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Sedan några år tittbaka genomför SP Fire Research funktionskontro[[ av sprinkler som har demonterats från sprinkLeran-
täggningar i Sverige och Fintand. Resultaten visar att de flesta sprinkter fungerar som de ska, däremot är det vanligare att
den termiska trögheten överskrider acceptabla värden.

Enligt den svenska standarden för vattensprinklersystem SS-EN
1284 5 :201 5 "Automatiska sprinklersystem - Utförande, installa-
tion och underhåll" och Brandskyddsföreningens tilläggsdokument
SBF 120:7 "Regler för automatiskt vattensprinklersystem" bör en in-
spektion av våtrörsystem göras senast 25 är elter installationen. För
torrörsystem är kravet senast tio är efter installationen. Utöver in-
spektionen bör sprinkler demonteras och funktionsprovas. Minst 20
sprinkler av varle typ bör provas, lör attfä ett bra underlag för be-
dömning av funktionsdugligheten av sprinklerna i den verkliga an-
läggningen.

Prorrrttaget antas vara representativt för samtliga installerade
sprinkler och bör vara slumpmässigt. Om särskild miljöpåverkan
inom en sektion eller utrymme föreligger eller om sprinkler uppvisar
tecken på påverkan kan dock sådana sprinkler väljas ut.

Ftera egenskaper provas
Enligt rekommendationerna i SS-EN 12845:201,5 skall sprinklerna
bedömas avseende:
a) Funktionsduglighet.
b) Aktiveringstemperatur.
c) Förändring av K-faktor.
d) Påverkan på spridningsbild.
e) Påverkan på spridningsbild av delar som fastnar på sprinklerok

eller spridarplatta vid aktivering ("lodgement").
f) Värmekänshghet (RTI-värde) för sprinklerns termiska känsel-

k opp.

Aktiveringstemperatur mäts normalt på mellan fyra och sex sprink-
ler och RTI-värde på öwiga sprinkler. Vid mätningen av RTl-värdet
trycksätts sprinklerna med vatten och på så sätt provas även funk-
tionsduglighet, eventuell påverkan av spridningsbild och om de-
lar lasrtar på sprinklerok eller spridarplatta vid aktivering ("lodge-

Figur 3 Sprinkter som varit installerade i ett pappersbruk och som är mer e[[er mindre täckta av cellutosafibrer.
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Sprinldernas driftstU

Varje symbol representerar upp Ull 2 obseruationer

Figur I De provade sprinkterna drifttid, baserat på sprinklernas
tittverkningsår. Den genomsnittliga driftstiden för de provade
sprinklerna är 34 år.
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Sprinldertinv€rkare

Figur 2 Förekommande sprinklertil[verkare btand de provade sprink-
lerna. Här ses att några få tittverkare dominerat den svenska
och finska marknaden.
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--: -: : :: . <=:-, \-'-c, ' l =:.:-.riig F\ro\ r-t,ng rr K-i:ktorrt gor'
.,.::. :.:. rr:; iin',i!-r.ll.t t'eJömnrnqet-i skulle föranleda detta, trl1
ai..: :i ,.ra :i ts:iiifl]ne .1\ sprlnlilernas Lnlopp.

-L :: iormarron om sprurklerna och resulaaten från provningarna
i.:g=' r:-, i en d:rraLras och hiir redor-isas en del av resultaten. När detta
skr:ivs imehaller: datebasen infonnation om drygt 1200 sprinkler.

Hur [änge har sprinkterna vä{'it i dnätt?
I rn:1nga fall l.rar sprinklerna varit i drift berydligt längre än 25 år men
det är heller inte ovanligt att sprinklerna inte varit driftsatta särskilt
länge, se figur 1.

Den genomsnittliga drifttiden för de provade sprinklerna är 34 år.

Den 1ängsta drifttiden var 69 är (sprinkler: tillverkade år 1945) och
den kortaste tiden två år (sprinkler tillverkade är 2012).

Vit[ca tahrikat åren prowats?
Figur 2 visar vilka sprinklerfabrikat som varit representerade i prov-
nir.rgarna. Här ses aft några fabrikat, Grinnell, Reliable Automatic
Sprinkler Co. ( R.A.SCO), G\7 Sprinkler A./S och Viking Corporation,
dominerat marknaderna. I något enstaka fall har det inte gått att sä-

kerstäl1a tillverkaren.

Ovrig imformätImm svri sprirnkist"sie otrh ari#igsrninganna
Från databasen går det också att se att drygt 95 "Ä av sprinklerna har:

demonterats från våtrörst stem och att drvgt två tredjedelar (67 %)
av sprinklerna är konventionella uppåt- eller nedåtriktade sprinkler.
Drvgt 20 7o av sprinklerna har demonterats från garage, 1 0 % från
industriverksamheter, 9 '/" hän kontor och on-rkring 8 % från köp-
centrum och butiker.

Witlca fet föreBså)mrtnen?
Det kanske allvarligaste felet är om en sprinkler inte aktiverar över-
huvudtaget eller att ett lbrhöjt vattentryck krävs för att ventilen skall
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-l r :r spnnklern:L. Elentpel Fi1 ors;lkcr .rr f.rrg p.l venltlen. ..Ltt

sprinklern är tiickt med tibrer', anlilndr.rin.q ar O-ringst:itrlingar el1er

skador: pä glasbulben. Ett erempel på sprinkler täckta med cellulosa-
fibrer visas i figur 3. Sprinklerna har vant installerade i en p.rppers-
bruk ocl.r var tillverkade 1980.

Ett vanligare fe1, som inte är iika visuellt uppenbatt som det som
redor.isas ovan, är att den termiska trögheten (RTl-r'ärdet) hos
sprinklerna överskrider vad som kan anses acceptabelt. Drygt l0%
av de sprinkler som har provats har dett:r fel. Ofta finns det eft sam-
bancl mellan eft iörhöit RTI-värde och forhold aktiverir.rgstemperatur.
Därför :ir det viktigt afi pro\ruftaget ir.rnehåller så många sprinkler att
båda dessa egenskaper kan provas.

Förändring av K-faktom görs normalt visuellt genom att grirnska
sprinklernas ir.rlopp och munsq'cksöppning. I osäkra fall kan ett 1lö-

destest genomföras men det har hittills aldrig bedömts som nödviin-
digt. Det normala är att inloppen har ett tunt skikt av avlagringar. I
de fall en större mängd sediment noteras är det oftast löst sittande att
det spolas bort r.id aktivering. I den verkliga sprinkleranläggningen är
det dock viktigt art rörs,vstemel spolas rent för att undvika igensiltt-
ning av sprinkler.

Påverkan pä spridningsbilden av delar som fastnar på sprinklerok
eller: spridarplatta vrd aktivering ("1odgement") är också n.r1-cket

ovanligt. Detta är dock en egenskap som undersöks berydligt mer in-
gående vid t.vpprovning idag än t ad som var fallet för: äldre sprinkler.

Nlekaniska skador på i första hand spridarplattan förekommer
men dessa defel<ter är trolign is inte s-vstematiska utan beror på att
enskilda sprinkler har skadats r.id eller efter installationen. Orn det är
vanligt i den verkliga installationen bör förstås sprinklerna bvtas ut.

rr.,; ;':'".,*i.! l,ir:,;l li *l,i
Tvr,ät nnehåller inte SS-EN I2845:2015 några rekommendationer
niir en förnvad kontroll bör genon-rföras. Intuitivt bijr dock tidsinter-
valler varer kortare än 25 år; särskilt om tidsinten'allet för den första
funktionskontrollen överskridits och om sprinklerna är installerade i
en miljö dar de 1öper lisk att priverkas.
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Ventisol är inte bara en tillverkare av
rökluckor.

Vi är jäkligt duktiga på elektroniken
också.

Vi designar anläggningar, fabrikstes-
tar kompletta system innan leverans
och självklart kan vi drifisätta hela
anläggningen.

Hör av dio om du
vitl veta rierl VE NTISOL
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