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SAMMENDRAG

I denne rapporten presenteres en fullskalatest gjennomført 31. januar 2017 der
målet var å finne ut hvor stor brannen blir før den blir detektert av en
varmedetekterende kabel montert i et stålrør og en flammedetektor.
Flammedetektoren detekterte brannen umiddelbart etter antenning i det oppsettet
som ble testet. Den varmedetekterende kabelen montert i stålrør detekterer ikke
brannen før brannen hadde spredt seg helt til røret.
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1

Innledning

1.1

Målsetting

Målet er å gjennomføre en fullskalatest for å finne ut hvor stor brannen blir før den blir
detektert av en varmedetekterende kabel i et stålrør montert oppunder raft og en
flammedetektor.

2

Testoppsett

2.1

Store forsøkshall ved SP Fire Research

Testene ble gjennomført inne i store forsøkshall ved SP Fire Research, Trondheim.
Hallen er utstyrt med et ventilasjonssystem med tilluft gjennom kanaler i gulvet og
utlufting gjennom vifter i taket. Testene ble gjennomført med ventilasjonssystemet
avstengt. En skjematisk oversikt over hallen er presentert i Figur 2-1.

Figur 2-1

Oversikt over dimensjoner og ventilasjon for store forsøkshall ved SP
Fire Research.

2.2

Testfasaden

Testoppsettet bestod av en vegg bygget av OSB-plater. Veggen var 4,8 m bred og 2,5 m
høy med et takoverheng på 0,5 m holdt oppe av bjelker med senteravstand på 0,6 m . En
tegning av veggen er vist i Figur 2-2 og bilder av veggen er vist i Figur 2-3 og Figur 2-4.
Den midterste delen av veggen ble kledd med 3 mm tykk kryssfiner testet i henhold til
IMO Res. A.653(16) med antennelses tid under 35 sekunder og 350 mm spredning på
under 100 sekunder tilsvarende kryssfiner som brukes i IMO Res. 265(84) [1,2].
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Figur 2-2

Tegning av veggen som ble brukt under testen.

Figur 2-3

Testveggen sett forfra. Flammedetektoren sees øverst til høyre og den
nederste varmedetekterende kabelen er plassert i stålrøret. Den
andre varmedetekterende kabelen er montert under taket.
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Figur 2-4

Oversikt over testveggen sett fra siden og viser flammedetektoren og
plasseringen av de to stålrørene med varmedetekterende kabel.

2.3

Detektorer

2.3.1

Varmedetekterende kabel

I følge produktdatablad oversendt fra kunden er Honeywell TH 88 en varmedetekterende
kabel som kortslutter ved 88 ºC. Se produktdatablad i vedlegg A. Kabelen ble montert i et
stålrør med ytre diameter 16 mm og en godstykkelse på 1,2 mm.
Detektorsystemet ble utvalgt, levert og montert av kunden til testen 2017-01-31. SP Fire
Research har ingen kjennskap om egenskapene til det testede produktet representerer de
gjennomsnittlige egenskapene til produktet.

2.3.2

Flammedetektor

Flammedetektoren brukt under testen var en Autronica Autroflame IR flame detector BG201. Se produktdatablad i vedlegg B.
Detektorsystemet ble utvalgt, levert og montert av kunde til testen 2017-01-31. SP Fire
Research har ingen kjennskap om egenskapene til det testede produktet representerer de
gjennomsnittlige egenskapene til produktet.

2.4

Instrumentering

2.4.1

Temperatur

Alle termoelement ble logget på SP Fire Researchs loggesystem med en frekvens på
1 Hz.
For å måle gasstemperatur ble det benyttet kapslete termoelement av type K med
diameter 1,5 mm. Det ble målt gasstemperatur 5 cm over brannkilden og i nært rørene
overkant av hvert av rørene med de varmedetekterende kablene, 5 cm ut fra veggen.
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2.4.2

Bilder og film

Bilder og video ble tatt der det var relevant for dokumentasjon av forsøkene.

3

Testprosedyre

Den varmedetekterende kabelen plassert i et stålrør som beskrevet i kapittel 2.3.1 og
festet til veggen ved hjelp av kabelklips i stål i to høyder; 2,0 m og 2,4 m over bakkenivå.
Flammedetektoren ble montert øverst i hjørne på veggen slik at deteksjonsområdet dekket
hele veggen.
Brannen ble antent i senter av veggens bredde ved hjelp av en FM Global standard
tennbrikett som består av cellulosevatt rullet sammen til en rull med diameter på7,6 cm
og lengde på 15,2 cm. Vatten ble vætet med 23,5 cl heptan og lagt i en polyetylenpose.

4

Resultater

Det tok 6 sekunder fra brannkilden ble antent til flammedetektoren detekterte brannen. En
oversikt over brannbildet på detektsjonstidspunktet er vist i Figur 4-1.

Figur 4-1

Brannbildet idet flammedetektoren detekterte brannen, 6 sekunder
etter brannstart.

Etter ca. fire minutter avtok brannen etter at temperaturen har vært stabil på rundt 100 °C
ved begge de varmedetekterende kablene. Ettersom brannen avtok ble kryssfinerplatene
brekt opp for at brannen skulle få bedre tak og spre seg oppover. Etter 7 minutter og 55
sekunder detekterte den varmedetekterende kabelen installert på 2,0 m brannen og 25
sekunder etter dette detekterte den varmedetekterende kabelen installert på 2,4 m
brannen. Brannbildet i hvert av tilfellene er vist i henholdsvis Figur 4-2 og Figur 4-3.
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Figur 4-2

Brannbildet idet den nederste varmedetekterende kabelen detekterer
brannen, 7 minutter og 55 sekunder etter brannstart.

Figur 4-3

Brannbildet idet den øverste varmedetekterende kabelen detekterer
brannen, 8 minutter og 20 sekunder etter brannstart.

25 sekunder etter at den siste varmedetekterende kabelen detekterte brannen ble brannen
slokket. Skadene på veggen etter test er vist i Figur 4-4. En oversikt over
temperaturmålingene gjort på oversiden av hvert rør er vist i Figur 4-5.
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Temperatur [°C]

Figur 4-4

Skadene på veggen rett etter brannen ble slokket, 8 minutter og 44
sekunder etter brannstart.
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Figur 4-5

Grafen viser temperaturene målt rett over rørene med de
varmedetekterende kablene. Deteksjonstidspunktene fra
flammedetektoren og de to varmedetekterende kablene er vist med
vertikale linjer.

5

Diskusjon

Flammedetektoren detekterte brannen etter 6 sekunder. Det kan likevel bemerkes at
avstanden mellom detektoren og brannen kun var ca. 3 m mens detektoren er godkjent
for å brukes på avstander opptil 25 m. Avstanden kan ha hatt innvirkningen på
deteksjonstiden noe som innebærer at deteksjonstiden kan være lenger i faktiske branner.
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Det ble valgt en liten startbrann for at flammedetektoren ikke skulle detektere
startbrannen, men brannen på veggen. En større startbrann ville gjort at brannspredningen
hadde vært raskere og ikke avtatt slik som det ble observert her. At det ble brukt plater
som overflate i stedet for planker og ventilasjonsforholdene i testhallen kan ha hatt
innvirkning på brannutviklingen i testen. Det er derfor viktig å ikke se på tid til aktivering
som en parameter, men heller sammenlikne hvordan brannbildet er når de ulike
detektorene detekterer brannen.
Rundt tre minutter ut i testen ble det over en periode målt stabile temperaturer rundt
100 °C i nærheten av begge rørene med de varmedetekterende kablene uten at disse
detekterte brannen. Et bilde som viser brannbildet ved dette tidspunktet er vist i Figur 5-1.
At den varmedetekterende kabelen ikke detekterer denne brannen er i tråd med testene
gjennomført i strålingsovn beskrevet i SPFR rapport F17 20188:01 [3] der tilsvarende
varmedetekterende kabel montert i stålrør ikke detekterte i løpet av 30 min ved
temperaturer rundt 100 °C. Figur 4-5 viser at den flammedetekterende kabelen i stålrør
trenger temperaturer mellom 250 og 350 °C på en tidsperiode over et halvt minutt for å
detektere brannen. Den nederste kabelen detekterer brannen først, men tidsforskjellen
mellom de to kablene er liten. Dette stemmer overens med forøk gjennomført på
Høgskolen på Vestlandet våren 2013 [4].

Figur 5-1

Brannbildet etter 2 minutter og 53 sekunder idet temperaturene rundt
kabelen ligger stabilt på ca. 100 °C.

6

Konklusjon

Flammedetektoren detekterer startbrannen umiddelbart etter antenning på avstanden den
er montert på. Den varmedetekterende kabelen montert i stålrør detekterte ikke brannen
før den hadde spredt seg helt til kabelen.
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