
&VENT XB=19.2,19.2,3.0,5.0,0.2,2.2, SURF_ID='OPEN'/
--- Ventilation --&SURF ID='IN_VENT', COLOR='BLUE', VOLUME_FLUX=-11.0,
RAMP_V='IN_VENT_RAMP_V'/
&RAMP ID='IN_VENT_RAMP_V', T=-120.0, F=1.0/
&RAMP ID='IN_VENT_RAMP_V', T=0.0, F=1.0/
&RAMP ID='IN_VENT_RAMP_V', T=300.0, F=1.0/
&VENT XB=1.0,18.2,0.6,7.4,5.2,5.2, SURF_ID='IN_VENT'/
&SURF ID='OUT_VENT', COLOR='YELLOW', VOLUME_FLUX=11.0,
RAMP_V='OUT_VENT_RAMP_V'/
&RAMP ID='OUT_VENT_RAMP_V', T=-120.0, F=1.0/
&RAMP ID='OUT_VENT_RAMP_V', T=0.0, F=1.0/
&RAMP ID='OUT_VENT_RAMP_V', T=300.0, F=1.0/
&VENT XB=1.0,18.2,3.5,4.5,0.2,0.2, SURF_ID='OUT_VENT'/
--- Robots ----- Robot1 --&OBST XB=2.6,3.4,0.2,0.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=2.8,3.2,0.4,0.8,0.8,2.0, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=2.8,3.2,0.4,2.6,2.0,2.4, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
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&DEVC ID='Ra_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=2.6,3.4,0.2,0.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Ra_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=2.8,3.2,0.4,0.8,0.8,2.0/
&DEVC ID='Ra_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=2.8,3.2,0.4,2.6,2.0,2.4/
--- Robot2 --&OBST XB=6.6,7.4,0.2,0.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=6.8,7.2,0.4,0.8,0.8,2.0, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=6.8,7.2,0.4,2.6,2.0,2.4, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&DEVC ID='Rb_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=6.6,7.4,0.2,0.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Rb_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=6.8,7.2,0.4,0.8,0.8,2.0/
&DEVC ID='Rb_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=6.8,7.2,0.4,2.6,2.0,2.4/
--- Robot3 --&OBST XB=10.9,11.7,0.2,0.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=11.1,11.5,0.4,0.8,0.8,2.0, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=11.1,11.5,0.4,2.6,2.0,2.4, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&DEVC ID='Rc_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=10.9,11.7,0.2,0.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Rc_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=11.1,11.5,0.4,0.8,0.8,2.0/
&DEVC ID='Rc_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=11.1,11.5,0.4,2.6,2.0,2.4/

--- Robot4 --&OBST XB=15.9,16.7,0.2,0.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=16.1,16.5,0.4,0.8,0.8,2.0, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=16.1,16.5,0.4,2.6,2.0,2.4, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&DEVC ID='Rd_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=15.9,16.7,0.2,0.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Rd_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=16.1,16.5,0.4,0.8,0.8,2.0/
&DEVC ID='Rd_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=16.1,16.5,0.4,2.6,2.0,2.4/
--- Robot5 --&OBST XB=2.6,3.4,7.2,7.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
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&OBST XB=2.8,3.2,7.2,7.6,0.8,2.0, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=2.8,3.2,5.6,7.6,2.0,2.4, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&DEVC ID='Re_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=6.6,7.4,7.2,7.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Re_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=2.8,3.2,7.2,7.6,0.8,2.0/
&DEVC ID='Re_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=2.8,3.2,5.6,7.6,2.0,2.4/
--- Robot6 --&OBST XB=6.6,7.4,7.2,7.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=6.8,7.2,7.2,7.6,0.8,2.0, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=6.8,7.2,5.6,7.6,2.0,2.4, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&DEVC ID='Rf_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=6.6,7.4,7.2,7.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Rf_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=6.8,7.2,7.2,7.6,0.8,2.0/
&DEVC ID='Rf_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=6.8,7.2,5.6,7.6,2.0,2.4/
--- Robot7 --&OBST XB=10.9,11.7,7.2,7.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=11.1,11.5,7.2,7.6,0.8,2.0, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=11.1,11.5,5.6,7.6,2.0,2.4, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&DEVC ID='Rg_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=10.9,11.7,7.2,7.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Rg_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=11.1,11.5,7.2,7.6,0.8,2.0/
&DEVC ID='Rg_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=11.1,11.5,5.6,7.6,2.0,2.4/
--- Robot8 --&OBST XB=15.9,16.7,7.2,7.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=16.1,16.5,7.2,7.6,0.8,2.0, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=16.1,16.5,5.6,7.6,2.0,2.4, COLOR='ORANGE RED',
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&DEVC ID='Rh_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=15.9,16.7,7.2,7.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Rh_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=16.1,16.5,7.2,7.6,0.8,2.0/
&DEVC ID='Rh_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=16.1,16.5,5.6,7.6,2.0,2.4/
--- Output data ---
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Temperature and radiative heat flux
--- Temperature --&DEVC ID='Temp_1', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,0.25/
&DEVC ID='Temp_2', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,0.45/
&DEVC ID='Temp_3', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,0.65/
&DEVC ID='Temp_3b', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,0.85/
&DEVC ID='Temp_4', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,1.05/
&DEVC ID='Temp_4b', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,1.25/
&DEVC ID='Temp_5', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,1.45/
&DEVC ID='Temp_6', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,1.65/
&DEVC ID='Temp_7', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,1.85/
&DEVC ID='Temp_8', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,2.05/
&DEVC ID='Temp_9', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,2.25/
&DEVC ID='Temp_10', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,2.45/
&DEVC ID='Temp_11', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,2.65/
&DEVC ID='Temp_12', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,2.85/
&DEVC ID='Temp_13', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,3.05/
&DEVC ID='Temp_14', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,3.25/
&DEVC ID='Temp_15', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,3.45/
&DEVC ID='Temp_16', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,3.65/
&DEVC ID='Temp_17', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,3.85/
&DEVC ID='Temp_18', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,4.05/
&DEVC ID='Temp_19', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,4.25/
&DEVC ID='Temp_20', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,4.45/
&DEVC ID='Temp_21', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,4.65/
&DEVC ID='Temp_22', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=2.25,6.25,4.85/
&DEVC ID='Temp_23', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,0.25/
&DEVC ID='Temp_24', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,0.45/
&DEVC ID='Temp_25', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,0.65/
&DEVC ID='Temp_26', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,0.85/
&DEVC ID='Temp_27', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,1.05/
&DEVC ID='Temp_28', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,1.25/
&DEVC ID='Temp_29', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,1.45/
&DEVC ID='Temp_30', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,1.65/
&DEVC ID='Temp_31', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,1.85/
&DEVC ID='Temp_32', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,2.05/
&DEVC ID='Temp_33', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,2.25/
&DEVC ID='Temp_34', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,2.45/
&DEVC ID='Temp_35', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,2.65/
&DEVC ID='Temp_36', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,2.85/
&DEVC ID='Temp_37', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,3.05/
&DEVC ID='Temp_38', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,3.25/
&DEVC ID='Temp_39', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,3.45/
&DEVC ID='Temp_40', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,3.65/
&DEVC ID='Temp_41', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,3.85/
&DEVC ID='Temp_42', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,4.05/
&DEVC ID='Temp_43', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,4.25/
&DEVC ID='Temp_44', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,4.45/
&DEVC ID='Temp_45', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,4.65/
&DEVC ID='Temp_46', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=6.1,6.25,4.85/
&DEVC ID='Temp_47', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,0.25/
&DEVC ID='Temp_48', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,0.45/
&DEVC ID='Temp_49', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,0.65/
&DEVC ID='Temp_50', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,0.85/
&DEVC ID='Temp_51', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,1.05/
&DEVC ID='Temp_52', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,1.25/
&DEVC ID='Temp_53', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,1.45/
&DEVC ID='Temp_54', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,1.65/
&DEVC ID='Temp_55', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,1.85/
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ID='Temp_56', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,2.05/
ID='Temp_57', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,2.25/
ID='Temp_58', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,2.45/
ID='Temp_59', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,2.65/
ID='Temp_60', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,2.85/
ID='Temp_61', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,3.05/
ID='Temp_62', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,3.25/
ID='Temp_63', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,3.45/
ID='Temp_64', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,3.65/
ID='Temp_65', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,3.85/
ID='Temp_66', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,4.05/
ID='Temp_67', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,4.25/
ID='Temp_68', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,4.45/
ID='Temp_69', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,4.65/
ID='Temp_70', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=10.5,6.25,4.85/
ID='Temp_71', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,0.25/
ID='Temp_72', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,0.45/
ID='Temp_73', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,0.65/
ID='Temp_74', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,0.85/
ID='Temp_75', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,1.05/
ID='Temp_76', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,1.25/
ID='Temp_77', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,1.45/
ID='Temp_78', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,1.65/
ID='Temp_79', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,1.85/
ID='Temp_80', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,2.05/
ID='Temp_81', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,2.25/
ID='Temp_82', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,2.45/
ID='Temp_83', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,2.65/
ID='Temp_84', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,2.85/
ID='Temp_85', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,3.05/
ID='Temp_86', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,3.25/
ID='Temp_87', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,3.45/
ID='Temp_88', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,3.65/
ID='Temp_89', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,3.85/
ID='Temp_90', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,4.05/
ID='Temp_91', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,4.25/
ID='Temp_92', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,4.45/
ID='Temp_93', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,4.65/
ID='Temp_94', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=15.75,6.25,4.85/
ID='Temp_95', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,0.25/
ID='Temp_96', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,0.45/
ID='Temp_97', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,0.65/
ID='Temp_98', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,0.85/
ID='Temp_99', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,1.05/
ID='Temp_100', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,1.25/
ID='Temp_101', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,1.45/
ID='Temp_102', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,1.65/
ID='Temp_103', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,1.85/
ID='Temp_104', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,2.05/
ID='Temp_105', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,2.25/
ID='Temp_106', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,2.45/
ID='Temp_107', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,2.65/
ID='Temp_108', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,2.85/
ID='Temp_109', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,3.05/
ID='Temp_110', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,3.25/
ID='Temp_111', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,3.45/
ID='Temp_112', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,3.65/
ID='Temp_113', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,3.85/
ID='Temp_114', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,4.05/
ID='Temp_115', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,4.25/
ID='Temp_116', QUANTITY='TEMPERATURE', XYZ=18.55,4.05,4.45/

52

VBR082, Aktiva System
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC
&DEVC

ID='Temp_117',
ID='Temp_118',
ID='Temp_119',
ID='Temp_120',
ID='Temp_121',
ID='Temp_122',
ID='Temp_123',
ID='Temp_124',
ID='Temp_125',
ID='Temp_126',
ID='Temp_127',
ID='Temp_128',
ID='Temp_129',
ID='Temp_130',
ID='Temp_131',
ID='Temp_132',
ID='Temp_133',
ID='Temp_134',
ID='Temp_135',
ID='Temp_136',
ID='Temp_137',
ID='Temp_138',
ID='Temp_139',
ID='Temp_140',
ID='Temp_141',
ID='Temp_142',

Grupp 3
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',
QUANTITY='TEMPERATURE',

XYZ=18.55,4.05,4.65/
XYZ=18.55,4.05,4.85/
XYZ=0.65,4.05,0.25/
XYZ=0.65,4.05,0.45/
XYZ=0.65,4.05,0.65/
XYZ=0.65,4.05,0.85/
XYZ=0.65,4.05,1.05/
XYZ=0.65,4.05,1.25/
XYZ=0.65,4.05,1.45/
XYZ=0.65,4.05,1.65/
XYZ=0.65,4.05,1.85/
XYZ=0.65,4.05,2.05/
XYZ=0.65,4.05,2.25/
XYZ=0.65,4.05,2.45/
XYZ=0.65,4.05,2.65/
XYZ=0.65,4.05,2.85/
XYZ=0.65,4.05,3.05/
XYZ=0.65,4.05,3.25/
XYZ=0.65,4.05,3.45/
XYZ=0.65,4.05,3.65/
XYZ=0.65,4.05,3.85/
XYZ=0.65,4.05,4.05/
XYZ=0.65,4.05,4.25/
XYZ=0.65,4.05,4.45/
XYZ=0.65,4.05,4.65/
XYZ=0.65,4.05,4.85/

--- Radiation ----- Layer Height --&DEVC XB=9.0,9.0,1.2,1.2,0.2,5.2, QUANTITY='LAYER HEIGHT', ID='Layer' /
--- End of simulation --&TAIL /

Scenario 2
Jämfört med scenario 1 skiljer sig endast styckena för effektutveckling och brännarytan. De
förändrade raderna presenteras nedan.
--- Burner Surface --&SURF ID='BURNER',
COLOR='BLACK',
RAMP_Q='ramp'
HRRPUA=203.2 / -- tänkt att 3 sidor brinner, tot HRR 351kW
&RAMP ID='ramp', T= 0.0, F=0.0 /
&RAMP ID='ramp', T= 1.0, F=1.0 /
&RAMP ID='ramp', T=10.0, F=1.0 /
&RAMP ID='ramp', T=12.0, F=0.0 /

---- klippt---- Robot2, flyttad, brinner ---
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Grupp 3

&OBST XB=9.5,10.3,0.2,0.8,0.2,0.8, COLOR='ORANGE
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=9.7,10.1,0.4,0.8,0.8,2.0, COLOR='ORANGE
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./
&OBST XB=9.7,10.1,0.4,1.3,2.0,2.4, COLOR='ORANGE
SURF_ID='MY_SURFACE3', BNDF_OBST=.TRUE./ brinner
&OBST XB=9.7,10.1,1.3,2.6,2.0,2.4,

RED',
RED',
RED',
ej

SURF_ID6='BURNER','BURNER','MY_SURFACE3','MY_SURFACE3','MY_SURFACE3','B
URNER',
BNDF_OBST=.TRUE./ --- brinner --&DEVC ID='Rb_1', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=9.5,10.3,0.2,0.8,0.2,0.8/
&DEVC ID='Rb_2', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=9.7,10.1,0.4,0.8,0.8,2.0/
&DEVC ID='Rb_3', QUANTITY='RADIATIVE HEAT FLUX', STATISTICS='MAX',
XB=9.7,10.1,0.4,2.6,2.0,2.4/
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