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2 
VERKAN AV SLÄCKMEDEL PÄ GASFASBRÄNDER

Vid de flesta bränder är de brännbara pyr o lysga ser na

ursprungligen inte blandade med luft och utgör därför

till stor del turbulenta diffusionsflammor. Huvuddelen

av den kunskap vi har om släckmedelsverkan i gasfas

berör emellertid förblandade laminära flammor. Experi

ment i förblandade flammor kan ge information om t ex

information som inte kan erhålla
reaktionskinetik. överföring av
genom studium av dif�usionsflammor. 

försöksresultat från förblandade flammor till diffu

sionsflammor är emellertid behäftad med stor osäkerhet.

Kunskap om släckmedelsverkan i gasfasbränder erhålls

bäst genom att renodla gasfasverkan i experimenten. 

Denna renodling åstadkomms genom att man tar bort den

värmeåterkoppling till den brinnande ytan som före

kommer i en verklig brand. De brännbara gaserna leds

därför vanligen med konstant hastighet till förbrän-

ningsområdet i gasfasexperiment. 

2.1 FÖRBLANDADE FLAMMOR

2 .1.1 Brännbarhetsgränser

Från experimentella erfarenheter är det känt att

brännbara gasblandningar kan förldra sin förmåga att

vidmakthålla en förbränningsvåg om man tillför en

utspädande gas. Denna utspädande gas kan vara ett

överskott av bränsle. ett överskott av luft eller ett

överskott av en annan gas. Gränserna mellan brännbar

och obrännbar blandning kallas brännbarhetsgränser. 
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