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1 Inledning
________________________________________________________________________

1. INLEDNING
1.1 Bakgrund
Den kemiska industrin har under vårt århundrade utvecklats från en närmast
hantverksmässig hantering till storindustri. Antalet substanser som framställs och
bearbetas har ökat enormt. Krav på utbyte och snabbhet har lett till storskalighet och en
allt mera avancerad processteknologi med höga tryck och temperaturer under
framställning och bearbetning. Avancerad teknik innebär ofta en ökad sårbarhet samt att
defekter i det tekniska systemet kan förorsaka allvarliga personskador och omfattande
materiell skadegörelse. Denna utveckling har medfört allt större krav på säkerhet och
inom industrierna har säkerhetstänkandet allt mera betonats. Orsaker till och konsekvenser av tänkbara olyckor analyseras med målsättningen att så långt som möjligt
eliminera olycksorsakerna.
Inträffade kemikalieolyckor har visat att missöden vid tillverkning, lagring, transport
och hantering kan leda till dramatiska händelseförlopp, utbredda skadeområden och ett
stort antal personskador. Vid stora läckage av lättflyktiga och toxiska kemikalier bildas
gasmoln som ibland driver långa sträckor i vindriktningen innan de av turbulensen
utspäds till ofarliga koncentrationer. Vid bränder inom kemiska fabriker och kemikalieförråd kan giftiga reaktionsprodukter åstadkomma stor skadegörelse i omgivningen.
Utsläpp av brandfarliga substanser kan bilda gasmoln, som orsakar s k fria gasmolnsexplosioner om de kommer i kontakt med en tändkälla innan de hunnit spädas ut till
koncentrationer under antändbarhetsgränsen. Sådana explosioner medför ofta förödande
skador av tryckvågen och livsfarliga brännskador på människor, samt många gånger
utbredda bränder. Verkansområdet når ibland hundratals meter från utsläppspunkten.
Brand inom lagerområden har vid flera tillfällen orsakat cisternexplosioner där kringflygande delar skadar människor och leder till stor materiell skadegörelse.
Samtidigt med den industriella utvecklingen har en kraftig urbanisering skett som medfört befolkningscentra som ofta ligger i industriernas omedelbara närhet. Genom
industriutvecklingen ställs stora krav på transporter av farligt gods. Även om transportfordonens utformning och framförande är kringgärdat av säkerhetsbestämmelser och
transportvägarna i möjligaste mån väljs genom glest befolkade områden, är det oundvikligt att många människor utsätts för en potentiell risk genom transporthaverier.
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1 Inledning
______________________________________________________________________
Parallellt med den industriella utvecklingen har allmänhetens intresse för miljöfrågor
och katastrofrisker ökat. En viktig orsak till detta är inträffade storolyckor inom
industrier och vid transporter som kostat människoliv, orsakat miljöförstörelse och lett
till materiell skadegörelse långt utanför industriområdena. Det ökade kravet på ren luft
och rent vatten och kännedom om följderna av industri- eller transportolyckor har lett
till ett uttalat behov både från industrin och samhället i övrigt att utveckla metodik för
att förutsäga konsekvenserna av och sannolikheten för olika typer av olyckor. Bedömningarna av verkansområdets omfattning, olycksförloppets varaktighet och olyckans
sannolikhet är viktiga kvantiteter vid dimensionering av skyddsavstånd och skyddsåtgärder.
Under 1970-talet inträffade flera allvarliga industriolyckor med toxisk eller brandfarlig
substans som läckt ut i fria luften. I Flixborough skedde 1974 ett utsläpp av cyklohexan
som antändes, exploderade och orsakade stor skadegörelse. Anläggningen totalförstördes och 28 människor omkom. De flesta av de omkomna hade dödats av sammanstörtande byggnader.
I Seveso inträffade 1976 ett stort utsläpp av klorfenol som ledde till en beläggning av
dioxin i omgivningen och medförde att stora markområden blev obeboeliga.
De inträffade stora olyckorna ledde till att man inom EU påbörjade arbetet med en
gemensam lagstiftning för att förebygga uppkomsten av stora olyckor, t ex genom krav
på analys av risker och åtgärder för att minimera dessa, det s k "Sevesodirektivet". Detta
ligger också till grund för svenska regler främst utgivna av Arbetarskyddsstyrelsen och
Sprängämnesinspektionen.
De allvarliga konsekvenserna av fria gasmolnsexplosioner hade förut inte tillfullo
beaktats. I Sverige bildades på tillskyndan av såväl den petrokemiska industrin som
Sprängämnesinspektionen en IVA-kommitté "Major loss prevention - undvikande av
större skador i processindustrin". Kommittén var inriktad på riskfrågor för industrier
som hanterar stora mängder brandfarliga och explosiva substanser och hade till uppgift
att utarbeta underlag för att fastställa regler beträffande avstånd mellan olika aktiviteter
inom industriområdet och anvisningar beträffande industribyggnaders utformning och
motståndskraft.
Slutprodukten av arbetet var IVAs meddelande 238, "Skydd mot Fria Gasmolnsexplosioner i Processindustrien", 1981. IVA-utredningen blev mer eller mindre en norm
för hur processindustrin skall beräkna sina riskavstånd beträffande tryckverkan.
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Vid de fria gasmolnsexplosioner inom industrier som var anledningen till IVA-arbetet
befann sig flertalet av de anställda i byggnader och var därmed avskärmade från
värmestrålningen vid explosionerna. De flesta offren skördades på grund av sammanstörtande byggnader. IVA-utredningen kom därför inte att beröra värmestrålning och
därav orsakade brännskador. Senare erfarenheter har dock visat att brännskador ofta
visat sig vara den helt dominerande skadan vid fria gasmolnsexplosioner. Utsläpp och
verkan av giftiga substanser låg utanför IVA-utredningens arbetsområde.
Under 80-talet har kunskapen ökat väsentligt beträffande bl a substansutströmning av
kondenserade gaser från olika typer av läckor (tvåfasutströmning), jetstrålebildning och
primär luftinblandning. Omfattande forskningsarbete, både teoretiskt och experimentellt, har genomförts beträffande atmosfärisk spridning och utbredning av tunga
och/eller kalla gasmoln över olika typer av terräng. Stora insatser inom detta område har
gjorts vid FOA som även deltagit i ett flertal internationella projekt där bl a stora
fältförsök genomförts i syfte att samla in empiriska data för modellvärdering. FOA har
också på konsultbasis genomfört ett stort antal riskanalyser.
Mot bakgrund av den utveckling som skett av modeller för beräkning av riskområden
har det bedömts som angeläget att redovisa kunskapsläget och visa principer för hur
skadeverkningar kan beräknas vid vådautsläpp av toxiska och/eller brandfarliga
substanser.

1.2 Handbokens omfattning och syfte
Riskanalys innebär ett systematiskt studium av händelser och händelsekedjor som kan
medföra olyckor samt att bedöma konsekvenserna av tänkbara olycksförlopp och deras
sannolikheter.
En ofta förekommande situation vid en kemikalieolycka är att farlig substans genom ett
tekniskt missöde mer eller mindre våldsamt lämnar sin inneslutning och sprids ut i
omgivningen i form av vätska, gas eller fast substans i finfördelad form.
I handboken beskrivs organisatoriska och administrativa system för säkerhetsarbetet
inom en industri. Vidare beskrivs några ofta använda metoder för att identifiera möjliga
olycksorsaker.
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Vid kemikalieolyckor är skadeområdenas omfattning i hög grad beroende av
substansens fysikaliska egenskaper, utsläppets storlek och varaktighet, meteorologiska
förhållanden, omgivningens geometriska utformning som topografi, vegetation och
bebyggelse. Innehållet i boken berör främst uppkomst, utbredning och skadeverkan av
giftiga eller brandfarliga gasmoln som bildats i samband med olyckor vid industrier,
lagerområden och transporter. För brandfarliga substanser studeras såväl tryckverkan
som värmestrålning från poolbränder. För giftiga substanser demonstreras hur risk- och
skadeområden beräknas med utgångspunkt från substansernas toxiska egenskaper, vilka
presenteras för ett antal vanliga industrikemikalier.
Ett internationellt forskningsprojekt för studium av brandgaser som kan vålla stor skadegörelse har nyligen påbörjat sin verksamhet och ämnet kommer inte att beröras i denna
handbok. Detsamma gäller för dammexplosioner.
Händelseförloppet vid kemikalieolyckor är många gånger mycket komplicerat. Beräkningsanvisningarna är därför i vissa fall inte uttömmande, men avsikten är att de skall
kunna användas för att ge en rimlig bild av skador och riskområden.
För en fullständig förståelse av de modeller som användes för beräkning av skadeverkningar och riskavstånd fordras i många fall högst specialiserade kunskaper. Ett viktigt
syfte med handboken är därför att ge läsaren en så lättfattlig beskrivning som möjligt av
den teoretiska bakgrunden till beräkningarna. Genom en förståelse av modellerna, dvs
att kunna se verkligheten bakom modeller och formler, får användaren goda möjligheter
att avgöra vilka ingångsvärden i modellerna (parametrar) som främst påverkar resultatet
och får därmed en känsla av hur olika antaganden och yttre omständigheter påverkar
slutsatserna. Framställningen kompletteras med exempel där metodik och modeller
diskuteras.
Riskanalysen genomförs innan den oönskade händelsen inträffar och är därmed
prognostisk till sin karaktär. Slutsatserna av analysen har som alla prognoser en inneboende osäkerhet. Beräkningarna bygger på modeller och ordet modell innebär ofta en
grov förenkling av ett komplicerat förlopp. De använda beräkningsmodellerna kan
därmed ha ett begränsat giltighetsområde. Modellernas begränsningar och osäkerhet
redovisas i texten. Likaså redovisas faktorer som kan påverka utsagan men som är svåra
att förutse, mäta eller införliva i modellen.
Handboken vänder sig till ingenjörer inom industrin verksamma inom områden som t ex
processutformning, drift, arbetarskydd och miljöfrågor. Brandingenjörer och övrig
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personal inom räddningstjänsten är en annan viktig målgrupp. Kemikalierisker berör
ofta stora områden utanför industriområdet och påverkar därför i hög grad
samhällsplaneringen. I handboken görs försök att samla och renodla begrepp inom
riskanalysen och därmed underlätta kommunikationen beträffande riskfrågor mellan
näringsliv och myndigheter. Förhoppningen är att planerare och beslutsfattare (som ofta
är beställare av riskanalyser) skall få en god inblick i riskanalysens förutsättningar,
metodik och begränsningar.
I riskanalyser identifieras händelser och kombinationer av händelser som kan leda till
haverier och därav orsakad skadegörelse. För att begreppet "risk" skall vara ett
fungerande kriterium för en saklig uppfattning av de negativa effekter som en viss
aktivitet kan medföra, skall det omfatta såväl sannolikheten för ett missöde som ett mått
på den orsakade skadan. Riskanalysen ger därmed en grund för avvägning mellan positiva och negativa konsekvenser av en viss aktivitet.
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2. ORGANISATORISKA OCH
ADMINISTRATIVA SYSTEM FÖR
SÄKERHET
2.1 Allmänt
Ur säkerhetssynpunkt räcker det inte att designa processer och konstruera maskiner och
byggnader på ett genomtänkt sätt. Det måste också vid ett företag finnas ett väl utvecklat
och underhållet system av organisatoriska och administrativa rutiner för att den totala
säkerheten skall kunna upprätthållas.
I de allra flesta fall ligger brister i mänskligt beteende bakom inträffade olyckor. En
siffra som ofta nämns är att 80 % av alla olyckor är förorsakade av mänskliga fel. Andra
källor hävdar betydligt högre andel. Oavsett vilken siffra som är "rätt" finns det normalt
ett antal bidragande orsaker till en olycka eller tillbud, varav ofta en eller flera är av
karaktären mänskligt fel. Dessa mänskliga fel kan i vissa fall vara rena felgrepp av en
operatör. Oftast är de dock av en mer komplex karaktär med grundorsak i dålig utbildning, avsaknad av rutiner etc - helt enkelt brister i företagets ledningssystem.
Management av säkerhet håller på att växa fram som ett särskilt begrepp i svenskt
näringsliv. I många företag ser man dessutom kombinationen Säkerhet/Hälsa/Miljö som
naturlig. Det håller på att utvecklas till en disciplin med ett eget strategiskt värde och
anses mer och mer utgöra ett betydelsefullt styrinstrument för den övergripande
ledningen av ett företag. Bland många internationella storföretag är detta sedan länge ett
etablerat arbetssätt.
Det är oerhört viktigt att det finns en övergripande och sammanhållen syn i företaget på
riskhantering. För att denna totalsyn skall kunna omsättas i praktiken ute i företaget
måste det finnas ett system av sammanhängande rutiner som reglerar arbetet kring
säkerhet.
Programmet Ansvar & Omsorg ("Responsible Care"), som tagits fram inom kemiindustrin har som ett grundläggande tema en helhetssyn på säkerhets-, hälso- och miljöfrågorna. Här betonas också att detta i hög grad är en ledningsfråga inom företagen.
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Kraven på företagen att föra en öppen dialog med externa intressenter är idag helt
naturlig. Denna öppenhet uttrycks bl a i Ansvars- & Omsorgsprogrammet.

2.1.1 Uppbyggnad av system för säkerhet
Systemen kan delas in i t ex
∗
∗
∗
∗

Management-system på hög nivå - för företagsledningens styrning och kontroll, t
ex policy, ansvarsdelegering m m.
Administrativa system för dels långsiktig, dels dag-till-dagstyrning och kontroll, t ex
säkerhetsrevision och modifieringsrutiner.
Tekniska system, t ex riskanalyser och tillsyn av brandutrustning.
"Promotion"-system, t ex information i interna och externa nyhetsmedia, årsrapport
för säkerhet och miljö.

2.1.2 Uppbyggnad av rutiner
Rutinerna i ett system för säkerhet bör ha ett relativt likartat och formellt utseende.
Sålunda bör de vara uppbyggda enligt ISO-standard och ingå i ett dokumentstyrningssystem. Det skall klart framgå vem som är revisionsansvarig och vem som är
godkännare och hur ofta revision skall ske.
Strukturen på de enskilda rutinerna kan variera beroende på deras innehåll, men typiska
rubriker kan vara
−
−
−

−
−
−
−

Målsättning. Klargör vad man önskar uppnå med rutinen.
Bakgrund. Ge en kort bakgrund till varför rutinen behövs.
Omfattning. Gör en definition av vad som regleras och vad som inte regleras i
rutinen
Metod. Beskriv själva tillvägagångssättet i rutinen - kontroller, frekvenser etc.
Resurser. Beskriv de resurser som behövs för att uppfylla rutinen.
Krav. Klargör explicit i förekommande fall normer för uppfyllande av rutinen.
Ansvar. Definiera vem som ansvarar för att rutinen följs.
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2.2 Övergripande företagsrutiner
2.2.1 Policy
En säkerhetspolicy eller kombinerad säkerhets- och miljöpolicy är en av de nödvändiga
grunderna för ett framgångsrikt arbete. Det är emellertid långt ifrån en tillräcklig grund.
Den i allmänhet ganska kortfattade policyn måste kompletteras med någon form av
förklaringar "Vad är det?". Policyn måste levandegöras genom mera konkreta påståenden. Dessutom behövs utbildning i organisationens alla led.

2.2.2 Accepterad risk
All industriell verksamhet är förbunden med vissa risker. Dessa går att kontrollera och
reducera genom tillämpande av god teknisk konstruktion, säkra driftmetoder och med
väl utbildad och kunnig personal.
Företagets strävan skall vara att med olika medel hålla denna risk så låg som möjligt.
Till syvende och sist blir det alltid en avvägning mellan riskreduktion och ekonomiska
insatser. Detta arbete görs bl a genom att systematiskt utföra riskanalyser. Detta
behandlas närmare i kapitel 3 om riskanalys.
En viss kvarvarande risknivå måste dock tolereras. Denna är svår att kvantifiera, men
försök bör göras. Företaget bör i första hand själv eller i samråd med berörda myndigheter definiera de övergripande riskkriterierna. I vissa länder, t ex Holland, är kriterier
för risk gentemot tredje part redan reglerat av myndigheter. Något av följande sätt eller
kombinationer därav kan väljas
-

En högsta sannolikhet för en s k storolycka enligt t ex definitionen i AFS 1989:6.
En högsta tillåten dödsfallsfrekvens för tredje man beräknad utifrån kvantitativ
riskanalys.
En högsta sannolikhet för dödsfall eller skada på arbetsplatsen jämfört med
annan känd verksamhet.
Ett högsta tillåtet värde på Fire & Explosion Index för de processer som får
användas.

Riskkriteriet bör omfatta konsekvenser för både hälsa och miljö samt eventuellt
egendom.
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2.2.3 Målsättningar och handlingsplaner
En naturlig följd av företagets policy för hälsa, miljö och säkerhet är att utveckla och
driva målsättningar med tillhörande handlingsplaner. Dessa skall hanteras liknande
budgetar, dvs göras upp på bestämda tidpunkter och sedan följas upp regelbundet. Det är
därvid viktigt att formulera mål som på något sätt är mätbara. De kan t ex vara av
följande karaktär:
−
−
−
−

minskning av antalet olyckor
ökad rapportering av tillbud
införande av säkerhetsinstallation till en viss tidpunkt
genomförande av utbildning till en viss tidpunkt

2.3 Personal- och utbildningsrutiner
2.3.1 Organisation och ansvarsreglering
Bland det viktigaste för att få en säkert arbetande organisation är att ha klara och
entydiga ansvarsområden. De skall inte lappa över varandra och de skall inte heller
lämna någonting utanför. Skriftliga ansvarsfördelningar skall finnas. Grundläggande är
att ha skriftliga befattningsbeskrivningar för alla befattningar. Dessa skall explicit
uttrycka ansvaret för bl a yttre miljö och arbetsmiljö.
I vissa fall kan även speciella dokument för ansvarsdelegering vara lämpliga. Sådana
behövs exempelvis då verksamheten är omfattande och diversifierad och kanske förlagd
till flera produktionsorter. En högre chef, t ex en VD, har då knappast möjlighet att
kontinuerligt överblicka verksamheten. Vid sådan delegering gäller framför allt att ett
verkligt behov skall föreligga och att den som får sig ansvaret delegerat har kompetensresurser och befogenheter att utöva detta ansvar. Den som delegerat ansvaret har dock
alltid kvar en övervakningsplikt.
Man bör eftersträva att ge personer totalansvar för ett avsnitt. Ett produktionsansvar
innebär i princip alltid att däri ingår också ansvar för arbetsmiljö, säkerhet och yttre
miljö. Detta är ett utpräglat linjeansvar. Specialistfunktioner som ofta finns i
stabsenheter skall givetvis ha funktionellt ansvar för sina befattningar och för de
rekommendationer eller krav som lämnas till linjeenheterna, men det slutgiltiga ansvaret
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åvilar alltid linjeorganisationen. I vissa fall kan man välja att ge en specialist även
beslutanderätt och "veto"-rätt, en form av VDs förlängda arm.

2.3.2 Bemanning
Bemanningen inom en anläggning anpassas naturligtvis till de krav verksamheten
ställer. Viktigare än en viss numerär är i allmänhet kompetensen. Detta gäller såväl
tjänstemannakategorin som de kollektivanställda. Vid dimensioneringen av en
operatörstyrka måste tas hänsyn till att antalet operatörer skall vara tillräckligt för att
både köra normal drift effektivt och klara av nödsituationer och vissa räddningsinsatser.
Ett speciellt problem är bemanning och ansvarsförhållanden under nätter och över
helger. Somliga anläggningar med potentiella risker är helt obemannade vid dessa tider,
och övervakningen överlåten till en ronderande vakt. En av kemiindustrins svårare
olyckor, Seveso-olyckan i Italien, inträffade just i en över helgen avställd och
obemannad fabrik. I andra fall är bemanningen under vissa tider låg och ofta utan
ansvarig arbetsledare eller tjänsteman. I båda dessa fall krävs en noggrann analys av
möjliga uppkommande riskscenarier och hur upptäckt av dessa skall kunna göras i ett
tillräckligt tidigt skede. Någon form av beredskap för ansvarig chef är oftast nödvändig.

2.3.3 Utbildning
Utbildningen av den personal som närmast skall sköta processutrustning av olika slag
skall givetvis anpassas till processens omfattning och komplexitet. Den bör göras
tämligen omfattande och inte enbart innehålla information om hur utrustningen skall
skötas i form av handgrepp. Kunskap om kemikaliers egenskaper, utrustningens
funktioner och begränsningar m m skall också ingå. Särskilt introduktionsprogram för
nyanställda plus program för fortsatt utbildning skall finnas. Utbildningen skall inte
enbart överlåtas på en redan anställd arbetare utan arbetsledning och chefer skall också
engageras. Särskild skydds- och brandutbildning skall ges regelbundet, lämpligen en
gång per år.
Någon form av kunskapskontroll efter avslutad utbildning bör göras. Detta har flera
syften. Dels skall det säkerställa att varje befattningshavare verkligen har en tillräcklig
information och kunskap för att självständigt kunna utföra ett visst arbete, dels skall det
ge återföring till ledningen om utbildningen varit av tillräcklig omfattning och kvalitet.
Utbildningsbehovet för tillfällig arbetskraft, t ex entreprenörer måste noga beaktas.
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Att ingjuta ansvarskänsla i varje led i organisationen är av yttersta vikt.

2.4 Drift- och underhållsrutiner
2.4.1 Instruktioner
Aktuella skriftliga instruktioner för alla väsentliga operationer skall finnas, vilka steg för
steg beskriver aktiviteterna. Detta är väsentligt för att tillse att alla berörda utför
hanteringen på ett och samma och auktoriserat sätt. Instruktioner skall finnas både för
drift- och underhållsverksamhet.
Instruktionerna skall vara klara och entydiga. De bör utformas mera som checklistor än
som långa, förklarande romaner. Allmän förklarande bakgrundsinformation skall finnas
i driftmanualer och annat utbildningsmaterial. Särskilda instruktioner för de mest förutsägbara nödlägena (t ex elbortfall, kylvattenbortfall och brand) skall upprättas. Dessa
bör dessutom prövas i övningar med simulerade händelser.
Instruktionerna bör följa upplägget i t ex ISO-standard eller liknande och alltså ha klart
utsedd ansvarig person för instruktionen samt godkännare av densamma, datering,
revisionsnummer etc. Instruktionerna skall uppdateras vid förändringar som görs i
utrustningen eller driftsätt. Dessutom skall revidering ske periodiskt.
Vid en eventuell rättslig prövning i samband med en olycka spelar instruktioner alltid en
betydelsefull roll. Avsaknad av eller brister i instruktioner leder nästan alltid till att
ansvaret för händelsen utkrävs på ledningsnivå.

2.4.2 Förebyggande underhåll
Säkerhetsarbetet i underhållsfrågor börjar redan vid konstruktion och upphandling av
utrustning. Här grundläggs utrustningens kvalitet och underhållsmässighet. Utöver vad
som erfordras i form av kontroller enligt föreskrifter bör ett program för förebyggande
underhåll med tillståndskontroll finnas.
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En plan skall finnas som anger vad/när/hur tillståndskontroll skall utföras, definierande
− System/utrustning/komponent
− Exakta mätpunkter i systemet
− Mätningsförfarande
− Uppföljningsfrekvens
Programmet bör omfatta t ex mätning av korrosionshastighet i vissa kärl och
rörledningar på utsatta punkter, mätning av konditionen hos roterande utrustning (t ex
stötpulsmätning av lager) samt kontroll av instrument (särskilt regelbunden test av
säkerhetsutrustning som t ex överfyllnadsskydd, förreglingar etc).

2.4.3 Anläggningsstandard
Ett enhetligt och beprövat sätt att utforma anläggningar samt att konstruera och
installera utrustningar i en anläggning är mycket viktigt för säkerheten. Grundläggande
krav finns i vissa normer och föreskrifter, men detta är i allmänhet inte tillräckligt. Varje
typ av verksamhet behöver dessutom en egen anläggningsstandard, vilken föreskriver
hur olika typer av utrustning, byggnader mm skall utformas och installeras. Tidigare
egna och externa erfarenheter för design, utförande och underhåll skall samlas,
dokumenteras och utgöra en bas för fortsatt verksamhet. Avsteg från en sådan standard
får bara auktoriseras av speciellt utsedd person.

2.4.4 Kontroll av modifieringar
Ett strikt system för att göra förändringar i en anläggning erfordras, även för sådana
ingrepp som inte faller under officiell besiktning. Även ändringar i driftsätt bör
omfattas av detta. Formell granskning med bl a riskanalyser som det viktigaste inslaget
erfordras. Särskild auktorisation av härtill utsedd behörig person krävs i olika skeden av
ett modifieringsarbete. Särskilt stor risk att införa modifieringar utan tillräcklig
granskning föreligger vid
1.
2.
3.
4.

Igångkörning av en ny anläggning eller projekt
Modifiering som är så billig att ekonomiskt godkännande av högre chef ej erfordras
Modifiering medan anläggningen/utrustningen repareras
Modifiering som är temporär

Det mest kända exemplet där en dåligt skött modifiering ledde till ödesdigra konsekvenser är Flixborough-olyckan i England 1974. En temporär installation för att förbikoppla
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viss utrustning brast och ett mycket stort gasmoln av cyklohexan exploderade, varvid 28
personer omkom.

2.4.5 System för arbetstillstånd
Innan ett arbete utanför normalt driftarbete (exempelvis ett reparationsarbete) får
utföras, skall ett särskilt tillstånd för detta utfärdas för en härtill behörig person till den
som skall utföra arbetet. Detta görs för att tillförsäkra att utrustningen är förberedd på ett
lämpligt och säkert sätt för att undvika risker både på personal, miljö och utrustning.
Allt arbete bör behandlas inom ett sådant system. Arbeten som kan innebära brandfara
eller arbeten som innebär inträde i tankar brukar omgärdas med speciella bestämmelser.
Speciellt "hetarbeten" är numera väl reglerade med tillståndsgivning, bl a som följd av
krav från försäkringsbolagen.

2.4.6 Beredskapsplan
En plan för nödlägen med en organisation, larminsatser, specifika åtgärder, kommunikationssamband etc skall alltid finnas. I vissa fall finns formella krav på företagen
enligt bl a räddningstjänstlagen att ha vissa resurser. A och O i sammanhanget är att
planen övas regelbundet under så realistiska förhållanden som möjligt.

2.4.7 Tillbudsrapportering och -uppföljning
För att lära maximalt av ett tillbud eller en olycka och undvika ett upprepande, även t ex
ett mindre utsläpp av kemikalie, bör alla tillbud rapporteras och vidarebehandlas på ett
systematiskt sätt.
Första steget är att rapportera alla relevanta händelser, olyckor eller tillbud till olyckor.
Detta skall ske omgående av den berörda personalen.
Andra steget är att ansvarig personal (i linjen) tar ställning till erforderliga (omedelbara)
åtgärder. Ibland krävs större och tidskrävande utredningar innan mera vittgående
åtgärder kan sättas in. Uppföljning av att åtgärder vidtagits i varje enskilt fall skall ske.
Tredje steget är att göra uppföljningar, sammanställningar, statistik och analys på
inträffade olyckor och tillbud. Ur detta material skall rekommendationer om mera
allmänna och långsiktiga åtgärder göras.
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Vid olyckor och allvarligare tillbud finns också krav på rapportering till myndigheter, i
första hand Yrkesinspektionen och Sprängämnesinspektionen.

2.5 Granskningsrutiner
2.5.1 Säkerhetsrevisioner
Ett centralt begrepp inom kvalitetssäkring är revision. Säkerhetsområdet skall kvalitetssäkras genom regelrätta revisioner och revisionsliknande rutiner.
En enkel form av säkerhetsrevision är s k skyddsronder, regelbundet genomförda
inspektioner av en anläggning eller del därav. Dessa utförs oftast av partsammansatta
grupper med representation från både företag och anställda. Ronderna skall vara
planerade och de skall dokumenteras och följas upp för åtgärd.
En mera omfattande form av revision är en s k administrativ säkerhetsgranskning
("safety audit"). Denna är i första hand en kontroll av lednings (management) -systemen
för att driva en anläggning på ett säkert sätt med beaktande av bl a
-

Attityder
Information
Utbildning
Säkerheten på arbetsplatsen
Procedurer och rutiner

Tyngdpunkten bör ligga på program och system och inte på specifika detaljer. En administrativ säkerhetsgranskning innehåller en bedömning av flertalet av de punkter som tas
upp i detta kapitel av Handboken.
Revisionen utförs bäst av en grupp personer med bred erfarenhet. Gruppen bör ha ett
starkt inslag av från den reviderade verksamheten oberoende personer för att uppnå
tillräcklig objektivitet.
Flera metoder för revision finns, en del mycket detaljerade och omfattande. För de flesta
företag torde dock en enkel men ändå väl strukturerad metod som t ex den som finns i
Kemikontorets Riskhantering 1 vara tillräcklig. Man bör i en rutin för säkerhetsrevision
slå fast sådana saker som revisionens omfattning, metod och frekvens,
revisionsgruppens sammansättning, ansvarig person mm.
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Utöver en övergripande administrativ säkerhetsgranskning finns i de flesta verksamheter
behov för återkommande övergripande tekniska säkerhetsgranskningar, (safety review),
som läggs upp på likartat sätt som de administrativa granskningarna.

2.5.2 System för riskanalyser
Riskanalys är ett mycket viktigt instrument för att säkerställa en hög säkerhetsnivå.
Olika analysmetoder och deras användningsområden beskrivs i kapitel 3 i denna skrift.
En viss övergripande struktur i riskanalysarbetet är nödvändig för att optimera arbetet.
Denna struktur kan byggas upp på följande sätt
1. Gör först en övergripande analys av hela den aktuella verksamheten eller projektet
med hjälp av s k grovanalys, Dow Index eller liknande.
2. Jämför utfallet av den övergripande analysen med tidigare uppställda kriterier i t ex
en riskmatris för grovanalys eller vissa värden på Dow Index. Härigenom klassificeras olika delar av ett projekt i t ex tre kategorier
- lågrisk (inga särskilda ytterligare krav)
- mellanrisk (fortsatt enkel riskanalys med konsekvensanalys)
- högrisk (kvalificerad fördjupad riskanalys med konsekvensanalys)
3. Fortsätt därefter med lämplig detaljanalys om nödvändigt.
I rutinen regleras också ansvar för utförande, uppdatering m m.
Inom projektverksamhet har naturligtvis riskanalysen sin givna plats. Projektrutinerna
måste innehålla krav på riskanalys vid vissa tillfällen under projektets framåtskridande,
för att över huvud taget kunna gå vidare.
Särskilt viktigt är det att risk- och konsekvensbedömningar görs tidigt, då det
fortfarande går att påverka den grundläggande utformningen av en process.

2.5.3 Tillsyn
Tillsyn av anläggningens olika delar skall naturligtvis följa de krav som meddelas i
diverse föreskrifter. Officiell provning och egenkontroll i form av besiktning, revisionsbesiktning och återkommande besiktning av kärl och rörsystem skall t ex följa AFS
1990:15, "Tryckkärl". Tillsyn enligt Miljöskyddslagen skall självklart också göras.
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Företaget bör också upprätta rutiner för den tillsyn man utför utöver föreskrivna krav.

2.5.4 Diverse kontrollrutiner för säkerhetsutrustning
Utöver de i föreskrifter ålagda kontrollerna av viss utrustning skall företaget sätta upp
rutiner för regelbunden kontroll av diverse skydds- och brandutrustning. Exempel på
sådan utrustning är
−
−
−
−
−

larmsystem
gasdetektorer
rök/branddetektorer
släckningsutrustning
filtermasker och annan personlig skyddsutrustning

Sådan kontroll kan även vara krav i tillstånd för hantering av brandfarlig vara.
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3. METODER FÖR IDENTIFIERING
OCH SKATTNING AV RISKER
3.1 Risk och riskanalys
Ordet ”risk” används i vanligt språkbruk i flera betydelser. Ibland används ordet för
typ/omfattning av något inte önskvärt tillstånd, ibland som en synonym till sannolikhet
för en inte önskvärd händelse.

Riskanalys innebär en systematisk genomgång av ett tekniskt system i syfte att identifiera händelser (felfunktioner), som kan leda till oönskade konsekvenser, samt värdera
dessa konsekvenser och bedöma deras sannolikheter. Med utgångspunkt från det
normala funktionssättet undersöks

Hur kan en olycka ske?
Hur vanlig kan olyckan väntas vara?
Hur allvarliga blir konsekvenserna?

Dessa tre frågesatser ger tre huvudpunkter i riskanalysen

Identifiering av riskkällor
Sannolikhetsbedömning
Konsekvensanalys

som sammanfattas i en fjärde

Riskbedömning och riskvärdering
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3.1.1 Analys av funktionssäkerhet och risk
Under utvecklingen av ett tekniskt system sker fortgående systemanalyser där man med
utgångspunkt från det avsedda och önskvärda verkningssättet undersöker om och på
vilket sätt drift- och kvalitetsstörningar kan orsakas av felaktigheter i processdelar,
komponenter och hantering. Med utgångspunkt från data för komponenternas
funktionssäkerhet och livslängd kan tekniska krav på de olika detaljerna definieras och
servicebehovet bedömas. Funktionssäkerhetsanalyser av detta slag är nödvändiga och
självklara för att skapa en driftsäker process som ger ett acceptabelt utbyte av
slutprodukten både beträffande kvalitet och kvantitet.

Riskanalys är en funktionssäkerhetsanalys som inriktas på studium av hur olika fel i
systemet kan leda till olyckor som kan medföra faror för människor och miljö samt leda
till materiell skadegörelse. Syftet med riskanalysen är att identifiera och därmed göra det
möjligt att reducera förekomsten av störningar som leder till olyckor samt föreslå
åtgärder för att reducera skadans omfattning. Riskanalysen är alltså ett medel för att
åstadkomma en ökad säkerhet i hanteringen och utgör ett viktigt underlag för tillståndsoch lokaliseringsfrågor beträffande verksamheter som kan tänkas vara farliga för
anställda och för människor i omgivningen. Funktionssäkerhetsanalys och riskanalys är
följaktligen starkt besläktade och genomförs på likartade sätt.

Analys av risker förknippade med teknisk verksamhet har genomförts långt innan ordet
riskanalys var lanserat. Även under industrins barndom gjordes överväganden om följderna av olika tekniska fel i systemen och av manuella missgrepp vid deras användning.
Sådana analyser samt erfarenheter från inträffade olyckor har under årens lopp lett till
modifieringar och utvecklingar av de industriella processerna.

Riskanalyser är prognostiska till sin karaktär till skillnad från haveriutredningar som
genomförs för att klarlägga omständigheter som ledde till olyckor eller tillbud och
därmed avslöjar brister i utrustning och hantering. Väl genomförda haveriutredningar
ger värdefulla kunskaper om svaga punkter i hanteringen.
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3.1.2 Några grundläggande begrepp
I riskanalysen förekommer ett antal grundläggande begrepp såsom händelse, olycka,
konsekvens, sannolikhet. Innebörden av dessa begrepp beskrivs kortfattat nedan.

Händelser eller incidenter är onormala drift- eller hanteringstillstånd, t ex tekniska felfunktioner eller mänsklig felhandling och antas inträffa slumpmässigt i tiden.

Olycka är en oavsiktlig händelse som medför skadegörelse och inträffar vid oförutsedd
tidpunkt. Olyckan kan orsakas av en enda felfunktion/felhandling eller av en kombination eller sekvens av sådana händelser, en s k händelsekedja. Den första länken i en
sådan kedja kallas initial- eller begynnelsehändelse. Olyckan är händelsekedjans
sluthändelse.

Konsekvens är ett mått på skadan av en olycka. Konsekvensen kan vara mångfacetterad
och omfatta såväl personskador som materiella skador och skador på miljön.

Sannolikheten för en händelse är ett mått på förväntning eller trolighet av utfall av
händelsen. Sannolikheten är ett tal mellan 1 och 0 där värdet 1 betecknar visshet att
händelsen inträffar och 0 visshet att händelsen inte inträffar. Sannolikheten skattas ofta
från den relativa frekvensen r/n där r är antalet inträffade händelser av n st experiment
eller observationer. Sannolikheten kan också vara resultatet av teoretiska överväganden.
(En skattning av sannolikheten för att en tärning skall visa fem ögon kan göras
experimentellt genom upprepade kast och beräkning av kvoten ”antal kast som givit
fem” och ”totala antalet kast”. Beräkningen skulle också, rent teoretiskt, kunna vara
resultatet av noggranna uppmätningar av tärningens dimensioner och tyngdpunktens
läge.)

En händelses förekomst i tiden uttrycks ofta som en intensitet dvs förväntat antal under
ett bestämt tidsintervall. Det inverterade värdet av intensiteten uttrycker då genomsnittlig eller förväntad tid mellan händelsens inträffande.

Scenarium används här med betydelsen händelse- eller skadeförlopp.
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Det värsta fallet ”Worst case” är en skadehändelse där alla onda krafter samverkar till
en ökad omfattning av skadan.

Dimensionerande skadefall är en benämning på allvarliga olyckor som är osannolika
men inte orimliga; olyckor som kan väntas inträffa någon eller några gånger per sekel.
Bland de scenarier som behandlats i en riskanalys väljs några ut och får utgöra underlag
för dimensionering av räddningskårers resursbehov och av sjukvårdens beredskap och
behov av akutvård vid olyckor.

Skadeförväntan är produkten av en händelses sannolikhet eller intensitet och dess
konsekvenser. Om exempelvis konsekvensen är antalet drabbade människor vid en viss
typ av haverier och intensiteten är förväntat antal haverier per år, uttrycker skadeförväntan således det genomsnittliga antalet per år drabbade människor.

Risk är ett begrepp som omfattar såväl konsekvens som sannolikhet eller intensitet, t ex
”genomsnittligt en gång per 20-årsperiod väntas ett läckage ske som orsakar förgiftningsskador för tio personer”. I riskanalyser definieras ibland risk som skadeförväntan.
Det är dock viktigt att beakta att risk är ett flerdimensionellt begrepp som omfattar och
redovisar både sannolikhet och olika typer av konsekvenser.

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion) är en typ av cisternexplosioner.

Dominoeffekt. Under ett olycksförlopp kommer en händelse att initiera en följande
händelse, t ex en brand förorsakar en BLEVE som i sin tur förorsakar en ny BLEVE.

3.1.3 Exempel på kemikalieolyckor
Följande fall är några exempel på händelser där toxiska eller brandfarliga/explosiva
substanser lämnat sin inneslutning och orsakat olyckor.
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Stenungsund 1969
Vid lossning av klor från tankvagn brast en metallarmerad teflonslang. Flera ton klor
läckte ut. 35 personer skadades. Klorgasmolnets höga koncentration medförde att
operatörerna först efter ca tio minuter kunde nå ventilerna och stänga av flödet.
Orsak: Korrosionsskador på slangen.

Norrahammars bruk 1969
Läcka på gasolcistern. Gasmolnet följde en delvis kulverterad åfåra ca 400 meter till ett
gjuteri där det antändes. Brandfronten fortplantade sig åter till cisternen och gasol kring
cisternen antändes liksom gas som strömmade bakvägen från en lossnad distributionsledning. Av reaktionskraften böjdes röret och lågan upphettade tankens överdel. Tanken
sprängdes efter ungefär en timme. BLEVE.
Orsak: Läckan berodde på dålig svets.

Korsnäsverken 1970
Klorutsläpp i ett lagerrum vid blekeriet i samband med reparationsarbete. Två ton klor
läckte ut och 34 personer skadades.
Orsak: Missuppfattade (eller ej följda) instruktioner från förman. Avstängning av
klorflödet fördröjt på grund av skadad ventil.

Korsnäsverken 1971
Läcka på klorledning. 100 kg läckte ut. 27 personer påverkade av klor.
Orsak: Några månader tidigare hade en del av klorledningen bytts ut. Rörisoleringen
hade inte ersatts. Det regnade vid olyckstillfället och ett litet läckage vid en felaktig
svetsskarv utvecklades snabbt till en större frätskada.

Flixborough 1974
En tillfällig förbikoppling av reaktor havererade. Cyklohexan läckte ut och antändes av
en yttre tändkälla. 28 personer dödades.
Orsak: Reaktionskraften på den S-formade och ofullständigt stagade förbikopplingen
orsakade rörbrottet.

Akzo Salt Chemical Division, Hengelo Holland, 1976
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Klorutsläpp. Fem ton under fem minuter. Sju personer blev lätt skadade.
Orsak: I samband med byte av ventil hade en distansring av felaktigt material (PVC
istället för stål) av misstag satts in på ventilens högtrycksdel. Efterföljande inspektion
försummades.

Seveso, Italien 1976
Utsläpp från reaktor för tillverkning av triklorfenol. Stora arealer i omgivningen
kontaminerade av dioxin. 250 människor drabbade av klorakne. Ingen dödad.
Orsak: Ånga för uppvärmning av reaktor var för het. Säkerhetsbleck brast. Reaktorinnehållet spreds ut via ventilationstrumma.

Los Alfaques, Spanien 1978
Tankbil med 45 m3 (ca 23 ton) propen havererade intill campingplats. Ca 200
människor dog av brännskador.
Orsak: Tankbilen körde av vägen och mot en stenmur. Lasten läckte ut och antändes
nästan omedelbart. Cisternen möjligen dåligt underhållen och/eller stumfylld.

Göteborg, Arendal 1981
Brott på en fem km lång ledning för propan mellan OK raffinaderi och Skarvikshamnen.
Uppskattningsvis 18-36 ton läckte ut före antändning av yttre tändkälla ca 70 m från
läckan.
En person dödad och en mycket svårt skadad. Kanalisering genom dagvattenledning
åstadkom bl a en inre explosion och total ramponering av kontorsbyggnad 80 m från
läckan (ca 120 m fågelvägen från antändningspunkten).

Göteborg, BPs raffinaderi 1981
Ungefär en månad efter olyckan vid Arendal uppstod läckage av propan i ventil vid
reparationsarbete. 1-2 m3 läckte ut. Ingen antändning.
Orsak: Detalj till ventil togs bort av misstag. En ny typ av ventil som reparatören inte
kände till hade ersatt en äldre typ i samband med olyckan vid Arendal.

Bhopal, Indien 1984
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Utsläpp från tank innehållande metylisocyanat (MIC). 25 ton spreds ut i luften. 2 000
människor dödades och ca 200 000 skadades.
Orsak: Vatten hade tillförts reaktorn (eventuellt sabotage). Detta ledde till en vild
reaktion. Säkerhetsventilen öppnades och innehållet spreds ut. Säkerhetssystemet
(kylning, scrubber, fackla) ur funktion.

San Juanico, Mexico 1984
Läcka på distributionsledning för gasol till gasdepå. Gasmolnet fördes av vinden och
antändes av facklan som var placerad i markplanet 200 m från läckan. Det brinnande
gasmolnet orsakade primärt BLEVE i halvfylld sfärisk cistern. Innehåll ca 800 m3.
Värmestrålningen och tryckverkan orsakade "dominoeffekt". De flesta av de ca 50
cisternerna inom depåområdet exploderade inom några timmar. Ungefär 600 människor
dödades i närbeläget stadsområde. Denna olycka kan antagligen betraktas som exempel
på ett inträffande av det värsta fallet.
Orsak: Det kan misstänkas att läckan berodde på dåligt underhåll och bristfällig kontroll.
Mycket tätt placerade cisterner och sprinklersystem som inte fungerade eller snabbt
slogs ut har troligen bidragit till olyckans omfattning.

Emmaboda 1992
Läckage av gasol i glasfabrik. Fabriksbyggnaden totalförstördes.
Orsak: I Sprängämnesinspektionens utredning kan läckkällan inte med full säkerhet
fastställas. Tre olika möjligheter identifieras varav följande två bedömts som de mest
troliga: Gasol har strömmat ut via brännare i ugn på grund av fel på flamvakt-styrutrustning eller utströmning har skett via dåligt ansluten gasslang eventuellt i kombination med felaktig reducerventil. Tändkälla var troligen oljepanna i källaren.

Stockholm, Vanadisbadet 1993
Orsak: Gasutveckling vid påfyllning av natriumhypoklorit i förrådstank.
Transporten skedde med lastbil som fraktade två semicontainrar, en med hypoklorit och
en med fosforsyra. Genom en förväxling fyllde föraren på fosforsyra i förrådstanken.
Gasutveckling skedde och stora delar av Norrmalm spärrades av. 33 personer fördes till
sjukhus. Ingen blev dock allvarligt skadad. ( Stockholms brandförsvar 1993-10-13.)
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Dronka, Egypten november 1994
Bensincistern rämnar i samband med översvämning. Bensin som flöt på vattnet antändes
och minst 357 brändes ihjäl enligt tidningsuppgifter.

3.1.4 Kommentarer
I några av de redovisade fallen har konsekvenserna varit av katastrofkaraktär - Bhopal,
San Juanico, Los Alfaques, Flixborough. I andra fall har konsekvenserna varit allvarliga,
men inte medfört dödliga skador.

Oberoende av hur allvarlig olyckan var, går det att spåra likheter i de primära orsakerna
till händelseförloppen.

I många av de beskrivna fallen har uppenbara brister förelegat i kontrollen av utrustningen och hanteringen och detta gäller även vid beprövad och välkänd teknik. Enkla
grovanalysmetoder och checklistor, grundade på tidigare erfarenheter, borde rimligen
har givit varningssignaler. Vid flera av olyckorna har den initierande händelsen varit
missuppfattade eller ej följda instruktioner i samband med enkla reparationer. Vid flixborougholyckan hade ingen kalkyl av belastning och hållfasthet gjorts på förbikopplingen och korrekta arbetsritningar saknades.

Vid utsläpp av brännbar substans kan vid olika tillfällen den tunga (kalla) gasen via
diken, dagvattenledningar etc nått någon tändkälla och antänts på avsevärt avstånd från
läckan (t ex Norrahammar 1969 och Arendal 1981).

Vid flera av olyckorna har den händelse som vid en teknisk säkerhetsgranskning kunde
tolkas som en sluthändelse, t ex gasutsläpp, initierat ett fortsatt olycksförlopp. Så var
fallet vid San Juanico, där en s k dominoeffekt åstadkom ett brinnande inferno över hela
anläggningsområdet. Vid olyckan i Stenungsund förhindrade gasutsläppet ett snabbt
ingripande av operatörer. Hade gasutsläppet stoppats inom en halv minut hade
händelsen troligen inte lett till mer än en tidningsnotis.
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Vid några av olyckorna har brister i processernas utformning varit påtagliga. T A Kletz
nämner i "Chritical Aspects of Safety and Loss Prevention" (1990) både olyckorna i
Seveco och Bhopal som exempel på fall där HazOp-analys (Kap 3.2) troligen skulle ha
identifierat de händelsekedjor som ledde till olyckorna.

Att det kan finnas stora svårigheter att på förhand bedöma hur samverkande faktorer kan
medföra katastrofala händelser och deras konsekvenser visar bl a den nyligen timade
översvämningen/branden i Dronka.

3.2 Identifiering av riskkällor
Det första stadiet av en riskanalys är att med utgångspunkt från en beskrivning av det
tekniska systemet och det normala driftmönstret identifiera vilka felfunktioner och felhandlingar som kan leda till oönskade konsekvenser.

I vissa fall är dessa felfunktioner eller felhandlingar den direkta orsaken till en olycka.
Som exempel på en sådan situation kan nämnas ett rörbrott som direkt leder till ett
läckage i fabrikslokal eller till omgivningen. I andra fall kan felet vara ett nödvändigt
men inte tillräckligt villkor för läckage. Om t ex en rörbrottsventil är installerad är
villkoret för missödet att både rörbrottet sker och rörbrottsventilen underlåter att stänga.

En enkel säkerhetsgranskning kan många gånger avslöja kritiska tillstånd i hanteringen,
vilka omedelbart och enkelt kan elimineras. I andra fall kan en olycka vara en sluthändelse i en lång och komplicerad händelsekedja och en mer djupgående analys av det
tekniska systemet blir nödvändig.

Ett stort antal metoder och olika varianter av metoder har under de senaste decennierna
utvecklats för att identifiera händelser och kombinationer av händelser som kan leda till
oönskade konsekvenser. Vissa av dessa metoder beskriver en övergripande granskning
av organisation, kompetens och utrustning samt att de olika delarna av en anläggning
uppfyller fastlagda bestämmelser och krav beträffande säkerhet (Kap 2).
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Bland metoder avsedda för att identifiera olycksorsaker och deras konsekvenser finns
dels sådana som främst beskriver hur granskningsgrupper skall organisera sitt arbete och
stimulera tankarna till att upptäcka kritiska punkter i systemet, dels sådana som i högre
utsträckning kartlägger systemets struktur och med hjälp av logiska diagram identifierar
kombinationer av händelser som kan leda till olyckor. Den senare typen är speciellt
lämpad för analys av mer komplicerade system och för underlag till sannolikhetsberäkningar.

Några av metoderna beskrivs kortfattat nedan. För en mer ingående beskrivning
hänvisas till AChE (1985) och Riskhantering 3 (Kemikontoret

1987) där

användningsområden, personal- och tidsåtgång m m redovisas.

3.2.1 Checklistor
Checklistor utgör en kontroll av att de olika delarna av en anläggning uppfyller fastlagda
bestämmelser och krav beträffande säkerhet. Kontroll enligt checklistor genomförs vid
olika tillfällen under processens planerings- projekterings- och uppbyggnadsstadier.
Olika checklistor utarbetas för olika driftfaser t ex för igångkörning, för drift, för
avstängning av anläggningen och utgör en minneslista för personalen att föreskrivna
åtgärder vidtas och sker i rätt tidsföljd.

Checklistor är framför allt en kontroll av att vedertagna tekniska normer är uppfyllda
och att inga grova fel sker under driftfasen. Listorna grundar sig på erfarenheter och är
föga kraftfulla vid identifiering av icke kända orsaker till driftstörningar och olyckor.

3.2.2 Indexmetoder (Dow’s fire and explosion index, The Mond index.)
Indexmetoderna är avsedda för övergripande riskanalyser som utan stora insatser kan ge
allmänna besked om risknivåer i anläggningar för kemikaliehantering. Metoderna gör
det möjligt att gradera riskkällor inom en anläggnings olika delar. Ett indexvärde
grundas på egenskaper hos de kemikalier som bearbetas, mängder, processparametrar
såsom tryck och temperatur, läckage-benägenhet, skyddsåtgärder etc. Metoderna gör det
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möjligt att rangordna riskerna med olika kemikalier, och vid olika utformningar av
anläggningar.

3.2.3 ”Vad Händer Om”-analys (What if) och
Hazard and Operability Analysis (Hazop)
Metoderna beskriver arbetssätt för granskningsgrupper med uppgift att undersöka
processers säkerhet och funktionsduglighet i syfte att identifiera händelser som kan
orsaka driftstörningar och olyckor.

Analysarbetet i de båda metoderna börjar med en strukturering av systemet där olika
funktionella delar och operationer identifieras och deras avsikter klargörs. Vidare
noteras avsedda värden eller bör-värden på processparametrar som tryck, flöde, temperatur etc. Granskarna undersöker systematiskt del för del av processens olika faser, och
bedömer huruvida avvikelser från avsett driftmönster kan förorsaka driftstörningar och
olyckor.

Granskningsgruppen består vanligen av två till sex personer. Metodernas effektivitet är
direkt avhängig av granskarnas teoretiska och praktiska kännedom om processen, och
deras förmåga att så fullständigt som möjligt föreställa sig vilka tekniska och manuella
fel som är tänkbara. Det är också önskvärt att granskarna har kännedom om inträffade
olyckor och tillbud inom liknande hanteringar. Ledaren för gruppen skall innan arbetet
påbörjas göra en preliminär förteckning av de frågor som bör besvaras.

I Vad Händer Om-analys ställs för varje funktionell del eller operation frågor som inleds
med ”Vad händer om” t ex
- ventil V inte stänger?
- kylvattenflödet är för litet?
- komponent A är förorenad?
osv.

Gruppen skall ha tillgång till ritningar och andra handlingar som beskriver processens
avsikt och utformning.
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För de olika frågorna diskuterar analysgruppen hur avvikelserna från avsett driftmönster
kan uppkomma och om de kan medföra olycksrisker eller driftstörningar. För vissa
frågor kan det under arbetets gång bli nödvändigt att tillkalla expertis utanför arbetsgruppen.

Gruppens arbete protokollförs för att utgöra ett dokumenterat underlag för eventuella
beslut om olika åtgärder t ex införande av säkerhetshöjande förändringar eller mer
detaljerade analyser.

HAZOP
I WHAT IF kombineras den vid en säkerhetsgranskning naturliga frågan ”vad händer
om” med formuleringar av olika avvikelser från det normala driftmönstret. HAZOP är
en mer strukturerad metod där frågan ”vad händer om” nyanseras genom att vissa s k
ledord kombineras med processparametrar och operationer. Avsikten med ledorden är
att vägleda analysgruppen till att allsidigt beakta möjliga avvikelser från normalt driftmönster.

Ledorden är av typen:
högre (mer, större)
lägre (mindre, färre)
nej (inget)
motsatt (omvänt)
annat än

För varje funktionell del eller operation inom processen kombineras ledorden med
processparametrar och operationer och formulerar en avvikelse från avsett värde eller
driftmönster. För varje meningsfull kombination diskuteras och protokollförs dess
orsaker och konsekvenser.

Följande tablå ger exempel på HAZOP tillämpat på framställning av en produkt ur två
komponenter, A och B, i ett reaktionskärl. Reaktionen är exotermisk, och för att förhindra att temperaturen blir för hög är ett kylsystem nödvändigt.
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____________________________________________________________________
Avvikelse
Innebörd
Orsaker
Konsekvenser Åtgärder
____________________________________________________________________
Funktionell del: Dosering av komponent A
HÖGRE

För stor mängd A
till reaktionskärl

Flödesmätare
visar fel

Produkten inne- Tätare kontroller
håller oreagerad av flödesmätare
A. Allvarligt
kvalitetsfel.

LÄGRE

För liten mängd A
till reaktionskärl

Flödesmätare
visar fel

Dåligt utbyte.
Tätare kontroller
Produkten inne- av flödesmätare
håller oreagerad
B. Kvalitetsfel.

Funktionell del: Kylanordning
HÖGRE

För mycket kylning

Avvikelsen
ej meningsfull

LÄGRE

För lite kylning.

Otillräckligt
kylvattenflöde
på grund av
fel i matarledn.

Häftig reaktion. Utred spridning
Ev. överström- av reaktorns
ning av inne- innehåll i
hållet i reak- lokalen, och
tionskärlet.
risk för
förgiftning.

Isolerande be”
”
läggning på
kylare.
_____________________________________________________________________
HAZOP och även What IF är mest effektiva när en avvikelse direkt orsakas av en enda
händelse. Om orsaken till avvikelsen beror på samverkan av flera samtidigt inträffade
incidenter kan den behöva analyseras mer ingående. Felträdsanalys (FTA, se nästa
avsnitt) med den aktuella avvikelsen som topphändelse, är då ofta en lämplig metod. För
närmare analys av konsekvenser är Händelseträdsanalys, ETA (nästa avsnitt och kapitel
3.3) en metod att rekommendera.
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3.2.4 Logiska diagram - Trädmetoder
Logiska diagram beskriver olika processdelars funktioner och deras samband. Under
1960-talet började metoder för bedömning av funktionssäkerhet och risker som bygger
på sådana diagram att alltmer utvecklas och användas i samband med funktionssäkerhet
hos komplicerade tekniska system. Intresset för metoderna berodde till stor del på det
intensiva arbetet med bedömning av funktionssäkerheten vid konstruktioner av missiler
och rymdfarkoster. Metoderna blev alltmer använda i samband med riskanalyser och
mer allmänt kända under 1970-talets diskussioner om kärnkraftens risker genom
Rasmussen-utredningen i USA och den svenska Närförläggningsutredningen 1974.

Logiska diagram är lämpliga utgångspunkter för sannolikhetsberäkningar.

Felträdsanalys, FTA (Fault Tree Analysis)
I Felträdsanalysen utgår man från en viss olycka eller funktionsstörning, ”topphändelsen” och klargör steg för steg vilka kombinationer av felhändelser och villkor
som kan orsaka denna. Topphändelsen kan vara en olycka eller kritiskt drifttillstånd,
ofta identifierade i What if- eller Hazop-analyser. Felhändelserna kan vara felfunktioner
hos komponenter, manuella felgrepp etc.

I analysen identifieras först de händelser som är topphändelsens direkta orsaker. Dessa
händelser analyseras vidare tills man slutligen når en kombination av bashändelser, dvs
händelser som inte kan eller behöver analyseras vidare.

Felträdet byggs upp med hjälp av logiska symboler som beskriver sambanden mellan
ingående skadehändelser och utgör grunden för sannolikhetsberäkningar. De viktigaste
är följande
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A

B

C
D

E

F

Eller grind. Händelsen A inträffar om händelsen
B eller C inträffar.
PA=PB+PC
Detta gäller om B och C är ömsesidigt uteslutande händelser
( om så ej är fallet gäller PA=PB+PC-PBoch C).

Och grind. Om E och F samtidigt inträffar kommer
D att inträffa.
PD=PEPF
Detta gäller om E och F är oberoende händelser ( om så ej
är fallet gäller PD=PEF=PE givet FPF=PF givet EPE).

Bashändelse. Grundläggande fel som inte kan eller
behöver analyseras vidare.
Mellanliggande händelse. En händelse som är en
konsekvens av andra felhändelser.
H

Fördröjningstid. Händelse H inträffar en viss tid
efter det att händelse G inträffat.
G

Följande fall är ett enkelt exempel på felträdsanalys, figur 2.1 (jämför fallet Emmaboda
1992 i avsnitt 3.1.).

I en gasuppvärmd ugn regleras temperaturen med en termostat. När ugnen startas tänds
gaslågan automatiskt. Ugnen är försedd med en flamvakt som stänger av gasflödet om
den automatiska gaständningen uteblir. I lokalen finns gasindikatorer som vid låga
koncentrationer i luften aktiverar ett larm. Vid larm skall personalen omedelbart
manuellt stänga av gastillförseln till ugnen.

Topphändelse: Farliga gaskoncentrationer i lokalen på grund av gasutströmning från
brännaren.

De direkta orsakerna till topphändelsen är att gas strömmar ut från ugnen (mellanhändelse 1) och gasvarning uteblir (mellanhändelse 2). Efter viss tid kan explosion
inträffa.
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Mellanhändelse 1 inträffar om gaständning uteblir och flamvakten ej fungerar. Dessa två
händelser betraktas som bashändelser.
Mellanhändelse 2 inträffar vid fel på gasindikatorer eller fel på larmanordning.

Följande felträd kan konstrueras, där beteckningar för sannolikheter också anges

Sannolikheten för Mellanhändelse 1 är PM1 = PA . PB
(förutsatt att A och B är oberoende händelser).
Sannolikheten för Mellanhändelse 2 är PM2 = PC + PD
(förutsatt att C och D är ömsesidigt uteslutande händelser).
Sannolikheten för Topphändelsen blir alltså PT = PM1 . PM2 = PA . PB (PC + PD)
Vid en mer ingående analys av larmsystemet hade det varit möjligt att i händelseträdet
ersätta bashändelse D av en mellanhändelse ”larm observeras” som i sin tur byggs upp
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av bashändelserna ”larmanordningen fungerar ej” och ”larmet observeras ej” förenade
med en eller-grind.
En analysgrupp har till uppgift att granska anläggningens säkerhet och skall bedöma hur
ofta det kan väntas ske att gas strömmar ut från ugnen. För en preliminär analys gör
gruppen följande bedömning:
Anläggningen har varit i bruk under ett par år. Enligt driftjournalen har ugnen startat
5 000 gånger. I 10 fall har gaslågan inte tänts. I samtliga av dessa fall har flamvakten
fungerat och stängt av gasflödet. Efter återställning har tändningen fungerat. Den
observerade relativa frekvensen av uteblivna tändningar är 10/5 000 = 0,002. Detta är en
direkt observation på den aktuella anläggningen och följaktligen den bästa tillgängliga
skattningen av PA.
Flamvakten har satts på prov 10 gånger. Vid samtliga tillfällen har den fungerat. Detta
tolkas givetvis inte som att funktionen är helt säker. Följande bedömning görs: Antag att
felsannolikheten är så hög som 0,2. Sannolikheten för en serie av 10 felfria
observationer är (1- 0,2)10 = 0,11. Det är således inte uteslutet att PB kan vara så hög
som 0,2. Detta kan givetvis vara en mycket pessimistisk skattning men accepteras tills
vidare. Bashändelserna A och B är förenade med en och-grind till Mellanhändelse 1.
PM1 blir 0,002 . 0,2 = 0,0004.
Eftersom flamvakten alltid har fungerat om gaständningen uteblivit har några funktionsdata för indikatorer och larmanordningen inte insamlats på den aktuella anläggningen.
Gasindikatorerna har dock vid tester fungerat och utlöst larm, vilket är audiovisuellt och
väl synligt och överröstar ljudet i lokalen.

Beträffande Mellanhändelse 2 måste valet av sannolikheter bygga på erfarenheter från
andra anläggningar. Efter vissa sonderingar bedömer gruppen att värdena PC = 0,01 och
PD = 0,02 är rimliga värden. Bashändelserna C och D är förenade med en eller-grind till
Mellanhändelse 2. Således är PM2 = 0,01 + 0,02 = 0,03.
Mellanhändelserna 1 och 2 förenade genom en och-grind ger topphändelsen och dess
sannolikhet blir PT = PM1 . PM2 = 0,0004 . 0,03 = 1.2 . 10-5. Ungefär 2 500 ugnsstarter
sker varje år. Detta innebär att 2 500 . 1,2 . 10-5 = 0,03 ggr per år. Följaktligen kan en
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gasutströmning från brännaren väntas ske tre gånger per sekel eller ungefär var
trettionde år. Eftersom en farlig gaskoncentration med hög sannolikhet för antändning
och en inre explosion kan leda till allvarliga konsekvenser bedöms PT vara oacceptabelt
hög.

Som framgår för uttrycket för PT är denna proportionell mot felfrekvensen PB hos
flamvakten, som var en rå bedömning och mycket troligt sattes för högt. Analysgruppens nästa uppgift blir att söka mer precisa data på funktionssäkerheten hos den
aktuella typen av flamvakt.

Händelseträdsanalys, ETA (Event tree analysis)
I felträdsanalysen utgår man från en viss topphändelse och undersöker steg för steg vilka
kombinationer av bashändelser som orsakar denna. I ETA sker analysen i omvänd
riktning. Man utgår från en viss felfunktion i en komponent, eller ett felgrepp vid
hanteringen etc som utlösande händelse eller starthändelse och undersöker vilka
skadehändelser detta kan medföra. Följaktligen gäller att om starthändelsen i en ETA är
en bashändelse i ett felträd, skall felträdets topphändelse vara en (av kanske flera) sluthändelser som ETA identifierar.

ETA kan därför vara en lämplig granskningsrutin för att bedöma krav på tillförlitlighet
hos olika komponenter som ingår i ett system. ETA är vidare en lämplig granskningsrutin för att studera sekventiella förlopp t ex olycksförlopp och säkerhetssystem där en
utlösande händelse aktiverar manuella eller automatiska åtgärder som skall förhindra att
händelseförloppet utvecklas till ett kritiskt tillstånd. Ett exempel på detta ges i avsnitt
3.3 och i kapitel 13.

I exemplet ovan med den gasuppvärmda ugnen finns följande säkerhetsbarriärer som
skall förhindra att farliga gaskoncentrationer uppstår i lokalen.

1. Flamvakt stänger gasflödet om lågan inte tänder.
2. Gasindikator i lokalen aktiveras.
3. Larm aktiveras.
4. Larm observeras och gasflödet stängs manuellt.
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Systemet kan beskrivas av följande diagram.

Analysen kan liksom FTA bilda underlag för sannolikhetsbedömningar.

3.3. Analys av olycksförlopp och
konsekvenser
Konsekvensen av en olycka är den kostnad (i vid mening) för skadegörelsen som
olyckan förorsakar. En kemikalieolycka kan medföra skador av olika typer och allvarlighetsgrader på människor och miljö och orsaka omfattande materiella skador. Eftersom
analysen ofta utgör ett underlag för beslutsfattare, räddningspersonal m fl är det viktigt
att olika typer av konsekvenser anges så detaljerat som möjligt.

I de fall där konsekvenserna är av typen materiell skadegörelse eller driftbortfall kan
kostnaden uttryckas i ekonomiska termer. Om däremot konsekvenserna är miljöförstörelse eller skador av olika allvarlighetsgrad på människor, kan ett sådant mått vara
svårt eller omöjligt att använda. Om konsekvenserna är mångfacetterade bör de beskrivas som skadescenarier som ger en samlad bild av skadegörelsen på människor, miljö
och materiel.
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Reaktorsprängning, gas- eller vätskeläckage etc är exempel på haverier som utgör sluthändelser i riskanalysens identifieringsfas. Med utgångspunkt från dessa skall skadegörelsen bedömas och värderas. Identifieringsfasens sluthändelse blir alltså starthändelse i konsekvensanalysen.

Vid kemikalieolyckor kan många svårförutsebara yttre omständigheter starkt påverka
händelseförlopp och konsekvenser. Detta är speciellt påtagligt vid olyckor där substans
mer eller mindre våldsamt, t ex på grund av tryckökning eller yttre påverkan, lämnar sin
inneslutning och sprids ut i lokaler eller i omgivningen. Vid exempelvis ett utsläpp av
flytande substans kan det vara en ren sinkadus om vätskan rinner ut på ett underlag där
den lätt och effektivt kan omhändertas och saneras eller strömmar i en sådan riktning att
den åstadkommer mark- och vattenförgiftningar.

För att ge en heltäckande bild av tänkbara olycksförlopp och konsekvenser kan analysen
behöva omfatta ett antal scenarier för att belysa inverkan av olika yttre betingelser.
Bedömningen innehåller många led och fordrar ofta medverkan av flera personer med
skilda fackinriktningar.

Det första ledet i konsekvensanalysen är att med utgångspunkt från den antagna skadans
typ och storlek bestämma utströmningens intensitet, varaktighet, aggregationstillstånd
etc (Kap 4, 5 och 6). Nästa led är att bestämma substansens spridning dvs hur den
förflyttas i tid och rum. Vid läckage av luftburen substans inomhus är luftströmningar
och ventilation i lokalen viktiga att beakta. Vid läckage utomhus bestäms utbredningen
av den lokala vindriktningen, vindstyrka och andra meteorologiska parametrar samt av
övriga faktorer som påverkar utspridningen t ex områdets topografi och markhinder som
bebyggelse, vegetation m m (Kap 8). För olika utbredningsriktningar beräknas koncentrationen och varaktigheten av exponeringen. För giftiga substanser anges ofta
nivåkurvor för doseringen, vilken är en funktion av koncentration och exponeringens
varaktighet, så vald att den är direkt relaterad till skadeeffekten. Doseringen, befolkningstätheten och människornas skyddssituation ligger till grund för beräkning av
antalet drabbade personer (Kap 9).
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Vid utsläpp av brandfarliga substanser i gas eller vätskeform sker en skadegörelse om
substansen antänds. Inom olika utbredningsområden kartläggs möjliga tändkällor t ex
öppen eld, gnistor och heta ytor. För gasmoln gäller att om en antändning skall ske
måste gaskoncentrationen överskrida ett visst värde, den s k antändbarhetsgränsen och
tändkällan ha en tillräckligt stor initieringsenergi. Storlek och läge av det område där
antändning kan ske beräknas med utgånspunkt från utströmningens intensitet och
meteorologiska parametrar. Skadeområdets storlek beror av mängden substans som
deltar i förbränningen (Kap 10 och 11).

Ett stort antal skadefall kan vara möjliga. För gasformiga substanser gäller att om gasen
antänds kort tid efter utströmningens början och intill läckan, bildas en flamma som ger
intensiv värmestrålning så länge substans tillförs kontinuerligt. Värmestrålningen har
dock ofta en kort räckvidd. Om däremot antändning sker efter en längre tid har ett mer
substansrikt fritt gasmoln hunnit utvecklas som ger intensiv värmestrålning inom ett
större område och ibland avsevärd tryckverkan. En brinnande/exploderande gasmassa
kan leda till följdverkningar s k ”dominoeffekter”. Intensiv värmestrålning och tryckverkan kan medföra bränder, mekaniska skador och läckage inom ett industri- eller
lagerområde (t ex San Juanico Mexico 1984).
I figur 3.1 visas med hjälp av händelseträdsanalys ett exempel på olika olycksförlopp
efter läckage av brännbar substans.
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Figur 3.1. Händelseträd som beskriver några tänkbara olycksförlopp vid uppkomst av
fritt gasmoln efter initialhändelsen läckage av brännbar substans.
Inom varje utbredningssektor kan följande sluthändelse inträffa

Sluthändelse 1. Gasen antänds inte.
Inga allvarliga konsekvenser. (Göteborg, BPs raffinaderi, 1981)
Sluthändelse 2. Molnet antänds men sekundära bränder uteblir eller är
lätt bemästrade. Ingen brandspridning. Tryck och värmestrålning kan orsaka personskador och materiell skadegörelse.
Sluthändelse 3. Molnet antänds. Omfattande bränder och/eller strukturskador på materiel och byggnader. Ofta allvarliga personskador. (Göteborg, Arendal 1981).
Sluthändelse 4. Molnet antänds och leder till cisternexplosioner eller liknande allvarliga följdhändelser. Konsekvenserna kan bli
förödande. Efter antändning förflyttar sig flamfronten ofta
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åter till läckan (”stubineffekt”). (Norrahammars bruk,
1964. San Juanico, Mexiko 1984.)
Utbredningsområdet för gasen beror av vindriktningen. I de olika områdena eller
sektorerna kan förekomsten, typen och placeringen av tändkällor vara helt olika och
därmed också sannolikheten för att gasmolnet skall antändas. Vidare kan befolkningstätheten i de olika sektorerna uppvisa avsevärda skillnader. För att kunna bedöma
olycksförlopp och konsekvenser korrekt är det ofta nödvändigt att behandla varje
utbredningssektor för sig. Kombinationer av sluthändelser, utbredningssektorer (ofta 30,
45 eller 60 graders sektorer), typ av atmosfärisk skiktning m m bildar ett antal scenarier.

I en riskanalys med mycket hög ambitionsgrad bör naturligtvis alla sådana scenarier
studeras med avseende på skadebilden. Vanligen väljs dock något eller några scenarier
ut för närmare studium. Urvalet sker på sådana grunder som stor befolkningstäthet eller
andra känsliga skadeobjekt, förekomst av tändkällor eller risksektorer som föreligger vid
förhärskande vindriktningar.

3.3.1 Sannolikheter och skadeförväntan
Konsekvenserna uttryckt i antalet dödade eller svårt skadade människor inom ett
definierat geografiskt område bedöms för de olika sluthändelserna.

Om rimliga värden på de olika delsannolikheterna i händelseträdet figur 3.1 kan
ansättas, kan sannolikheterna för de olika sluthändelserna beräknas (jfr avsnitt 3.2.4).
Följande beteckningar införs

INTuts Intensiteten av gasutsläpp dvs det väntade antalet gasutsläpp per tidsintervall,
uttryckt exempelvis som antal händelser per år. Skattningen kan vara ett
resultat av en felträdsanalys.
Pi

Sannolikheten för att gasplymen driver inom sektor i. En skattning erhålls ur
relativa frekvensen aktuella vindriktningar ur vindrosen för orten.

Pant, i

Sannolikheten för att gasen skall antändas. Skattas från läge och typ av
tändkällor inom sektorn.

Pbrand, i Sannolikheten för att den antända gasen skall vålla brand. Bedöms med

- 54 -

3 Riskanalys
______________________________________________________________________
utgångspunkt från förekomsten av antändbara objekt inom sektorn.
Pexp, i

Sannolikheten att uppkomna bränder skall leda till följdhändelser t ex i form av
tankexplosioner.

Det väntade antalet av gasutbredningar per år inom sektor i är således

INTuts. Pi
Under förutsättningen att olycksförloppet endast kan ske efter de vägar som anges i figur
3.1 beräknas intensiteterna för de olika sluthändelserna inom de olika sektorerna.
INTij betecknar intensiteten av sluthändelse j inom sektor i (gånger per år).
Sluthändelse 1. Gas förekommer inom sektor i men antändning sker ej.
INTi1 = INTuts ⋅ Pi ⋅ (1-Pant, i)

Sluthändelse 2. Gas inom sektor i, antändning sker men sekundära bränder undviks.

INTi2 = INTuts. Pi . Pant, i. (1- Pbrand, i ).
Sluthändelse 3. Gas inom sektor i antänds och sekundära bränder uppstår men antändning av cistern undviks.

INTi3 = INTuts . Pi . Pant, i. Pbrand, i. (1- Pexp, i).
Sluthändelse 4. Gas inom sektor i antänds, bränder uppstår, cistern antänds vilket antas
vara den yttersta konsekvensen.

INTi4 = INTuts. Pi . Pant, i .Pbrand, i . Pexp. i
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Tabell 3.1 För exemplet i figur 3.1 kan konsekvensen Personskada presenteras i en
matris där för varje utbredningssektor av intresse (dvs där människor finns
eller tändkällor existerar) redovisas konsekvens, intensitet och skadeförväntan.
Utbredningssektor

Sluthändelse

i

J

Intensitet
Skadeförväntan
Konsekvens.
Antal döda och (gånger per år)
svårt skadade,
n
nij

INTij

nij ⋅ INTij

Den totala skadeförväntan är en summering över utbredningssektorer och sluthändelser.
dvs

∑n

ij

⋅ INTij

3.3.2 Analys av inträffade olyckor
Tidigare inträffade olyckor är en ibland förbisedd källa till kunskap om olycksorsaker,
skadeförlopp och konsekvenser. Många olyckor är väl dokumenterade och ger möjlighet
att jämföra modeller för t ex utströmning, utbredning och verkan med det som observerades vid olyckan. Dokumenten kan även vara av värde för att studera vilka
identifieringsmetoder som vid en riskanalys, dvs innan olyckan inträffade, skulle ha
avslöjat den aktuella olycksorsaken. Olyckor med väldokumenterade konsekvenser kan
betraktas som fältförsök under realistiska förhållanden. En lättillgänglig databas med
beskrivningar av olycksförlopp och konsekvenser skulle vara till stor hjälp vid riskanalyser genom att komplettera teoretiska analyser, förankra teoretiska modeller i verkligheten och bidra till utveckling och förfining av modeller.
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3.4. Riskbedömningar, riskvärderingar,
osäkerheter
All mänsklig verksamhet är förknippad med risker. En riskvärdering innebär att väga
nyttan av verksamheten mot de nackdelar som farorna av den utgör. För den vägningen
finns ingen formel. Den måste bygga på beslutsfattares goda omdöme och ske på deras
ansvar.

Riskanalytikerns uppgift är att leverera underlag till beslutsfattare, dvs att redovisa
händelser och kombinationer av händelser som vid säkerhetsgranskningen identifierats
som möjliga orsaker till olyckor, samt bedömningen av deras sannolikheter och
konsekvenser.

Resultaten från riskanalysen utgör underlag till ansvariga för den tekniska hanteringen,
för beslut om eventuella modifieringar av processer och införandet av skyddsåtgärder
samt prioritering av sådana åtgärder.

I riskanalyser som rör faror för allmänheten ligger resultaten till grund för frågor som
tillståndsgivning för viss verksamhet, tillåtna lagermängder, tillåtna transportvägar för
farligt gods, skyddsavstånd m m. För att illustrera konsekvenserna måste ofta ett antal
scenarier presenteras där inverkan av meteorologiska faktorer, lager- och hanteringsmängder, topografiska faktorer inom utbredningsområdet m m belyses. Riskanalysen
utgör här faktaunderlag för bl a kommunala beslutsfattare.

Som mått på de negativa konsekvenserna av en viss verksamhet används ofta i dessa
sammanhang skadeförväntan t ex väntat antal personer per år som kommer till skada på
grund av verksamheten. Attityden till en risksituation där sannolikheten är låg men
konsekvenserna stora är dock i de flesta fall mer negativ än till en situation där sannolikheten är hög men konsekvenserna måttliga även om skadeförväntan är densamma i båda
fallen. Detta gäller framför allt i situationer där människor kan drabbas. I första fallet,
katastrofsituationen, kan viktiga funktioner i samhället samtidigt slås ut och
belastningen på räddningstjänsten och sjukvården överskrida kapacitetsgränserna.
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Olycksförloppet löper amok och skadade människor hinner inte få adekvat behandling
och omvårdnad.

Vid riskjämförelser kan begreppet skadeförväntan vara helt motiverad när konsekvenserna är av samma typ och av liknande omfattning. För att vara ett nyanserat och
fullgott underlag för beslutsfattare kan det dock vara motiverat att risker uttrycks i
termer av såväl sannolikheter som olika typer och grader av konsekvenser.

Vid redovisning av befolkningsrisker är det nödvändigt att definiera vilka riskexponerade grupper som avses i undersökningen.

I tabell 3.1 visades ett exempel på beräkning av s k kollektiv risk uttryckt som en
skadeförväntan för antalet människor inom ett definierat område som årligen väntas bli
drabbade av en viss typ av olycka. För ett stort antal scenarier, kännetecknade av olika
yttre omständigheter, beräknas sannolikheter och konsekvenser som vägs samman och
adderas till en kollektiv skadeförväntan för människor bosatta inom området. Detta är
ett ofta använt sätt att jämföra farorna vid olika typer av aktiviteter. Sådana jämförelser
genomfördes t ex under kärnkraftsdebatten för att stilla en utbredd rädsla för den nya
och okända tekniken.

Denna kollektiva risk kan avsevärt skilja sig från den individuella risken som i hög grad
beror på läget av personens bostad och arbetsplats.

Riskanalyser har ofta målet att belysa faror vid speciella skadeobjekt, ofta institutioner
som sjukhus, vårdhem, dagis m m där den riskexponerade gruppen är människor som är
sårbara och har små möjligheter att av egen kraft sätta sig i säkerhet eller mildra effekten
av olyckan.

3.4.1 Osäkerheter i riskbedömningen
Riskanalyser är prognostiska till sin karaktär och som alla prognoser behäftade med
osäkerheter i såväl bedömningarna av sannolikheter som av konsekvenser. Vid analys av
en komplicerad process fordras att de som genomför den har en djup kunskap om
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processens teori och dess praktiska utformning och en nära nog övermänsklig förmåga
att förutse alla tänkbara funktionsstörningar och mänskliga felgrepp och bedöma om de
kan leda till vådahändelser. Icke beaktade orsaker till olyckor leder självklart till underskattningar av riskerna.

Sannolikheten för ett missöde, t ex ett substansutsläpp, beräknas utifrån funktionssäkerheten hos komponenter som ingår i den tekniska hanteringen. Sådana data kan
många gånger vara mycket ofullständigt kända, ibland är de data som står till buds
endast råa bedömningar. Felen i bedömningen av komponenternas funktionssäkerhet
kommer att fortplanta sig till sluthändelsens sannolikhet. Sannolikheten för händelser av
typen mänskliga felfunktioner är oftast mycket svåra att kvantifiera. Sannolikheter för
sabotagehandlingar är helt omöjliga att tilldela realistiska värden.

Fel i sannolikhetsutsagan kan vidare bero på att vissa samband mellan funktioner har
försummats vid beskrivningen av processen. I riskanalyser antas vanligen att bashändelser är av varandra oberoende, dvs om händelse 1 inträffar skall detta inte påverka
sannolikheten för att händelse 2 inträffar. Sådana antaganden kan i vissa situationer vara
felaktiga. Antag att det i en process finns två skydds- eller larmsystem som vid analysen
betraktats som av varandra oberoende. Villkoret för att ett olycksförlopp skall utvecklas
till en olycka är att båda systemen samtidigt är ur funktion, vilket kan ha bedömts som
mycket osannolikt. Ett el-bortfall, t ex på grund av kabelbrott genom brand i ett
kabelfördelningsrum eller en kabeltrumma där matarledningar till båda systemen är
dragna, slår samtidigt ut båda systemen och ökar sannolikheten för haveri avsevärt.
Sådana beroenden, som kan vara väl dolda, har ibland undgått upptäckt och orsakat en
övertro på säkerheten i hanteringen.

Efter det att en substans lämnat sin inneslutning sker fortsatta händelseförlopp vars
konsekvenser ibland är osäkra. Spridningen av substanser beror som förut påpekats av
lokala förhållanden inom utbredningsområdet, t ex vegetation och bebyggelse. Diken
och dagvattenledningar kan kanalisera gasmolnet och medföra långsträckta utbredningsområden. Olika spridningsmodeller existerar och valet av den som bäst beskriver
förloppet i den aktuella situationen kan vara vanskligt. Flera scenarier kan behövas för
att fånga in variationen i möjliga utfall. Om verkansområdet bedöms enligt enkla
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schabloner utan att hänsyn tas till speciella förhållanden inom utbredningsområdet, kan
avsevärda felbedömningar göras.

Vid sekventiella förlopp är i många fall sannolikheterna för övergång från ett stadium
till nästa (t ex från sekundära antändningar till cisternexplosion i figur 3.1 eller exemplet
i kapitel 13) ofullständigt kända, speciellt i fall som är så sällan förekommande att
erfarenhetsdata är sparsamma. I exemplet i kapitel 13 domineras det summerade värdet
på skadeförväntan av cisternexplosion (BLEVE). Både sannnolikheten och konsekvensen för detta skadefall måste betraktas som svårbedömda och osäkra.

Osäkerheter i resultatredovisningen både då det gäller sannolikheter och konsekvenser
är oundvikliga, speciellt när komplicerade samband och förlopp undersöks. Det måste
ses som ett krav på saklighet och god vetenskaplig anda att vid redovisningen av resultat
belysa de osäkerheter som föreligger.

3.4.2 Några sammanfattande synpunkter
Förutsättningen för att en riskanalys skall nå sitt syfte, nämligen att identifiera farliga
händelsekedjor, är att säkerhetsgranskningen utförs av personer som är kunniga inom
det speciella område som analysen gäller och är väl förtrogna med lokala förhållanden.
Vidare måste de engagerade personerna ha fantasi och kombinationsförmåga. Som
motto för verksamheten kan formuleras "tänk efter före".

Säkerhetsgranskningen kan många gånger avslöja kritiska funktioner och händelsekedjor vilka omedelbart och enkelt kan elimineras. Hur ambitiöst en säkerhetsgranskning än
har utförts måste dock alltid beaktas att vissa farliga händelsekedjor kan ha undgått
upptäckt. Något tillspetsat kan sägas att när en kritisk händelsekedja är identifierad
kommer den sällan att genomlöpas. Olyckor orsakas i stor utsträckning av
händelsekedjor som undgått upptäckt.

En riskanalys är till sin karaktär prognostisk. Resultatet av analysen har därför en
inbyggd osäkerhet och denna gäller såväl bedömningen av sannolikheter som
konsekvenser. Resultaten av analyserna får därför inte presenteras som "absoluta

- 60 -

3 Riskanalys
______________________________________________________________________
utsagor" utan som resultat av studerade scenarion som bedömts som rimliga.
Osäkerheterna i utsagorna skall redovisas och detta torde snarare öka än minska
analysens trovärdighet.

Riskanalyser utgör underlag för olika typer av beslut och åtgärder. Eftersom det i
begreppet risk ingår såväl sannolikheten för en oönskad händelse som dess
konsekvenser bör resultatet av riskanalysen redovisa bedömningen av båda dessa
begrepp. Sammanvägningen av sannolikhet och konsekvens samt eventuella andra
faktorer som beslutet grundas på måste göras av ansvarig beslutsfattare.
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4. GASUTSTRÖMNING
4.1 Introduktion

Figur 4.1. Principskiss visande konvergerande utströmning.
P = tryck, T = temperatur, u = hastighet.

Med gasutströmning menas här att fluiden är i form av en gas (ånga eller överhettad gas)
innan den via ett tryckfall strömmar ut, och att den förblir till övervägande delen i gasfas
under utströmningen.

De fundamentala kvantiteter som behövs för att kvantifiera konsekvenser av en
gasutströmning är massflödet Q och rörelsemängdsflödet F. Den sistnämnda som också
är lika med dragkraften hos utsläppets jetstråle (Kap 6) ges av
F = Que + Ae ( Pe − Pa )

[4:1]

där ue är utloppshastigheten, Pe är utloppstrycket, Pa är atmosfäriska mottrycket och Ae
betecknar utloppets tvärsnittsarea (Fig 4.1)
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I kapitlen 4.1-4.6 ges anvisningar för bestämning av Q och F.

4.1.1 Gaslagar: Antaganden och begrepp
Utgångspunkten för modellerna i kapitel 4.1-4.6 är antagandet att gasen uppfyller
lagarna för en ideal gas. Denna approximation kräver endast två fysikaliska kontanter,
R och γ, för beskrivning av gasens egenskaper. Idealgasapproximationen vilar på två
definitioner
Def 1. Sambandet mellan tryck P (N/m2), temperatur T (K) och specifik volym v
(m3/kg) ges av gaslagen
Pv = RT

[4:2]

där R är gaskonstanten (J/kg⋅K) för gasen i fråga.

Def 2. Det specifika värmet (J/kg⋅K) vid konstant volym cv respektive vid konstant
tryck cp är konstanter i de processer gasen genomgår.

En konsekvens av detta är att
R = c p − cv

[4:3]

Definitionerna medför också följande enkla uttryck för gasens inre energi e (J/kg),
entalpi h (J/kg) och entropi s (J/kg⋅K)
e( P ,T ) = cvT

h( P ,T ) = c pT

s ( P , T ) = c p lnΤ − R ln P

[4:4]

[4:5]
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De termodynamiska potentialerna e och h är alltså endast funktioner av temperaturen,
vilket är unikt för den ideala gasen.

I strömningsprocesser blir framställningen enklare om man i stället för konstantparet R,
cv använder sig av konstantuppsättningen R, γ, där γ betecknar Poisson's kvot

γ =

cp

[4:6]

cv

I ekvationerna [4:4]-[4:5] ovan kan γ införas genom substitutionen

cv =

R
γ −1

cp =

γ R
γ −1

[4:7]

I modellavsnitten 4.1-4.6 används R och γ genomgående som gaskonstanter.

4.1.2 Bestämning av gaskonstanterna R och γ
Konstanten R bestäms bäst genom att utnyttja empiriska data

R=

Pr v r
Tr

[4:8]

där Pr, vr och Tr är sammanhörande tryck-, volumitets- och temperaturvärden från
mätningar. Pr och Tr bör härvid inte ligga alltför långt ifrån tillämpningens.

Om lämpliga data saknas utgör följande en grov approximation

R=

R∗
m

[4:9]
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där R * = Universella gaskonstanten = 8 314 J/K och m är massan hos en kilomol av
ämnet. För höga tryck eller ånga kan detta dock överskatta R med 20-30 %.

För blandningar av gaser är empiriska data enligt ekvation [4:8] att föredra. Om sådana
data saknas, bestäms gaskonstanterna Rn för de enskilda komponentgaserna (numrerade
n) enligt metoderna ovan, varefter blandningens gaskonstant RMIX beräknas med
R MIX =

∑R

n

[4:10]

xn

n

där xn är massandelen av gas nummer n i blandningen.
För konstanten γ finns oftast data tillgängliga. Värdet ligger vanligtvis mellan 1,1 och
1,6. Utströmningsdata som Q eller F varierar lite med γ, varför man som regel kan
använda γ = 1,3 som ett standardvärde för utströmningsberäkningar.

I följande avsnitt anges Q, F och andra kvantiteter ofta på ett "dubblerat" sätt. Dels
anges kvantiteten i termer av γ och dels anges den med γ = 1,3 insatt.

4.1.3 Strömningslagar för ideal gas: Antaganden
och begrepp
I modellerna som följer antas alla strömningsförlopp vara adiabatiska, dvs gasen antas
ha ett försumbart värmeutbyte med omgivningen, vilket är karaktäristiskt för snabba
trycksänkningsförlopp. Denna approximation har dessutom visat sig vara bra för
utströmning genom mycket långa kanaler (Shapiro (1953), kap 6.4) där uppehållstiden
inte är kort.

För ett gaspaket som startar från stillastående (u = 0) vid tryck Po och temperatur To och
accellereras adiabatiskt till hastigheten u1 utefter en strömlinje (Fig 4.1), gäller

u12
T1 = To −
2c p

[4:11]
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u 

P1 = Po  1 −
 2c pTo 
2
1

γ
γ −1

⋅e

−

s1 − so
R

[4:12]

1


u 2  1−γ s1 − so
v1 = vo 1 − 1  ⋅ e R
 2c pTo 

[4:13]

där s1 - so är den entropihöjning gasen erhållit på grund av friktion (kinetisk energi
övergår i värme). Noterbart är att temperaturen T1 är oberoende av friktion och är en
entydig funktion av hastigheten u1.

Om processen kan antas friktionslös kallas den adiabatiska utströmningen för
isentropisk (= lika entropi) och so = s1. För detta fall kan ekvationerna [4:11]-[4:13]
sammanfattas med

T1  P1 
= 
To  Po 

γ −1
γ

v 
= o
 v1 

γ −1

u12
= 1−
2c pTo

[4:14]

Dessa lagar, som ger sambandet mellan volym, tryck, temperatur och hastighet, kallas
ofta för de isentropiska gaslagarna.

Av speciellt intresse är fallet med en konvergerande (minskande tvärsnittsarea) utströmning. För denna situation kan man med ekvationerna [4:11]-[4:13] visa att u1 alltid
understiger ljudhastigheten

γ RT1 så länge den trängsta passagen (e i fig 4.1) inte

nåtts.
För utloppet e finns två möjliga strömningstillstånd

a)

Kritisk strömning. Här har gasen nått ljudhastigheten

ue = γ RTe

[4:15]
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och trycket i utloppet Pe är större än det omgivande backtrycket Pa.
Strömningskvantiterna Pe, ue, Te och Q är oberoende av Pa.

Insättning av ue (Ekv [4:15]) i ekvation [4:11] ger också att

Te =

2
T = 0,87To
γ +1 o

[4:16]

vilket betyder att Te och ue också är oberoende av friktionen (s1 - so)
vid kritisk strömning.

b)

Icke-kritisk strömning. Här har gasen inte nått ljudhastigheten och utloppstrycket Pe är lika med Pa. Kvantiterna Pe, ue, Te och Q beror av mottrycket Pa.

4.2 Utströmning från behållare genom ett
hål eller en kort kanal

Figur 4.2. Utströmning från behållare genom ett hål.

Med behållare avses rörledning, cistern mm vars minsta diameter väsentligt överstiger
läckageöppningens medeldiameter.
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I detta fall kan friktion försummas och utströmningen följer de isentropiska strömningslagarna enligt ekvation [4:14].

4.2.1 Kritisk strömning
Villkoret för kritisk strömning (Pe > Pa, se kap 4.1) kan formuleras som
γ

 γ + 1 γ −1
Po ≥ 
 ⋅ Pa = 1,83Pa
 2 

[4:17]

där högra ledet beräknats för γ = 1,3.

Om detta tryckvillkor gäller, så ges massflödet Q av
γ +1

Q = Cd A ⋅

Po
RTo

 2  2 ( γ −1 )
Po
γ
= 0,667C d A

 γ + 1
RTo

[4:18]

där A är öppningens tvärsnittsarea och Cd är en kontraktionsfaktor som maximalt kan
vara = 1,0. Dataunderlag finns endast för runda eller spaltformade hål. Cd är ungefär lika
för bägge geometrierna och följande värden kan användas

Hål med rundade inloppskanter: Cd = 0,95
Skarpkantat hål:

Cd = 0,75

Rörelsemängdsflödet i jetstrålen fås ur
1


γ −1


2

F = C d A 2
⋅ Po − Pa  = C d A[1,26Po − Pa ]
  1 + γ 




För det kritiska trycket Pe i utloppet gäller
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γ

 2  γ −1
Pe = 
⋅ Po = 0,55Po

 γ + 1

[4:20]

Utloppstemperaturen Te och utloppshastigheten ue är densamma för alla adiabatiska
kritiska utströmningar (oavsett friktion) och fås ur ekvationerna [4:16] och [4:15].

4.2.2 Icke-kritisk strömning
Villkoret för icke-kritisk strömning är komplementärt till villkoret [4:17]
γ

 γ + 1 γ −1
Po ≤ 
 ⋅ Pa = 1,83Pa
 2 

[4:21]

Utloppstrycket Pe är lika med atmosfärtrycket Pa och massflödet ges av

Pa  Po 
2γ
Q = Cd A
⋅
 
γ − 1 RTo  Pa 

γ −1
γ

P 
⋅ 1−  a 
 Po 

γ −1
γ

=
[4:22]

P 
= 2,94C d A ⋅
⋅ o 
RTo  Pa 
Pa

0 , 231

P 
⋅ 1−  a 
 Po 

0 , 231

där Cd kan vara något mindre än för kritisk strömning.
Rörelsemängdsflödet blir

γ −1


 P  0, 231 
 Po  γ
2γ


F = Cd A ⋅
⋅ Pa  
− 1 = 8,67C d A ⋅ Pa  o 
− 1

γ −1
 Pa 
 Pa 
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I utloppet gäller också att

P 
Te = To  a 
 Po 

γ −1
γ

P 
= To  a 
 Po 

0 , 231

[4:24]

 Q  RTe
ue = 
⋅
 C d A  Pa

[4:25]

4.3 Utströmning från behållare genom en
lång kanal
4.3.1 Bestämning av friktionsparameter och
strömningstillstånd

Figur 4.3. Utströmning av gas genom en kanal.

Analytiska formellösningar för massflödet finns inte. För konfigurationen i figur 4.3
finns däremot grafiska metoder (Levenspiel, 1977, Shapiro, 1953).
För att använda denna metod, krävs kännedom om rörfriktionskoefficienten λ. Denna är
en funktion av råhetstalet K (höjden hos rörväggarnas ytråhet) och Reynolds' tal Re. Det
empiriskt baserade diagrammet i figur 4.4 (ett s k Moody-diagram) visar detta samband.
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Re-talet ges av

Re =

QD
Aµ
µ

[4:26]

där µ betecknar dynamiska viskositeten (Ns/m2) hos gasen. µ varierar endast måttligt
med T och nästan inte alls med P. En konsekvens av detta är att Re är nästan konstant
utefter kanalen, även för mycket långa kanaler med stora tryck- och hastighetsvariationer.
Dessutom varierar λ svagt eller inte alls (stora K och Re, se fig 4.4) med Re. Detta
betyder att λ i praktiken är en konstant utefter utloppskanalen.
0,1

K

Relativ ytråhet = ε = D

0,05

inär
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strö

λ

0,02

Lam
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mni
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10
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0,0001
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QD
Re =
Aµ

10

7

10

8

10

ε = 0,000005

Figur 4.4. Rörfriktionskoefficienten λ som funktion av Reynolds’ tal Re och råhetstalet K.
Av figur 4.4 och ekvation [4:26] framgår att massflödet Q behövs för att fastställa λ,
vilket i sin tur behövs för fastställande av Q. Lösningen består i att man börjar med att
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anta att λ har sitt lägsta möjliga värde (vågräta kurvorna t h i Moody-diagrammet) vilket
kan beräknas med uttrycket

λ=

1,33
 
D
ln 3,72 K  



[4:27]

2

Detta val ger korrekt eller något förhöjt värde på Q. Ur detta λ beräknas sedan friktionsparametern

N=

λL
D

[4:28]

1.0
P
βa = a 0.8
P0
0.6

ηλ=Q/Qr=0.9

0.7

0.5
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0.02 η λ=0.01
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0.528
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Kritisk strömning
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γ = 1.6
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N = λL
D

Figur 4.5. Diagram för adiabatisk utströmning av gas genom rör. Kurvskaran ηλ är
massflödesreduktionsfaktorn för rörfriktion. Prickade området är kritisk
strömning (Pe > Pa) medan området ovanför den ∼ -formade kurvan är ickekritisk strömning (Pe = Pa). Den ∼ -formade kurvan visar kritiska tryckförhållandet βe = Pe/Po som funktion av friktionsparametern N (efter
Levenspiel (1977)).
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I Levenspieldiagrammet (Fig 4.5) avsätts nu punkten (β
βa, N) där βa är tryckkvoten

βa =

Pa
Po

[4:29]

Om punkten hamnar i det prickade området under den ∼ -formade kurvan (här ritad för
tre olika γ-värden) råder kritisk strömning med Pe > Pa. Om punkten hamnar ovanför det
prickade området (dvs ovanför ∼ - kurvan) är Pe = Pa, dvs strömningen är icke-kritisk.

Nedan ges anvisningar för bestämning av Q och F i respektive fall.

4.3.2 Kritisk strömning
Oavsett friktion gäller alltid (Ekv [4:15] och [4:16]) för adiabatisk kritisk utströmning
att

ue =

2γ
⋅ RTo = 1,06 RTo
γ +1

[4:30]

Kurvan (den ∼ -formade) som skiljer det prickade området från det oprickade i Levenspieldiagrammet visar också det kritiska tryckförhållandet βe som funktion av N, dvs
kritiska utloppstrycket fås ur
Pe = βe ( N ) ⋅ Po

[4:31]

där βe (N) är det avlästa värdet. Massflödet Q fås nu m h a ekvationerna [4:2], [4:16],
[4:30] och [4:31] som

Q= A

Pe
RTo

APe
γ (γ + 1)
= 1,22
2
RTo

[32a]

Denna metod för bestämning av βe och därmed Q blir osäker för stora N-värden. Då
utförs i stället en direktavläsning på följande sätt
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Punkten (β
βe, N) hamnar mellan två av ηλ-kurvorna i fig 4.5.
Linjär interpolation mellan dessa två ηλ-värden ger då ett värde
på massflödesreduktionsfaktorn ηλ, varur Q fås som
Q = ηλ ⋅ Qr

[4:33]

Där Qr är det maximala (friktionslösa) massflödet
γ +1

 2  2 ( γ −1)
Po
Qr = A ⋅
⋅ γ
= 0,667 A
[4:34]

 γ + 1
RTo
RTo
Po

För kontroll kan trycket i utloppet nu beräknas m h a det nyss
fastställda Q-värdet (Ekv [4:33])

Pe =

RTo
A

⋅

RTo
2
⋅ Q = 0,82
⋅Q
A
γ (γ + 1)

[4:32b]

Detta tryck skall vara större än Pa.
Sedan Q bestämts kan en kontroll av friktionskoefficienten λ göras genom insättning av
Q i ekvation [4:26] och avläsning i Moody-diagrammet (Fig 4.4). Om detta värde
väsentligt överstiger det ursprungliga λ-värdet, kan bestämningen av strömningstillstånd
(kritiskt, icke-kritiskt) och Q upprepas.

När Q väl bestämts kan jetstrålens dragkraft F beräknas som

F=2

1+ γ
⋅ RTo ⋅ Q − APa = 1,88 RTo Q − APa
2γ
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4.3.3 Icke-kritisk strömning
Här hamnar punkten (β
βa, N) ovanför den ∼ -formade kurvan och mellan två kurvor för
massflödesreduktionsfaktorn ηλ. Interpolation (vågrätt) ger då ett värde på ηλ, varur
massflödet Q fås som
Q = ηλ ⋅ Qr

[4:36]

där Qr beräknats med ekvation [4:34].

Man kan också visa (Winter, 1994) att




2
2 RTo
γ
 Q


F=
⋅   − 1 =
⋅ APa  1 +


γ −1
A


γ


Pa2 

 γ − 1


[4:37]
2


 Q 
= 4,33 APa  1 + 0,462 RTo 
 − 1


 APa 



Kontroll av friktionskoefficienten λ kan nu göras m h a ekvation [4:26] och Moodydiagrammet i figur 4.4. Om det nya λ-värdet är väsentligt högre, görs bestämningen av
Q om.
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4.4 Utströmning från behållare genom en
lång kanal åtföljd av en förträngning

Figur 4.6. Utströmning av gas genom en kanal åtföljd av en förträngning. Aλ betecknar
kanalens tvärsnittsarea. Ah betecknar förträngningens area.
Figur 4.6 illustrerar principen. Nedanstående förfaringssätt ger en god approximation
utan att kräva komplicerade beräkningar. Det resulterande massflödet Q blir möjligen
något förhöjt.

a) Beräkna först Qλ = Massflödet genom kanalen utan förträngning med hjälp av
tvärsnittsarean Aλ, ekvation [4:34] och den grafiska metoden i kapitel 4.3.

b) Beräkna sedan Qh = Massflödet genom förträngningen utan kanal med hjälp av
förträngningens area Ah och metoderna för friktionslös utströmning i kapitel 4.2

c) Det mindre av Qλ och Qh är nu ett bra värde på Q för situationen med en kanal åtföljd
av en förträngning enligt figur 4.6.
Q = min( Qλ , Qh )

[4:38]

Om jetstrålens dragkraft (rörelsemängdsflöde) F efterfrågas krävs också kännedom om
huruvida kritisk strömning föreligger eller ej. Om villkoret
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Q ≥ C d Ah

Pa
RTo

⋅

γ (γ + 1)
= 1,22C d Ah
2

Pa
RTo

[4:39]

är uppfyllt, är strömningen kritisk (Pe > Pa) Pe och F ges då av

Pe =

RTo
C d Ah

F=2

RTo
2
⋅ Q = 0,82Q
γ (γ + 1)
C d Ah

[4:40]

1+ γ
⋅ RTo ⋅ Q − C d Ah ⋅ Pa = 1,88 RTo ⋅ Q − C d Ah ⋅ Pa
2γ

[4:41]

Om å andra sidan villkoret [4:39] inte är uppfyllt, är strömningen ickekritisk (Pe = Pa) och F blir




2
 Q 
2 RTo
γ

 1
⋅
 − 1 =
F=
⋅C A ⋅ P
+
γ −1 d h a 
C
A




γ
d h


Pa2 

 γ − 1


[4:42]
2


 Q 
0
,
462
RT
o

= 4,33C d Ah ⋅ Pa 1 +

 − 1


Pa2
 C d Ah 



4.5 Transientell utströmning från en
behållare
Under ett utströmningsförlopp minskar den kvarvarande mängden i behållaren. Detta för
med sig att tryck, temperatur och, som en konsekvens därav, massflödet kommer att
avta med tiden. För kritisk utströmning är det möjligt att kvantifiera detta med
ekvationer.

Nedan ges anvisningar för bestämning av hur massflöde och rörelsemängdsflöde avtar
med tiden i två fall. Det ena fallet är utströmning från en behållare som enbart innehåller
gasfas. Det andra fallet är utströmning av ånga från övre delen av en behållare med
tryckkondenserad gas (Kap 5).

- 78 -

4 Gasutströmning
____________________________________________________________________

4.5.1 Kritisk utströmning från en behållare med gas

Figur 4.7. Kritisk utströmning av gas från en behållare. Massflöde Qt som funktion av
tiden t. Qo betecknar initiala massflödet. Mo betecknar initiala gasmassan i
behållaren.
Utströmningen antas börja vid tiden t = 0, då behållarens tryck och temperatur är Poo
respektive Too. Mängden M0 av gas i behållaren är då

Mo =

PooV
RToo

[4:43]

där V är behållarens totala innervolym.

En annan kvantitet som behövs är det initiala massflödet Qo vid t = 0. Detta bestäms
med hjälp av Poo, Too och någon av de metoder som ges i kapitlen 4.2-4.4.

Under adiabatiska förhållanden (försumbart värmeflöde till behållaren utifrån) kan
exakta uttryck för massflödet Qt och rörelsemängdsflödet Ft anges
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Qt =

Qo
 γ − 1  Qo t  


1 +
2  Mo  


[4:44]

1+ γ
γ −1

2γ

 Q  γ +1
1+ γ
Ft = 2
⋅ RToo ⋅ Qo ⋅  t 
− Aeff ⋅ Pa
2γ
 Qo 

[4:45]

där Aeff är den effektiva öppningsarean för utströmningen. För ett hål med area A är Aeff
= CdA (Kap 4.2 och 4.4). För en kanal är Aeff lika med kanalens tvärsnittsarea.
I figur 4.7 visas funktionen Qt/Qo grafiskt för γ = 1,3.

Ekvationerna [4:44] och [4:45] är giltiga så länge utloppstrycket Pe överstiger atmosfärtrycket Pa, dvs så länge kritisk utströmning föreligger. Villkoret för detta kan också formuleras som
Qt  Aeff ⋅ Pa
≥
Qo  Qo RToo






γ +1
2γ

 γ (γ + 1) 
⋅


2 

γ +1
4γ

[4:46]

Värdet på högerledet i [4:46] kan avsättas i figur 4.7, för markering av
giltighetsområdet.

Återstående mängd Mt, tryck P0t och temperatur Tot i behållaren kan också enkelt anges
uttryckt i Qt (Fig 4.7, ekv [4:44])

2

M t  Qt  1+γ
= 
M o  Qo 

2γ

Pot  Qt  1+γ
= 
Poo  Qo 

Tot  Qt 
= 
Too  Qo 

vilka gäller så länge [4:46] är uppfyllt.
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4.5.2 Kritisk utströmning från gasfasutrymmet i
behållare med tryckkondenserad gas

Figur 4.8. Utströmning av ånga från behållare med tryckkondenserad gas.

Vid tiden t = 0, då utströmningen börjar, antas tryck och temperatur i behållarens
ångfasutrymme vara Poo respektive Too. Trycket är dessutom lika med mättnadstrycket,
dvs Poo = Ps (Too). Vidare skall villkoren för ångfasutströmning (Kap 5.4) vara
uppfyllda, dvs ingen vätskefas rivs med i utsläppet (Fig 4.8).

På grund av förångning av vätskan kommer behållarens tryck Pot att nå atmosfärtrycket
långt innan allt innehåll strömmat ut, varför endast en begränsad del av innehållet
kommer ut. Den utströmmade mängden ges av

cf

−
( T −T ) 
h fg oo b

M o − M r = M o 1 − e





[4:48]

där Tb är ämnets kokpunkt (K) vid atmosfärtryck, Mo är behållarens totala begynnelseinnehåll (kg) och Mr är behållarens återstående mängd efter utströmningen.
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För beräkning av det avtagande förloppet behövs också Qo = det initiala massflödet vid
tiden t = 0. Detta beräknas ur Poo och Too med någon av de metoder som ges i kapitlen
4.2-4.4, beroende på geometrin.

Numeriska beräkningar visar att massflödets avtagande med tiden kan approximeras
mycket väl (Winter, 1994) med en exponentiell korrelation så länge utströmningen är
kritisk

Q t = Qo ⋅ e

−

Qo t
Mo − M r

[4:49]

Man kan också visa (Winter, 1994) att rörelsemängdsflödet i jetstrålen följer

Ft = 2

1+ γ
⋅ RTot ⋅ Qt − Aeff ⋅ Pa
2γ

[4:50]

där Aeff är den effektiva utloppsarean, definierad på samma sätt som för gasutströmning
ovan. Tot i ekvation [4:50] är temperaturen i behållaren, vilken kan visas vara (Winter,
1994)
Tot = Too +

 M − M r  Qt  
1 −  
ln 1 − o
cf 
M o  Qo  

h fg

[4:51]

där Qt är enligt [4:49].

Ovanstående metod för bestämning av Qt och Ft förutsätter att utloppstrycket Pe överstiger atmosfärtrycket Pa, dvs att utströmningen är kritisk. Detta kan också uttryckas
som

Qt ≥ Aeff

Pa
RTot

⋅ 1,22

[4:52]
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4.6 Utströmning från ett brott på en pipeline

Figur 4.9. Utströmning av gas från pipe-line. Skissen visar det inledande stadiet med
en
dekompressionsvåg (strecket) som med ljudets hastighet går från brottet in i
röret. Pi och Ti betecknar gasens tryck och temperatur före brottet.
Med pipe-line avses en lång rörledningssektion som i sig självt är en behållare. Den
avgränsas i ändarna av ventiler eller pumpstationer.

Gasen antas före utströmning ha trycket Pi och temperaturen Ti. Den initiala mängden
(kg) i röret blir då

Mo =

Pi AL
RTi

[4:53]

där A är rörets tvärsnittsarea och L är rörets längd.

Ljudhastigheten i röret är också väsentlig och ges av

c i = γ RTi

[4:54]

Wilson (1979) föreslår en modell för utströmning enligt figur 4.9. Röret är helt öppet i
ena änden och utströmningen indelas i två faser:
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Fas 1 karaktäriseras av en dekompressionsvåg (skuggat i fig 4.9) som går med
hastigheten ci från brottstället in i röret. Framför vågen står gasen stilla vid
oförändrat tillstånd (Pi, Ti). Bakom vågen strömmar gas mot läckageöppningen
under sjunkande tryck och ökande hastighet. Massflödet avtar snabbt pga ökande
friktion.

Fas 2 karaktäriseras av att dekompressionsvågen reflekterats och trycket överallt
understiger Pi. Förloppet liknar nu mycket utströmning från en behållare (Kap
4.5) med ett långsamt, väsentligen exponentiellt, avtagande massflöde.

Modellen utgår från en analogi med utströmning genom en lång kanal (Kap 4.3) och
försummar temperaturvariationer hos gasen. Modellen ger för massflöde god överensstämmelse med experiment.

4.6.1 Fas 1 av utströmningen
Denna fas pågår under tiden 0 < t < ∆t där

∆t =

L
ci

[4:55]

Enligt Wilson (1979) kan massflödet Qt från brottet då återges som

Qt = A α ⋅

Pi
RTi

⋅

1

[4:56]

 λc t 
1+α ⋅ i 
 D 

där
γ +1

 2  γ −1
α =γ
= 0,445

 γ + 1

[4:57]
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Rörfriktionskoefficienten λ i ekvation [4:56] kan beräknas med ekvation [4:27] i kapitel
4.3.

Då gasen startat från temperaturen Ti, kan man också visa (Winter, 1994) att jetstrålen
från läckaget har rörelsemängdsflödet

Ft = 2

1+ γ
⋅ RTi ⋅ Qt − APa
2γ

[4:58]

där Qt är enligt [4:56].
När fas 1 upphört vid t = ∆t, finns i röret en återstående mängd
2

M ∆ t = M o 1 −
γα


 
 D 
λL
− 1 
⋅
 1+ α ⋅
D
 λ L 
 

[4:59]

4.6.2 Fas 2 av utströmningen
För t ≥ ∆t = L/ci gäller (Wilson,1979) för massflödet

−
M
Qt = ∆t ⋅ e
β

t − ∆t
β

[4:60]

där

β=

λL
L
⋅
D
RTi

[4:61]

Inom ramen för Wilson's approximation att temperaturvariationer är försumbara kan
man visa att rörelsemängdsflödet även i fas 2 ges av ekvation [4:58] med Qt enligt
ekvation [4:60].
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4.6.3 Modellens giltighet
Modellen förutsätter högtrycksledningar med kritisk utströmning, dvs att utloppstrycket
överstiger atmosfärtrycket.

Detta kan approximativt uttryckas som

Qt ≥ A ⋅

Pa
RTi

γ (γ + 1)
2

[4:62]

vilket är kriteriet för modellens giltighet.
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4.7 Beteckningar
A

m2

Tvärsnittsarea hos hål eller kanal

Aeff Effektiv öppningsarea. CdA för hål. A för kanal

m2

cf

Specifikt värme för vätskefas

J/kg⋅K

ci

Ljudhastighet vid temperaturen Ti

m/s

cp

Specifikt värme vid konstant tryck

J/kg⋅K

cv

Specifikt värme vid konstant volym

J/kg⋅K

Cd

Kontraktionsfaktor för gasstråle

-

D

Inre diameter hos hål/rör/ventil

m

e

Inre energi

F

Rörelsemängdsflöde i jetstråle = dragkraft

N

Fo

Begynnelsevärde (t=0) för Ft

N

Ft

Rörelsemängdsflöde som funktion av tiden

N

h

Entalpi

J/kg

hfg

Ångbildningsvärme

J/kg

L

Längd hos kanal eller pipe-line

m

Mo

Mängd gas i behållare eller pipe-line före utsläpp

kg

Mr

Kvarvarande mängd i behållare efter utsläpp

kg

N

Friktionsparameter = λL/D

P

Tryck

N/m2

Pa

Atmosfärtryck

N/m2

Pe

Utloppstryck

N/m2

Pi

Tryck i pipe-line före brott

N/m2

Po

Tryck i behållare

N/m2

Poo

Begynnelsevärde (t=0) för P0t

N/m2

Ps (T)Mättnadstryck vid temperaturen T

N/m2

P0t

Tryck i behållare som funktion av tiden

N/m2

Q

Massflöde från källan

kg/s

Qo

Begynnelsevärde (t=0) för Qt

kg/s

Qt

Massflöde som funktion av tiden

kg/s

R

Gaskonstant = (Pv/T)

Re

Reynolds' tal

J/kg

-

J/kg⋅K
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s

Entropi

J/kg⋅K

t

Tid

T

Temperatur

K

Te

Utloppstemperatur

K

Ti

Temperatur i pipe-line före brott

K

To

Temperatur i behållare

K

Too

Begynnelsevärde (t=0) för Tot

K

Tot

Temperatur i behållare som funktion av tiden

K

ue

Utloppshastighet

v

Specifik volym

m3/kg

vo

Specifik volym i behållare

m3/kg

βa

Tryckkvot = Pa/Po

-

βe

Kritiska tryckförhållandet = Pe/Po

-

γ

Poissons kvot = cp/cv

-

ηλ

Reduktionsfaktor (friktion) för massflöde

-

λ

Rörfriktionskoefficient

-

s

m/s
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5. VÄTSKEUTSTRÖMNING
5.1 Introduktion
Med vätskeutströmning menas här att fluiden är i form av en vätska innan den
strömmar ut. Den behöver inte nödvändigtvis vara en vätska under tryckfallet till
atmosfärtryck, utan kan också uppträda som ett tvåfassystem eller en gas. Utströmning
kan därför tillgå på många sätt beroende på tryck och temperatur hos vätskan, utsläppshålets placering m m.

Det enklaste fallet är att vätskan är underkyld med en atmosfärisk kokpunkt Tb som
överstiger vätsketemperaturen To. Det utströmmande mediet kommer då att förbli en
vätska under utströmningen och följa enkla hydrauliska lagar för (i praktiken) strömning
av inkompressibla fluider. Utströmningen kan t ex aldrig vara kritisk, utan
utloppstrycket Pe överensstämmer med det atmosfäriska mottrycket. I kapitel 5.2 ges
anvisningar för estimering av massflöden och utloppshastigheter från sådana utsläpp.

Om vätskan har ett mättnadstryck Pso som överstiger atmosfärtrycket Pa, dvs att ämnets
kokpunkt Tb vid atmosfärtryck understiger lagringstemperaturen To, så talar man i stället
om en tryckkondenserad gas.

Utsläpp av tryckkondenserad gas blir betydligt mer komplicerad på grund av
substansens benägenhet att öka sin volumitet vid trycksänkning och bilda en
tvåfasblandning (ånga + vätska) i form av bubblor, skum eller aerosol. Denna partiella
förångning (ofta kallad flash) är dessutom mer eller mindre fördröjd i tiden. Vätskan
reagerar alltså inte omedelbart när trycket understiger mättnadstrycket, utan överlever
som överhettad för ett ögonblick innan flashningen tar fart.

Ur fysikalisk synvinkel kan man dela upp utsläppssätten i fyra kategorier enligt figur
5.1.
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Figur 5.1. Principskiss. Olika utströmningssätt för tryckkondenserad gas.

A) Här är utsläppskanalen kort och vätskan hinner inte flasha förrän den helt lämnat
öppningen. Utloppstrycket är lika med omgivningstrycket och massflödet är det
största möjliga och låter sig beräknas på samma sätt som för en underkyld vätska. I
flashprocessen, som sker i ett steg, sjunker temperaturen till Tb och en gasaerosol
blandning bildas där massandelen ånga (den s k adiabatiska förångningen) är
ungefär

xa =

c f (To − Tb )

[5:1]

h fg

Denna andel gäller innan luft kommit i kontakt med substansen.

B) Här är utsläppskanalen tillräckligt lång för att medge flash före utloppet. Processen
sker i två steg. Först flashar vätskan ned till ett tryck något under mättnadstrycket
vid utloppet, där andelen ånga är betydligt lägre än i ekvation [5:1]. Därefter undergår substansen ett tryckfall från det förhöjda utloppstrycket Pe ned till Pa utanför
utloppet, samtidigt som den accellereras till betydligt högre hastighet. I detta andra
steg fullbordas också flashningen så att massandelen ånga (utan luftinblandning) når
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en nivå enligt ekvation [5:1]. Processen är ett exempel på s k kritisk strömning, där
Pe är större än Pa. Massflödet per areaenhet blir betydligt mindre än i fallet A ovan.
C) Här finns en mindre öppning i behållarens ångfasutrymme. Bildningen av bubblor
och skum i vätskefasutrymmet räcker inte till för att höja upp vätskan så att den
rivs med i utströmningen. Faserna separeras och endast ångfas släpps ut (Kap 4,
Gasutströmning). Detta ger minsta möjliga massflöde per areaenhet. Dessutom
kommer tryck och temperatur att sjunka under utströmningen på grund av
avkokningen från vätskan. Massflödet avtar därför med tiden för att för att till slut
upphöra helt när trycket i behållaren nått ned till Pa. Den mängd som då avgått
utgör oftast en mindre andel av det ursprungliga innehållet och ges approximativt
av ekvation [5:1].

D) Här finns en större öppning i ångfasutrymmet. Värme hinner inte ledas genom vätskan i
tillräcklig takt, utan s k bulkkokning inträffar. Vätskan skummar upp till en tvåfasblandning som strömmar ut genom öppningen. Massflödet (per areaenhet) hamnar
mellan fallen A och C ovan och är oftast nära fallet B ovan.

Den gas-aerosolblandning som produceras i fallen A, B och D bildar en så kallad tvåfasjet med hög hastighet. Denna blandar snabbt in omgivande luft (Kap 6, Turbulent Jet)
varvid aerosol förångas och ett kallt tungt gasmoln bildas. Detta moln innehåller också
till en början kondenserad luftfuktighet som gör molnet synligt som en dimma.

Empirisk erfarenhet (se t ex (Goldwire, 1985) eller (Nyrén & Winter, 1987)) visar också
att hela (eller åtminstone nära nog hela) aerosolmängden förångas om mättnadstrycket är
någon bar eller mer ovanför atmosfärtrycket och jetstrålen inte på nära håll träffar föremål eller mark. Inga modeller eller andra korrellat finns för när och i vilken omfattning
eventuella markbeläggningar bildas.

Här antas att hela utsläppta mängden blir luftburen. I kapitlen 5.3 och 5.4 ges
anvisningar för bestämning av massflödet Q och den jetbestämmande parametern F
(Kap 6) vid utströmning av tryckkondenserad gas för kategorierna A-D. Kvantiteten F
är jetstrålens rörelsemängdsflöde (eller dragkraft) som ges av
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F = Que + A( Pe − Pa )

[5:2]

där ue är hastigheten i utloppet.

5.2 Utströmning av underkyld vätska
5.2.1 Utströmning genom ett hål eller en kort kanal
(friktionsfritt)
Om friktion kan försummas, ger en mekanisk energibalans för inkompressibel fluid att
utloppshastigheten ue och massflödet Q blir
ue = 2v f ( Po − Pa )

Q=

[5:3]

2( Po − Pa )
C D Aue
= Cd A
vf
vf

[5:4]

där stagnationstrycket Po relateras till trycket PT ovanför vätskan (Fig 5.2) genom

Po =

g∆H
+ PT
vf

[5:5]

Figur 5.2. Utströmning av underkyld vätska.
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Kontraktionsfaktorn Cd kan maximalt vara = 1,0 , vilket kan användas för konservativa
estimat. Dataunderlag för oregelbundna revor eller hål saknas. För runda eller spaltformade hål finns däremot data. Cd är lika för bägge geometrierna och följande värden kan
användas

Hål med rundade inloppskanter: Cd = 0,95
Skarpkantat hål:

Cd = 0,6

Utifrån intryckt hål:

Cd = 0,5

5.2.2 Utströmning genom en lång kanal (friktion)
För en rörformig geometri gäller
ue = ηλ 2v f ( Po − Pa )

Q = Aη λ

[5:6]

2( Po − Pa )

[5:7]

vf

där Po ges av ekvation [5:5] och massflödesreduktionsfaktorn ηλ fås ur
 λL

ηλ =  1 +
+ Σ ζn 

D n 

−1/ 2

[5:8]

Termen λL/D är förlustkoefficienten för rörfriktion medan termerna ζn är engångsförlustkoefficienter för areaändringar, inlopp, ventiler, krökar m m.

I långa rörsystem är i regel summan av engångsförlusterna försumbar jämfört med
λL/D, varför beräkning med enbart rörfriktion ger goda estimat som i varje fall inte är
för låga.
Som exempel kan nämnas att ett skarpkantat inlopp har ζ = 0,5 medan en tvär 90° krök
har ζ ≈ 1. Hydraulisk och kemiteknisk handbokslitteratur ger en mängd anvisningar för
olika engångsförluster.
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Det minsta möjliga (för höga Reynolds' tal, se nedan) värdet på rörfriktionskoefficienten
λ är
λ MIN =

1,33
 
D
ln 3,72 K  



[5:9]

2

där K betecknar höjden hos rörets ytråhet (det s k råhetstalet).
Ekvation [5:9] kan möjligen överskatta ηλ och därmed Q. För noggrannare bestämning
beräknas först Q med hjälp av [5:9] + [5:8] + [5:7], varefter Reynolds' tal

Re =

QD
Aµ
µ

[5:10]

fastställs. Ur figur 4.4 i kapitel 4 bestäms sedan λ, varefter ett nytt Q beräknas ur ekvationerna [5:8] och [5:7]. Eventuellt upprepas denna iteration ytterligare någon gång.

5.2.3 Utströmning genom en lång kanal åtföljd av
en förträngning
Förutsättningen är en kanalutströmning (Fig 5.2) där kanalen avslutas med en öppning
med mindre area än kanalens tvärsnittsarea. Följande förfarande ger goda estimat

a) Beräkna Q = Q1 med hjälp av ekvation [5:4] med användande av förträngningens
area.

b) Beräkna Q = Q2 med hjälp av ekvationerna [5:7] - [5:10] med användande av kanalens
tvärsnittsarea.

c) Det mindre av Q1 och Q2 är då ett (något förhöjt) bra värde.
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5.2.4 Transientell utströmning
En beräkning kräver kännedom om hur PT och ∆H (Fig 5.2) varierar med utsläppt
mängd. Beroende på behållarens form och hur övre gasutrymmet i behållaren är arrangerat (öppet till atmosfären, paddinggas, mättnadstryck etc) finns ett otal olika fall. I
kapitel 5.3 ges ett generellt förfaringssätt för stegvis beräkning.

För det vanliga fallet att PT överensstämmer med atmosfärtrycket Pa gäller följande

Q t = Qo −

Qo2 v f
2Ab ∆H o

⋅t

[5:11]

där Qo är begynnelsevärdet (t = 0) för Q, vilket beräknats med någon av metoderna
ovan. Ab är behållarens inre vågräta tvärsnittsarea. Ekvationen är härledd för en stående
cylinder med konstant Ab, men utgör en god approximation även för andra former, förutsatt att ett bra medelvärde för Ab används.

5.3 Utströmning från vätskefasutrymmet i
behållare med tryckkondenserad gas
Med behållare avses rörledning, processkärl, lagerkärl, transportkärl m m, vars minsta
diameter väsentligt överstiger läckageöppningens medeldiameter.

5.3.1 Utströmning genom ett hål i behållarens mantel

Figur 5.3. Utströmning av tryckkondenserad gas genom ett hål.
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Substansen strömmar ut som en vätska. Flash inträffar utanför hålet och utloppstrycket
blir lika med atmosfärtrycket (Fig 5.3). Massflödet Q och rörelsemängdsflödet (dragkraften i jetstrålen) F blir då som för en underkyld vätska

Q = Cd A

F = Que =

2( Po − Pa )
vf

[5:12]

Q2v f

[5:13]

Cd A

där kontraktionsfaktorn Cd definieras på samma sätt som i kapitel 5.2. Tanktrycket Po
avser hålets nivå, och ekvationerna gäller både för mättat (Po=Pso) och övertryckt
(Po>Pso) tankinnehåll.

5.3.2 Kritisk utströmning genom en kanal med
L>10 cm och försumbar friktion (L/D<30)

Figur 5.4. Utströmning av tryckkondenserad gas genom en kanal.

Fallet illustreras av skissen i figur 5.4. Kanalen är lång nog för fullt utvecklad tvåfasströmning i jämvikt. Utloppstrycket Pe förutsätts vara högre än atmosfärtrycket Pa
(kritisk strömning) dvs mättnadstrycket Pso är tillräckligt mycket högre än Pa (se nedan
angående gränsfallet med icke kritisk strömning).

För kritisk strömning med jämvikt (Po=Pso) i tanken gäller enligt Fauske (1985) för
massflödet Qsc
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Qsc = AG ERM

[5:14]

där

GERM =

hfgo
v fgo

1
c f To

[5:15a]

eller

T
 dP 
GERM =  s  ⋅ o
 dT  T
cf
o

[5:15b]

Den senare [5:15b] varianten är värdefull för blandningar (gasol etc) för vilka
storheterna
vfg och hfg är svårdefinierade.
Indexet ERM står för "Equilibrium Rate Model".

För kritisk strömning med övertryckt tankinnehåll (Po > Pso, t ex hög vätskepelare eller
paddinggas) gäller (Fauske,1985) för massflödet Qc

Qc = A

2( Po − Pso )
2
+ G ERM
vf

[5:16]

där GERM är enligt ekvation [5:15].
Kännedom om att inflödet i kanalen är vätska (experiment) och utnyttjande av hydrodynamikens momentumsats (Winter,1994) ger också jetstrålens dragkraft F. För båda
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fallen gäller

F=

Qc2 v f
2A

+ A( Po − Pa )

[5:17]

där Qc ges av ekvation [5:14] eller [5:16].

5.3.3 Kritisk utströmning genom en kanal med
L<10 cm
Här förutsätts förhöjt (Pe > Pa, se fig 5.4) utloppstryck, dvs kritisk strömning (vad
beträffar icke-kritisk strömning, se nedan). Kanalen är dock för kort för fullständig fasjämvikt i utloppet. Substansen är partiellt överhettad och massflödet hamnar mellan
ekvationerna [5:16] och [5:12].

För kritisk strömning med jämvikt (Po = Pso) i tanken gäller enligt Fauske & Epstein
(1987) för massflödet Qsc

Qsc =

A
vf
2( Pso − Pa )

+

1
2
G ERM

[5:18]

 L
⋅ 
 Lo 

där Lo = 0,10 m och GERM enligt ekvation [5:15].
För kritisk strömning med övertryckt tankinnehåll (Po > Pso) gäller (Fauske, 1985) för
massflödet Qc

2( Po − Pso )  Qsc 
Qc = A
+

 A
vf

2

[5:19]

där Qsc ges av ekvation [5:18].
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Rörelsemängdsflödet F i jetstrålen blir i båda fallen

F=

Q 2v f
2A

+ A( Po − Pa )

[5:20]

där Q är enligt ekvation [5:19] eller [5:18]

5.3.4 Icke kritisk utströmning genom en kanal med
försumbar friktion (L/D<30)
Kanalutströmningsmodellerna ovan (Ekv [5:14] - [5:20]) förutsätter kritisk strömning,
dvs att Pe > Pa. För L > 0,10 m är normalt Pe/Pso ungefär 0,9, varför endast extremt låga
Pso kan ge icke-kritisk strömning (Pe = Pa). För korta (Lo < 0,10m) kanaler kan däremot
icke-kritisk strömning uppstå för högre Pso.
I modellerna ovan framkommer inte utloppstrycket Pe. Man kan dock visa (Winter,
1994) att nedanstående förfaringssätt på ett tillfredsställande sätt täcker in icke kritisk
strömning

Massflödet Q skall väljas som den mindre av Q1 och Q2 nedan
Q1 = ekvation [5:14], [5:16], [5:18] eller [5:19]

Q2 = A

2( Po − Pa )
vf

[5:21]

För rörelsemängdsflödet i jetstrålen gäller

F=

Q 2v f
2A

+ A( Po − Pa )

[5:20]

där Q är den mindre av Q1 eller Q2.
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Om Q2 är mindre än Q1 (icke-kritisk strömning) reduceras uttrycket för F till F = 2A (Po - Pa).

5.3.5 Utströmning genom långa kanaler
För L/D > 30 börjar friktion få en icke försumbar inverkan. Massflöde, rörelsemängdsflöde och utloppstryck sänks. För massflödet Q rekommenderar Fauske & Epstein
(1987) en reduktionsfaktor ηλ enligt
______________
L/D
ηλ
______________
≤30
1,0
50

0,85

100

0,75

200

0,65

400

0,55

______________
Ett korrellat till tabellen ges av (Winter, 1994) formeln
ηλ =

1
L

 1 + 0,012 

D

[5:22]

1/ 3

Analogt med det friktionlösa fallet får man följande förfaringssätt, som gäller för både
tankjämvikt (Po = Pso) och övertryckning (Po > Pso) och även täcker in icke-kritisk
strömning

Massflödet Qλ skall väljas som den mindre av Qλ1 och Qλ2 nedan

Q λ 1 = Aη λ

2( Po − Pso )
2
+ G ERM
vf

[5:23]

Qλ 2 = Aηλ

2( Po − Pa )
vf

[5:24]

- 102 -

5 Vätskeutströmning
______________________________________________________________________
där ηλ fås ur ekvation [5:22] och GERM enligt ekvation [5:15]
För rörelsemängdsflödet i jetstrålen gäller (Winter, 1994)

Qλ2 v f 
1 
 1 − 2  + A( Po − Pa )
Fλ =
A  2ηλ 

[5:25]

där Qλ är den mindre av Qλ1 och Qλ2

5.3.6 Transientell utströmning
Om behållarens innehåll från början är approximativt i jämvikt med Po = Pso, kommer
utströmningskvantiteterna Q och F att förbli nästan konstanta och lika med begynnelsevärdena åtminstone så länge vätskenivån ligger över utsläppsöppningens nivå (Kap 5.4
angående det fortsatta förloppet).
Om substansen är övertryckt, exempelvis pga närvaron av en främmande gas (padding) i
behållaren överdel, kommer Q och F att följa ett avtagande förlopp till dess gasfasutrymmet expanderat så att trycket nått ned till mättnadstrycket Pso, varefter ett konstant
förlopp enligt ovan tar vid.

I princip kan ett sådant förlopp återges genom att dela in tiden i steg och via
volymbalans beräkna ett nytt Po för varje nytt tidssteg. Lämpligen antar man då att
tryck-volymsambandet för gasutrymmet följer en adiabatisk gaslag

Pot  Vo 
= 
Poo  Vt 

γ

där Pot och Vt är gasutrymmets tryck och volym vid tiden t. γ är poissons kvot cp/cv
vilken kan sättas till 1,3.
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5.4 Utströmning från gasfasutrymmet i
behållare med tryckkondenserad gas

Figur 5.5. Utströmning från gasfasutrymmet i behållare med tryckkondenserad gas.
Hf betecknar den kollapsade vätskenivån utan bubblor/skum.
Figur 5.5 illustrerar principen för utströmningen. Hf betecknar den kollapsade vätskenivån, dvs utan innehåll av ångfas i form av bubblor och skum. HD, som betecknar
utsläppsöppningens nivå, ligger ovanför Hf. Öppningen kan vara ovanför vätskenivån
från början, eller ha blivit det som resultat av utströmning från vätskefas (Kap 5.3).

För behållare av typ "stående cylinder" väljs diametermåttet Dv som i figur 5.5. I annat
fall kan Dv = (V/H)1/2 användas, där H är behållarens inre höjd och V den totala innervolymen.

Trycket i gasfasutrymmet upptill förutsätts vara ämnets mättnadstryck Ps (To).
Inga längdkriterier för kanallängd el dyl finns, eftersom eventuell tvåfasströmning råder
redan före utsläppsöppningen.
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5.4.1 Tvåfasutströmning
Enligt Fauske & Epstein (1990), måste följande två villkor samtidigt vara uppfyllda för
att tvåfasutströmning skall föreligga

 HD − H f  H f 
 D


  ⋅ 0,6 RsΤo > ur 
 Dv 
 HD  HD 
2

I:

II:

Hf
HD

>

1
2

[5:26]

[5:27]

där Rs är gaskonstanten för ångan (definierad enligt kapitel 4) och "hastigheten" ur i
villkor I ges av (Fauske & Epstein, 1990)

  1
1 
 
ur = 1,2 σg
−
v
v


f
go  


1/ 4

⋅ v 1f/ 2

[5:28]

I ekvation [5:28] betecknar σ ytspänningen mellan faserna. För de flesta kemikalier
ligger denna mellan 0,02 N/m och 0,04 N/m, varför man kan sätta σ1/4 = 0,4 /N/m)1/4.
Enligt Fauske & Epstein (1987) kan man beskriva massflödet Q på samma sätt som för
utsläpp från vätskefas genom en kanal. För rörelsemängdsflödet F kan man dessutom
visa att ekvationerna [5:17] och [5:25] är tillräckliga (Winter, 1994) approximationer.
Sammanfattningsvis gäller då att

Q = Aηλ

h fgo
v fgo

⋅

1

[5:29]

c f To

Q2v f 
1 
 1 − 2  + A( Po − Pa )
F=
A  2η
ηλ 

[5:30]

där ηλ ges av ekvation [5:22].
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5.4.2 Gasfasutströmning
Villkoret för gasfasutströmning är att minst ett av villkoren [5:27] och [5:28] inte är
uppfyllt. Utströmningen kan då anses vara till övervägande delen ångfas.

Med hjälp av Rs (gaskonstanten för mättad ånga), To och mättnadstrycket Pso kan då
massflödet Q och rörelsemängdsflödet F beräknas med metoder enligt kapitel 4.5.2.

5.4.3 Transientell utströmning
Om både villkor I och II (olikheterna [5:27] och [5:28] ovan) är uppfyllda vid tiden t = 0
(utströmningens början) kommer massflödet Q(t) och rörelsemängdsflödet F(t) att ligga
på en nästan konstant (Fauske & Epstein,1987) nivå enligt ekvationerna [5:29] och
[5:25]. Även trycket Pso ligger nästan konstant.
Denna "konstanta" första fas av utströmningen varar till dess den kollapsade
vätskenivån Hf minskat så att ett av villkoren I eller II inte gäller. Utströmningen
övergår då till en andra fas av väsentligen gasfasutströmning. Endast en begränsad del
av behållarens återstående innehåll kommer då att släppas ut efter ett avtagande förlopp.
Metoder för bestämning av de avtagande utströmningsparametrarna Q och F ges i
kapitel 4.5 (Fig 4.8).
Om något (eller båda) av villkoren I och II inte är uppfyllt vid tiden t = 0, kommer
utsläppet att i sin helhet vara ett gasfasutsläpp som kan beskrivas med metoderna i
kapitel 4.5 (Fig 4.8).
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5.5 Beteckningar
m2

A

Tvärsnittsarea hos hål eller kanal

a

Konstant i korrellation för mättnadskurva

N/m2

B

Konstant i korrellation för mättnadskurva

K

cf

Specifikt värme (cp) för vätskefas

Cd

Kontraktionsfaktor för vätskestråle

dPs ( T )
Mättnadskurvans lutning
dT

J/kg ⋅ K
N/m2 ⋅ K

D

Diameter hos hål/rör/ventil/kanal

m

F

Rörelsemängdsflöde i jetstråle = dragkraft

N

g

Tyngdaccellerationen

G

Massflux = Q/A

hfgo

Ångbildningsvärme vid To

HD

Nivå hos hål relativt botten i behållare

m

Hf

Vätskenivå (kollapsad utan bubblor) mätt från botten av behållare

m

K

Råhetstal för rör

m

L

Längd hos rör/ventil/kanal

m

Lo

Minsta kanallängd för uppnående av fasjämvikt i utlopp=0,10 m

m

Pa

Atmosfärtryck

N/m2

Pe

Utloppstryck

N/m2

Po

Tanktryck i hålets nivå

N/m2

Pso

Mättnadstryck vid To (=Ps(To))

N/m2

Ps(T)

Mättnadstrycket vid temperaturen T (se kapitel 5.7.2)

N/m2

PT

Tryck vid övre vätskenivå i behållare

N/m2

Q

Massflöde

kg/s

Qc

Massflöde vid kritisk strömning (Pe>Pa)

kg/s

Qsc

Massflöde vid kritisk strömning (Pe>Pa) från mättat

m/s2
kg/m2⋅5
J/kg

tillstånd (Po=Pso)

kg/s

Qt

Massflöde vid tiden t efter brott

kg/s

R

Gaskonstant

t

Tid

Tb

Kokpunkt vid atmosfärtryck

J/kgK
s
K
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To

Vätsketemperatur i behållare

K

ue

Utloppshastighet

vf

Specifik volym hos vätskefas

m3/kg

vfgo

Ångbildningsvolumitet = vgo - vf

m3/kg

vgo

Specifik volym hos mättad ånga vid To och Pso

m3/kg

∆H

Nivåskillnad mellan utsläppsöppning och övre vätskeyta i behållare

m

∆ Ho

Begynnelsevärde hos ∆H

m

λ

Rörfriktionskoefficient

-

ηλ

Reduktionsfaktor för massflöde i långa kanaler (friktion)

-

µ

Dynamisk viskositet hos fluid

m/s

Ns/m2

- 108 -

5 Vätskeutströmning
______________________________________________________________________

5.6 Referenser
Fauske, H. K. (1985). Flashing flows: Some practical guidelines for emergency releases.
Plant/Oper Prog 4 132-134.
Fauske, H. K. and Epstein, M. Source term considerations in connection with chemical
accidents and vapor cloud modeling. International Conference on Vapor Cloud
Modeling, Cambridge, Massachussetts, Nov 2-4 1987.
Fauske, H. K. and Epstein, M. (1990). Source term and two-phase flow phenomena in
connection with hazardous vapor clouds. In: Proceedings of the 5th Int. Symp. on Multiphase Transport and Particulate Phenomena, New York 483-500.
Goldwire, H. C. (1985). Status report on the Frenchman Flat ammonia spill study. 1985
Ammonia Symposium, American Institute of Chemical Engineers, Seattle, Washington.
Nyrén, K. and Winter, S. (1987). Discharge of condensed sulphur dioxide: A field test
study of the source behaviour with different release geometries. J Hazard Mater 14 365386.
Winter, S. (1994). FOA 4 Arbetspapper.

- 109 -

5 Vätskeutströmning
______________________________________________________________________

5.7 Fysikaliska data
Fyskaliska ämnesegenskaper behövs i modellerna. Nedan ges anvisningar om hur
tillgängliga data kan användas.

5.7.1 Specifikt värme cf och volumitet vf hos
vätskefas
Den inkompressibla principen är tillräcklig. cf och vf kan betraktas som konstanter i
processerna. Välj ett konstant värde givet för någon temperatur som inte ligger allt för
långt från tillämpningen.

5.7.2 Mättnadstrycket Ps(T)
Med mättnadstrycket Ps(T) menas det tryck där vätskefas och gasfas existerar samtidigt i
jämvikt vid temperaturen T. Till varje T hör då ett bestämt tryck Ps.

Om täta (var femte grad eller tätare) Ps-T-tabeller finns tillgängliga (som för vissa
kryogener) kan man interpolera linjärt i dessa.

Ofta finns åtminstone två punkter (P1,T1) och (P2,T2) på mättnadskurvan Ps(T)
tillgängliga. Vanligtvis är det kokpunkten vid atmosfärtryck respektive ångtrycket vid
någon referenstemperatur (t ex 0oC, 20oC). I så fall kan Clausius-Clapeyron’s approximation användas:

Ps (T ) = a ⋅ e

−

B
T

[5:31]

Konstanterna a (N/m2) och B (K) är relaterade till de bägge kända punkterna enligt

T2

 P  T1 −T2
a = P1 ⋅  1 
 P2 

[5:32]
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B=

P 
T1 ⋅ T2
⋅ ln 1 
T1 − T2
 P2 

[5:33]

Har man fler än två punkter väljer man de två som ligger närmast den önskade temperaturen T.

Om endast en punkt (P1,T1) på mättnadskurvan är känd, behöver man också någon
uppgift om ångbildningvärme h1. Det är då önskvärt att h1 är given vid en temperatur
inte allt för långt från T1 (se nedan ang. ångbildningsvärmets temperaturberoende).
Konstanterna a och B i ekvation [5:31] ges då av

a = P1 ⋅ e

B=

h1
R ⋅T1

[5:34]

h1
R

[5:35]

där R är ämnets gaskonstant (se nedan under ”specifik volym”).

5.7.3 Specifik volym vg(T) hos mättad ånga
Volumiteten vg(T) för mättat tillstånd kan beräknas med gaslagen

v g (T ) = R ⋅

T
Ps (T )

[5:36]

där Ps(T) är mättnadstrycket (se ovan) och R är ämnets gaskonstant (som egentligen är
en långsamt varierande funktion av temperaturen T).

Om sammanhörande mättnadsdata T1, P1 = Ps(T1) och v1 = vg(T1) finns för någon temperatur T1 som inte ligger allför långt från tillämpningen kan man bestämma R enligt
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R=

v1 ⋅ P1
T1

[5:37]

Om detta inte är möjligt får man välja någon annan känd datapunkt (vr , Pr , Tr) för gasfasen som inte ligger på mättnadskurvan och sätta in den i ekvation [5:37]. Se f ö kapitel
4.1 angående ytterligare metoder för bestämning av R.

5.7.4 Ångbildningsvärme hfg(T)
Om ämnets kritiska temperatur Tc (kritisk punkt: Den tryck-temperaturkombination där
ångbildningsvärmet → 0 och vätskevolumiteten → gasfasvolumiteten, dvs vätska-gas
går inte att skilja åt) är känd, kan man man använda nedanstående korrellation som
också förutsätter att ett värde hfg(T1) är känt.

T −T 
h fg (T ) = h fg (T1 ) ⋅  c

Tc − T1 

0 , 38

[5:38]

I annat fall rekommenderas att använda något datavärde hfg(T1) där T1 ligger så nära den
önskade tillämpningen som möjligt.
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6 TURBULENT JET
6.1 Introduktion
6.1.1 Definitioner och begrepp
I vidsträckt mening kan man definiera turbulent jet som ett stadium av luftinblandning
där utspädning av en utsläppt substans huvudsakligen förorsakas av hastigheten hos den
utsläppta substansen. Det omgivande mediets (här luft) förflyttning (vind) och turbulens
har underordnad inverkan på koncentrationerna.

Jetstadiet är alltid begränsat. Luftinblandningen förorsakas av (och är ungefär proportionell mot) hastighetsöverskottet i gasmolnet. Detta hastighetsöverskott minskar med
ökad luftinblandning, varför den omgivande atmosfären till sist tar över som spridande
mekanism.

Användning av modeller för turbulent jet är därför mest uppenbar vid utsläpp av
brandfarliga substanser (höga riskkoncentrationer) med hög hastighet, då som regel alla
väsentliga koncentrationer kommer att finnas i den del av gasplymen som utgör jetstadiet.

Jetmodeller har dock också sin användning för giftiga substanser med låga riskkoncentrationer. Slutet av en jetmodell definierar nämligen vilka initiala plymdimensioner som
skall användas i en atmosfärisk spridningsmodell (Kap 8).

De väsentliga storheter som bestämmer koncentrationer och andra egenskaper hos en jet
är rörelsemängdsflödet (dragkraften) F och massflödet Q hos källan. F ges av uttrycket
F = Que + Ae ( Pe − Pa )

[6:1]

- 113 -

6 Turbulent jet
______________________________________________________________________
Alternativt kan man säga att jetens egenskaper bestäms av Q och en effektiv utloppshastighet uo

uo =

F
Q

[6:2]

För icke kritisk strömning där utloppstrycket Pe överensstämmer med atmosfärtrycket
Pa, blir den effektiva utloppshastigheten lika med den verkliga utloppshastigheten ue. I
kapitlen 4 och 5.2 ges metoder för beräkning av Q och F vid utströmning av gas respektive tryckkondenserad gas.

Alla jettyper har en kort s k anpassningszon intill källpunkten där tryck och hastighetsprofil anpassar sig till en jet med atmosfärtryck. I figur 6.1A, som visar en s k fri
cirkulär jet i ett stillastående medium, representeras anpassningszonen ungefär av
området mellan utsläppspunkten och symbolen x. Det koniska området som följer
därefter, utgör den s k similära blandningszonen, där tidsmedelvärdet av framåtriktade
hastighetskomponenter (se strömlinjer i figuren) och koncentrationer är större än noll. I
denna zon, där reynoldstalet är konstant, är också tvärsnittsprofilerna för hastighet och
koncentration likformiga överallt. Utanför blandningszonen sugs luft in vinkelrätt mot
jetaxeln. Om den koniska blandningszonen förlängs bakåt (streckade linjer i figuren)
hamnar konens spets i den s k virtuella källpunkten, som alltid är nära utsläppspunkten.

6.1.2 Olika typer av jet; Inverkan av vind, gravitation och hinder
Figur 6.1 visar blandningszon och strömlinjer för några typer av turbulent jet.

A i figuren är en s k fri cirkulär jet, vilken redan kommenterats ovan. Växelverkan med
vind, underlag mm kan försummas.

B i figuren är en s k "radial wall jet". Jeten splittras mot ett underlag och strömmar ut
radiellt symmetriskt i alla riktningar. Avståndet till givna koncentrationer blir betydligt
mindre än i fallet A.
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C i figuren visar en jet riktad vinkelrätt mot vinden, där sjunkande koncentration ger
ökande följning med vinden. Avståndet till givna koncentrationer blir ungefär som för
A. Om utsläppet riktas i vindens riktning (s k "compound jet") blir koncentrationerna
högre. Om utsläppet riktas mot vinden blir koncentrationerna lägre.

D i figuren visar en s k "bluff wall jet" i medvind. Utsläppet är riktat parallellt med vind
och ett platt underlag. Man kan med fysikaliska argument visa att denna jet ger största
möjliga avstånd till givna koncentrationer. Hinder som splittrar jeten ger t ex ökad
luftinsugningsarea och lägre koncentrationer.

Förutom dessa typer av jet, kan man definiera i princip hur många som helst genom att
variera utsläppsriktning, vindriktning och terränghinder. Dessutom tillkommer inverkan
av tyngdkraften vid större utsläpp. Buoyanta krafter kan t ex lyfta en jetplym som är
lättare än luft, vilket förkortar avståndet till givna koncentrationer. För tunga jetplymer
har fältförsök med typ D i figur 6.1 utförts. Inga bevis finns för att koncentrationerna
(som funktion av avståndet) ändras av tunggasegenskaperna.
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Figur 6.1. Skiss visande några olika typer av jetfenomen. Pilarna anger endast strömningsriktning (tidsmedelvärde) men inte hastigheter.
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6.1.3 Modeller för turbulent jet
För de flesta jettyper saknas modeller och empiriska korrelat. Särskilt gäller detta koncentrationer. Som nämnts ovan är "värsta fall" vad avser avstånd till koncentrationer
ändå identifierade som utsläpp parallellt med vinden utan hinder som splittrar jetstrålen.
Det är just detta fall som medger modellering.

Nedan ges modeller för följande fall

- Fri cirkulär jet i stagnant medium.
- Fri cirkulär jet i medvind (compound jet).
- "Bluff wall jet" i medvind.
- Katastrofalt utsläpp av tryckkondenserad gas från behållare.

I modellerna har antagits att den virtuella källpunkten sammanfaller med
utsläppspunkten och att deposition av aerosol från tryckkondenserade utsläpp kan
försummas.

I modellerna används massflöde Q och rörelsemängdsflöde F (Ekv [6:1]) som
jetbestämmande storheter.

6.2 Fri cirkulär jet i stagnant medium
Detta är den grundläggande typen av jet. Utsläppet är riktat åt ett håll. Det finns inga
hinder. Blandningszonen är konisk och den omgivande luften antas ha försumbara rörelser. Tidsmedelvärdet för hastigheter och koncentrationer följer enkla lagar, som är verifierade av många experimentella data. Lagarna utgör en utmärkt modell för utsläpp av
substanser med hög utgångshastighet uo (Ekv [6:1]-[6:2]) och höga riskkoncentrationer,
t ex utsläpp av naturgas från höga tryck.
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6.2.1 Koncentrationer och hastigheter
Följande empiriska lag (Ricou & Spalding, 1961) gäller för totala luftinblandningen Qa
(massflöde av luft in i blandningszonen) fram till avståndet x från utsläppspunkten (eg.
virtuella källpunkten)

Qa =

ρa ⋅ F
3,53

⋅x−Q

[6:3]

dvs luftinblandningen per längdenhet är lika överallt. Kvantiteten Qa är också lika med
massflödet av luft genom ett tvärsnitt vid x.

Med hjälp av ekvation [6:3] och utnyttjande av rörelsemängdens bevarande (Thaning et
al, 1988) får man (den dynamiska) medelhastigheten ub i framåtriktningen och medelkoncentration Yb i tvärsnittet.

ub =

F
F 1
= 3,53
⋅
Q + Qa
ρa x

[6:4]

Yb =

Q
3,53Q 1
=
⋅
Q + Qa
ρa F x

[6:5]

Både koncentrationer och hastigheter avtar alltså omvänt proportionellt mot avståndet x.
Om kvantiteterna i tvärsnittet vore konstanter (det är de inte) skulle man ur ekvationerna
[6:4]-[6:5] också få följande radie hos blandningszonen
Rb = 0,16 x

[6:6]

som är något mindre än den verkliga blandningszonen. Ekvationerna [6:4]-[6:6] definierar en enkel s k boxmodell för den fria cirkulära jeten.
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För kvantiteter på jetens axel, dvs maximalvärden, gäller enligt experiment (t ex Hinze
& Zijnen, 1949) följande tidsmedelvärden för hastighet uc och koncentration Yc

uc = 7 ,21

Yc =

F 1
⋅
ρa x

[6:7]

5,95Q 1
⋅
ρa F x

[6:8]

Experiment ger också tidsmedelvärden för koncentrationsprofilen Y(r, x) i tvärsnittet,
liksom profilen ux(r, x) för hastighetskomponenten i jetaxelns riktning
 r
ux ( r , x ) = uc ( x ) ⋅ Φ u  
 x

[6:9]

 r
Y ( r , x ) = Yc ( x ) ⋅ ΦY  
 x

[6:10]

där r är avståndet till centrumaxeln och uc, Yc ges av ekvationerna [6:7]-[6:8]. Profilfunktionerna Φu och Φy ges av illustrationen i figur 6.2. Profilerna för ux och Y är
nästan identiska och blandingszonens radie ges ungefär av
R ≈ 0,22 x

[6:11]
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Figur 6.2. Profiler för koncentration (Fr) och hastighetskomponent i jetaxelns riktning
(Fu) i ett tvärsnitt av en cirkulär jet.

6.2.2 Brännbara koncentrationer
Om man betraktar tidsmedelvärdet av koncentrationer, kommer området med brännbara
koncentrationer dvs Y2 < Y < Y1 att ligga mellan två rotationsellipsoidliknande ytor
enligt figur 6.3 (x- och r-skalorna i figuren är inte lika. Brännbara zonen är smalare).
Avstånden x2 och x1 till nedre respektive övre brännbarhetsgränserna blir enligt
ekvation [6:8].

x2 =

5,95Q

1
ρa F Y2

x1 = x2 ⋅

⋅

[6:12]

Y2
Y1

[6:13]
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Mängden utsläppt substans med koncentration mellan Y2 och Y1, dvs totala mängden
som befinner sig mellan de båda begränsningsytorna i figur 6.3, kan med hjälp av ett
similaritetsresonemang grundat på ekvation [6:10] och figur 6.2 (Winter, 1994)
beräknas till

 Y  2 
∆M = δρaY2 x 1 −  2  
  Y1  
3
2

[6:14a]

där konstanten δ beror av koncentrationsprofilkurvans (Fig 6.2) exakta utseende. Kalibrering av ekvation [6:14a] mot ett beräkningsexempel enligt Hoftijzer (1992) ger att
δ = 0,007

[6:15]

Figur 6.3. Zon med brännbara koncentrationer i cirkulär turbulent jet. Brännbarhetsgränserna är för propangas. (Efter Hoftijzer (1992) fig 6.)

6.3 Fri cirkulär jet i medvind
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Denna jet, kallad "compound jet" i engelskspråkig litteratur, får högre koncentrationer
än modellen i kapitel 6.2, beroende på att hastighetsskillnaden mellan jet och omgivande
medium blir lägre.

När hastighetsöverskottet blivit litet i förhållande till vindströmmen, kommer dessutom
atmosfärens turbulens att bidra till luftinblandning. Koncentrationerna blir för höga om
modellen används till för långa avstånd. Modellens giltighetsområde och principer för
hur övergång till atmosfärisk spridningsmodell skall göras, framgår nedan.

6.3.1 Koncentrationer och hastigheter
Experiment (Forstall & Shapiro (1950), Tani & Kobashi (1951), Maczynski (1962) m fl)
visar att hastighetsöverskottet i förhållande till vindhastigheten uw avtar omvänt proportionellt mot avståndet. För större uo/uw gäller (Bradbury, 1967) för hastighetsöverskottet
utefter jetaxeln att

uc − uw = 7,2

F − Quw 1
⋅
ρa
x

[6:16a]

vilken också övergår i ekvation [6:7] för uw = 0. Experiment visar också att hastighetsöverskottet ux(r, x) - uw är lika i alla tvärsnitt och har samma form som i figur 6.2. För
medelhastigheten i tvärsnittet fås då genom analogi med ekvationerna [6:7] och [6:4] att

ub − uw = 3,53

F − Quw 1
⋅
ρa
x

[6:17a]

För koncentrationer finns inga experimentella data. Ett analogiresonemang (Winter,
1994) där konservering av rörelsemängd, ekvationerna [6:4]-[6:11] och ekvationerna
[6:16a]-[6:17a] utnyttjas, ger för koncentration, radie och luftinblandning

Yc =

5,95Q
ρ a ( F − Quw )

⋅

1
x

[6:18a]
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0,22 x

R=
1+

Qa =

[6:19a]

uw ρ a ⋅ x
3,53 F − Quw

ρ a ( F − Quw )
3,53

⋅x−Q

[6:20a]

Dessa ekvationer övergår också i ekvationerna [6:8], [6:11] och [6:3] för uw = 0.

6.3.2 Brandfarliga koncentrationer
Ur ekvation [6:18a] får man för avståndet till nedre (Y2) och övre (Y1) brännbarhetsgräns

x2 =

1
ρa ( F − Quw ) Y2

x1 = x2 ⋅

5,95Q

⋅

[6:21a]

Y2
Y1

[6:22]

För mängd brännbar substans mellan brännbarhetsgränserna rekommenderas att använda
ekvation [6:14a] med x2 enligt ekvation [6:21a]. Detta ger ett något förhöjt värde.

6.3.3 Modellens giltighetsområde
När hastighetsöverskottet Uc - uw blir tillräckligt litet, kommer atmosfärturbulens att ta
över som luftinblandningsmekanism. Ett kriterium är att när dQa/dx i jetmodellen når
ned till samma värde som en atmosfärisk spridningsmodell ger (vid likadant cirkulärt
tvärsnitt) görs en övergång till spridningsmodell.

Enligt Winter (1994) får man vid jämförelse med Briggs' (1973) modell för stabil
atmosfär i öppet landskap, att jetmodellen är giltig fram till avståndet
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x tr = 16 ⋅

F − Quw

[6:23a]

uw ρa

Vid gränsavståndet xtr har hastighetsöverskottet (centrum respektive medelvärde) nått
ned till
uc ( x tr ) − uw = 0,45uw

[6:24a]

ub ( x tr ) − uw = 0,22 uw

[6:25]

dvs överskottet har nått ned till en fraktion av vindhastigheten.

Centrumkoncentration och radie har vid övergångsavståndet värdena

Yc ( x tr ) = 0,37

R( x tr ) = 1,497

Quw
F − Quw

[6:26]

F − Quw

[6:27a]

uw ρ a

Det bör påpekas att övergången från jet till atmosfärspridning är mjuk och diffus. Gränsavståndet xtr är inte en känslig variabel. För brandfarliga substanser rekommenderas att
utelämna övergång till atmosfärisk spridningsmodell om gränskoncentrationen enligt
ekvation [6:26] uppfyller

Yc(xtr) < 2Y2

[6:28]

För ämnen med låga riskkoncentrationer görs övergång till spridningsmodell (Kap 8.6)
genom att utnyttja Yc(xtr) och R(xtr) enligt ekvationerna [6:26] och [6:27a].

6.4 "Bluff wall jet" i medvind
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Denna typ av jet ger största avstånd till givna koncentrationer och, för brandfarliga substanser, sannolikt också största möjliga mängd substans mellan brännbarhetsgränserna.

Utsläppsriktningen är parallell med vind och underlag. Utsläppspunkten är nära underlaget och jetstrålen splittras inte av hinder (Fig 6.1D). Denna typ av jet kan även uppkomma när utsläppsriktningen är snett uppåt. Utsläpp av tryckkondenserad gas ger t ex
upphov till en tung jetplym som böjer ned och sedan följer underlaget.

Nedan presenteras en modell (Winter, 1994) som är en variation av modellen för "fri
cirkulär jet i medvind".

6.4.1 Formulering av modell för koncentrationer
och hastigheter
Modellen baseras på att jeten utgör övre hälften av en cirkulär fri jet i medvind (Kap
6.3). Dessutom försummas friktion mot underlaget. Centrumhastigheten uc kan dock
inte definieras här. Hastigheten är ju noll på underlaget. Högsta hastigheten finns strax
ovan underlaget.

Övriga kvantiteter blir som i föregående modell (Kap 6.3) men korrigerade med
faktorer 1,4 eller 0,7 i vissa fall.

ub − uw = 5,00

Yc =

F − Quw
ρa

8,41Q
ρ a ( F − Quw )

⋅

⋅

1
x

[6:17b]

1
x

[6:18b]

0,22 x

R=
1+

[6:19b]

uw ρ a ⋅ x
5,00 F − Quw

- 125 -

6 Turbulent jet
______________________________________________________________________
x2 =

8,41Q
ρa (F − Quw )

x1 = x2 ⋅

⋅

1
Y2

[6:21b]

Y2
Y1

[6:22]

 Y  2 
∆M = 0,0035ρ a Y2 x 1 −  2  
  Y1  
3
2

x tr = 22,6

[6:14b]

F − Quw

[6:23b]

uw ρ a

ub ( x tr ) − uw = 0,22 ⋅ uw

[6:25]

Yc ( x tr ) = 0,37

[6:26]

R( x tr ) = 2,12 ⋅

Quw
F − Quw

F − Quw

[6:27b]

uw ρ a

Som för cirkulära fria jeten rekommenderas för brännbara substanser att utelämna övergång till annan modell vid xtr förutsatt att följande villkor är uppfyllt
Yc ( x tr ) ≤ 2Y2

[6:28]

där Yc beräknats ur ekvationerna [6:26] och [6:23b].
Modellen ger ett halvcirkulärt tvärsnitt med radie R enligt ekvation [6:19b]. Som
framgår nedan, kan detta ge en felaktig bild om jetplymen har negativ buoyans (är
tyngre än luft, t ex utflöde av tryckkondenserad gas). Plymens horisontella radie är då
större än modellens R medan den vertikala är mindre. Tvärsnittsarean och därmed
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koncentrationerna förefaller dock återges väl av modellen även vid kraftig
tunggasutflytning (se nedan).

6.4.2 Experimentell verifikation av modellen
Noggranna laboratorieexperiment för koncentrationer m m finns inte. Däremot har fältexperiment med utsläpp av tryckkondenserad gas i medvind i öppet landskap utförts
under 80-talet. Modellen har jämförts (Winter,1994) med propanexperimentet EEC55
(Jones et al, 1991) och med ammoniakexperimentet Desert Tortoise IV (Goldwire,
1985).

Överensstämmelsen är mycket god vad beträffar centrumkoncentrationer. Däremot var
de experimentella jetplymerna betydligt bredare och lägre (tunggasutflytning) än vad
modellen ger. I ammoniakexperimentet mättes koncentrationer vid x = 100 m, 800 m
och

2 800 m. Data från experimentet ger i modellen xtr = 400 m. Trots detta fås en

mycket god överensstämmelse även för 800 m och 2 800 m.

6.5 Momentan jet: Katastrofalt utsläpp av
tryckkondenserad gas från behållare
I strikt mening är detta inte en jet (kontinuerlig utströmning) utan en s k puff. Luftinblandningsmekanismen är dock densamma. Höga hastigheter hos det utströmmade
materialet dominerar den turbulenta inblandningen av luft och atmosfärens egen turbulens har underordnad betydelse.

Denna modell beskriver detta första stadium av spridning efter en kärlsprängning, där
substansen antas strömma ut i alla riktningar (halvsfärisk symmetri).

Modellen baseras på fältexperiment med momentana utsläpp av propylen (Maurer et
al,1977) och utgör en omarbetning (Winter,1994) av en modell enligt Maurer et al
(1977) och Opschoor (1992). Omarbetningen innebär att molnets inre struktur fått en
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förenklad beskrivning och att gravitationsutbredning tillförts. Vidare anges principer för
hur övergång till vanlig spridningsmodell bör ske.

Modellen antas vara giltig fram till en tidpunkt då molnet skulle få snabbare luftinblandning om principer (Briggs, 1973) för passiv spridning i neutral atmosfär
tillämpas.

Molnet beskrivs i alla skeden som en stående cylinder med höjden H och radien R.
Dessutom antas att all aerosol förångas, dvs att all utsläppt substans blir luftburen.

6.5.1 Molnets volymtillväxt
För molnets volymtillväxt gäller
V ( t ) = 0,134 E 9 /16 ⋅ V go5/8 ⋅ t 9 /8 för t ≤ t A

V ( t ) = Atmosfärisk spridningsmodell för t > t A

[6:29]

Där E är en "explosionsenergi" som kan tolkas som rörelseenergin hos substansen när
denna nått atmosfärtryck just innan luftinblandning börjar. Med god approximation
(Winter, 1993) ges denna av
Tf 

E = c f T f − Tb − Tb ln 
Tb 


[6:30]

Vgo i ekvation [6:29] är en modellparameter enligt Maurer et al (1977)

V go =

2 ma M o
⋅
m g ρa

[6:31]

Tiden tA då övergång till annan modell bör göras är

t A = 1,05 ⋅

E 3/10 ⋅ Vgo1/ 3

[6:32]

uw8/5
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6.5.2 Molnets radietillväxt
Tunggaseffekterna kan vara stora pga nedkylning av inblandad luft. Detta beskrivs
(Winter, 1993) genom att ersätta den utsläppta gasen med en gas som har samma temperatur som den omgivande atmosfären, men en avvikande "effektiv" molekylvikt mge.

(

 h
c pg Ta − T f
gf
m ge = m g + m g 
+
⋅
 c pa Ta c pa
Ta


) 

[6:33]




Denna "simulantgas" ger då upphov till ett realistiskt densitetsöverskott vid blandning
med luft.

Horisontella radien hos molnet (Winter,1993) följer
för t < t B

3/16
5/ 24
3/ 8
 R ( t ) = 0,40E ⋅ V go ⋅ t
för t B ≤ t ≤ t A




 2 2( t − t B )
 R( t ) =  RB +
π



[6:34]

(

)

gVoo ρ g − ρ a 


ρa


1/ 2

[6:35]

Om tB skulle vara större än tA så gäller ekvation [6:34] för hela giltighetsområdet t < tA.
Ekvation [6:34] beskriver den fas då gravitationsutflytning ännu kan försummas. Molnet
växer lika fort i alla riktningar.

Ekvation [6:35] är den experimentellt verifierade vätskepelare-formeln för tunggasutbredning (Brighton et al,1985). Den beskriver fasen då gravitationsdriven utflytning
dominerar tillväxten.
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Konstanterna i ekvation [6:35] ges av

ρ g = ρa

Voo =

m ge

[6:36]

ma

Mo
ρg

[6:37]


ρa

0
,
000128
tB =
 gVoo ρ g − ρ a


(


ρa E
R B = 0,0139 
 gVoo ρ g − ρa


(

)

2

)







 E 3/ 2V go5/ 3



[6:38]

3/ 4

⋅ V go5/ 6

[6:39]

6.5.3 Molnets förflyttning, höjd och koncentrationer
Nästan

omedelbart

utgör

luft

molnets

majoritetssubstans,

centrumavstånd till utsläppspunkten kan approximeras med
x ( t ) = uw ⋅ t

[6:40]

Molnets höjd följer

H(t) =

V (t)

π [ R( t )]

[6:41]

2

Medelkoncentrationen i molnet följer

C(t) =

V go

[6:42]

2V ( t )
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Inom molnet antas i enlighet med experimentaldata för tung gas att koncentrationen
avtar linjärt med höjden och är ungefär konstant på samma nivå genom molnet. Dvs

z 
C ( r , z , t ) = 2C ( t ) 1 −

 H(t) 

[6:43]

där r är vågräta avståndet från molnets centrum och z är nivån ovan underlaget. Molnets
högsta koncentration i botten är alltså 2 ⋅ C .
Med denna koncentrationsfördelning kan man också räkna ut mängden ∆M av utsläppt
gas som har brännbar koncentration

∆M = M o ⋅

∆M = M o

C12 − C 22
4C

( 4C
⋅

2

2

− C 22

4C

)

2

för

C≥

C1
2

[6:44]

för

C≤

C1
2

[6:45]

Den maximala mängden nås när C = C1 /2 och är

∆M MAX = M o ⋅

C12 − C 22
C12

[6:46]

∆M har värdet noll när C < C2 /2

I ekvationerna [6:44]-[6:46] har sambandet mellan massandelskoncentration Y och
volymandelskoncentration C approximerats med

Y =C⋅

mg
ma

och C1, C2 står för övre respektive nedre brännbarhetsgräns (volymandelar).
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6.6 Beräkningsexempel
6.6.1 Katastrofalt utsläpp av tryckkondenserad gas
Det förutsätts att ett kärl med 45 ton propangas rämnar pga stumfyllning eller yttre
våld.

Beräkna för vindstyrkan uw = 2 m/s hur gasmolnets läge (x), radie (R), höjd (H) och
markkoncentration (2 C ) utvecklas under den tid brännbara koncentrationer finns i
molnet.

Atmosfärens temperatur antas vara 12°C och tankinnehållet antas ha temperaturen 0°C.

Med hjälp av data (se anvisningar i kapitel 6.9) för propan fås modellens indata:

Mo = 45 000 kg

Tf = 273 K

Ta = 285 K

uw = 2 m/s

Tb = 231 K

cf = 2 400 J/kg ⋅ K

mg = 44,1 kg/kmol

hgf = 378 000 J/kg

cpg = 1 600 J/kg ⋅ K

ma = 28,8 kg/kmol

ρa = 1,2 kg/m3

cpa = 1 200 J/kg ⋅ K

C1 = 0,095 m3/m3

C2 = 0,020 m3/m3

Med hjälp av ekvationerna [6:30], [6:31], [6:32], [6:33], [6:36], [6:37], [6:38] och
[6:39] beräknas sedan modellkonstanterna:

Vgo= 49 000 m3

tA = 189 s

mge = 95,3 kg/kmol

ρg = 3,97 kg/m3

Voo= 11 300 m3

tB

RB = 8,50 m

E

= 8 190 J/kg

= 0,095 s

Användning av dessa konstanter i ekvationerna [6:29], [6:34] och [6:35] ger då för
molnets volym (V) och radie (R) i SI-enheter

a)

18200 ⋅ t 9 /8 för t ≤ 189 s
V (t) = 
Atmosfärisk spridningsmodell för t > 189 s
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b)

20,6 t 3/8 för t < 0,095 s
R( t ) = 
 72,3 + 571 ( t − 0,095) för 0,095 s ≤ t < 189 s

Tillsammans med ekvationerna [6:40], [6:41] och [6:42] fås då resultattabellen

t

x

R

H

2× C

(s)

(m)

(m)

(m)

(vol%)

5

10

54

12,3

44

7

14

63

12,9

30

10

20

76

13,5

20

14

28

89

14,1

14

20

40

107

14,7

9,3

28

56

127

15,4

6,3

40

80

151

16,1

4,2

56

112

179

16,8

2,9

80

160

214

17,5

1,9
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6.7 Beteckningar
m2

Ae

Utloppsarea

cf

Specifikt värme för vätskefasen hos tryckkondenserad gas

J/kg ⋅ K

cpa

Specifikt värme hos fuktig luft = 1200

J/kg ⋅ K

cpg

Utsläppta gasens (gasfas) specifika värme

J/kg ⋅ K

C

Koncentration i volymandelar

m3/m3

C1

Övre brännbarhetsgräns

m3/m3

C2

Nedre brännbarhetsgräns

m3/m3

C

Momentanmolnets medelkoncentration

m3/m3

E

Isentropisk explosionsenergi

F

Dragkraft = rörelsemängdsflöde

g

Tyngdaccellerationen

m/s2

hgf

Ångbildningsvärme för tryckkondenserade gasen

J/kg

H

Höjd hos momentanmoln

ma

Molvikt hos luft

kg/kmol

mg

Molvikt hos utsläppt gas

kg/kmol

J/kg
N

m

mge Effektiv (isotermiskt ekvivalent) molvikt hos utsläppt gas efter
förångning av aerosol

kg/kmol

Mo

Mängd gas i behållare

kg

Pa

Atmosfärtryck

N/m2

Pe

Utloppstryck

N/m2

Q

Massflöde från källan

kg/s

Qa

Luftinsugning

kg/s

r

Avstånd till centrumaxeln i cirkulär jet

ra

Densitet hos omgivande luft

R

Horisontell radie hos momentanmoln eller radie hos blandningszonen

m
kg/m3

i turbulent jet

m

Rb

Jetradie i boxmodell

m

t

Tid

s

tA

Tidpunkt för övergång till spridningsmodell

s

tB

Tid för övergång till gravitationsutflytningsmodell

s
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Ta

Atmosfärens temperatur

K

Tb

Kokpunkt vid atmosfärtryck

K

Tf

Tryckkondenserade gasens temperatur före utsläpp

K

ub

Medelhastighet i tvärsnitt hos jet

m/s

uc

Centrumhastighet i cirkulär jet

m/s

ue

Utloppshastighet

m/s

uo

Effektiv utloppshastighet = F/Q

m/s

uw

Vindhastighet

m/s

ux

Hastighetskomponent i jetaxelns riktning

m/s

V

Molnets volym

Vgo

Modellparameter =

VA

Momentanmolnets volym vid övergång till spridningsmodell

x

Avstånd utefter jetaxel från virtuell källpunkt (ungefär utsläppsöppnin-

m3
2ma M o
⋅
m g ρa

m3
m3

gen) eller avstånd från centrum av momentanmoln till utsläppspunkt

m

xtr

Avstånd för övergång till atmosfärisk spridningsmodell

m

x1

Avstånd till övre brännbarhetsgräns

m

x2

Avstånd till nedre brännbarhetsgräns

m

Y

Koncentration i massandelar

kg/kg

Yb

Medelkoncentration i tvärsnitt hos jet

kg/kg

Yc

Centrumkoncentration i cirkulär jet

kg/kg

Y1

Övre brännbarhetsgräns

kg/kg

Y2

Nedre brännbarhetsgräns

kg/kg

∆M Mängd utsläppt substans med brännbar koncentration

kg

ρ

Molnets densitet

kg/m3

ρa

Atmosfärens densitet

kg/m3
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6.9 Fysikaliska data
Fyskaliska ämnesegenskaper behövs i modellerna. Nedan ges anvisningar om hur tillgängliga data kan användas.

6.9.1 Specifikt värme för gasfas cpg och för vätskefas cf
Dessa kan betraktas som konstanter. Om mer än ett värde finns strävar man efter att
temperaturen för mätvärdet skall ligga så nära tillämpningen som möjligt.

6.9.2 Ångbildningsvärme hgf
Om ämnets kritiska temperatur Tc (kritisk punkt: Den tryck-temperaturkombination där
ångbildningsvärmet → 0 och vätskevolumiteten → gasfasvolumiteten, dvs vätska-gas
går inte att skilja åt) är känd, kan man man använda nedanstående korrellation som
också förutsätter att ett värde hfg(T1) är känt.

T −T 
h fg (T ) = h fg (T1 ) ⋅  c

 Tc − T1 

0 , 38

[6:47]

I annat fall rekommenderas att använda något datavärde hfg(T1) där T1 ligger så nära den
önskade tillämningen som möjligt.
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7. AVDUNSTNING FRÅN VÄTSKESPILL
7.1 Introduktion
7.1.1 Grundläggande avdunstningsmodell
Från en horisontell vätskeyta med temperaturen Tf kan avdunstningen e per areaenhet
(kg/m2⋅s) beskrivas som

( )

e = k ⋅ χs Tf

[7:1]

där faktorn χs är den s k flyktigheten, dvs gaskoncentrationen på vätskeytan. χs beror
endast av temperaturen Tf på ytan. Faktorn k är det s k massöverföringstalet, vilket är
detsamma som vertikala medelhastigheten hos gasmolekylerna som lämnar vätskeytan.
Denna faktor beror väsentligen av vind och turbulens.

Flyktigheten fås ur gaslagen

( )

χs Tf =

( )

Ps T f

[7:2]

R ⋅Tf

där Ps är mättnadstrycket (Kap 7.7) vid Tf och R är ämnets gaskonstant (Kap 7.7).

En semiempiriskt baserad ekvation för massöverföringstalet som visat sig användbar för
större vätskepölar, ges av (Verhagen & Opschoor ,1992)

U 
k = k 0 ⋅  10 
 Ur 

7

9

L 
⋅ r 
 D

1

9

( )

⋅ f Tf

[7:3]
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där U10 är vindhastigheten på 10 m höjd, D är pölens längd i vindriktningen och f är en
s k filmteorikorrektionsfaktor.

Skalningskonstanterna i ekvation [7:3] är

k0 = 0,0020 m/s
Ur = 1,00 m/s
Lr = 1,00 m

Beroendet av D är svagt, endast storleksordningen behöver vara känd. För lägre ångtryck, dvs att Ps är märkbart mindre än atmosfärtrycket Pa, är korrektionsfaktorn f ungefär 1,0, medan den för höga ångtryck, då Ts närmar sig kokpunkten Tb, snabbt växer mot
högre värden. Faktorn f ges av

( )

f Tf =

Pa

( )

Ps T f



Pa


⋅ ln
P − P T 
s
f 
 a

( )

[7:4]

Problemet med ekvationerna [7:1]-[7:4] är att temperaturen Tf som regel inte är känd.
För en kryogen vätska med kokpunkt Tb lägre än omgivningstemperaturen, kommer t ex
Tf att ligga strax under Tb, vilket innebär att små ändringar i Tf ger stora skillnader i avdunstningen e (Ekv [7:4]). En högflyktig vätska med Tb inte alltför högt ovanför omgivningstemperaturen, kommer att kylas ned i mer eller mindre grad beroende på vind och
underlag, vilket kan innebära väsentlig minskning av avdunstningen e. Endast för tillräckligt lågflyktiga vätskor med Ps(Ta) << Pa kan möjligen ekvationerna [7:1]-[7:4]
användas med Tf = Ta insatt.

Vad som ytterligare behövs är kännedom om vätskans värmeutbyte med omgivningen.
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7.1.2 Värmebalans för avdunstande vätskeskikt

Figur 7.1. Värmeflöden till och från ett avdunstande vätskeskikt.

Förutsatt att vätskans eget värmeinnehåll (tillräckligt tunt skikt) kan försummas, blir
pölens värmebalans (se även fig 7.1)
e ⋅ h fg = q s + q c + qG + (q A − q E )

[7:5]

där
(kg/m2⋅s)

e=

Avdunstning enligt ekvationerna [7:1]-[7:4]

hfg =

Vätskans ångbildningsvärme

qs =

Mottagen solinstrålning (Kap 7.8)

(J/m2⋅s)

qc =

Värmeledning från luften till vätskan. Är proportionell
mot Ta - Tf och beror av vinden på analogt sätt som k i
ekvation [7:3]

(J/m2⋅s)

Värmeledning från underlaget till vätskan. Beror av
underlagets ursprungliga temperatur TG, vätskans
temperatur Tf, underlagets termiska ledningsegenskaper
och hur länge vätskan varit i kontakt med underlaget.

(J/m2⋅s)

qG =

(J/kg)
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qA-qG = Skillnaden mellan infraröd instrålning och
utstrålning. Denna term är minst och kan försummas.

(J/m2⋅s)

Ekvation [7:5] är en tidsberoende ekvation för vätsketemperaturen Tf som (formellt) är
lösbar, dock inte utan svårighet. Även numeriska metoder är behäftade med svårigheter
på grund av att funktionen f(Tf) är så brant för Tf nära kokpunkten Tb, dvs för fallet kryogen vätska.

Det är dock möjligt att konstruera förenklade modeller som ger nöjaktiga kvantitativa
resultat genom att analysera storleken hos de olika flödena q i ekvation [7:5] och utesluta de minsta.

7.1.3 Förenklade modeller
Genom att dela upp ekvation [7:5] för värmefluxerna i två olika fall, får man två hanterbara modeller.

Den första modellen baseras på fallet att faktorn f(Tf) i ekvation [7:4] är väsentligt större
än 1, dvs att Tf är nära kokpunkten Tb Detta motsvarar att termen e⋅⋅hfg i ekvation [7:5]
blir dominerande jämfört med termerna qs och qc. Strykning av dessa medför att endast
qG blir kvar i högerledet. Denna modell, kallad Modell för Kokning, presenteras i kapitel 7.4 nedan och är en modell för kryogena vätskor, dvs vätskor med en kokpunkt understigande omgivningstemperaturen.
Den andra modellen baseras på att man kan approximera f(Tf) ≈ 1,00. Detta motsvarar
att vätskans kokpunkt Tb är markerat större än omgivningstemperaturen. Denna modell,
kallad Modell för Avdunstning, presenteras i kapitel 7.3.

De bägge modellerna kombineras med samtidig pöltillväxt och i kapitel 7.2 ges anvisningar för estimering av pölstorlek, vilket behövs för beräkning av den totala avdunstningen E (kg/s).
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7.2 Pölutbredning
För att kunna estimera den luftburna källstyrkan från en avdunstande vätskepöl, måste
pölens area vara känd. Om vätskespillet är snabbt i förhållande till den specifika avdunstningen e (kg/m2⋅s) hinner vätskemängden inte minska märkbart. Pölarean ges då av

A=

Vf

[7:6]

Hb

där Vf är den utsläppta vätskevolymen och Hb är underlagets bindningskapacitet för
vätskor. Hb är helt enkelt största vätskevolym per areaenhet som underlaget kan binda.
Hb är alltså den största genomsnittliga vätskepelarhöjd som underlaget kan hålla statiskt.
Som regel är Hb minst 5 mm, även på påtagligt släta underlag, beroende på porositet och
ytspänning. Hb låter sig svårligen beräknas, utan måste bedömas utgående från ojämnheter och uppsugningsegenskaper. Hb kan dock lätt mätas, t ex med hjälp av vatten försett med vätmedel.

Det är oftast svårt att avgöra om ekvation [7:6] är tillämplig eller ej. Vätskor som kan ge
vådliga luftkoncentrationer, har också märkbar specifik avdunstning. Avdunstning som
inträffar samtidigt med pöltillväxten kan medföra mycket mindre area än enligt ekvation
[7:6], dvs totala avdunstningen överskattas av ekvation [7:6]. En högflyktig vätska som
läcker ut tillräckligt långsamt ger t ex upphov till en pöl vars area stannar upp under
utsläppet. Totalavdunstningen är då lika stor som tillrinningen av vätska och arean kan
vara avsevärt mindre än den som ges av ekvation [7:6].

Det har visat sig, både empiriskt och teoretiskt (Webber (1991) m fl) att medeldjupet dp
(betraktat som vätskevolym per areaenhet) hos en samtidigt växande och avdunstande
pöl är oberoende av avdunstningen. Experiment (se t ex Moorhouse & Carpenter(1986))
med större spill av lättrinnande vätskor stöder följande enkla lag för medeldjupet hos
den växande pölen
d p = max( H b ,δ
δ)

[7:7]
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där Hb definieras som ovan och δ = 10 mm. Den växande pölens medeldjup är allså antingen Hb eller 1 cm, vilkendera av dessa som är större. I de bägge modeller som följer
nedan används detta konstanta djup tillsammans med kvarvarande volym vätska för att
fastställa pölarean och därmed totala avdunstningen.

7.3 Modell för avdunstning
Detta är en modell för ”vanlig” avdunstning. Ämnets kokpunkt Tb är högre än omgivningens temperatur, dvs ångtrycket på vätskeytan (vid omgivningstemperatur) understiger atmosfärtrycket.

7.3.1 Förutsättningar
Det förutsätts att kokpunkten Tb ligger högre än atmosfärtemperaturen Ta som är ungefär lika med underlagets temperatur TG
TG ≈ Ta < Tb

Vidare förutsätts att korrektionsfaktorn f(Tf) enligt ekvation [7:4] kan sättas lika med
1,00. Specifika avdunstningen som funktion av temperaturen blir då (se kap 7.1 ang
symboler)

( )

e = k ⋅ χs Tf

[7:1]

där massöverföringstalet (m/s) är

U 
k = k 0  10 
 Ur 

7

9

L 
⋅ r 
 D

1

9

[7:8]

och koncentrationen (kg/m3) på vätskeytan är

( )

χs Tf =

( )

Ps T f

[7:2]

R ⋅Tf
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7.3.2 Avdunstning från en liten delyta eller från
”momentant” bildad pöl
Kawamura & Mackay (1987) anvisar en approximativ algoritm för beräkning av avdunstningen eM(y) från en ”fläck” underlag som väts av vätskan vid tiden y = 0. Egentligen avser deras modell en större yta som täcks av en större mängd vätska mycket snabbt,
så att ingen avdunstning hinner inträffa under utbredningen av vätskan. Förfarandet löser värmebalansproblemet (Ekv [7:5]) genom att approximera funktionen Ps(T) för mättnadstryck med en rät linje. Ekvation [7:5] får då en lösning som kan uttryckas med enkla
ekvationer.

Förfarandet är som följer:
A) Beräkna storheten e a = k ⋅ χ s (Ta )

[7:9]

med hjälp av ekvationerna [7:2] och [7:8]. Om pölens slutliga storlek är okänd,
gissas ett värde eller används D = 10 m. Om den slutliga pöldiametern avviker
kraftigt från detta gissade värde, kan beräkningarna göras om med ett nytt Dvärde. ea är den avdunstning som skulle råda om ingen avdunstningsavkylning eller
solinstrålning förelåg.

B) Beräkna storheten

er =

qs
h fg

[7:10]

där qs är den av vätskan mottagna solinstrålningen (Kap 7.7) och hfg är vätskans
ångbildningsvärme. Detta är den avdunstning som skulle föreligga om endast
solinstrålning svarar för värmetillförseln, dvs utan vind på ett isolerande underlag.
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C)

Den specifika avdunstningen (kg/m2⋅s) blir då

e M ( y) =

e∞ ⋅ y + ea ⋅ Γ

[7:11]

y +Γ

vilken är lika med ea vid tiden y = 0 och går mot e∞ för stora y-värden. e∞ är den
konstanta avdunstning som nås när värmeledningen från underlaget qG blivit
försumbar efter tillräckligt lång tid. För fallet qs = 0, dvs ingen solinstrålning,
motsvarar e∞ den lägsta avdunstning som kan förekomma under de givna atmosfärförhållandena U10 och Ta, det så kallade ”wet bulb”-tillståndet där endast luften
bidrar med värmetillförseln qc till avdunstningen. Konstanterna e∞ och Γ ges av

e∞ = ea −
1+

Γ =

ea − er
1,63 ⋅ Pa ⋅ c pa ⋅ Ta

 KG

 πα

G

h2fg ⋅ χ s (Ta )

h2fg ⋅ χ s (Ta )
Ta

[7:12]

  R
 ⋅   ⋅ Ta
 k


[7:13]

+ 1,63 ⋅ Pa ⋅ c pa

där Pa och cpa är tryck och specifikt värme hos atmosfärluften (Kap 7.5) kG och αG
är värmekonduktivitet respektive värmediffussivitet för underlaget (Kap 7.7). k är
massöverföringstalet enligt ekvation [7:8].

Räkneförfarandet ger alltså avdunstningen eM(y) från en delyta som nås av vätskan vid
tiden y = 0. Modellen kan också användas för en mycket snabbt bildad pöl. Den luftburna källstyrkan, dvs den totala avdunstningen fås då genom att multiplicera eM(y) med
pölarean A. Största värdet på A är Vf / dp, där Vf är den utsläppta vätskevolymen och dp
estimerats med ekvation [7:7].
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7.3.3 Samtidig avdunstning och pölutbredning med
konstant specifik avdunstning eM(y) = ec
För en pöl som breder ut sig till följd av tillrinnande vätska, kommer olika delar av underlaget att nås av vätskan vid olika tidpunkter, motsvarande y = 0 i ekvation [7:11]
ovan. För det speciella fallet att tidsvariationen hos eM(y) är liten (kan inträffa när flyktigheten χ är liten) dvs att
e M ( y) ≈ ea ≈ e∞

kan den totala avdunstningen Ec (kg/s) och arean Ac hos den växande pölen lätt beräknas
med hjälp av en massbalans (Winter, 1994)




e
Ec ( t ) = Q f 1 − exp − c ⋅ t  
 ρ f d p  


Ac ( t ) =

[7:14]

Ec ( t )
ec

[7:15]

där

Qf = Tillförsel av vätska till pölen

(kg/s)

ρf = Densitet hos vätskan

(kg/m3)

dp = Pölens medeldjup enligt ekvation [7:7]

(m)

t=

(s)

Tid som vätskan tillförts

ec = Den konstanta avdunstningen eM(y) ≈ ea

(kg/m2⋅s)

Om processen får fortgå går alltså Ec och Ac mot gränsvärdena Qf och Qf / ec, varvid
avdunstningen är lika stor som tillförseln av vätska och pölen inte växer längre.
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7.3.4 Samtidig avdunstning och pölutbredning med i
tiden varierande specifik avdunstning eM(y)
För fallet att eM(y) enligt ekvation [7:11] inte har försumbar variation och vätskan dessutom når underlaget vid olika tidpunkter (motsvarande y = 0) finns ingen enkel exakt
lösning för den totala avdunstningen E(t). Det går dock att visa (Winter,1995) att ekvationen [7:14], som är avsedd för konstant eM(y), blir en bra approximation, förutsatt att
vissa medelvärdesbildningar görs. För totala avdunstningen E(t) och pölarean A(t) fås
att

()


 e t

M 16


E( t ) ≈ Q f 1 − exp −
⋅ t 

ρf d p 




A( t ) ≈

[7:16]

E( t )
eM

()

[7:17]

t
4

där funktionen eM är enligt ekvation [7:11] med följdekvationer.

7.3.5 Avstannad pöltillväxt
Pölutbredningen kommer att avstanna, antingen när vätsketillförseln upphör, eller när
pölen fångas upp av naturliga eller avsiktliga invallningar.

För fallet att eM(y) är ungefär konstant = ec, kommer den fortsatta totala avdunstningen
att helt enkelt bli Ec = Ae⋅ec, där Ae är den avstannade pölarean.

För fallet att eM(y) varierar blir situationen mer komplicerad. Om vi betecknar tidpunkten då utbredningen avstannar (räknat från vätskespillets början) med te gäller för t > te
att
E( t ) = Ae ⋅ e M ( t + τ )

[7:18]
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där funktionen eM är enligt ekvation [7:11] och konstanten τ ges av

()

 e − e te 
a
M 4

τ = Γ ⋅
t
e e − e 
∞ 
 M 4
2

()

[7:19]

med ea, e∞ och Γ enligt ekvationerna [7:9], [7:12] och [7:13].

Avdunstningsprocessen avstannar senast när den totala avdunstade mängden uppgår till
den tillförda mängden vätska.

7.4 Modell för kokning
Detta är en modell för kryogener, dvs för vätskor med en kokpunkt Tb som understiger
omgivningstemperaturen och som lagras vid en temperatur högst lika med Tb.

7.4.1 Förutsättningar
Det förutsätts att värmeledningen från underlaget qG dominerar över värmetillförseln
från luft (qc) och eventuell instrålning (qs) så att
qG > qs + qc

Underlagets temperatur TG före kontakt med vätskan antas vara ungefär lika med luftens temperatur Ta och större än ämnets kokpunkt, dvs
TG ≈ Ta > Tb

Baserat på dessa förutsättningar antas värmebalansekvationen (Ekv [7:5]) kunna approximeras med

- 149 -

7 Avdunstning
______________________________________________________________________
e ⋅ h fg = q G

[7:20]

Dvs allt värme till avdunstningen tas från underlaget.

7.4.2 Kokning från en liten delyta
Om man antar att endimensionell värmeledning är tillämplig (se t ex Carslaw & Jaeger,
1959), kommer kokningen eMK (kg/m2⋅s) från en delyta som vid tiden y = 0 väts av vätskan att följa

e MK ( y ) =

θ

[7:21]

y

där konstanten θ ges av

θ=

K G (TG − Tb )

[7:22]

h fg πα G

där KG och αG är värmekonduktivitet respektive värmediffussivitet för underlaget.

Man ser att kokningen är oändlig vid y = 0, vilket innebär att den samtidiga utbredningen är kritisk för kvantifiering av totala gasavgivningen E(t).

7.4.3 Samtidig kokning och pölutbredning
För en pöl som breder ut sig till följd av tillrinnande vätska, kommer olika delar av underlaget att nås av vätskan vid olika tidpunkter, motsvarande y = 0 i ekvation [7:21]
ovan.
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Om vätsketillförseln Qf (kg/s) och pölens medeldjup dp (Ekv [7:7]) är konstanta kan
man visa att (Winter, 1994) pölarean A(t) och totala avdunstningen E(t) uppfyller rörelseekvationen

t

A( t ) ⋅ ρ f ⋅ d p = Q f ⋅ t − θ ∫

A(τ )

0

E( t ) = Q f − ρ f ⋅ d p ⋅

t −τ

⋅ dτ

[7:23a]

dA
dt

[7:23b]

där t är tiden från vätsketillförselns början och ρf är vätskans densitet. Denna ekvation,
som visas här för klarhetens skull, kan lösas i form av en oänlig potensserie, som dock
är (minst sagt) svårhanterlig. En rimlig (upp till ca 10 % fel) approximation (Winter,
1995) är dock följande uttryck

 Qf 
t
 ⋅
A( t ) ≈ 

 ρfdp   4 θ
 1 + ⋅
⋅ t 
 3 ρfdp




2θ

 1 +
⋅

 3ρ f d p
E( t ) ≈ Q f 1 −
 
4θ
  1 +
⋅
  3ρ f d p

[7:24]

 
t  
 

2
 
t  
 

[7:25]

som har korrekta asymptotiska beteenden för t → 0 och t → ∞.

7.4.4 Avstannad pöltillväxt
Pölutbredningen kommer att avstanna, antingen när vätsketillförseln upphör, eller när
pölen hindras av en invallning av något slag. Om vi betecknar tidpunkten för avstan-
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nandet med te gäller med god approximation (Verhagen & Opschoor(1978), Winter
(1995)) för t > te att

E( t ) =

θ ⋅ Ae

[7:26]

t + τk

där Ae är den avstannade pölarean A(te) enligt ekvation [7:24] och tidskonstanten τk ges
av

τk =

Ae2 ⋅ θ 2
− te
Ee2

[7:27]

Ee i denna ekvation är totalavkokningen E(te) just när pölutbredningen avstannade (Ekv
[7:25]).

7.4.5 Modellens giltighet
I hela processen gäller att värmeflödet qG från underlaget skall dominera över andra
former av värmetillförsel till vätskan (Ekv [7:5]). Eftersom medelvärdet av qG avtar med
tiden, kommer modellen till sist att underskatta totala gasavgivningen. Det rekommenderas att använda följande jämförelsekriterium för att bedöma om modellen är tillämplig
eller ej.

Kokningsmodellen gäller så länge
E( t )
≥ e∞
A( t )

[7:28]

är uppfyllt.

e∞ är enligt ekvationerna [7:12], [7:9] och [7:10] för vanlig avdunstning, men med Tb i
stället för Ta.
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När villkoret (Ekv [7:28]) inte uppfylls längre, rekommenderas att använda E(t) =
A(t)⋅e∞ för den fortsatta avdunstningen.

Avdunstningen avstannar senast när den totala avdunstade mängden uppgår till den tillförda mängden vätska.
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7.5 Beteckningar
N/m2

a

Konstant i korrellation för mättnadskurva

A(t)

Area hos växande pöl

m2

Ac(t)

Pölarea, baserad på konstant e(t) = ec

m2

Ae

Slutlig pölarea = A(te)

m2

cpa

Specifikt värme för luft = 1000

dp

Medelhöjd hos växande pöl

m

D

Pölens längd i vindriktningen

m

e(t)

Specifik avdunstning från vätskeytan

ec

Avdunstning som kan anses konstant i tiden

J/kg⋅K

J/m2⋅s
kg/m2⋅s

eM(y) Avdunstning från delyta som vätts vid tiden y = 0. Även e(t) för
eMK(y) Kokning från yta som vätts vid tiden y = 0

kg/m2⋅s
kg/m2⋅s

momentant bildad pöl
E(t)

Källstyrka = total avdunstning från pöl

kg/s

Ec(t)

Total avdunstning från växande pöl, baserad på konstant e(t) = ec

kg/s

f

Korrektionsfaktor för massöverföringstalet k när Tf närmar sig Tb

hfg

Vätskans ångbildningsvärme

Hb

Underlagets förmåga att binda en stillastående vätska, uttryckt som

J/kg

maximal genomsnittlig vätskepelarhöjd
k

-

m

Massöverföringstal = den hastighet varmed den mättade ångan
vertikalt lämnar vätskeytan

m/s

k0

Skala för massöverföringstal = 0,0020

m/s

KG

Värmekonduktivitet för underlaget

Lr

Skala för pöllängd = 1,00

Pa

Atmosfärtrycket = 1,01⋅105

J/m⋅s⋅K
m
N/m2

Ps(Tf) Vätskans mättnadsångtryck vid temperaturen Tf

N/m2

qc

Värmeledningsflux (konvektion) från luften till vätskan

J/m2⋅s

qev

Värmeflux från vätskan på grund av förångning

J/m2⋅s

qs

Av vätskan absorberad solinstrålning

J/m2⋅s

qG

Värmeledning från underlaget till vätskan

J/m2⋅s

Qf

Tillförsel (massflöde) av vätska till växande pöl
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R

Gaskonstant för ämnet ifråga

J/kg⋅K

t

Tid räknat från början av vätskespill

s

te

Tid för vätskeutsläppets (pölutbredningens) upphörande

s

Ta

Atmosfärtemperatur

K

Tb

Kokpunkt vid atmosfärtryck

K

Tf

Vätskepölens temperatur

K

TG

Underlagets temperatur före vätskekontakt

K

Ur

Skala för vindhastighet = 1,00

m/s

U10

Vindstyrka på 10 m höjd

m/s

y

Tid som vätska (i en punkt) varit i kontakt med underlaget

αG

Värmediffussivitet för underlaget

δ

Minsta värde på dp för växande pöl = 0,010

θ

Konstant = eMK⋅√y (Ekv [7:22])

ρf

Densitet hos avdunstande vätska

s
m2/s
m
kg/m2⋅s1/2
kg/m3

χs(Tf) Flyktighet. Gaskoncentration på vätskeytan vid temperaturen Tf
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7.7 Fysikaliska data
7.7.1 Värmeledningsegenskaper hos mark
Värmekonduktiviteten KG (J/m⋅s⋅K) och värmediffussiviteten αG (m2/s) är proportionella mot varandra och relaterade via
K G = ρ G ⋅ c pG ⋅ α G

[7:29]

där ρG och cpG är densitet (kg/m3) respektive specifikt värme (J/kg⋅K) för underlagsmaterialet. Värdet på värmeledningskonstanterna varierar med porositet och fukthalt
m m. Nedanstående tabell ger några typvärden enligt Carslaw & Jaeger (1959) och
Ratcliffe (1962)

Underlag

KG
(J/m⋅s⋅K)

αG
(m2/s)

Referens

Sandig torr jord

0,26

2,0⋅10-7

C&J (1959)

Sandig fuktig (8 %)
jord

0,59

3,4⋅10-7

C&J (1959)

Grus

2,5

11⋅10-7

C&J (1959)

Betong

0,92

4,2⋅10-7

C&J (1959)

Is (-21oC)

2,4

1,4⋅10-6

R (1962)

7.7.2 Absorberad solinstrålning qs
För instabila atmosfärförhållanden (se kap 8) rekommenderas qs = 400 J/m2s. För mulet
eller natt är qs = 0 ett tillräckligt bra värde.

- 157 -

7 Avdunstning
______________________________________________________________________

7.7.3 Mättnadskurvan Ps(T)
Med mättnadstrycket Ps(T) menas det tryck där vätskefas och gasfas existerar samtidigt i
jämvikt vid temperaturen T. Till varje T hör då ett bestämt tryck Ps.

Om täta (var femte grad eller tätare) Ps-T-tabeller finns tillgängliga (som för vissa kryogener) kan man interpolera linjärt i dessa.

Ofta finns åtminstone två punkter (P1,T1) och (P2,T2) på mättnadskurvan Ps(T) tillgängliga. Vanligtvis är det kokpunkten vid atmosfärtryck respektive ångtrycket vid någon
referenstemperatur (t ex 0oC, 20oC). I så fall kan Clausius-Clapeyron’s approximation
användas
Ps (T ) = a ⋅ e

−

B
T

[7:30]

där konstanterna a (N/m2) och B (K) är relaterade till de bägge kända punkterna enligt

T2

 P  T1 −T2
a = P1 ⋅  1 
 P2 

B=

[7:31]

P 
T1 ⋅ T2
⋅ ln 1 
T1 − T2
 P2 

[7:32]

Har man fler än två punkter, väljer man de två som ligger närmast den önskade temperaturen T.

Om endast en punkt (P1,T1) på mättnadskurvan är känd, behöver man också någon uppgift om ångbildningvärme h1. Det är då önskvärt att h1 är given vid en temperatur inte
alltför långt från T1 (se nedan ang. ångbildningsvärmets temperaturberoende). Konstanterna a och B i ekvation [7:30] ges då av

a = P1 ⋅ e

h1
R⋅T1

[7:33]
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B=

h1
R

[7:34]

där R är ämnets gaskonstant (se nedan).

7.7.4 Gaskonstanten R
Ämnets gaskonstant R är egentligen en långsamt varierande funktion av temperaturen T,
men kan här sättas konstant.

Om sammanhörande data finns för T1, P1 = Ps(T1) = mättnadstrycket (se ovan) och v1 =
vg(T1) = specifika volymen för gasfasen, vid någon temperatur T1 som inte ligger allför
långt från tillämpningen kan man bestämma ett bra värde R enligt

R=

v1 ⋅ P1
T1

[7:35]

Om detta inte är möjligt får man välja någon annan känd datapunkt (vr , Pr , Tr) för gasfasen som inte ligger på mättnadskurvan och sätta in den i ekvation [7:35]. Se f ö kapitel
4.1 angående ytterligare metoder för bestämning av R.

7.7.5 Ångbildningsvärmet hfg
Om ämnets kritiska temperatur Tc (kritisk punkt: Den tryck-temperaturkombination där
ångbildningsvärmet → 0 och vätskevolumiteten → gasfasvolumiteten, dvs vätska-gas
går inte att skilja åt) är känd, kan man man använda nedanstående korrellation som också förutsätter att ett värde hfg(T1) är känt.

T −T 
h fg (T ) = h fg (T1 ) ⋅  c

Tc − T1 

0 , 38

[7:36]
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I annat fall rekommenderas att använda något datavärde hfg(T1) där T1 ligger så nära den
önskade tillämpningen som möjligt.
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8 SPRIDNING
8.1 Inledning
En viktig del i en riskanalys för vådautsläpp till atmosfären är att göra beräkningar av
koncentrationer och doseringar på olika avstånd från källan. För att göra detta måste
man använda någon form av spridningsmodell.

Syftet med detta kapitel är att ge en beskrivning av de processer som påverkar spridning
i atmosfären, för att ge läsaren möjlighet att förstå grunderna till hur en spridningsmodell fungerar. I kapitlet formuleras inledningsvis några förenklade spridningsmodeller så
att läsaren ska kunna göra egna överslagsberäkningar och på det sättet få en känsla för
hur olika antaganden och omständigheter påverkar resultaten. Längre fram, fr o m kapitel 8.5, beskrivs modeller och modellkedjor avsedda att använda vid beräkningar effekter vid vådautsläpp.
De presenterade modellerna går dock inte att utnyttja i alla situationer. Eventuellt måste
de modifieras, eller ersättas med mer avancerade modeller, för att ett givet fall, t ex med
komplicerad topografi, skall kunna belysas på ett bra sätt.

8.2 En enkel spridningsmodell för momentana utsläpp
8.2.1 Koncentration
När gas, partiklar eller vätskedroppar under kort tid släpps ut i atmosfären bildas ett
moln3 (synligt eller osynligt) som förflyttas med vinden (Fig 8.1) och samtidigt utvidgas.

3

Med moln avses i detta kapitel ett moln bestående av gas, partiklar eller vätskedroppar från ett utsläpp
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Figur 8.1. Illustration av momentant utsläpp. Molnet med radien R transporteras av
vindfältet samtidigt som radien tillväxer. Tillväxten orsakas av de turbulenta
virvlar som är mindre än molnet. Tid anges med t.
Om vi antar att molnet är sfäriskt och att koncentrationen inte varierar inom molnet kan
koncentrationen4 skrivas enligt

χ =

där

Mo

[8:1]

4
π R3
3
χ

=

koncentrationen (kg/m3)

R

=

radien i molnet

Mο =

(m)

utsläppt mängd (kg)

Från figur 8.1 och ekvation [8:1] framgår att de förhållanden som mest påverkar resulterande koncentrationer efter ett momentanutsläpp är
• Vindriktningen
• Utsläppt mängd
• Molnets tillväxt med avståndet från källan, eller med tiden

4

Med koncentration avses i detta kapitel masskoncentration (kg/m3)
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Vindriktningen och påverkan av den densamma behöver inte kommenteras; utsläppt
mängd har en lika direkt som självklar påverkan. Olika typer av källor diskuteras i detalj
i kapitel 4-7.
Att beskriva molnets tillväxt är en kärnpunkt inom spridningsmeteorologin. Tillväxten,
eller spridningen, orsakas av turbulenta virvlar som är mindre än molnet. Man kan se det
som att turbulensen, som har en slumpmässig karaktär, fjärmar partiklar, gasmolekyler
eller vätskedroppar från varandra allt eftersom tiden går. Alternativt kan man se det som
att turbulensen blandar in ren luft från omgivningen i molnet och därmed orsakar en
utspädning. Virvlar som är större än molnet förflyttar detsamma utan att ändra dess form
eller storlek. De virvlar som har samma storlek som molnet påverkar i första hand dess
form dvs deformerar molnet.

Intensiteten på turbulensen beror på en mängd olika saker, t ex vindhastigheten, markytans skrovlighet, atmosfärens stabilitet osv. Dessa olika processer och begrepp och deras
inverkan på spridningen förklaras senare i detta kapitel (Kap 8.4). Ett rimligt uttryck för
radiens tillväxt på relativt korta avstånd från källan, x < ca 1 km, ges av
R = ax + R0 = aUt + R0

där

[8:2]

x = Ut är avståndet från utsläppspunkten

(m)

U

är molnets advektionshastighet1

t

är tiden

(s)

a

är en konstant som bestämmer tillväxten

(-)

Ro

är molnets initiala radie

(m/s)

(m)

Typiska värden på a kan vara
a = 0,03 under förhållanden med dålig utspädning
a = 0,3

under förhållanden med god utspädning

I tabell 8.1 anges koncentrationen normaliserad med koncentrationen vid tiden t = 0 för
några olika avstånd (Ro är valt till 5 m).
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Tabell 8.1. Relativa koncentrationer vid olika avstånd. Momentana utsläpp.
x (m)

R0 (m)

χ/χ
χ0 (a = 0,03)

χ/χ
χ0 (a = 0,3)

0

5

1

1

10

5

8 ⋅ 10-1

2 ⋅ 10-1

30

5

6 ⋅ 10-1

5 ⋅ 10-2

100

5

2 ⋅ 10-1

3 ⋅ 10-3

300

5

5 ⋅ 10-2

1 ⋅ 10-4

1000

5

3 ⋅ 10-3

4 ⋅ 10-6

Från tabell 8.1 ser vi att redan på några hundra meters avstånd kan skillnaderna i koncentration mellan ett gynnsamt och ett ogynnsamt fall vara flera storleksordningar. Exemplet ovan är extremt, men pekar ändå på vikten av att ha klart för sig vilken turbulensnivå, dvs spridning, som är relevant för den situation man är intresserad av.

8.2.2 Dosering
Den toxiska effekten i samband med ett utsläpp beror bl a på exponeringstiden och koncentrationen (Kap 9). En dimensionslös dosering (för detaljer se kapitel 9.3.2) efter passage av ett moln kan, om man antar att koncentrationen är konstant under passagen,
skrivas

n

tp
 χ 
 ⋅
D=
 χ norm  ∆t norm
där

[8:3]

D = doseringen

(-)

tp = passagetiden för molnet

(s)

n = en ämnesspecifik konstant (Tabell 8.4)

(-)

χ = koncentration

(kg/m3)

χnorm = 1 ⋅ 10-6

(kg/m3)

∆tnorm = 60

(s)

1

Med advektion menas i meteorologiska sammanhang, horisontell förflyttning med vinden. Advektionshastigheten blir alltså vindhastigheten på någon medelhöjd för molnet.
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Under förutsättning att χ anges i mg/m3 och tp i minuter kan alltså det numeriska värdet
på doseringen (=Dn) skrivas Dn = χn tp. I det följande har detta antagande gjorts.

Med ekvation [8:1] insatt i [8:3] erhåller vi (obs att M0 måste anges i mg):

n



 M 
0
 tp
Dn = 
4
 π R3 
3


[8:4]

Passagetiden tp kan approximativt bestämmas från

tp =

2R
U

[8:5]

genom att anta att molnets radie är konstant under hela passagetiden. Doseringen i en
punkt som passeras av molncentrum kan då skrivas

n



 M  2 R  3M  n
2 1− 2 n
0
0


Dn =
=
 ⋅
 π  U (ax + R ) 3n−1
 4 π R3  U
0
3


[8:6]

Om man tar hänsyn till att radien och därmed koncentrationen förändras under tiden
molnet passerar beräkningspunkten måste följande integral lösas:

n

Dn =

∫

t2
t1



3M 0

 dt
 4π (aUt + R ) 3 


0

[8:7]

Det kan noteras att lösningen av ekvation [8:7], med n = 1, ger samma uttryck som ekvation [8:6].
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I tabell 8.2 anges några normaliserade doseringar (n=1, n=3,86) som funktion av avståndet. n=3,86 gäller för nitrösa gaser (Tabell 8.4). Beräkningarna i tabell 8.2 har gjorts
med ekvation [8:6].

Tabell 8.2 Relativa doseringar på olika avstånd. Momentana utsläpp
D0 = D(x=0)
x(m)

R0 (m)

D/D0 (a = 0,03)

D/D0 (a = 0,3)

n=1

n=3,86

n=1

n=3,86

0

5

1

1

1

1

10

5

9 ⋅ 10-1

5 ⋅ 10-1

4 ⋅ 10-1

7 ⋅ 10-3

30

5

7 ⋅ 10-1

2 ⋅ 10-1

1 ⋅ 10-1

2 ⋅ 10-5

100

5

4 ⋅ 10-1

7 ⋅ 10-3

2 ⋅ 10-2

1 ⋅ 10-9

300

5

1 ⋅ 10-1

2 ⋅ 10-5

3 ⋅ 10-3

3 ⋅ 10-14

1000

5

2 ⋅ 10-2

1 ⋅ 10-9

3 ⋅ 10-4

1 ⋅ 10-19

En jämförelse med tabell 8.1 visar dels att doseringen (för n=1) minskar långsammare
än koncentrationen med avståndet, dels att skillnaden mellan ett gynnsamt fall (a=0,03)
och ett ogynnsamt är mindre. Båda skillnaderna har samma orsak: Man kan bortse från
molnets tillväxt längs en axel parallell med vindriktningen, eftersom den minskade koncentrationen orsakad av tillväxten i den riktningen, kompenseras av en förlängd passagetid. Det är enbart den koncentrationsminskning som beror på molnets tillväxt vertikalt
resp horisontellt tvärs vindriktningen som orsakar doseringens minskning med avståndet. Resonemanget ovan gäller för n=1. Förhållandena blir något annorlunda om n≠1 .
Om n>1 ger hög koncentration och kort passagetid förhållandevis större dosering jämfört med låg koncentration och lång passagetid. Detta betyder att doseringen avtar snabbare med avståndet, vilket också kan ses i tabell 8.2. För n<1 blir det tvärtom.

Doseringen är, till skillnad från koncentrationen, omvänt proportionell mot hastigheten
jmf ekvation [8:1] och [8:6]. Förklaringen till detta är att även om koncentrationen enligt vår enkla modell är densamma på ett visst avstånd, så minskar passagetiden och
därmed även doseringen när vindhastigheten ökar (jmf ekv [8:5]).
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8.3 En enkel modell för kontinuerliga
utsläpp
8.3.1 Koncentration
Ett utsläpp som pågår en längre tid orsakar ett moln i form av en plym (Fig 8.2)

Figur 8.2. Plym från kontinuerlig källa. U är vindhastigheten.
Låt oss anta att tvärsnittsytan S (= πR2) i plymen är cirkulär med radien R och att radien
växer med avståndet från källan. Låt oss också anta att koncentrationen vid varje avstånd x, är konstant inom plymen, dvs att koncentrationen enbart varierar med x.

Om man nu studerar hur mycket massa som passerar genom ytan S per tidsenhet vid
något givet avstånd, måste denna mängd vara precis så mycket som släpps ut från källan
per tidsenhet dvs lika med källstyrkan. Om vi har en konstant källstyrka Q (kg/s) kommer alltså under en tidsrymd dt, massan dm = Q⋅⋅dt att passerar genom ytan S och härvid
uppta volymen dV = S U dt jmf figur 8.2. Koncentrationen kan alltså skrivas

χ=

dm
Qdt
Q
=
=
dV SUdt SU

[8:8]

vilket ger följande uttryck för en enkel plymmodell
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χ=

där

Q
π R2 ⋅U

[8:9]

χ = koncentrationen

(kg/m3)

Q = källstyrkan

(kg/s)

R = tvärsnittsradien

(m)

U = advektionshastigheten

(m/s)

Om vi jämför med motsvarande modell i momentanfallet (Ekv [8:1]) kan vi se några
viktiga skillnader.
1) Koncentrationen blir vid kontinuerliga utsläpp en funktion av vindhastigheten
(χ
χ~1/U). Från härledningen av ekvation [8:9] är detta uppenbart. Ett delvis annorlunda
sätt att förstå detta är att studera vad som händer vid själva källan (Fig 8.3).

Figur 8.3. Illustration av initial utspädning vid själva utsläppet. I figuren illustreras två
fall: ett med vindhastigheten U1 och ett med U2 Den mängd materia som
släpps ut under tidsintervallet ∆t kommer att fördelas i en volym som är
proportionell mot U ∆t dvs i fallet U2 kommer samma mängd att fördelas i
en större volym jämfört med fallet U1 ⇒ lägre koncentration direkt vid
källan i U2-fallet.
Eftersom den mängd materia som under tiden ∆t lämnar källan kommer att fördelas i en
volym som är proportionell mot U∆
∆t måste koncentrationen redan vid källan (och därmed i alla punkter i plymen) vara omvänt proportionell mot U.
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För ett momentant utsläpp, där den initiala molnstorleken är oberoende av U, saknas
detta beroende. Men, utströmningsförloppet måste vara häftigt (t ex utsprängning) för att
detta ska vara sant. Om ett momentant utsläpp betraktas som en kort del av ett kontinuerligt utsläpp måste beroendet på U finnas, men detta "döljs" genom att det kommer in i
valet av R0

2) En annan skillnad är att molnradiens (R) tillväxt påverkar koncentrationen mindre än
i det momentana fallet (χ
χ ~ 1/R2 i kontinuerliga fallet och ~1/R3 i det momentana). Förklaringen är att den "massförlust" och minskning av koncentrationen som, för en viss
del av molnet, orsakas av spridningen framåt och bakåt, dvs parallellt med vindriktningen, i det kontinuerliga fallet kompenseras av ett motsvarande "massinflöde" från de
delar av plymen som befinner sig framför resp bakom den del vi betraktar.

Meandring
Precis, som i fallet med momentana utsläpp orsakar de turbulenta virvlar som är mindre
än molnbredden/tjockleken att molnet späds ut och att koncentrationen minskar. Men,
vid kontinuerliga utsläpp tillkommer en ytterligare spridningsmekanism: virvlar vars
dimension är större än molnets bredd orsakar att plymen meandrar, dvs plymen får en
"slingrande" rörelse, både i tid och rum (Fig 8.4).

Detta innebär att de koncentrationer man t ex skulle mäta upp längs en linje på avståndet
xm (Fig 8.4) blir en funktion av medelvärdestiden. Om man mäter under en kort tid, t ex
5 min, får man en relativt hög medelkoncentration inom ett relativt smalt område. Om
man istället skulle mäta i t ex 60 min hinner plymen beröra ett betydligt bredare område,
men istället blir medelkoncentrationen lägre. Från ovanstående inser man att bredden på
medelplymen ökar och medelplymens koncentration minskar, när medelvärdestiden
ökar.
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Figur 8.4 Meandrande plym sedd uppifrån.

Momentankoncentrationerna i en given punkt, kommer att fluktuera p g a meandringen.
Figur 8.5 visar principiellt hur koncentrationen i en given punkt kan variera.

Figur 8.5. Principiellt utseende på en mätserie i en punkt.
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Låt oss nu återgå till vår modell, ekvation [8:9]. Även i det kontinuerliga fallet, kan radiens tillväxt approximeras för avstånd x < 1 km:

R = ax + R0

[8:10]

Konstanten a beskriver i det kontinuerliga fallet dels tillväxten orsakad av små virvlar
(utspädningen) och dels meandringseffekten, vilket gör att a både är en funktion av turbulensnivån och av vald medelvärdestid (kallas ofta samplingstid). För korta medelvärdestider (< ca 5 min) kan samma värden som för momentanmoln användas

a = 0,03 i fall med dålig utspädning
a = 0,3 i fall med god utspädning

Meandringseffekten har en tendens att vara mest accentuerad i situationer med låg vindhastighet och låg turbulensnivå, dvs dålig utspädning. Därför kan följande värden på a
vara rimliga för en medelvärdestid på t ex 60 min (a för situationer med dålig utspädning har alltså ökats förhållandevis mer än för situationer med god utspädning)

a = 0,1 i fall med dålig utspädning
a = 0,5 i fall med god utspädning

I tabell 8.3 redovisas koncentrationer beräknade från ekvationerna [8:9] och [8:10] för
ovan givna värden på a.
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Tabell 8.3. Relativa koncentrationer vi olika avstånd. Kontinuerligt utsläpp.

5 min
x(m)

R0 (m)

60 min

χ χ0

χ χ0

χ χ0

χ χ0

(a = 0,03)

(a = 0,3)

(a = 0,1)

(a = 0,5)

0

5

1

1

1

1

10

5

9 ⋅ 10-1

4 ⋅ 10-1

7 ⋅ 10-1

3 ⋅ 10-1

30

5

7 ⋅ 10-1

1 ⋅ 10-1

4 ⋅ 10-1

6 ⋅ 10-2

100

5

4 ⋅ 10-1

2 ⋅ 10-2

1 ⋅ 10-1

8 ⋅ 10-3

300

5

1 ⋅ 10-1

3 ⋅ 10-3

2 ⋅ 10-2

1 ⋅ 10-3

1000

5

2 ⋅ 10-2

3 ⋅ 10-4

2 ⋅ 10-3

1 ⋅ 10-4

Tabell 8.3 visar att skillnaderna mellan gynnsamma och ogynnsamma fall är mindre än i
fallet med momentana utsläpp, särskilt vid långa medelvärdestider. Men den är dock en
storleksordning redan på några hundra meters avstånd och kan knappast ignoreras.

8.3.2 Dosering
n

 χ 
∆t
Doseringen för en människa som vistas i plymen kan skrivas D = 
 ⋅
 χ norm  ∆ t norm
(för detaljer, se kapitel 9 och kapitel 8.2.2) där ∆t i det kontinuerliga fallet är vistelsetiden i plymen. En stor skillnad från det momentana fallet (Ekv [8:3]) är att ∆t saknar
övre gräns. Så länge man befinner sig i plymen ökar doseringen. Låt oss i det följande
anta att tiden anges i minuter och koncentrationen i mg/m3 så att det numeriska värdet
på doseringen skrivas Dn = χn ∆t

Mot bakgrund av den tidigare diskussionen kring meandringeffekter och koncentrationsfluktuationer ska vi nedan undersöka hur doseringens storlek kan bero på dessa fluktuationer. Normalt är ju en beräknad koncentration ett medelvärde över en viss tid. Om vi
utnyttjar antagandet i vår förenklade modell, om konstant koncentration vid ett givet
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avstånd från källan, och definierar ∆t α =

∆t
som den del av tiden plymen befunnit sig
α

över en viss punkt, kan koncentrationen i plymen skrivas som
χ α = αχ

[8:11]

där χα är koncentrationen i den meandrande plymen, χ är medelkoncentrationen under
tiden ∆t.
Med hjälp av sambandet [8:11] kan doseringen under tiden ∆t, skrivas

Dn = χ an ⋅ ∆t α = α n χ n ⋅

∆t
= α n−1 ⋅ χ n ∆ t = α n−1 ⋅ Dn
α

[8:12]

där Dn är en dosering beräknad på medelvärdet av koncentrationen.

Tabell 8.4. n-värden för några kemikalier och D Dn beräknad
för α=3 (se ekv [8:12])
Ämne

n

D Dn ( α=3)

Ammoniak

2,0

1,62

Klor

2,0

0,97

Svaveldioxid

4,0

42,8
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8.4 Beskrivning av viktiga begrepp inom
spridningsmeteorologin och av förhållanden som påverkar spridningsförlopp
8.4.1 Mekanisk turbulens
Med turbulens menas avvikelser från medelvindens riktning och hastighet. En källa till
turbulens är de störningar som uppstår när vinden kommer i kontakt med ett underlag,
t ex marken (Fig 8.6).

Figur 8.6. Illustration av uppkomst av mekanisk turbulens.

Intensiteten på dessa avvikelser från medelströmmen beror dels på underlagets karaktär
och dels på vindhastigheten. Den direkta påverkan från marken, förutom att det genereras turbulens, är att vindhastigheten närmast marken bromsas. Detta betyder att en hastighetsgradient (vertikal) uppkommer ovanför marken (Fig 8.6). På grund av vertikalrörelser (bl a de som genererats vid den direkta kontakten med marken) kommer "luftpaket" att förflyttas vertikalt, dvs byta höjd. Men när detta sker i ett område med en hastighetsgradient skapas horisontella avvikelser (turbulens) eftersom till en viss höjd med
en viss medelhastighet, kommer luftpaket uppifrån med högre horisontell hastighet och
luftpaket underifrån med lägre hastighet. I ett område med en hastighetsgradient kommer alltså turbulens att genereras.
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Den turbulens som diskuterats ovan benämns mekanisk turbulens. Den mekaniska turbulensen är i stort sett direkt proportionell mot vindhastigheten i den meningen att tillväxten av molnradien kan skrivas

dR
∝ U (jmf ekv [8:2] och ekv [8:10] med x = Ut ).
dt

8.4.2 Underlagets skrovlighet
Intuitivt inser man att det ovanför ett mycket skrovligt underlag, t ex en skog eller en
stad, genereras mer turbulens än ovanför ett mindre skrovligt underlag, t ex en gräsmatta. Den parameter som brukar användas för att ange graden av skrovlighet, är skrovlighetslängden, z0. Skrovlighetslängden kan uppskattas till ~ 10 % av variationen för de
enskilda skrovlighetselementens höjd. I tabell 8.5 ges några exempel på olika värden på
z0 .

Tabell 8.5. Skrovlighetslängder.
Underlag

z0

Slät isyta

∼0,01 mm

Snöyta öppet landskap

∼1 mm

Gräsmatta

∼1 cm

Jordbruksområde

∼1 dm

Gles skog/mindre stad

∼0,5 m

Stor skog/stad

∼1 m

Det är svårt att ge någon kvantitativ regel för hur turbulensen påverkas av skrovlighetslängden, men en metod att uppskatta hur konstanten a i ekvationerna [8:2] och
[8:10], som beskriver den turbulenta tillväxten av ett moln eller en plym, ges i ekvation
[8:13].

z 
a ( z0 ) = a 0  0 
 z 03 

0, 2

[8:13]
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där z03 = 0,03 m och a03 är de värden på a som gäller vid z0 = 0,03. I tabell 8.6 anges
några värden på a(z0)/a03

Tabell 8.6 Skrovlighetens inverkan på spridningen a(z0)/a03
z0

a(z0)/a03

0,1 mm

1 mm

1 cm

1 dm

1m

0,32

0,51

0,80

1,23

2,02

8.4.3 Stabilitet
Utöver de effekter som nämnts ovan, kan sk buoyancy-krafter ha stor påverkan på turbulensens intensitet. Med buoyancy-kraft (kan översättas med lyftkraft) avses den kraft
som vill accelerera en given luftmängd om denna av någon anledning är varmare eller
kallare än den sig omgivande luften. Accelerationen är riktad uppåt om vår luftmängd är
varmare än sin omgivning och neråt om den är kallare. För att lättare kunna förstå hur,
och när, buoyancy-effekter modifierar turbulensen är det bra att definiera två begrepp:
hävningskurva och skiktningskurva.

Hävningskurva
En hävningskurva beskriver hur temperaturen i en given luftmängd förändras när luftmängden ifråga förflyttas vertikalt.

Om en luftmängd av någon anledning hävs, kommer temperaturen i denna luftmängd att
avta med ca 1°C/100 m, om den istället sjunker så ökar temperaturen i samma takt. Avkylningen vid hävningen beror på att när luftmängden flyttas uppåt så sjunker trycket i
omgivningen varvid luftmängden expanderar. Men för att expandera måste omgivningsluften tryckas undan, dvs vårt luftpaket uträttar ett arbete på omgivningen. För detta
arbete krävs energi och eftersom det hela är en adiabatisk process måste denna energi tas
från luftpaketet självt. Enda möjligheten för detta är att minska den inre energin, dvs
temperaturen i luftpaketet. På motsvarande sätt kommer omgivningen att uträtta ett arbete på luftmängden när den flyttas neråt och komprimeras, vilket ger en ökning av tem-
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peraturen. En hävningskurva blir alltså en rät linje med lutningen dT/dz = -1°C/100 m.
Ett vanligt namn på denna kurva är torradiabaten.

Om luften är mättad med avseende på vattenånga kommer kondensation att ske i samband med hävning och tillförseln av latent värme kommer då att motverka expansionsavkylningen. Temperaturavtagandet blir då en funktion av tryck och temperatur men får
värdet ~ -0,5 - -0,6°C/100 m i marknära skikt. Hävningskurvan kallas i detta fall för
fuktadiabaten. I det följande kommer vi hela tiden att anta att luften inte är mättad.

Skiktningskurva
En skiktningskurva anger lufttemperaturen som en funktion av höjden i ett visst ögonblick. En mast med termometrar på olika höjder kan användas för att bestämma skiktningen genom en samtidig avläsning av de olika termometrarna.

Medan hävningskurvan endast har ett tänkbart utseende (-1°C/100 m för omättad luft)
kan en skiktningskurva i princip se ut hur som helst. T ex kan man inse att om man kyler luften underifrån tillräckligt mycket så bör temperaturen så småningom öka med
höjden, medan en uppvärmning underifrån borde få skiktningskurva att luta åt andra
hållet.

För att lättare förstå de resonemang som följer nedan om olika skiktningstyper är det
bra att ha klart för sig vad som händer med en skiktningskurva i samband med kraftig
omblandning. Antag att vi har en balja med vatten där temperaturen t ex minskar med
höjden Om vi nu rör om i baljan, dvs skapar en turbulent omblandning, så inser man
intuitivt att skiktningskurvan kommer att vrida sig mot ett isotermt läge (Fig 8.7).
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Figur 8.7. Skiktningens förändring vid omblandning av vatten.

Omblandning strävar alltid till att förändra skiktningen till ett neutralt läge. Med neutralt
menas här ett läge där fortsatt omblandning, inte har någon tendens att förändra skiktningen.

Samma sak gäller i atmosfären, men det faktum att luft är ett kompressibelt medium
(innebär bl a att temperaturen i en luftmängd vid vertikalförflyttningar förändras enligt
en hävningskurva), medför att neutral skiktning inte sammanfaller med isotermi, utan
istället med hävningskurvan, dvs temperaturavtagande vid neutral skiktning är
1°C/100 m.

8.4.3.1 Stabil skiktning
Antag att temperaturskiktningen i atmosfären är som illustreras i figur 8.8 och låt oss
betrakta en luftmängd på höjden HA. Denna luftmängd har då temperaturen TA. Antag
vidare att denna luftmängd av någon anlednings hävs, t ex pga av mekaniskt betingade
turbulenta rörelser. Temperaturen i denna luftmängd kommer då att avta enligt hävningskurvan och på höjden HB kommer temperaturen i luftmängden att vara TBl samtidigt som temperaturen i omgivningen (som ju inte hävts) är TB0.

Vi kan konstatera att den hävda luftmängden är kallare än sin omgivning. Eftersom vi
antar att trycket i den hävda luftmängden omedelbart anpassar sig till omgivningen (ett
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bra antagande som ju också ligger bakom resonemanget om expansionsavkylningen)
inser vi att vår luftmängd på höjden HA har högre densitet än sin omgivning och därför
"vill" vända neråt och återvända till sin ursprungshöjd.

Figur 8.8. Stabil skiktning.

Om vi i stället antagit att luftmängden förflyttats neråt ger motsvarande resonemang att
på höjden HC kommer vår luftmängd att vara varmare än omgivningen och därför utsättas för en lyftkraft.

En atmosfär med en skiktning som den i figur 8.8 befinner sig uppenbarligen i ett stabilt
jämviktstillstånd eftersom så fort systemet störs uppstår krafter som strävar efter att få
systemet tillbaka ursprungsläget. En sådan atmosfär sägs vara stabilt skiktad. Observera
att skiktningskurvan inte behöver luta som den gör i figur 8.8 för att skiktningen ska
vara stabil. Det räcker med att temperaturen minskar långsammare med höjden än vad
torradiabaten anger. Temperaturökning med höjden kallas inversion.
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Slutsats
I en stabilt skiktad atmosfär motverkas alla vertikalförflyttningar av buoyancy-krafterna,
vilket betyder att mekaniskt genererad turbulens kommer att dämpas, vilket i sin tur
leder till förhållandevis liten spridning av utsläppta substanser. Ovanstående gäller primärt den vertikala delen av turbulensen, men eftersom kopplingen mellan horisontella
och vertikala störningar är stor, jmf t ex resonemanget i avsnitt 8.4.1 om generation av
turbulens i ett område med hastighetsgradient, gäller det även den horisontella delen.
Dock, om man betraktar långa tidsskalor kan långsamma horisontella svängningar förändra denna koppling, jmf meandringeffekt som beskrivs i avsnitt 8.3.1.

När uppstår stabil skiktning
Om marken är kallare än luften ovanför, kommer atmosfären att kylas underifrån. I en
sådan situation finns en tendens att vrida skiktningskurvan åt det stabila hållet. Men, den
omblandning som trots allt finns, strävar alltid att vrida skiktningen åt det neutrala hållet. För att upprätthålla en stabil skiktning krävs alltså en kontinuerlig avkylning underifrån. Emellertid, om vindhastigheten och därmed den mekaniska turbulensen blir alltför
stor, räcker inte avkylningen underifrån utan skiktningen blir i alla fall neutral. Det får
alltså inte blåsa alltför hårt, maximalt ~ 4-5 m/s på 10 m höjd.

En huvudorsak till avkylning av marken är negativ strålningsbalans, dvs att summan av
instrålningen från solen och svartkroppsstrålningen (värmestrålning) från moln, till marken är mindre än svartkroppsstrålningen ut från marken. Ett sådant läge uppstår företrädesvis vid relativt klart väder nattetid; under vintern även dagtid dvs när solinstrålningen
är liten och utstrålningen från marken inte hindras av moln.

En annan orsak till avkylning underifrån är att varm luft transporteras in eller ut över ett
kallt underlag, t ex frånlandsvind över kallt vatten på våren/försommaren, pålandsvind
under hösten eller en vår-vintersituation där luften är varm men marken fortfarande
snötäckt och därför aldrig kan bli varmare än 0°C.
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8.4.3.2 Instabil skiktning
Om, som visas i figur 8.9 skiktningskurvan lutar mer än torradiabaten, kan vi med hjälp
av samma resonemang som i det stabila fallet, inse att en luftmängd som av någon anledning förflyttas uppåt från sitt jämviktsläge, definierat av skiktningskurvan, kommer
att bli varmare än sin omgivning och därför ytterligare accelereras uppåt. Det omvända
gäller vid förflyttning neråt.

Figur 8.9. Instabil skiktning.

Jämviktsläget definierat av skiktningskurvan i figur 8.9 är uppenbarligen instabilt med
avseende på vertikala störningar. Så fort en luftmängd förflyttas från sin ursprungsnivå
kommer den att "vilja" fjärma sig ytterligare därifrån. En sådan atmosfär är instabilt
skiktad.

Slutsats
I en instabilt skiktad atmosfär förstärks alla vertikalrörelser p g a buoyancy-krafterna,
vilket betyder att mekaniskt genererad turbulens förstärks och att därigenom spridning
av ev utsläppta substanser blir förhållandevis stor.
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När uppstår instabil skiktning
Från en diskussion, motsvarande den i det stabila fallet, inser man att förutsättningar för
instabil skiktning uppstår när man har uppvärmning underifrån och det samtidigt inte
blåser för hårt, maximalt 4-5 m/s på 10 m höjd.

En viktig orsak till varm mark är positiv strålningsbalans dvs större instrålning än utstrålning. Dagtid och liten molnmängd är alltså gynnsamt. Men instrålningen, vinkelrätt
mot marken, är också en funktion av solhöjden, vilket betyder att instrålningen vintertid
är för liten även mitt på dagen. Advektion av kall luft över ett varmt underlag, t ex
frånlandsvind på vintertid ut över öppet hav är gynnsamt för uppkomst av instabil skiktning.

8.4.3.3 Neutral skiktning
Med neutral skiktning menas strikt ett läge där skiktningskurvan sammanfaller med
hävningskurvan, dvs där temperaturen avtar med 1°C/100 m. I praktiken är en sådan
snäv definition meningslös - neutral skiktning skulle aldrig inträffa. I praktiken omfattar
begreppet neutral skiktning ett intervall mellan lätt instabil och lätt stabil skiktning.

I det neutrala fallet varken dämpas eller förstärks turbulensen i någon större grad, temperaturförändringen i en luftmängd som förflyttas vertikalt sammanfaller ju nära med
omgivningens temperaturvariation.

Slutsats
Spridningen i neutral skiktning blir någonting mellan den vid instabil och den vid stabil
skiktning.

När uppstår neutral skiktning
I samband med hård vind (≥ 4-5 m/s på 10 m höjd) blir omblandningen p g a generationen av mekanisk turbulens så stor att skiktningen nästan alltid blir neutral, oavsett
avkylning eller uppvärmningseffekter underifrån. Men, det är klart att om avkylningen
eller uppvärmningen är liten så krävs inte lika hög vindhastighet för att få neutral skiktning. Detta innebär att när det är molnigt så ökar sannolikheten för neutral skiktning
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över land, eftersom moln minskar både in- och utstrålning. Yttemperaturen i hav och
stora sjöar däremot ändras betydligt långsammare än marktemperaturen, så över vatten
har strålningseffekterna ingen omedelbar inverkan på skiktningen.
8.4.3.4 Stabilitetsklasser
Det finns ett antal olika sätt, mer eller mindre avancerade, att stabilitetsklassificera atmosfären. Ett enkelt, men samtidigt robust sätt är att använda s k Pasquill-klasser och att
bestämma dessa ur ett schema (Tabell 8.7). Metoden föreslogs ursprungligen av den
engelske meteorologen och pionjären inom spridningsmeteorologin, F.Pasquill (1961).
Enligt denna metod klassar man atmosfären i en av 6 klasser, benämnda A-F, alltefter
turbulensnivån. Klass A representerar härvid förhållandena med den största spridningen,
sett som en funktion av avståndet och F de med den minsta. Klasserna kan benämnas
enligt:
A

Extremt instabil

B

Måttligt instabil

C

Svagt instabil

D

Neutral

E

Svagt stabil

F

Måttligt - Extremt stabil

Ibland ser man scheman där ytterligare en klass lagts till, G som står för extremt stabil.
När denna stabilitet råder är det inte längre helt turbulent och många spridningsmodeller, bl a de som beskrivs i detta kapitel är egentligen inte giltiga. I tabell 8.7 markeras
dessa tillfällen med en asterisk.
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Tabell 8.7. Schema för att bestämma atmosfärens stabilitet (Pasquill-klass). F* anger
förhållanden då strömningen i atmosfären inte är helt turbulent.
Dag
Solinstrålning
Vindhastighet
Stark; sol- Måttlig
10 m höjd (m/s) höjd >60°° 35°° - 60°°

Svag
< 35°°

<2

A

A-B

B

Natt
Molnighet
Tunna moln
eller > 4/8
låga
F*

2-3

A-B

B

C

E

F

3-4

B

B-C

C

D

E

4-6

C

C-D

D

D

D

>6

C

D

D

D

D

≤ 3/8

F*

Med molnighet avses hur många åttondelar av himlen som är täckta av moln och med
tunna moln avses moln genom vilka man kan se starkare stjärnor; 8/8 låga moln ska
alltid ge D (både dag och natt).

Vi kan också notera att stabilitetsklass A rimligen är mycket sällsynt i Sverige eftersom
maximal solhöjd (= 90°- lat +23,45°) är ca 58° i sydligaste Skåne.

8.4.3.5 Spridning som funktion av tiden eller avståndet
I diskussionerna om stabilitet ovan, har vi sagt att spridningen i en neutral situation är
mindre än i en instabil och samtidigt påstått att orsaken till den neutral skiktningen är att
turbulensen och omblandningen är så stor. Detta kan låta motsägelsefullt och kan också
vara det om man betraktar spridningen som en funktion av tiden, dvs frågar sig hur
snabbt växer ett moln med tiden? Turbulensnivån och "spridningen per tidsenhet" kan
mycket väl vara större i det neutrala fallet, men eftersom molnet samtidigt transporteras
mycket snabbare så hinner det inte på en viss sträcka x, växa lika mycket som i ett instabilt fall med lägre vindhastighet. Utgående från ekvation [8:2] och efter derivering
med avseende på x resp t erhåller vi

dR
=a
dx

[8:14a]
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dR
= a ⋅U
dt

[8:14b]

Från ekvationerna [8:14a] och [8:14b] är det uppenbart att även om konstanten a i det
neutrala fallet typiskt är 0,15 mot 0,3 i det instabila fallet, så blir radiens tillväxt som en
funktion av tiden, snabbare i det neutrala fall, så snart vindhastigheten

U neutral
> 2.
U instabil

8.4.4 Blandningsdjup
Skiktningen, eller stabiliteten, varierar alltid med höjden, om man betraktar en tillräckligt tjock del av atmosfären. Karakteristiskt för skikten närmast marken (de lägsta 2 km)
är att det alltid finns en inversion på någon höjd. Eftersom en inversion kraftigt dämpar
all turbulens, kommer den i praktiken att fungera som en övre gräns, eller ett lock, för
ett utsläpp som sker under inversionen (Fig 8.10).

Figur 8.10. Blandningsskikt.
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Skiktet mellan marken och den första höjdinversionen (det kan finnas fler högre upp)
kallas blandningsskikt och tjockleken på detsamma brukar benämnas blandningsdjup
eller blandningshöjd.

Blandningshöjden varierar med den allmänna vädersituationen. I samband med instabil
skiktning, t ex en varm sommardag, fås de högsta värdena - upp till ~ 1500 m. Även
kraftig vind ger upphov till stora blandningsdjup. De lägsta värdena uppträder i samband
med svag vind och stabil skiktning. En lugn klar vinterdag t ex, kan starta med en inversion som når ända ner till marken. När solen går upp och börjar värma sker en viss labilisering nära marken - eventuellt börjar det blåsa lite mer och inverisonen börjar brytas
upp i skikten närmast marken. Typiskt kan man få ett läge med en nära neutral skiktning
i de lägsta ca 100 m och där ovan en kraftig höjdinversion (Fig 8.10). Marknära utsläpp
kommer att fångas mellan inversionen och marken. Fenomenet, som kallas fumigation
och är mycket ogynnsamt från luftföroreningssynpunkt, är mycket vanligt i Sverige under vintern.

I situationer där man har markinversion eller ordentligt stabil skiktning ända ner till
marken, får man ett turbulent skikt närmast marken utan tydlig övre gräns och begreppet
blandningsskikt förlorar lite av sin mening. Det är också viktigt att notera att för markutsläpp så är fallet med mycket stabil skiktning ända ner till marken, mer ogynnsamt
(ger högre markkoncentrationer) än fumigationsfallet. I tabell 8.8 finns några typiska
blandningsdjup angivna.
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Tabell 8.8. Blandningsdjup
Situation

Blandningsdjup (m)

Sommar, klart, dagtid

1000

Instabilt

Kraftig vind eller mulet

400

Neutral skiktning

Lätt stabil skiktning

200

Klara lugna vinterdagar med

100

uppbruten markinversion
Mycket stabil skiktning

8.4.5 Inverkan av topografi - dräneringsflöden
Topografin kan påverka vindfält och spridning på flera olika sätt.

Styrande effekt på vinden
Helt naturligt måste vinden mer eller mindre följa topografin. I en dalgång t ex, kommer
vindriktningar parallella med dalgången att dominera. Om det ligger en kulle eller ett
berg "i vägen" kommer vinden, bl a beroende på skiktningen, i olika grad att blåsa runt
eller över kullen.

En luftmängds "ovilja" mot att förflyttas vertikalt vid stabil skiktning (jmf avsnittet
8.4.3.1 om stabilitet) ger en tendens att tvinga luftströmmen runt ett hinder. Vid instabil
skiktning däremot, sker strömningen i mycket högre grad över hindret.
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Påverkan på horisontell spridning
Den horisontell spridningen måste ju begränsas av t ex bredden på en dalgång. En kulle
däremot kan, särskilt vid stabil skiktning, dela upp strömningen i två eller flera grenar,
och på så sätt bidra till ökad horisontell spridning.

Dräneringsflöden
I situationer med svag vind och stabil skiktning, kan avkyld luft nära marken "rinna"
nerför sluttningar (kallas dräneringsflöde). Om detta sker i en dalgång kan man få ett
flöde, först ner från sidorna mot centrum av dalen, och sedan neråt längs dalgången.

Uppkomsten av dräneringsflöden kan också starkt påverka t ex temperaturen i marknära
skikt. De flesta har säkert lagt märke till att under kalla, lugna dagar, så kan temperaturen variera väldigt mycket från plats till plats. Kallast blir det på ställen där det är
platt, dvs där luften står stilla (inga dräneringsflöden). I sluttande terräng däremot sker
en turbulent nedblandning av varm luft uppifrån och det kan bli betydligt varmare. Turbulensen orsakas av dräneringsvinden.

8.4.6 Utsläppshöjd - plymlyft - nedsug
Utsläppshöjd
Utsläppshöjden har störst påverkan nära källan. Det tar ju en viss tid för den utsläppta
substansen att blandas ner till marknivån, så vid marken nära källan får man låga, eller
inga koncentrationer alls, vid ett höjdutsläpp. Ju längre bort från källan man kommer, ju
bättre omblandat blir utsläppet (inom blandningsskiktet) vilket betyder att utsläppshöjden förlorar i betydelse (jmf figur 8.11).
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Figur 8.11. Inverkan av höjdutsläpp.

Om utsläppet sker ovanför blandningsskiktet kommer i princip ingen utsläppt substans,
eller åtminstone mycket lite, att blandas ner till blandningsskiktet och marken, vilket
resulterar i mycket låga markkoncentrationer.

Plymlyft
En utsläppt gas som är lättare än omgivningsluften, t ex därför att den är varmare,
kommer att stiga tills dess att gasens densitet, p g a av turbulent inblandning av omgivningsluft och adiabatisk avkylning, erhållit omgivningens densitet. Den slutliga höjden
för utsläppet, dvs utsläppshöjden + plymlyftet, kallas effektiva utsläppshöjden.

Om det omvända gäller, att den utsläppta gasen är tyngre än sin omgivning, kommer
utsläppet att sjunka (vid markutsläpp sjunker tyngdpunkten) till dess att inblandning och
ev uppvärmning utjämnat densitetsskillnaden.

Nedsug bakom skorstenar och byggnader
På läsidan av en byggnad, skorsten eller liknande, uppstår en lävak, dvs ett område med
lägre tryck. Detta "lågtrycksområde" orsakar vinden och strömningen att sugas ner en
del bakom hindret. Är hindret tillräckligt stort, t ex en byggnad, får man ofta en lävirvel
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som når ända ner till marken. Detta gör att ett höjdutsläpp kommer att sjunka och eventuellt dras ner helt i lävirveln (Fig 8.12).

Figur 8.12. Nedsug bakom skorstenar och byggnader.

8.4.7 Vindens variation med höjden
Vi har tidigare sett att vindhastigheten kommer in på olika sätt i spridningsmodeller. I
det kontinuerliga fallet (Ekv [8:9]) t ex, finns U i nämnaren. I modellen för momentana
utsläpp, syns inte vindhastigheten på samma sätt i modellformuleringen, men den är ju
avgörande för när molnet kommer att passera en viss plats.

Vid modellberäkningar gäller det i regel att använda vindhastigheten på utsläppshöjden
eller på den höjd där molnet har sin tyngdpunkt. Men, om man t ex använder väderstatistik, ges ofta vindhastigheten på en viss höjd (10 m) och det kan alltså finnas skäl
att kunna konvertera den till andra höjder. För neutral skiktning gäller följande samband
för vindens variation med höjden

U ( z) =

u∗  z + z0 

ln
κ  z0 

[8:15]
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där u∗ är en den sk friktionshastigheten som kan ses som ett mått på de turbulenta hastigheterna och κ är von Karmans konstant (= 0,4).

Precis som för utsläppt materia är det så att turbulens och omblandning strävar till att
utjämna en hastighetsprofil. Detta gör att den logaritmiska vindlagen (Ekv [8:15]) måste
modifieras en del för att bli giltig i det instabila fallet (där alltså variationen med höjden
blir mindre) och i det stabila fallet (där variationen blir större). I figur 8.13 är förhållande mellan vindhastigheten på höjden z och på höjden 10 m plottad, för skrovlighetslängderna 0,01, 0,1 och 1 m i det neutrala fallet. Motsvarande kurvor i ett mycket stabilt fall
är också plottade. Däremot är inga kurvor för det instabila fallet plottade eftersom avvikelserna från de neutrala nästan alltid blir mindre än 10 %.

Figur 8.13.Förhållandet U(z)/U (10 m), z anger höjden mätt från z0
Heldraget = Neutral skiktning
Streckat = Mycket stabil skiktning
I situationer med måttligt stabil skiktning kan de neutrala kurvorna användas utan alltför
stort fel.
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8.5 Gaussiska spridningsmodeller
Den gaussiska spridningsmodellen, som är den i särklass vanligaste, skiljer sig egentligen från våra enkla modeller (Ekv [8:1] resp [8:9]) endast genom att man antagit att
koncentrationen är normalfördelad6 i puffen resp plymen, och inte homogent fördelad.
Låt oss definiera koordinatsystemet x i vindens riktning; y horisontellt tvärs vindriktningen; z vertikalt.

Figur 8.14. Antagande om homogen respektive gaussisk fördelning i moln.

6

Normalfördelning och gaussisk fördelning är samma sak.
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I figur 8.14 illustreras koncentrationsfördelningen horisontellt och vertikalt dels i våra
enkla modeller med homogen mass och koncentrationsfördelning och dels i en gaussisk
modell, längs en linje genom centrum på plymen eller puffen. Antagandet om gaussisk
fördelning horisontellt har stort stöd från experiment. Däremot är normalfördelningen
vertikalt mer tveksam speciellt vid låga utsläppshöjder. Många parametrar i modellerna
har dock kalibrerats mot marknära mätningar från fältförsök, under antagande om normalfördelning och vilket gör att modelltypen ändå ofta ger bra värden i marknivå.

Matematiskt beskrivs, t ex i y-led, en normalfördelad koncentration av ekvation [8:16]
y2

−
χ ( y)
2σ 2
=e y
χm

där

[8:16]

χ(y) = koncentrationen som en funktion av y

(kg/m3)

χm

= det maximala koncentrationsvärdet

(kg/m3)

σy

= standardavvikelsen

(m)

Standardavvikelsen, som är ett avstånd, är ett mått på hur "bred" fördelningen är, dvs ett
mått på bredden på plymen (Fig 8.15). På avståndet en standardavvikelse från centrum
har koncentrationen sjunkit till ca 61 % av max-värdet, på avståndet 2 standardavvikelser har den sjunkit till ca 14 % osv.

Figur 8.15. Normalfördelning.
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σ i gaussmodellen har alltså samma funktion som R i våra förenklade sk boxmodeller
(Ekv [8:1] och [8:9] ) och precis som det i de enkla modellerna handlar om att bestämma hur R växer med avståndet från källan (eller med tiden) handlar det i en gaussmodell
om att bestämma hur σy, σz och σx växer med avståndet (x) eller med tiden (t) (σ
σx bortfaller i det kontinuerliga fallet eftersom spridningen i x-led inte kommer in).

En viktig skillnad mot våra enkla modeller är att vi i gaussmodellen kan ha olika spridning i x-, y-, och z-led (införes genom att t ex låta σy(x) ≠ σz(x)). Speciellt viktigt är det
att kunna skilja spridningen i vertikalled från den i horisontalled på lite större avstånd
från källan. Däremot brukar man ofta anta att σy (x) = σx (x).

Eftersom vi vill ha normalfördelning i x-, y- och z-led i momentana fallet och i y- och zled i det kontinuerliga kan de två spridningsmodellerna skrivas

χ ( x, y, z ) =

−

M0

(2π )

3
2

e

( x −Ut ) 2
2σ x2

−

e

y2
2 σ 2y

−

e

z2
2σ z2

[8:17]

σ x (Ut )σ y (Ut )σ z (Ut )

där Ut är x-koordinaten för molncentrum, resp

y2

z2

− 2 −
Q
2σ
2σ 2
χ ( x, y, z ) =
e ye z
( 2π )σ y ( x )σ z ( x )U

[8:18]

Om vi jämför med boxmodellerna och betraktar standardavvikelserna som proportionella mot radien R, är likheterna uppenbara. Det enda som skiljer är "några π" och några
exponentialfunktioner som behövs för att beskriva normalfördelningen.

En effektiv utsläppshöjd är lätt att införa i ekvationerna [8:17] och [8:18] genom koordinattransformationen: z' = z-Heff. Om vi inför denna transformation erhåller vi

χ ( x, y, z ) =

−

M0
3
2

(2π ) σ x (Ut )σ y (Ut )σ z (Ut )

e

( x −Ut ) 2
2σ x2
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e

y2
2 σ 2y

−

e

( z− H )

2

eff

2σ z2

[8:19]
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resp

χ ( x, y, z ) =

Q
e
( 2π )σ y ( x )σ z ( x )U

−

y2
2 σ 2y

−

( z − H eff ) 2
2σ z2

e

[8:20]

där Heff den effektiva utsläppshöjden.

Om man studerar ekvationerna [8:17] - [8:20] lite närmare, upptäcker man att en del av
den utsläppta materien finns under marken! För att råda bot på detta problem kan man
addera ytterligare en källa - en spegelkälla. Spegelkällan placerar man under marken, på
"djupet" -Heff och får på det sättet, ovanför marken, tillbaka precis lika mycket materia
som förlorats från den "riktiga" källan (Fig 8.16).

Figur 8.16. Spegelkälla.

Modellerna kan nu skrivas som

χ ( x, y, z ) =

−

M0
3
2

e

( x −Ut ) 2
2 σ x2

( 2π ) σ x (Ut )σ y (Ut )σ z (Ut )
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e

y2
2σ 2y

( z + H eff )
 − ( z − H eff2 )
−
2
σ
2σ z2
z
e
+e


2

2


 [8:21]
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resp

Q
χ ( x, y, z ) =
e
( 2π )σ y ( x )σ z ( x )U

−

y2
2 σ 2y

( z + H eff )
 − ( z − H eff2 )
−
σ
σ2
2
z
e
+e 2 z


2

2






[8:22]

I regel är man intresserad av koncentrationen vid marken (z=0) och mitt i molnet (x-Ut =
0; y=0). Om vi inför detta förenklas uttrycken betydligt:

χ ( x ,0,0) =

−

2M0

e

3
2

2
H eff

2σ z2

[8:23]

( 2π ) σ x ( x )σ y ( x )σ z ( x )

resp

2
H eff

−
Q
2σ 2
χ ( x ,0,0) =
e z
πσ y ( x )σ z ( x )U

[8:24]

De allra enklaste uttrycken får man när man har källan vid marken Heff= 0.

χ ( x ,0,0) =

2 M0

[8:25]

3
2

( 2π ) σ x ( x )σ y ( x )σ z ( x )

resp

χ ( x ,0,0) =

Q
πσ y ( x )σ z ( x )U

[8:26]

Angående bestämning av σ x , σ x , σ x se kap 8.8 och 8.10.
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8.6 Modellkedjor för spridning

Figur 8.17. Den kedja av modelltyper, med övergångsvillkor, som ingår i en spridningsberäkning.
Fig 8.17 visar den typiska kedjan av fysikaliska processer som ingår i ett spridningsförlopp i atmosfären. Varje delprocess beskrivs i regel av sin egen delmodell. Dessa delmodeller länkas samman med hjälp av övergångsvillkor som t ex dikteras av hur snabb
luftinblandning delmodellerna har. Ett flödesschema som beskriver hanteringen av modellkedjan finns i Appendix 8.1 för kontinuerliga utsläpp och i Appendix 8.2 för momentana utsläpp.

Källmodellen beskriver de mest fundamentala faktorerna, såsom utsläppt mängd
M0 (kg), massflöde Q (kg/s), rörelsemängd, buoyancy m fl storheter som kan ha inverkan på spridning och koncentrationer.

Därefter kommer en modell för initial utspädning, som ofta behandlar spridningsprocesser som förorsakas mer av källan själv än av atmosfärens turbulens. Det kan t ex vara en
jetmodell eller en modell för spridning i lävaken till en byggnad. Det kan också vara en
föreskrift för initiala storleken hos ett moln när källan är utbredd, t ex en avdunstande
vätskeansamling.
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Slutresultatet av modellen för initial utspädning utgör övergångsvillkor 1 i fig 8.17.
Villkoret består av föreskrifter för var modellen för atmosfärspridning ska börja och
vilka initiala dimensioner molnet i atmosfärspridningsmodellen ska ha.

Modellen för atmosfärspridning är antingen en modell för passiv spridning (försumbara
gravitationseffekter) direkt, eller en kombination av en tunggasmodell åtföljd av en modell för passiv spridning. Vilket alternativ som ska väljas avgörs genom att testa med
övergångsvillkor 2, vilket kan resultera i att tunggassteget får längden noll. Om bägge
stegen kommer med, utgör övergångsvillkor 2 föreskrift för plats och molndimensioner
vid övergången mellan de bägge modellerna för atmosfärspridning.

I fig 8.17 finns också ett ”övergångsvillkor 3”, vilket symboliserar det faktum att den
empiriskt baserade modellen för passiv spridning har ett begränsat giltighetsområde.

Karaktäristiskt för modellkedjan är att varje delmodell har sin egen avståndsskala x,
som börjar med x = 0. Modellen för initial utspädning har x = 0 vid källan, medan atmosfärspridningsmodellen har x = 0 vid skarvningspunkten enligt övergångsvillkor 1
o s v.

Nedan ges exempel på hur övergångsvillkoren ska hanteras.

8.6.1 Kontinuerliga utsläpp
För övergångsvillkor 1 (se fig 8.17), rekommenderas följande principer för val av de
initiala dimensionsmåtten σy0 och σz0 i atmosfärspridningsmodellen.
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“Default”-värden
Om inget är känt om de initiala utspädningsprocesserna, rekommenderas att sätta x = 0
för atmosfärspridningsmodellen i källpunkten och välja följande minimalvärden för initiala dimensionsmåtten

σy 0 = σz 0 = 0,6 ⋅

Q m g + ma
⋅
ρa U
mg

[8:27]

där Q är massflödet från källan, U är plymens advektionshastighet (se kap 8.7.1). mg och
ma är molvikterna (kg/kmol) för utsläppt substans resp luft. Det bör påpekas att de initiala standardavvikelserna enligt [8:27] motsvarar en mycket liten initial utspädning med
en centrumkoncentration som motsvarar en massandel på ungefär 50 %.

Avdunstande pöl
Det rekommenderas att sätta x = 0 i pölens uppströmskant och att välja σy0 = 1/4 av pölens diameter. σzo kan sättas = 0,05 av pölens diameter.

Turbulent jet
Se kapitel 6. När luftinblandningen i jetmodellen nått ned till samma nivå som atmosfärturbulensen ger, nås övergångsvillkoret 1. I jetmodellerna i kap 6.3 och 6.4 representeras detta av en övergångsradie R(xtr). I atmosfärsspridnings-modellen väljs x = 0 på
samma ställe som xtr i jetmodellen och initiala dimensionsmåtten sätts som
σy0 = σzo = 0,44 ⋅ R(xtr)

Lävakar och plymlyft
Både på lä- och lovartsidan om byggnader uppstår områden med recirkulation ( kallas
lävirvel på läsidan) där omblandningen och utspädningen blir kraftig. Om en källa ligger
tillräckligt nära en byggnad kan utsläppet bli indraget i denna cirkulation, vilket kraftigt
kan påverka koncentrationerna i marknivå. Det rekommenderas att hänsyn till byggnader tas endast om följande villkor är uppfyllda:
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1. Inget tunggassteg förekommer
2. Källan ligger på lä- eller lovartsidan om byggnaden och inom ett avstånd av Wb från
byggnaden (där Wb är byggnadens bredd, tvärs vindriktningen).

Om dessa villkor är uppfyllda sätts σ y0 till det största värdet av

Wb
och σ y0 bestämt
3

enligt tillämplig rekommendation ovan. På motsvarande sätt väljs σ z0 till
MAX (

Hb
H
, σ z 0 enl ovan). Dessutom sätts den effektiva utsläppshöjden Heff = b (Hb
3
3

är byggnadens höjd) och x=0 väljs vid byggnadens lovartsida. Metoden bygger på Barker (1982) och anses som en “lätt” konservativ (Hosker och Pendergrass, 1986), dvs
den underskattar sannolikt inte koncentrationerna.

Plymlyft
Plymlyft hanteras inte i denna handbok. Om användaren tror att plymlyftseffekten har
stor betydelse rekommenderas att kontakta expertis inom området.

Effekten av ett beräknat eller på annat sätt uppskattat plymlyft kan dock alltid tas med i
beräkningarna genom att sätta Heff = Hutsläppshöjd + Hlyft .

Nästa steg är att använda de erhållna σy0 och σz0 från övergångsvillkor 1 för testning av
huruvida, och i så fall för hur länge, tunggasspridning föreligger (Kap 8.7.2). Om testparametern xMAX > 0 , används tunggasmodellen (Kap 8.7) med σy0 och σz0 som initialmått. Om xMAX ≤ 0 , sammanfaller övergångsvillkor 1 och 2 och modellen för passiv
spridning (Kap 8.8) används direkt med σy0 och σz0 som begynnelsedimensioner.

När avståndet x = xMAX har nåtts i tunggasmodellen, har övergångsvillkor 2 nåtts, dvs
övergång till passiv spridning ska göras. Detta beskrivs detaljerat i kap 8.7.4 för det fall
då tunggassteg förekommit och i kap 8.8 i de fall tunggassteget överhoppats.

Ang övergångsvillkor 3 så rekommenderas att den passiva spridningsmodellen inte används på avstånd x > 10 km.
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8.6.2 Momentana utsläpp
För övergångsvillkor 1 (fig 8.17) rekommenderas följande principer för val av de initiala måtten R0 och H0 (radie och höjd i en stående cylinder) i atmosfärspridningsmodellen.

”Default”-värden
Om lite är känt om de initiala utspädningsprocesserna, rekommenderas att sätta x = 0 för
atmosfärspridningsmodellen i källpunkten och välja följande minimalvärden för initialdimensionerna

 M m g + ma 

H 0 = R0 =  0 ⋅
m g 
 ρa

13

[8:28]

där M0 är den utsläppta mängden. mg och ma är molvikterna (kg/kmol) för utsläppt substans resp luft. Detta motsvarar en minimal initial utspädning med en maximalkoncentration i begynnelsemolnet som motsvarar en massandel på ungefär 50 %.

Kortvarigt avdunstningsförlopp
Det rekommenderas att sätta atmosfärspridningsmodellens x = 0 i pölens centrum och
att välja R0 = 0,5 av pölens maximala diameter. H0 kan väljas = 0,15 av pölens maximaldiameter.

Momentan jet (explosivt utsläpp)
Se kapitel 6.5. När luftinblandningen i jetmodellen nått ned till samma nivå som atmosfärturbulensen skulle ge, nås övergångsvillkoret 1. I jetmodellen (Kap 6.5) representeras
detta av tidpunkten tA enligt ekvation [6.32]. Molnet har då radien R(tA) enligt ekvation
[6.35] och höjden H(tA) enligt ekvationerna [6.41] och [6.29]. Dessa värden utgör atmosfärspridningsmodellens initiala dimensionsmått R0 och H0.
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Lävakar och plymlyft
Det existerar idag inga verifierade modeller som beskriver koncentrationen inom själva
lävirveln eller i recirkulationszonen framför byggnaden efter ett momentant utsläpp
(Duijm & Webber, 1994). Nämnda författare föreslår dock en modell av vilken nedanstående är en konservativ tillämpning:

Under förutsättning att:

1. Inget tunggassteg förekommer
2. Källan ligger på lä eller lovartsidan av byggnaden inom ett avstånd av Wb (m) (Wb är
byggnadens bredd)
bestäms maximala koncentrationen i närheten av byggnaden (avstånd ≤ Wb ) enl

χ=

M0
0,5 ⋅ Wb2 H b

[8:29]

där Hb är byggnadens höjd.
Duijm & Webber ger även ett uttryck för att uppskatta den tid ( t r ) som utsläppet befinner sig i lävirveln. Detta uttryck kan approximeras med:

tr =

4Wb
U

16H b
tr =
U

Wb
≤4
Hb
Wb
≥4
Hb

och tillsammans med antagandet att χ ∝ e

−

t
tr

[8:30]

kombineras med [8:29] till en uppskatt-

ning av doseringen:
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n



2 M0
4Wb
 ⋅
D= 2
 Wb H b χ norm  nU∆ t norm

Wb
≤4
Hb
[8:31]

n



2 M0
16H b
 ⋅
D= 2
 Wb H b χ norm  nU∆ t norm

Wb
≤4
Hb

Bortom lävirveln (avstånd > Wb) används samma metodik som i det kontinuerliga fallet,
dvs σ y0 sätts till det största värdet av

Wb
och σ y0 bestämt enl tillämplig rekommenda3

tion ovan. På motsvarande sätt väljs σ z 0 till MAX(
den effektiva utsläppshöjden Heff =

Hb
, σ z 0 enl ovan). Dessutom sätts
3

Hb
och x=0 väljs vid byggnadens lovartsida.
3

Plymlyft
Plymlyft hanteras inte i denna handbok. Om användaren tror att plymlyftseffekten har
stor betydelse rekommenderas att kontakta expertis inom området.

Effekten av ett beräknat eller på annat sätt uppskattat plymlyft kan dock alltid tas med i
beräkningarna genom att sätta Heff = Hutsläppshöjd + Hlyft .

Nästa steg är att använda de erhållna R0 och H0 från övergångsvillkoret 1 för testning
av huruvida, och i så fall för hur länge, tunggasspridning föreligger (Kap 8.9.2). Om
testparametern xMAX > 0 används tunggasmodellen (Kap 8.9) med R0 och H0 som initialmått. Om xMAX ≤ 0, sammanfaller övergångsvillkor 1 och 2 och modellen för passiv
spridning (Kap 8.10) används direkt med R0 och H0 som begynnelsedimensioner.

När x = xMAX har nåtts i tunggasmodellen, har övergångsvillkor 2 nåtts och övergång till
passiv spridning ska göras. Detta beskrivs detaljerat i kapitel 8.9.4 för det fall då tunggassteg förekommit och i kapitel 8.10 i de fall tunggassteget överhoppats.

Ang övergångsvillkor 3 så rekommenderas att den passiva spridningsmodellen inte används på avstånd x > 10 km.
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8.7 Modell för tunggasspridning från kontinuerligt utsläpp

Figur 8.18.Tunggasplym sedd uppifrån och från sidan (skuggat). De streckade linjerna visar motsvarande plym för passiv spridning.

I fig 8.18 visas schematiskt hur spridningsplymens bredd 4σ
σy och höjd 2σ
σz kan variera
med avståndet x vid ett utsläpp av tung gas, jämfört med utsläpp av en passiv gas. Plymen breder ut sig extra mycket i sidled, samtidigt som dess utbredning i höjdled bromsas eller till och med kan vara negativ. Lokalt, i toppen av molnet, råder en mycket stabil skiktning (Kap 8.4.3) förorsakad av att molnet är tyngre än den omgivande atmosfären. Detta medför en minskning av luftinblandningshastigheten uppifrån (s k topentrainment), eftersom alla vertikalförflyttningar dämpas av densitetsskiktningen. Detta
kompenseras dock i hög grad av att plymen i stället blir bredare p g a buoyancykrafterna. Den yta genom vilken luft kan blandas in är större.
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8.7.1 Modellens inmatning m m
Avståndet x avser i modellen (Fig 8.18) avståndet, i vindens riktning, från den punkt där
tunggasspridning anses börja gälla. x = 0 är alltså inte nödvändigtvis källpunkten, utan
det kan vara slutet av en jet eller annan initial utspädningsprocess (Kap 8.6.1)
Vid x = 0 har plymen en bredd = 4σ
σy0 och en höjd = 2σ
σz0, givna av någon modell för
initial utspädning (Kap 8.6.1). Dessa σy0 (=bredden/4) och σz0 (=höjden/2) utgör inmatning till modellen.

Vindstyrkan, representerad av U10 = U (10m) utgör tillsammans med skrovlighetslängden z0 (Kap8.4.2) och Pasquillklass (Kap 8.4.3.4) också inmatning.

Modellen kräver en advektionshastighet = U, dvs ett medelvärde för hur fort den utsläppta substansen transporteras med vinden. Denna hastighet kan sättas lika med vindens hastighet (Fig 8.13) på plymens halva medelhöjd (= medelvärdet av σz). Då denna
höjd till att börja med inte är känd, får man göra ett estimat. Vinden på 10 m höjd = U10
kan vara en början. Om man efter spridningsberäkningarna finner att hälften av plymens
medelhöjd (i det avståndsintervall man är intresserad av) väsentligt avviker från 10 m,
kan man göra om beräkningarna en gång till med ett U-värde baserat på en mer passande referenshöjd (Fig 8.13).

Tunggasegenskaperna hos den utsläppta substansen beskrivs med hjälp av en effektiv
molvikt mge, som förutom effekten av ämnets riktiga molvikt mg också tar hänsyn till
nedkylning av inblandad luft. Den effektiva molvikten skall tolkas som molvikten hos
en isotermisk (samma temperatur som omgivande luft) simulantgas som ger samma
tunggaseffekter som den utsläppta gasen.
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För ett utsläpp där ingen aerosol genereras och förångas, t ex kokning av en kryogen,
ges effektiva molvikten av

m ge

(

 c T −T
pg
a
g0
= m g 1 +

c pa Ta


) 

[8:32]




Där Tg0 är utsläppta gasens temperatur före luftinblandning. För utsläpp av tryckkondenserad gas, där hela substansen antas bli luftburen, blir effektiva molvikten

m ge

(

 h + c T −T
fg
pg
a
f
= m g 1 +

c pa Ta


) 

[8:33]




där Tf är vätskans temperatur före utsläpp. Det bör noteras att även ämnen med låg molvikt kan få höga värden på mge. Så har t ex tryckkondenserad ammoniak
(mg=17kg/kmol) ett mge-värde av ungefär 100 kg/kmol, vilket är mer än tre gånger högre än den omgivande luftens (ma ≈ 29 kg/kmol)

Det är också praktiskt att införa en längdskala för buoyancy = Lb, som är ett mått på
graden av tunggasbeteende.


ma  Q
⋅
Lb = g ⋅  1 −
m ge  ρa U 3


[8:34]

En annan storhet som behövs för att bedöma hur länge tunggasmodellen är giltig, är
dσ
σy/dx för passiv spridning, dvs hur snabbt en passiv plym växer med avståndet x. Denna storhet, som förklaras närmare nedan, symboliseras med σ′yp.

8.7.2 Villkor för tunggasmodell
Enligt experiment (se t ex Britter & Snyder, 1988) har tunggaseffekterna blivit försumbara när plymens tillväxt i sidled nått ned till samma värde som för passiv spridning.
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Detta kan (via ekvation [8:37] nedan) också uttryckas som ett avståndsvillkor för tunggasmodellens giltighet

x≤

0,037 Lb

(σ ′ )

3

−

yp

σ y30/ 2
0,35L1b/ 2

= x MAX

[8:35]

där, enligt Briggs (1973) och Hanna (1982), σ′yp kan skrivas som

 z0 
σ yp
′ =β 
 z 03 

0, 2

[8:36]

med
β = 0,08 för Pasquill D
β = 0,06 för Pasquill E
β = 0,04 för Pasquill F

För instabil skiktning (Pasquill A-C) saknas experimentaldata, men det kan visas att
användning av β = 0,08 inte underskattar koncentrationerna.
Tunggasmodellen skall alltså tillämpas i intervallet 0 ≤ x ≤ xMAX , varefter övergång till
en modell för passiv spridning skall göras. Av speciellt intresse är fallet där ekvation [8:35] ger ett xMAX-värde mindre än noll. Då skall tunggasmodell över huvud taget
inte användas, utan då skall en modell för passiv spridning (Kap 8.8) användas direkt.

8.7.3 Plymens mått och koncentrationer
I intervallet 0 ≤ x ≤ xMAX har plymen bredd- och höjdmått (standardavvikelser) enligt
nedanstående ekvationer. Ekvationerna är korrellat (Winter,1995) till laboratorieexperiment (se t ex Britter & Snyder, 1988) och fältexperiment (de s k Thorney Islandexperimenten: se t ex Britter & McQuaid, 1988).
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[

σ y ( x ) = σ y302 + 0,35L1b 2 x
x+
(
σ ( x) =
z

]

23

[8:37]

85π ⋅ K r−1 ⋅ K s ⋅ σ z 0 ⋅ σ y 0
85π ⋅ K r−1 ⋅ K s ⋅ σ y ( x )

)

2

[8:38]

σy (x) i ekvation [8:38] är enligt ekvation [8:37]. Längdkonstanten Lb är enligt ekvation
[8:34]. Koefficienterna Kr och Ks är korrektionsfaktorer för ytskrovlighet och atmosfärstabilitet. Dessa är något osäkra för situationer som avviker från de typiskt experimentella (neutral atmosfär och liten ytråhet). Britter & McQuaid (1988) anger dock övre och
undre gränser för hur skrovlighet och stabilitet inverkar. En konservativ (koncentrationerna blir inte för låga) tolkning av gränserna innebär att:

z 
Kr =  0 
 z 01 

0,2

[8:39]

Ks = 1

för Pasquill A-B-C-D

Ks = 1,75 för Pasquill E
Ks = 3,5 för Pasquill F

Konstanten z01 i ekvation [8:39] är en referenslängd för ytråhet = 0,01 m.
Pasquillklasserna A-F förklaras i kapitel 8.4.
Koncentrationerna fås nu ur ekvation (8.22) med Heff = 0
 y2


z 2 

−
+
Q
2 σ 2 2σ 2 
χ ( x , y, z) =
⋅e  y z 
πσ y σ z U

[8:22]

där σy och σz bestäms enligt ekvationerna [8:37] och [8:38]. På plymens centrumaxel
(y = z = 0) är koncentrationen högst och ges av
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χ m ( x ) = χ ( x ,0,0) =

(x +

85Q ⋅ K r−1 ⋅ K s
85π ⋅ K

−1
r

⋅ K s ⋅ σ z0 ⋅ σ y0

)

2

⋅U

[8:40]

En kontroll av att advektionshastigheten U är konsistent med plymens höjd kan nu göras
enligt anvisningarna i kapitel 8.7.1.

8.7.4 Övergång till modell för passiv spridning
Vid avståndet xMAX enligt ekvation [8:35] är tunggasspridning inte längre tillämplig.
Plymen har då fått standardavvikelser enligt ekvationerna [8:37]-[8:38] med x = xMAX.
Dessa värden på σy och σz används sedan som initiala värden (σ
σy0 och σz0) i modellen
för passiv spridning (Kap 8.8) för beräkning av spridning på avstånd större än xMAX.
Därvid skall värdena för U, Q och Heff = 0 behållas.

8.8 Modell för passiv spridning från
kontinuerligt utsläpp
För den passiva spridningsfasen rekommenderas en gaussisk spridningsmodell
(Kap 8.5) Den maximala markkoncentrationen enligt en gaussisk modell beskrivs av
ekvation [8.24] eller [8:26].

8.8.1 Modellens inmatning m m
Avståndet x är i modellen avståndet från den punkt där gaussmodellen antas börja gälla.
x = 0 är alltså i regel inte källpunkten.
Om den passiva spridningsfasen föregåtts av ett tunggassteg, bestäms σ y 0 och σ z 0 i
enlighet med kapitel 8.7.4. Har däremot inget tunggassteg förekommit används övergångsvillkoren beskrivna i kapitel 8.6.1.
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Om den effektiva utsläppshöjden har ett känt värde sätts Heff till detta. I annat fall sätts
Heff = 0 såvida inte utsläppet sker nära lä- eller lovartsidan av en byggnad då Heff =

Hb
3

(Kap 8.6.1).
Bestämning av standardavvikelserna σ y och σ z
En mängd olika sätt att bestämma standardavvikelserna, σ och σ för olika förhållany
z
den finns beskrivna i litteraturen. Vår rekommendation är att använda följande formler
(Briggs, 1973, Hanna, 1982):

σy =

ay (x + x y 0 )
(1 + by ( x + x y 0 ))

γy

Krp K yt
[8:41]

az ( x + x z 0 )
Krp
σz =
(1 + bz ( x + x z 0 ))γ z

där a, b och γ är parametrar som beror på rådande stabilitet; xy0 och x z 0 är avstånden till
s k virtuella källor, dvs de koordinatförskjutningar som är nödvändiga för att plymen ska
få rätt bredd och höjd initialt( σ y = σ y 0 och σ z = σ z0 för x = 0 ); Krp anger en korrigering
för underlagets skrovlighet och Kyt för samplingstidens (medelvärdesbildningstidens)
påverkan på den horisontella spridningen.

8.8.2 Koncentrationsberäkning
1) Bestäm a, b och γ från tabell 8.9 om området är obebyggt och från tabell 8.10 om
området är bebyggt
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Tabell 8.9. Stabilitetsberoende parametrar för obebyggt område.
Stabilitet

ay

by

γy

az

bz

γz

A

0,22

0,0001

0,5

0,20

0

0

B

0,16

0,0001

0,5

0,12

0

0

C

0,11

0,0001

0,5

0,08

0,0002

0,5

D

0,08

0,0001

0,5

0,06

0,0015

0,5

E

0,06

0,0001

0,5

0,03

0,0003

1

F

0,04

0,0001

0,5

0,016

0,0003

1

Tabell 8.10. Stabilitetsberoende parametrar för bebyggt område.
Stabilitet

ay

by

γy

az

bz

γz

A

0,32

0,0004

0,5

0,24

0,001

-0,5

B

0,32

0,0004

0,5

0,24

0,001

-0,5

C

0,22

0,0004

0,5

0,20

0

0

D

0,16

0,0004

0,5

0,14

0,0003

0,5

E

0,11

0,0004

0,5

0,08

0,0015

0,5

F

0,11

0,0004

0,5

0,08

0,0015

0,5

2) Bestäm Krp enl
a) För obebyggt område:
z 
Krp =  0 
 z03 

0,2

där z0 = aktuell skrovlighetslängd (m) och z 03 = 0,03 m.

b) För bebyggt område:
K rp = 1

3) Bestäm Kyt enligt

K yt

t
= 
 t5 

0, 2

där t = är den önskade medelvärdesbildningstiden (s) och t5 =300 s.
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4) Betstäm x y 0 och x z 0 enl

2

x y0 =

x z0 =

x z0 =

 σ z0 


 K rp 

[8:43]

2

 σ z0 
σ

 ⋅ bz + z 0
K rp
 K rp 

 σ z0  2

 bz + 4a z2
 K rp 

2a z2

σ z0
K rp a z

1+

för γ y = 0,5 [8:42]

för γ z = 1

 σ z0 

a z − bz 
 K rp 

4
x z0 =

 σ y0  2

 b y + 4a 2y
K
K
 rp yt 

2a 2y

2

xz0 =

2

 σ y0 
σ y0

 ⋅ b y +
K rp K yt
 K rp K yt 

för γ z = 0,5

för γ z = 0

σ z0
K rp

(

)

(

[8:45]

2 − 1 bz
az

)

2 − 1 bz

2

[8:44]

−1
för γ z = −0,5

[8:46]

Ekvationerna [8:42]-[8:45] är exakta inverser av ekvation [8:41] medan ekvation [8:46]
ger en approximativ lösning. För σ z0 < 400 m blir dock relativa felet

( ) 

 σ −σ x
z
z0
 z0

σ z0





≤ 1,5 % vid nyttjandet av ekvation [8:46].

5) Koncentrationsberäkningar med ekvation [8:24]
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2
H eff

−
Q
2σ 2
χ ( x ,0,0) =
e z
πσ y ( x )σ z ( x )U

[8:24]

eller om Heff = 0, ekvation [8:26]

χ ( x ,0,0) =

Q
πσ y ( x )σ z ( x )U

[8:26]

8.8.3 Doseringsberäkning
Beräkning av dosering sker enligt (se kapitel 8.3.2)

n

 χ 
∆t
D=
 ⋅
 χ norm  ∆ t norm

- 213 -

8 Spridning
______________________________________________________________________

8.9 Modell för tunggasspridning från
momentant utsläpp

Figur 8.19.Övre skissen visar ett exempel på ett tunggasmoln sett uppifrån (heldragna
cirklar) vid en serie tidpunkter, jämfört med motsvarande moln för passiv
spridning (streckade cirklar). Nedre skissen visar hur tunggasmolnets höjd
(heldraget) varierar med avståndet till begynnelsemolnet.
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I figur 8.19 visas schematiskt hur molnets radie R och höjd H kan variera under molnets
förflyttning, jämfört med spridning av ett passivt moln. Molnet breder ut sig i extra
mycket i sidled under inflytande av tyngdkraften, samtidigt som dess spridning i höjdled
bromsas eller till och med blir negativ. Inne i molnet finns en lokal stabil skiktning (Kap
8.4) som förorsakas av att molnet är tyngre än den omgivande atmosfären. Detta medför
en minskning av luftinblandningshastigheten (s k top entrainment), eftersom alla vertikalförflyttningar dämpas av densitetsskiktningen. Detta kompenseras dock i hög grad av
att molnet i stället får större area, vilket innebär att koncentrationerna endast måttligt
avviker från de i det passiva fallet.

8.9.1 Inmatning, koordinater m m
Avståndet x i modellen (Fig 8.19) är definierat som avståndet från molnets centrum till
begynnelsemolnets centrum. Begynnelsemolnets centrum (x = 0) är det avstånd där
tunggasspridning anses börja gälla. Detta betyder att x = 0 inte nödvändigtvis är utsläppspunkten, utan kan vara slutet av en puffmodell eller annan initial utspädningsprocess (Kap 8.6.2)

Vid x = 0 har molnet en radie R0 och en höjd H0 givna av någon modell för initial utspädning (Kap 8.6.2). Dessa utgör inmatning till tunggasmodellen.

Enligt experiment kan molnet approximeras med en stående cylinder, karaktäriserad av:
x = läge (centrum) relativt begynnelsemolnet

(m)

R = radie

(m)

H = höjd

(m)

Koncentrationen är konstant på samma nivå inom molnet.
Koncentrationen avtar linjärt med höjden inom molnet.
Koncentrationsfördelningen inom molnet (r ≤ R, 0 ≤ z ≤ H) beskrivs alltså av

χ ( r, x ) =

2 M0 
z
1 − 
2

H
πR H

[8:47]
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där r är vågräta avståndet från centrum och z är höjden ovanför underlaget. I botten
(z = 0) av molnet är koncentrationen störst = χm.

χm =

2 M0
πR 2 H

[8:48]

Speciellt har initialmolnet en maximal koncentration

χ m0 =

2 M0
πR02 H 0

[8:49]

som också utgör inmatning till modellen.

Vindstyrkan U10, skrovlighetslängden z0 (Kap 8.4.2) och Pasquillklassen (Kap 8.4.3.4)
utgör också inmatning till modellen.

Modellen kräver en advektionshastighet = U, dvs ett medelvärde för hur snabbt molnet
transporteras med vinden. Denna hastighet kan sättas lika med vindhastigheten (Fig
8.13) på en höjd motsvarande ett medelvärde av H/2. Då denna höjd inte är känd från
början får man göra en gissning. Vinden på 10 m höjd = U10 kan vara en början. Om
man efter spridningsberäkningarna finner att hälften av molnets medelhöjd (i det avståndsintervall man är intresserad av) väsentligt avviker från 10 m, kan man göra om
beräkningarna en gång till med ett U-värde baserat på en mer passande referenshöjd (Fig
8.13)

Tunggasegenskaperna hos den utsläppta substansen beskrivs med hjälp av en effektiv
molvikt mge, som förutom effekten av ämnets riktiga molvikt mg också tar hänsyn till
nedkylning av inblandad luft. Den effektiva molvikten skall tolkas som molvikten hos
en isotermisk (samma temperatur som omgivande luft) simulantgas som ger samma
tunggaseffekter som den utsläppta gasen.

För ett utsläpp där ingen aerosol genereras och förångas, t ex kokning av en kryogen,
ges effektiva molvikten av
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m ge

(

 c T −T
pg
a
g0
= m g 1 +

c pa Ta


) 

[8:32]




Där Tg0 är utsläppta gasens temperatur före luftinblandning. För utsläpp av tryckkondenserad gas, där hela substansen antas bli luftburen, blir effektiva molvikten

m ge =

 h
fg

g 1+


c pg

(

c pa

a
a

− Tf

)


där T är vätskans temperatur före utsläpp. Det bör noteras att även ämnen med låg mol
vikt kan få höga värden på m e. Så har t ex tryckkondenserad ammoniak
mg

mge

gma ≈ 29 kg/kmol)


m  M
B = g ⋅  1 − a  ⋅ 0
m ge  ρa


[8:50]

som är molnets s k “negativa buoyancy” = ett mått på molnets tyngd.

En annan storhet som behövs för att bedöma hur länge tunggasmodellen är giltig, är
dσ
σy/dx för passiv spridning, dvs hur snabbt ett passivt moln växer med x. Denna storhet,
som förklaras närmare nedan, symboliseras med σ′yp.
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8.9.2 Villkor för tunggasmodell
Principen är densamma som för plymutsläpp, dvs dσ
σy/dx för molnet skall överstiga σ′yp
för att modell för tunggasspridning skall vara tillämplig. Med σ = R

3

(= stan-

dardavvikelse för likformig fördelning) får man (via ekvation [8:52b] nedan) ett avståndsvillkor för användande av tunggasmodellen

x≤

B

( )

10 ⋅ U ⋅ σ yp′

2

−

R02U
1,2 B

= x MAX

[8:51]

där, enligt Briggs (1973) och Hanna (1982), σ′yp kan skrivas som

σ ′yp = β K rp

z 
= β  0 
 z 03 

0 ,2

[8:36]

med
β = 0,08 för Pasquill D
β = 0,06 för Pasquill E
β = 0,04 för Pasquill F

För instabil skiktning (Pasquill A-B-C) saknas experimentaldata, men det kan visas att
användning av β = 0,08 inte underskattar koncentrationerna.
Tunggasmodellen skall alltså tillämpas i intervallet 0 ≤ x ≤ xMAX , varefter övergång till
en modell för passiv spridning skall göras. Av speciellt intresse är fallet där ekvation [8:51] ger ett xMAX-värde mindre än noll. Då skall tunggasmodell över huvud taget
inte användas, utan då skall en modell för passiv spridning (Kap 8.10) användas direkt.
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8.9.3 Molnets mått och koncentrationer
Empiriska data (se t ex Brighton et al, 1985) stöder att radien tillväxer med tiden (oberoende av U) enligt

R( t ) =

R02 + 1,2 B ⋅ t

[8:52a]

där t = 0 när x = 0. Som funktion av avståndet x, kan alltså R skrivas som

R( x ) =

R02 + 1,2 B ⋅

x
U

[8:52b]

I ekvation [8:52a] är B = buoyancykostanten enligt ekvation [8:50].
Maximalkoncentrationen χm i botten av molnet ges av ekvationen nedan. Ekvationen är
en korrellation till de s k Thorney Island - experimenten (se Britter & McQuaid, 1988)
korrigerad för randvillkor enligt Winter (1995).

χm ( x) =

χ m0


k ⋅ χ m0
1 +
⋅ ( x + R ( x ) − R0 ) 
 2,8 K r−1 ⋅ K s


2

[8:53]

där R(x) är enligt ekvation [8:52b] och konstanten k ges av


 ma
k=
2 
 m g ρa M 0 

16

[8:54]

Koefficienterna Kr och Ks är korrektionsfaktorer för ytskrovlighet och atmosfärstabilitet. Dessa är något osäkra för situationer som avviker från de typiskt experimentella
(neutral atmosfär och liten ytråhet). Britter & McQuaid (1988) anger dock övre och und-
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re gränser för hur skrovlighet och stabilitet inverkar. En konservativ (koncentrationerna
blir inte för låga) tolkning av gränserna innebär att:

z 
Kr =  0 
 z 01 

0,2

Ks = 1

[8:39]
för Pasquill A-B-C-D

Ks = 1,75 för Pasquill E
Ks = 3,5 för Pasquill F

Konstanten z01 i ekvation [8:39] är en referenslängd för ytråhet = 0,01 m.

Med kännedom om den inre koncentrationsfördelningen i molnet (Kap 8.9.1) är det uppenbart att x + R(x) är det största avståndet till maxkoncentrationen χm. Ur ekvation [8:53] fås då att

2,8 K r−1 K s  1
xM ( χ ) =
⋅
−
k
 χ

1
χ m0


 + R0


[8:55]

där xM är längsta avstånd till en given koncentration χ. Det bör noteras att detta avstånd
är oberoende av U och B.

Molnets höjd H(x) fås ur ekvation [8:48].

H ( x) =

2 M0
π R2 χm

[8:56]

med R enligt ekvation [8:52b] och χm enligt ekvation [8:53].

Molnets inre koncentrationsfördelning fås ur ekvation [8:53].

En kontroll av att advektionshastigheten U är konsistent med molnets höjd kan nu göras
enligt anvisningarna i kapitel 8.9.1.
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8.9.4 Övergång till modell för passiv spridning
Från och med avståndet x = xMAX (Ekv [8:51]) är tunggasmodell inte tillämplig längre.
Molnet har då dimensionerna

Radie = R(xMAX) enligt ekvation [8:52b]

Höjd = H(xMAX) enligt ekvationerna [8:36], [8:52b] och [8:53]

I modellen för passiv spridning (Kap 8.10) rekommenderas att använda
σy0 = σx0 = 0,58 R(xMAX)
σz0 = 0,50 H(xMAX)

som initiala standardavvikelser för beräkning av spridning på större avstånd än xMAX.
Därvid skall värdena för U, M0 och Heff = 0 behållas.

Koncentrationsfördelningen i de bägge modellerna, mellan vilka övergång görs, är inte
likadan, varför det är omöjligt att få en överallt korrekt passning. I figur 8.20 visas hur
koncentrationsprofilen i marknivå förändras vid övergången från tunggasmodellen (heldragen kurva) till modellen för passiv spridning (streckad kurva). I verkligheten är förändringen successiv.
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Figur 8.20. Koncentrationsfördelning i molnet vid övergång från tunggasmodell
(heldraget) till modell för passiv spridning (streckat och punktstreckat).
Den övre figuren visar hur koncentrationen i botten av molnet varierar
horisontellt. Den nedre visar hur koncentrationen varierar vertikalt i mitten av molnet (heldraget respektive streckat), på avståndet R/2 från
centrum (punktstreckat) samt på avståndet R (punktstreckat med tre
punkter).

8.10 Modell för passiv spridning från momentant utsläpp
En skillnad från det kontinuerliga fallet är att för beräkning av koncentration och dosering inom lävakar och recirkulationszoner dvs på ett avstånd x < Wb (Wb är husets
bredd) i de fall då utsläppet sker på avstånd < Wb och inget tunggassteg finns med måste
en speciell modell användas (Kap 8.6.2 för detaljer).

På avstånd x > Wb och i alla övriga fall beräknas maximala markkoncentrationen med
hjälp av en gaussisk modell: ekvation [8:23] eller [8:25].
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8.10.1 Modellens inmatning m m
Avståndet x är i modellen avståndet från den punkt där gaussmodellen antas börja gälla.
x = 0 är alltså i regel inte källpunkten.
Om den passiva spridningsfasen föregåtts av ett tunggassteg, bestäms σ x 0 , σ y 0 och σ z 0
i enlighet med kapitel 8.9.4. Har däremot inget tunggassteg förekommit används övergångsvillkoren beskrivna i kapitel 8.6.2.

Om den effektiva utsläppshöjden har ett känt värde sätts Heff till detta. I annat fall sätts
Heff = 0 såvida inte utsläppet sker nära lä- eller lovartsidan av en byggnad då Heff =

Hb
3

vid beräkningar på avstånd x > Wb (Kap 8.6.2).
En mängd olika sätt att bestämma standardavvikelserna, σ x , σ y och σ z för olika förhållanden finns beskrivna i litteraturen. Vår rekommendation är att välja
σ x = σ y (betecknas gemensamt σ y nedan) och att använda följande formler (Briggs,
1973; Hanna,1982):

σy =
σz =

a y ( x + x y0 )
(1 + b y ( x + x y 0 ))

γy

a z ( x + x z0 )
(1 + bz ( x + x z 0 ))

γz

K rp
[8:57]
K rp

där a, b och γ är parametrar som beror på rådande stabilitet; x y 0 och x z 0 är avstånden
till s k virtuella källor, dvs de koordinatförskjutningar som är nödvändiga för att plymen
ska få rätt bredd och höjd initialt ( σ y = σ y0 och σ z = σ z0 för x = 0 ); K rp anger en korrektion för underlagets skrovlighet.
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8.10.2 Koncentrationsberäkningar
1) Bestäm a, b och γ från Tabell 8.9 om området är obebyggt och från Tabell 8.10 om
området är bebyggt
Tabell 8.9. Stabilitetsberoende parametrar för obebyggt område.
Stabilitet

ay

by

γy

az

bz

γz

A

0,22

0,0001

0,5

0,20

0

0

B

0,16

0,0001

0,5

0,12

0

0

C

0,11

0,0001

0,5

0,08

0,0002

0,5

D

0,08

0,0001

0,5

0,06

0,0015

0,5

E

0,06

0,0001

0,5

0,03

0,0003

1

F

0,04

0,0001

0,5

0,016

0,0003

1

Tabell 8.10. Stabilitetsberoende parametrar för bebyggt område.
Stabilitet

ay

by

γy

az

bz

γz

A

0,32

0,0004

0,5

0,24

0,001

-0,5

B

0,32

0,0004

0,5

0,24

0,001

-0,5

C

0,22

0,0004

0,5

0,20

0

0

D

0,16

0,0004

0,5

0,14

0,0003

0,5

E

0,11

0,0004

0,5

0,08

0,0015

0,5

F

0,11

0,0004

0,5

0,08

0,0015

0,5

2) Bestäm K rp enl
a) För obebyggt område:
z 
K rp =  0 
 z03 

0, 2

där z0 = aktuell skrovlighetslängd (m) och z03 = 0,03 (m).

b) För bebyggt område:
K rp = 1
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3) Bestäm x0 y och x0 z enl

2

x y0 =

x z0 =

2

 σ y0 
σ

 ⋅ b y + y 0
K rp
 K rp 

 σ y0  2

 b y + 4a 2y
K
 rp 

2a 2y

 σ z0 


 K rp 

för γ z = 1

 σ z0 

a z − bz 
 K rp 

2

xz0 =

x z0 =

σ z0
K rp a z

1+
x z0 =

 σ z0  2

 bz + 4a z2
 K rp 

2a z2

[8:43]

för γ z = 0,5

för γ z = 0

σ z0
K rp

(

)

(

[8:44]

[8:45]

2 − 1 bz
az

)

2 − 1 bz

2

[8:58]

2

 σ z0 
σ

 ⋅ bz + z 0
K rp
 K rp 

4

för γ y = 0,5

−1
för γ z = −0,5

[8:46]

Ekvationerna [8:43]-[8:45] och [8:58] är exakta inverser av ekvation [8:57] medan
[8:46] ger en approximativ lösning. För σ z 0 < 400 m blir dock relativa felet

( ) 

 σ −σ x
z
z0
 z0

σ
z0





≤ 1,5 % vid nyttjandet av ekvation [8:46].
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4) Koncentrationsberäkningar
Beräkningar inom recirkulationszonerna kring byggnader, när inget tunggassteg förekommit, görs enligt ekvation [8:29]

χ=

M0
0,5 ⋅ Wb2 H b

[8:29]

och i övriga fall med ekvation [8:23]

χ ( x) =

−

2M0

e

3
2

2
H eff

2 σ z2

[8:23]

( 2π ) σ x ( x )σ y ( x )σ z ( x )

eller om Heff = 0, ekvation [8:25]

χ ( x) =

2M0

[8:25]

3
2

( 2π ) σ x ( x )σ y ( x )σ z ( x )

8.10.3 Doseringsberäkningar
Beräkningar inom recirkulationszonerna kring byggnader, när inget tunggassteg förekommit, görs enligt ekvation [8:31].

n



2 M0
4Wb
 ⋅
D= 2
 Wb H b χ norm  nU∆ t norm

Wb
≤4
Hb
[8:31]

n



2 M0
16H b
 ⋅
D= 2
 Wb H b χ norm  nU∆ t norm

Wb
≥4
Hb

och i övriga fall enligt ekvation [8:3].
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 χ( x)  t p ( x )
D( x ) = 
 ⋅
 χ norm  ∆tnorm
n

[8:3]

där transporttiden tp bestäms enligt:
t p ( x) =

4σ
σ y ( x)

[8:59]

U

8.11 Inläckning i byggnader
Vistelse i vanliga byggnader kan ofta reducera verkningarna av giftiga gasmoln (Karlsson, 1994, Karlsson och Berglund, 1994) p g a:
1. Koncentrationen är lägre inomhus än utomhus under gasmolnets passage, på grund
av att utomhusluften strömmar in relativt långsamt (normal tid för att byta luft inomhus är 1-3 timmar).
2. Gas kan adsorberas av material i golv, väggar, tak, textilier m m.
3. Verkningarna av gasen beror ofta på koncentrationen upphöjt till en faktor n (Tab
8.4) multiplicerat med tiden ( ∫ χ ndt ). Om n>1 erhålls då en mindre verkan vid en
låg koncentration under lång tid, än vid en hög koncentration under kort tid (se vidare
kap 9 Toxikologi). Observera att detta skrivsätt för dosering förutsätter att koncentrationen anges i mg/m3 och tiden i min (jämför kapitel 8.2.2).

Stängd ventilation och stängda dörrar och fönster ger en lägre koncentrationen än kraftig ventilation, på grund av att endast en mindre mängd gas hinner läcka in och att golv,
väggar, tak m m hinner absorbera en större andel av den gas som ändock läcker in. När
gasmolnet har passerat utomhus finns en viss mängd gas kvar inomhus. Om man säkert
vet att gasmolnet har passerat bör man då snabbt vädra ut kvarvarande gas. Är man däremot osäker är det bättre att behålla en låg ventilation. Skyddseffekten av vistelse i
vanliga byggnader jämfört med vistelse utomhus kan beräknas som kvoten mellan

∫χ

n

dt utomhus och

∫χ

n

dt inomhus Ungefärliga värden för denna skyddsfaktor

framgår av tabell 8.11.
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Tabell 8.11 Ungefärliga värden på skyddsfaktorer för vanliga bostäder. Skyddsfaktorn
är beräknad som kvoten mellan ∫ χ ndt utomhus och ∫ χ ndt inomhus i vanliga byggnader för 10 timmars exponering inomhus. Högre värde för skyddsfaktorn innebär större
skydd.

Gas

n

Skyddsfaktor
1,0 luftbyten per timme

0,1 luftbyten per timme

Gasmolnet passerar utomhus på 10
min

Gasmolnet passerar utomhus på 2
tim

Gasmolnet passerar utomhus på 10
min

Gasmolnet passerar utomhus på 2
tim

Ammoniak

2,0

5

3

100

50

Klor

2,0

2

2

10

10

>1000

20

>1000

>1000

Svaveldioxid 4,0

Vid ett gasutsläpp är koncentrationen ofta störst nära marken. Högt belägna rum eller
högt beläget luftintag kan därför ge ett bättre skydd än lågt belägna rum/luftintag. Inne
rum eller rum på läsidan av en byggnad kan också ge bättre skydd än rum på lovartsidan.
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8.12 Beteckningar
a

Konstant som anger tillväxt momentanmoln och plymer

-

ax

Konstant vid beräkning av horisontella standardavvikelser

-

ay

Konstant vid beräkning av horisontella standardavvikelser

-

az

Konstant vid beräkning av vertikala standardavvikelser

-

a03

Konstant som anger tillväxt av momentanmoln och plymer
vid skrovlighetslängden 0,03 m

-

bx

Konstant vid beräkning av horisontella standardavvikelser

-

by

Konstant vid beräkning av horisontella standardavvikelser

-

bz

Konstant vid beräkning av vertikala standardavvikelser

-

B

Negativ buoyancy för tung gas

cf

Specifikt värme för vätskefasen hos tryckkondenserad gas

J/kg⋅K

cpa

Specifikt värme hos luft

J/kg⋅K

cpg

Utsläppta gasens (gasfas) specifika värme

J/kg⋅K

Dn

Normaliserad dosering (normaliserad med 1 mg⋅min/m3)

-

D0

Normaliserad dosering vid avståndet x=0

-

g

tyngd acceleration

m/s2

hgf

Ångbildningsvärme för tryck-kondenserade gasen

J/kg

H

Höjd hos momentanmoln

m

H0

Initial höjd hos momentanmoln

m

HA

Höjd över marken

m

HB

Höjd över marken

m

Hb

Höjd på byggnad

m

HC

Höjd över marken

m

Heff

Effektiv utsläppshöjd

m

k

Konstant i momentan tungasmodell

Kr

Korrektionsfaktor för underlagets skrovlighet vid tunggas-

m4/s2

m0,5/kg0,5

spridning

-

Krp

Korrektionsfaktor för underlagets skrovlighet vid passiv spridning

-

KS

Korrektionsfaktor för atmosfärens stabilitet vid tunggasspridning

-

Kyt

Korrektionsfaktor för samplingstid vid horisontell passiv spridning

-
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Lb

Längdskala för tunggasutsläpp

m

ma

Molvikt hos luft torr luft

kg/kmol

mg

Molvikt hos utsläppt gas

kg/kmol

mge

Effektiv (isotermiskt ekvivalent) molvikt hos utsläppt gas
efter blandning med omgivande luft

M0

Utsläppt mängd momentant

n

Ämnesspecifik konstant för beräkning av dosering

Q

Massflöde från källan

R

Momentant utsläpp: Radie hos molnet

kg/kmol
kg
kg/s

Kontinuerligt utsläpp: Radie i vertikalsnitt vinkelrätt mot
vindriktningen

m

R0

Initial horisontell radie hos moln

m

S

Tvärsnittsyta i plym

t

Tid

s

tA

Tidpunkt för övergång till spridningsmodell

s

tp

Passagetid för momentant utsläpp

s

t5

Medelvärdestid = 300 (5 min)

s

Ta

Atmosfärens temperatur

K

Tf

Tryck-kondenserade gasers temperatur före utsläpp

K

Tg0

Temperatur hos källgas före luftinblandning

K

TA

Lufttemperatur på höjden HA

K

TBl

En luftmängds temperatur på höjden HB

K

TBO

Omgivningsluftens temperatur på höjden HB

K

TCl

En luftmängds temperatur på höjden HC

K

TCO

Omgivningsluftens temperatur på höjden HC

K

uw

Vindhastighet

m/s

u∗

Friktionshastighet = karaktäristisk turbulent vindhastighet

m/s

U

Advektionshastighet hos moln eller plym

m/s

U10

Vindhastighet på 10 m höjd

m/s

Wb

Bredd på byggnad (vinkelrätt mot vindhastigheten)

m2
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x

Horisontell koordinat; parallell med vindhastigheten
Avstånd efter plymaxel (kontinuerligt utsläpp)
Avstånd till centrum i momentanmoln

m

xmax

Största avstånd x för giltighet hos tunggasmodell

m

xM(χ
χ)

Största avstånd till en given koncentration χ för
momentant tunggasmoln

m

xtr

Avstånd för övergång till atmosfärisk spridningsmodell

m

xy00

Avstånd till virtuell källa

m

xz00

Avstånd till virtuell källa

m

y

Horisontell koordinat, vinkelrät mot vindhastigheten
Avstånd från plymcentrum (kontinuerligt utsläpp)

z

m

Vertikal koordinat,
Vertikalt avstånd från plymcentrum (kontinuerligt utsläpp)

m

Höjd över marken

m

z0

Skrovlighetslängd (ytråhet)

m

z01

Referenslängd för skrovlighet (ytråhet) = 0,01

m

z03

Referenslängd för skrovlighet (ytråhet) = 0,03

m

∆t

Tidsperiod

s

∆tnorm

Tidsperiod för normering av dosering = 60

s

∆ tα

Bråkdel av tidsperiod

s

κ

von Karmans konstant = 0,4

-

ρa

Densitet hos omgivande luft

kg/m3

σx

Standardavvikelse för masskoncentration i x-led

m

σx00

Standardavvikelse vid avståndet x=0

m

σy

Standardavvikelse för masskoncentration i y-led

m

σy00

Standardavvikelse vid avståndet x=0

m

σz

Standardavvikelse för masskoncentration i z-led

m

σz00

Standardavvikelse vid avståndet x=0

m

σ ′yp

=

χm

Högsta koncentration i moln eller plym.

dσ y
dx

för passiv spridning

m/m

För kontinuerligt utsläpp: Centrum av plymen i marknivå
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För momentant utsläpp: I mitten av molnet
För momentant utsläpp; tunggas: I botten av molnet

kg/m3

χnorm

Masskoncentration för normering av dosering = 1⋅10-6

kg/m3

χα

Masskoncentration i fluktuerande plym

kg/m3

χ0

Masskoncentration vid avståndet x=0

kg/m3

χ

Tidsmedelvärde av masskoncentration

kg/m3
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Appendix 1
Flödesschema Kontinuerliga utsläpp
Bestäm initialvärden
Kap 8.5.1
“Default”, “Avdunstande pöl”, “ eller
“Turbulent Jet”

Tunggas?
NEJ
Kap 8.6.2

Utsläpp nära
byggnad?
Kap 8.5.1 “Lävakar”

JA

Korrigera
initialvärden
Kap 8.5.1 “Lävakar

JA
NEJ

Beräkna koncentrationer
med tunggasmodell
Kap 8.6.1 - 8.6.2

Övergång till passiv spridning
Kap 8.6.4

Beräkna koncentrationer och doseringar med modell
för passiv spridning
Kap 8.7
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Appendix 2
Flödesschema Momentana utsläpp
Bestäm initialvärden
Kap 8.5.2
“Default”, “Avdunstande pöl”, “ eller
“Turbulent Jet”

Tunggas?
NEJ
Kap 8.8.2

Utsläpp nära
byggnad?

JA

Kap 8.5.2 “Lävakar”
JA
NEJ

Beräkna koncentrationer
med tunggasmodell

Beräkna koncentrationer
och doseringar med
lävaksmodell

Kap 8.8.1 - 8.8.2

Kap 8.5.2 “Lävakar

Övergång till passiv spridning

Övergång till passiv spridning
Kap 8.5.2 “Lävakar”

Kap 8.8.4

Beräkna koncentrationer och doseringar med modell
för passiv spridning
Kap 8.9
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Appendix 3
Koncentrationsmått - definitioner och
övergångar
I kapitel 4 - 8 används flera olika koncentrationsmått. Nedan definieras dessa och
sambanden mellan dem härleds. Härvid utnyttja följande beteckningar:
Cg = volymandel
Ma = massa hos luft
Mg = massa hos utsläppt gas
M = M a + Mg
ma = molvikt för luft
mg = molvikt för utsläppt gas
m = molvikt för blandning av luft och utsläppt gas
na = antal moler luft
ng = antal moler utsläppt gas
p = rådande lufttryck
R* = universella gaskonstanten
T = temperatur
Va = volym som luften ensam skulle uppta vid p och T
Vg = volym som en utsläppt gas ensam skulle uppta vid p och T
V= volym för blandning av utsläppt gas och luft vid p och T
Yg = massandel
ρa = densitet hos “oblandad” luft
ρg = densitet hos utsläppt gas utan inblandning av luft
χ = masskoncentration

m3/m3 ev ppm(V)
kg
kg
kg
kg/kmol
kg/kmol
kg/kmol

Pa
J/K
K
m3
m3
m3
kg/kg ev ppm(m)
kg/m3
kg/m3
kg/m3

Volymandel
Volymandelen definieras som:
Cg =

Vg

[A.1]

V

Med hjälp av gaslagen kan vi skriva:
pVg = ng R∗T =

Mg

R∗T
mg
M
pVa = na R∗T = a R∗T
ma
M
pV = na + ng R∗T =
R∗T
m

(

[A.2]
[A.3]

)

[A.4]
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Från ekv [A2] och [A4] ser vi att volymandel även kan ses som molandel dvs
Cg =

ng

[A.5]

ng + na

Massandel
Massandelen definieras som
Mg

Yg =

[A.6]

M

Masskoncentration
Masskoncentrationen definieras som
χ=

Mg

[A.7]

V

Övergångsformler
Enligt Dalton’s lag kan na + ng i ekv [A.4] skrivas
M Ma M g
=
+
m
ma mg
⇒m=

[A.8]

Mma mg

[A.9]

M g ma + Ma mg

Genom att dividera ekv[A.2] med [A.4] och utnyttja [A.1] och [A.6] kan vi enkelt visa:
Cg =

Mg m
m
= Yg
M mg
mg

[A.10]

M
⇒ (mha ekv [A.9]) Cg = Yg
Mg

Med definitionerna ρ a =

ma
mg

[A.11]

ma
+ Ma
mg

M
Ma
samt ρ g = g kan vi från ekv [A.2] och [A.3] härleda:
Va
Vg
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ma ρ a
=
mg ρ g

[A.12]

och genom kombination av [A.11], [A.12] och [A.6] erhåller vi:
ρ 
Yg  a 
 ρg 
Cg =
ρ

1 + Yg  a − 1
 ρg 

[A.13]

Inversen av [A.13] får följande utseende:
ρ 
Cg  g 
 ρa 
Yg =
 ρ 
1 − Cg  1 − g 
 ρa 

[A.14]

Från ekv [A.7] och [A.1] ser vi att kopplingen mellan masskoncentration och volymandel
kan skrivas:
M 
χ = Cg  g  = Cgρ g
 Vg 

[A.15]

Genom att kombinera ekv [A.13] och [A.15] kan slutligen sambandet mellan
masskoncentration och massandel härledas:
χ=

Yg ρ a

[A.16]

ρ

1 + Yg  a − 1
 ρg


vars invers blir:
Yg =

χ
 ρ 
ρ a + χ 1 − a 
 ρg 

[A.17]
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9

TOXIKOLOGI

"Det kunde ha gått riktigt illa. Att man kan slarva så. Den där kopplingen till
ammoniaktanken skulle ha kontrollerats förra veckan innan tanken fylldes. Vi hade
tur ändå. Vinden låg så att molnet drev ut över sjön. De tre som satt på kontoret
hade förstånd att hålla sig inomhus tills läckan var tätad. Gunnar försökte stänga
kranen utan att ha tagit på sig skyddsutrustningen. Undrar hur det går för honom,
han verkade bra dålig när ambulansen körde bort honom. Jag fick själv i mig en del
när jag skulle hjälpa till men kände mig inte särskilt påverkad, lite hosta och ont i
bröstet. Läkaren sa att jag skulle vara uppmärksam och genast komma in till
sjukhuset om jag blev sämre under natten. Det blev jag. Dom säger att min andnöd
nog går över inom ett par dagar men jag får ligga kvar för observation."
Exemplet illustrerar flera av de faktorer som behandlas i detta avsnitt; ämnen som
sprids i gasform utgör en risk på avstånd från utsläppet; beteende och tillgång på
skydd kan vara avgörande för hur svåra skadorna blir; och att många ämnen har både
direkta och fördröjda effekter.

Syftet med detta avsnitt är att ge underlag för hur man genomför en toxikologisk
konsekvensbeskrivning efter ett utsläpp av en kemikalie. Detta görs genom att vissa
grundläggande toxikologiska begrepp behandlas, faktorer som är avgörande för den risk
en kemikalie utgör belyses, grundläggande metodik för beräkningar redovisas och källor
för ytterligare information anvisas. För några kemikalier av särskilt intresse redovisas de
toxikologiska data som är nödvändiga för beräkningar.
De effekter som behandlas i det följande avsnittet är akuta effekter av giftiga ämnen.
Det betyder effekter av exponering för ett ämne under kortare tid. Med akut avses
vanligen ett förlopp som är kortare än 24 timmar. Normalt är ännu kortare tider, från
minuter till någon timme, av intresse för bedömning av toxiska effekter vid ett utsläpp
av kemikalier.
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9.1 Allmänna begrepp
Vid bedömning av effekterna av en exponering för ett ämne måste man ta hänsyn till
ämnets giftighet, exponeringsväg för ämnet, exponeringstid och dos, dvs den mängd gift
man utsätts för. Alla dessa samverkar och bestämmer vilken effekt exponeringen kan
förväntas få på en individ.

9.1.1 Exponeringsväg
Med begreppet exponeringsväg avses det sätt på vilket en individ kommer i kontakt med
ämnet. Möjliga exponeringsvägar är andningsvägar, genom att man andas in ämnet
(inhalation), hud, ögon eller intag genom munnen (oralt). Ämnets fysikaliska
egenskaper påverkar vilken exponeringsväg som utgör den största risken. Gaser och
flyktiga ämnen som lätt bildar gasfas utgör störst risk för inhalation. Även icke flyktiga
ämnen kan dock tas upp denna väg om de sprids som mycket små partiklar eller aerosol.
Partiklar omkring 1 µm eller mindre kan nå ända ner i de minsta lungblåsorna. Större
partiklar fastnar till största delen i de övre delarna av luftvägarna och kan där ge effekt.
Viktigaste exponeringsväg för hud, och i viss mån ögon, är direkta stänk eller annan
direkt kontakt med vätskeformigt eller fast ämne. Exponering via gasfas och små
partiklar/aerosoler är dock även en exponeringsväg av betydelse för hud och framför allt
ögon. Detta gäller exempelvis retande ämnen som klor där ögonen är mycket känsliga.

9.1.2 Exponeringstid
Exponeringstiden är den tid under vilken man utsätts för ämnet. Vid inhalation av ett
ämne är exponeringstiden den tid under vilken inandning sker. Vid exponering via hud
eller ögon är det tidsperioden under vilken ämnet är i direkt kontakt med dessa. En aktiv
insats med vatten, saneringsmedel eller andra sätt att fysiskt avlägsna ämnet minskar
exponeringstiden.
Ämnets flyktighet påverkar också tiden för hudexponering då en snabb avdunstning från
hudytan ger en kort exponeringstid. Både vid inhalation och exponering av hud/ögon
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kan dock ett ämne fortsätta att utöva sin effekt efter att den direkta exponeringen
upphört genom att det absorberats i andningsvägar, hud eller ögon. Vid oral exponering
definierar man normalt inte en exponeringstid. Effekten av ämnet kan i vissa fall
påverkas genom att man ger ett "motmedel" för att minska eller fördröja upptaget i mage
och tarm. Att tömma magsäcken genom att framkalla kräkningar avlägsnar ämnet från
magen men kan ge upphov till svårare skador genom att det då kan komma ned i
andningsvägarna eller skada matstrupe och munhåla ytterligare.

9.1.3 Första hjälpen
Att ge första hjälpen vid en förgiftning kräver kunskap. Grundläggande information kan
fås ur s k skyddsblad t ex Kemikontorets skyddsblad eller Svenska Brandförsvarsföreningens Farligt Gods-kort, se appendix 1 för ett exempel på ett sådant. Både för
förebyggande arbete och i ett akut skede kan Giftinformationscentralen ge råd om
åtgärder. Denna är öppen 24 timmar om dygnet och kan nås via telefon 112 vid akut
behov eller med direkttelefon, se telefonkatalogen SOS alarmering.

9.2 Toxikologisk verkan
9.2.1 Lokala effekter
När man exponeras för ett ämne kan det uppkomma en lokal effekt i den vävnad som
varit i direkt kontakt med ämnet. Exempel på situationer där effekten huvudsakligen är
lokal är när syra kommer i kontakt med hud och ger en lokal frätskada eller lungskador
efter inhalation av ammoniak. Den primära skadan kan dock ge följdeffekter på andra
organ. De lokala symtomen kommer i regel i nära anslutning till exponeringstillfället
men övriga symtom kan vara fördröjda i flera timmar.
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9.2.2 Systemiska effekter
Ett ämne kan efter kontakt med andningsvägar eller hud absorberas och via dessa vägar
nå blodcirkulationen. Utöver möjligheten att ge en lokal effekt kan ämnet på detta sätt
orsaka en systemisk effekt och t ex medföra en allmän förgiftning.
Svavelväte som bildas vid förruttnelseprocesser ger dels en lokal lungskada men också
andra inre skador genom att det fördelas i kroppen efter ett upptag i lungorna. Neurotoxiska ämnen, exempelvis organiska fosforföreningar, vilka använts som bekämpningsmedel och vissa organiska lösningsmedel som bensen och koltetraklorid tas i hög grad
upp genom huden. I dessa fall erhålls en mycket ringa lokal effekt och upptaget
resulterar främst i en systemisk förgiftning.

9.2.3 Fördröjda effekter
En effekt som illustreras i det inledande exemplet är att vissa ämnen kan ge upphov till
fördröjda effekter. Inhalation av ammoniak resulterar omedelbart i en retning av lungan
och andningssvårigheter. Symtom uppträder även på ögonen. Dessa effekter avtar
snabbt när personen tar sig ut ur gasmolnet. Flera timmar senare kan dock nya symtom
tillstöta genom att den exponerade kan utveckla ett lungödem vilket kan leda till
livshotande andningsproblem. Dessa sena lungskador kan, för vissa ämnen t ex nitrösa
gaser och fosgen, dessutom uppträda hos personer som uppvisar ringa symtom under
den direkta exponeringen för ämnet.

9.2.4 Smygande effekter
Retande och irriterande ämnen som ammoniak och klor annonserar att en olycka har
hänt genom sina direkta och tydliga effekter på ögon och andningsvägar. Andra ämnen
har mindre tydliga effekter eller kan ge skador vid koncentrationer som är för låga för
det mänskliga luktsinnet att uppfatta eller är som kolmonoxid helt luktfria. Bara
varannan person kan uppfatta doften av cyanid, bittermandel. Övriga får ej någon
varning från luktsinnet. Att man är på väg att förgiftas uppfattas först när de första
symtomen, andningsrubbningar, uppträder. Detta är ett exempel på en smygande effekt.
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9.3 Dos
9.3.1 Begreppet Dos
Toxikologiska effekter anges normalt som en funktion av dos. När ett ämne ges i en väl
definierad mängd, exempelvis intravenöst eller oralt, uttrycks dosen i mängd ämne per
kilo kroppsvikt, vanligen mg/kg. Ett värde som ofta används för att beskriva den akuta
giftigheten av ett ämne är den dos som förväntas resultera i en 50 %-ig dödlighet, LD50,
(Lethal Dose 50 %). Även för övriga effekter, som ögonirritation, kan man bestämma
den dos som förväntas ge en specifik effekt i den exponerade gruppen. Denna dos anges
normalt som ED50 för en viss effekt (Effective Dose 50 %). Motsvarande doser kan
bestämmas för andra sannolikhetsnivåer exempelvis 10 %, ED10. Andra typer av doser
som kan anges är LDlo, (Lethal Dose low) vilket är den lägsta dos vid vilken dödlighet
har registrerats. Om ej annat anges avser dessa dosvärden en momentant given
engångsdos med en observationstid efter dosering på minimum 7 dygn.

9.3.2 Doseringsberäkning för gaser och aerosoler
Vid exponering för gaser och/eller aerosoler uttrycks den toxiska effekten som en
funktion av koncentrationen av ämnet i luften, mg/m3 eller ppm. Ett värde analogt med
LD50 är därför LC50, (Lethal Concentration 50 %). Upptagen dos är dock till lika del en
funktion av tiden för exponering. För varje LC50 måste därför också anges vilken
exponeringstid det avser, t ex LC50 (15 min): 100 mg/m3. Den toxiska effekten är
dessutom bestämd för en specifik exponeringsväg, ögon-, hudexponering eller efter
inhalation av ämnet. Även detta måste anges. Ett vanligt sätt att ange doseringen vid
dessa exponeringar är att uttrycka den som produkten av koncentrationen gånger tiden
D = C ∗ t mg min/m3

[9:1]

där D = Doseringen (ex för 50 % dödlighet) i mg min/m3, C = koncentration i mg/m3
och t = tid i minuter.
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Omräknat på detta sätt kan LC50 värdet för 15 minuter i föregående exempel anges som
en dosering, LCt50 = 1 500 mg min/m3 (100 mg/m3 * 15 min). I analogi med tidigare
kan man på detta sätt även ange andra toxiska effekter i form av ECt-värden exempelvis
ECt50 eller ECt10.

Idealt skulle Ct-värden ge möjligheten att jämföra effekter och doser erhållna vid
varierade koncentrationer och tider. Om ett linjärt samband råder skulle det resultera i
att en dosering på 1 500 mg min/m3 ger samma effekt om den erhållits vid en
koncentration av 100 mg/m3 under 15 minuter eller vid 10 mg/m3 under 150 minuter.
Ett exempel på ett ämne som inte följer detta enkla sambandet är alkohol. Om man
tänker sig att mängden alkohol motsvarar dosen av ett gift och tiden man tar på sig för
att konsumera alkoholen motsvarar exponeringstiden så vet de flesta av erfarenhet att
om man dricker en halv liter brännvin på en timme blir berusningen tämligen kraftig.
Om man istället tar 6 timmar på sig för att dricka samma mängd blir berusningen
avsevärt mindre. Den kan t o m vara så låg att man inte kan observera några
berusningssymtom (förgiftningssymtom). Att effekten på kroppen blir olika i de båda
fallen beror på att kroppen bryter ner (metaboliserar) alkohol med en maximal hastighet.
Detta medför att ju långsammare man dricker ju större chans har levern att bryta ner
alkoholen i den takt som den konsumeras. Å andra sidan, ju fortare man dricker ju större
är risken att intaget av alkohol överskrider nedbrytningshastigheten och en berusning
(förgiftning) inträder.
För att kunna beskriva sambandet och ta hänsyn till bland annat metabolism och
anpassning måste man ersätta C*t-sambandet med en probitfunktion. Probitfunktionen
tar således hänsyn till vilken parameter som har störst betydelse för responsen vilket i
sin tur innebär att den toxiska effekten inte ökar linjärt vid ökad dosering. I dess mest
elementära form kan funktionen beskrivas som
Pr = α + β1 lnC + β2 lnt

[9:2]

där C är koncentrationen, t är exponeringstiden, α, β1 samt β2 är regressionsfaktorer
och Pr är ett mått på toxisk effekt.
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Sambandet [9:2] kan också uttryckas som
Pr = α + β2 ln(C n t)

[9:3]

där n = β1/β
β 2.
En grafisk representation av sambandet mellan lnDos och dels det procentuella utfallet
och dels probit, visar skillnaden mellan relationerna. I figuren står det procentuella
utfallet till vänster och probit till höger. Den s-formade kurvan hör till den vänstra axeln
och den räta linjen till den högra.
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Figur 9.1.

Effekten av en probittransformation. S-kurvan omvandlas till en rät linje
när procentvärdena på den vertikala axeln omvandlas från att varit linjärt
ökande (vänstra Y-axeln) till icke linjärt (högra Y-axeln). Däremot har
probitvärdena övergått till att ha blivit linjära.

Omräkning mellan probit och procentuellt utfall kan göras med hjälp av tabell 9.6.
Om koncentrationen ändras under exponeringstiden måste man beräkna doseringen i
varje tidsintervall och summera dessa enligt
Dosering =

∫ [ C t ] dt
n

[9:4]
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Den i ekvation [9:3] angivna koefficienten β2 kommer för ett ämne att vara lika stor
oberoende av vilken respons man studerar. Det innebär att om man studerar såväl risken
för att få huvudvärk som risken för att få livshotande lungöden, blir koefficienten lika
stor. Detta gäller dock inte för koefficienten α. Den är olika för olika skador och ju
allvarligare en skada är desto mindre är α. I de flesta fall är värdet på α dessutom
negativt. Exponenten "n" är större än 1 om metabolism av och anpassning till giftet
förekommer och den är lika med 1 om det finns ett enkelt samband mellan
koncentration, exponeringstid och respons (C*t). Det senare fallet kallas också Habers
lag.
Om koncentrationen är stabil under exponeringstiden kan sambandet vanligen uttryckas
förenklat som
Dosering =C n t

[9:5]

Exempel på effekten av konstanten n
Förutsättning: Dosering = 400 mg min/m3 och n = 2,0
• om C = 2 mg/m3 fås exponeringstid 100 minuter (400/23 = 100)
• om C = 10 mg/m3 fås exponeringstid 4 minuter (400/102 = 4)

Exemplet visar att en höjning av koncentrationen med 5 ggr ger i detta fall en sänkning
av exponeringstiden till 1/25 för att uppnå samma toxiska effekt. Exemplet belyser
också faran i att extrapolera toxiska effekter angivna som ECt-värden till andra
exponeringstider än den som värdet är bestämt för. Detta är tydligast om man tillämpar
ett ECt-värde från en lång exponeringstid på en väsentligt kortare tid. Utryckt som ECt
blir de två värdena i exemplet ovan så olika som 200 respektive 40 mg min/m3.
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9.3.3 Effekter av fysiskt arbete vid inhalation
Den mängd ämne som når andningsvägarna vid exponering via inhalation är dock,
utöver koncentration och tid, också en funktion av respirationen. Den mängd luft och
därmed mängd ämne man andas in per tidsenhet förändras kraftigt med den fysiska
aktiviteten. Publicerade LC50 eller LCt50-värden för inhalation avser om inte annat anges
låg fysisk aktivitet. Respiratorisk minutvolym varierar från cirka 6 liter/min vid
vila/sömn upp till 100 liter/min eller mer vid extrem fysisk ansträngning. Detta gör att
den fysiska aktiviteten är en viktig faktor att ta hänsyn till vid uppskattningar av
skadeutfall.

Det finns idag inga vedertagna metoder att kombinera den skillnad i exponering som
varierad fysisk aktivitet medför med den effekt av koncentrationen som representeras av
funktionen [9:5]. Ett sätt att beskriva det samband som denna funktion anger är att
mängden ämne man exponeras för per tidsenhet, doseringshastigheten, påverkar den
toxiska effekten. En högre koncentration ger en högre doseringshastighet och en större
effekt. På motsvarande sätt ger även en ökning av den respiratoriska minutvolymen en
förhöjning av doseringshastigheten. Med detta resonemang kan en höjning, eller
sänkning, av den respiratoriska minutvolymen hanteras på samma sätt som förändringar
i koncentration. Om tillgängliga Ct-värden antas vara giltiga för en låg fysisk aktivitet
med en respiratorisk minutvolym på ca 15 liter per minut kan termen C, koncentrationen
av ämnet, i funktion [9:5] justeras för minutvolymer som avviker från normaltillståndet.
Detta sker genom att C multipliceras med kvoten mellan aktuell respiratorisk
minutvolym och normvärdet på 15 liter per minut. En minutvolym på 45 liter/minut
vilket motsvarar kraftigt fysiskt arbete kan då hanteras beräkningsmässigt som en
tredubbling av koncentrationstermen C. Detta tar dock ej hänsyn till effekter som
exempelvis upptagseffektiviteten i lungan. Detta upptag är bl a beroende av andningsvolymen och andningsfrekvensen.
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9.3.4 Systemisk förgiftning vid flera upptagsvägar
Vid uppskattning av effekter vid systemiska förgiftningar med mer än en upptagsväg,
exempelvis via både andningsvägar och hud, måste man beräkna det totala upptaget. Det
kan ske genom att man separat beräknar den mängd som når blodcirkulationen per
tidsenhet efter upptag över andningsvägar respektive hud. Detta förutsätter att
överföringskonstanter i andningsvägarna samt upptagshastighet och exponerad yta för
hud är kända. Summan av dessa bidrag ger en "intern doseringshastighet" som kan
utnyttjas i en skadeutfallsmodell analogt med termen C i funktionen [9:2].

9.4 Dos - Respons
Mellan individer i en grupp finns en variation i känslighet för ett visst ämne, samma dos
ger olika respons (effekt) hos olika personer. Ett mått på detta är skillnaden i värde för
exempelvis LD10 och LD50. En stor skillnad indikerar en stor spridning i känslighet. För
att kunna göra beräkningar av sannolika utfall vid exponering måste man kunna
uppskatta dessa känslighetsfördelningar. I många fall finns denna information endast för
någon av de toxiska effekter som är av intresse. Ett antagande som då ofta får göras är
att även andra effekter visar samma relativa spridning i känslighet.

9.5 Extrapolering av djurdata till människa
En svårighet för de flesta skadeutfallsberäkningar är att i många fall räcker inte
publicerade uppgifter om toxicitet till för en beräkning. Man måste därför göra egna
bedömningar och framför allt egna beräkningar av dos-respons för olika skador. Vidare
finns det i många fall inga uppgifter om effekter på människa utan man är hänvisad till
toxikologiska uppgifter som bygger på djurstudier. I sådana fall är det vanskligt att dra
några slutsatser om ämnenas effekt på människa eftersom människa och djur skiljer sig
åt. Man har ännu inte funnit någon djurart som alltid reagerar på samma sätt som
människa vid exponering för olika kemikalier. Det är inte heller så att råttan alltid är t ex
10 gånger mindre känslig än människan utan denna relation varierar. Nödvändigheten av
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jämförelser har dock gjort att ett antal metoder för transformering av dessa data till
humanvärden har föreslagits.
En ytterligare begränsning är att testerna på försöksdjur är utförda på en homogen grupp
av individer, normalt testas dock båda könen. Det gör att skillnader i känslighet mellan
testade djur är mindre än vad som kan förväntas i en mer heterogen grupp av människor
där olika åldrar och medicinsk status är representerade. Vissa sjukdomstillstånd ökar
dessutom markant känsligheten för vissa ämnen. Lungsjukdomar som astma leder ofta
till en hög känslighet för ämnen vilka är akut retande för luftvägarna som klor och
ammoniak.

9.6 Konsekvensanalys
9.6.1 Toxikologiskt underlag
Bedömningsmetoder
För att göra en bedömning om en kemikalie utgör en fara för människor måste man först
och främst ha tillgång till uppgifter om ämnets toxicitet, dvs den typ av skadlig effekt
som det kemiska ämnet har i ett biologiskt system.
Därefter bestämmer man ämnets hälsofarlighet. I denna bedömningen tar man bland
annat hänsyn till exponeringen. Ett exempel på detta är att man måste ta hänsyn till hur
flyktig en substans är. Ju flyktigare en substans är ju mer ökar avdunstningen och ju mer
substans finns tillgängligt för inandning och därmed förgiftning.
Nästa steg i bedömningen är att utföra en riskbedömning. I en riskbedömning tar man
hänsyn till både hälsofarligheten och sannolikheten för att händelsen skall inträffa.
Det sista steget består av en riskvärdering. Värderingen tar hänsyn till om risken är
acceptabel eller inte och om det finns åtgärder för att minska densamma.
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Toxikologiska informationskällor
Ett sätt att få reda på ett ämnes toxicitet är att studera Svenska brandförsvarsföreningens
Farligt Gods-kort, Kemikontorets skyddsblad (Appendix 1) eller de varuinformationsblad som alltid följer med en hälsofarlig kemikalie. Ur skyddsbladen kan man få
uppgifter om hygieniska gränsvärden och hälsorisker vid inandning, förtäring samt
kontakt med ögon eller hud. Skyddsbladen ger även upplysning om förebyggande
åtgärder, första hjälp efter exponering samt fysikaliska/kemiska/biologiska data. Det är
alltså möjligt att få information dels om hur ämnet påverkar kroppen efter olika
exponeringsvägar, dels vilken exponeringsväg som är den sannolikaste.
För att göra en konsekvensbeskrivning eller en skadeutfallsberäkning efter t ex en
transportolycka eller ett haveri i en industri räcker uppgifterna i skydds- och
varuinformationsbladen inte till. Informationskällorna ger ingen upplysning om dosrespons för olika typer av skador. För att få noggrannare information måste man vända
sig till speciallitteratur och databaser. Sådana informationkällor utgörs av 1)
toxikologisk referenslitteratur (se litteraturlistan), 2) databaser, 3) redan utförda
sammanställningar av toxicitet, 4) specialartiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter
och 5) uppgifter från Giftinformationscentralen och andra myndigheter eller
organisationer som t ex Foa, Kemikalieinspektionen, SRV, Naturvårdsverket och
Kemikontoret.

9.7 Exponering för kemikalier
9.7.1 Fysikalisk-kemiska egenskaper
Ska man utföra skadeutfallsberäkningar i samband med exponeringen för kemiska
substanser till följd av olyckor vid tillverkning, hantering eller transport av kemikalier
måste man ha kännedom om hur kemikalien förvaras eller transporteras. En del ämnen
som är gaser vid normalt tryck och temperatur (t ex ammoniak och klor) förvaras som
vätskor under tryck vilket innebär att det vid en olycka finns risk för att stora mängder
släpps ut. Ämnena bildar snabbt ett gasmoln som i värsta fall kan driva in i ett
bostadsområde. Det finns också ämnen (t ex salpetersyra) som vid ett utsläpp reagerar
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och bildar toxiska gaser. I fallet med salpetersyra bildas nitrösa gaser som i sin tur bildar
gasmoln.
Substanser som är vätskor vid normala tryck och temperaturer ger, om de inte är extremt
flyktiga, i regel gasmoln med betydligt lägre koncentrationer.
Vätskor och fasta ämnen som är mycket lågflyktiga bildar inte gasmoln. Vid en olycka
frisläpps de endast som vätskor eller fasta ämnen och utgör endast en risk för personer i
dess omedelbara närhet. Exempel på ett sådant ämne är natriumhydroxid.
Vätskor och fasta ämnen kan om de sprids ut vid en explosion eller vid högt tryck ge
upphov till aerosoler. Dessa kan likt gasmoln transporteras långa sträckor. Ur risksynpunkt kan de därför under dessa förhållanden jämställas med gaser.

9.7.2 Koncentration - dosering
För att kunna göra skadeutfallsberäkningar vid en olycka är det nödvändigt att känna till
en mängd faktorer. Först och främst måste man känna till vilken substans det gäller och
på vilket sätt denna substans har frisatts. För att sedan kunna göra en uppskattning av
det område som kommer att bli berört av olyckan måste man göra en beräkning av
ämnets spridning och utbredning i den aktuella miljön. Dessa beräkningar finns
beskrivna i kapitel 4 och 5. För den toxikologiska analysen är det önskvärt att
spridningsberäkningarna utförs på ett sådant sätt att man i varje punkt inom riskområdet
kan uttala sig om koncentrationen av ämnet vid varje tidpunkt efter utspridningen.
Koncentrationen i en given geografisk punkt är aldrig konstant under exponeringstiden.
Ett vanligt scenario är att koncentrationen från början snabbt stiger till ett maximalt
värde för att, efter en kortare eller längre platåfas, sedan avta. Under den senare delen av
förloppet kan avtagandet vara mycket långsamt (Fig 9.2). På grund av effekten av n i
funktionen TE=Cnt kan man inte välja en enda genomsnittlig koncentration för att
beräkna doseringen för hela förloppet utan måste ta hänsyn till koncentrationsvariationen. För att göra doseringsberäkningar måste man därför dela in förloppet i tidssteg
och inom varje steg utifrån dess genomsnittliga koncentrationen beräkna doseringsbidraget. Ju kortare dessa tidssteg är ju noggrannare blir beräkningarna. För att sedan
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beräkna doseringen för hela exponeringsperioden summerar man de enskilda bidragen
enligt ekvation [9:4].
Finns inte koncentrationförloppet tillgängligt i en form lämpat för en matematisk
behandling kan man från en kurva göra en uppskattning av doseringen.
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Figur 9.2. Figur över koncentrationen av en kemikalie och dess variation med tiden.
Förloppet delas upp i lämpliga steg och doseringstillskottet beräknas från ett
skattat medelvärde för varje tidsperiod enligt Cndt. De enskilda doseringstillskotten fram till den tid för vilken beräkningen skall göras summeras. I
exemplet är den totala doseringen under perioden 0-50 minuter 743 mg
min/m3. (vid staplarna anges bidraget för varje tidsperiod)

9.8 Skadeutfallsberäkningar
De uppskattade toxikologiska konsekvenserna av en olycka grundar sig på exponering
för ämnet (som erhålls från spridningsberäkningar) och ämnets toxiska egenskaper.
Andra viktiga faktorer är den fysiska aktiviteten hos exponerade personer, deras uppehållsplats och eventuell tillgång till olika former av skyddsutrustning. Det senare kan
bestå av andningsskydd, skyddshandskar och skyddsdräkter.
För de allra flesta ämnena utgör inhalation det viktigaste bidraget till skada. Detta gäller
inte minst för personer som befinner sig långt från utspridningskällan. Dessa personer
kommer endast att exponeras för ett drivande gasmoln och aerosoler. För irriterande
ämnen kan även effekter på ögonen uppträda på långt avstånd från källan. För personer i
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källans omedelbara närhet, vilka kan tänkas få stänk av ämnena på sig, kan däremot
hud- och ögonbidraget vara den dominerande del av den toxiska effekten.

9.8.1 Uppehållsplats
Ett mycket effektivt sätt att skydda sig för exponering för gaser är att bege sig inomhus
och stänga dörrar, fönster och ventilation. Detta medför flera positiva effekter. Som
redovisats i avsnittet om spridning av kemikalier i atmosfären kommer koncentrationen
av ämnet att vara lägre inomhus än utomhus, åtminstone under den inledande fasen.
Detta beroende på den relativt långsamma inblandningen av utomhusluften med luft
inomhus (Fig 8.X). Det medför också att den toxiska effekten av ämnet blir lägre.
Dessutom sker det för många ämnen en signifikant absorption i ventilationskanaler och
ytor i rummen vilket ytterligare reducerar koncentrationen. Kombineras inomhusvistelse
med effektiv vädring när gasmolnet passerat reduceras riskerna ytterligare.

9.8.2 Fysisk aktivitet
Personer som exponeras för toxiska substanser kommer att ha olika fysisk aktivitet
under exponeringstiden. Detta innebär bland annat att deras andningsmönster kommer
att vara olika, vilket i sin tur avgör hur mycket substans som tas upp via lungorna.
Vidare förändras den fysiska aktiviteten under tiden exponeringen varar. Några personer
kommer med all sannolikhet att befinna sig utomhus den första tiden efter en olycka och
dessa personer kommer eventuellt att springa hem för att sedan lugna ner sig och täta sin
bostad så gott det går. En sådan fysisk aktivitet medför att personerna den första tiden
efter olyckan kommer att utsättas för relativt stora mängder toxisk substans för att under
den senare delen av perioden få ett minimalt bidrag till den toxiska effekten.
Konsekvensen av att personerna i en exponerad befolkning kommer att ha olika fysisk
aktivitet samt att reaktionen gentemot toxiska substanser är individuell, blir att man vid
ett och samma olyckstillfälle på samma plats samtidigt kan få personer som är oskadade
och personer som är svårt eller dödligt skadade.
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9.8.3 Skydd
I det normala fallet har en befolkning som exponeras för en toxisk substans i form av ett
drivande gas- eller aerosolmoln ingen skyddsutrustning. Fullständig skyddsutrustning
finns endast tillgängligt på vissa högriskarbetsplatser och för undsättningspersonal.
Mindre fullständig utrustning, enkla andningsskydd och skyddshandskar, finns normalt
att tillgå på de arbetsplatser där riskkemikalier hanteras. Skyddsmasker av typ halvmask
ger inget skydd för ögonen, för detta krävs en helmask. För att ge ett gott skydd krävs att
skyddsmasken är försedd med rätt typ av filter för att effektivt absorbera ämnet.
Dessutom måste masken ha en god tillpassning till ansiktet för att sluta tätt. Idealt skall
detta vara testat i förväg. Erfarenhetsmässigt vet man dock att vissa personer har mycket
dålig tätning av masken. Detta beror på ansiktsform, skäggväxt etc och medför att
skador kan uppträda trots att utsatta personer bär skyddsmask.
För skydd mot icke flyktiga ämnen (t ex natriumhydroxid) kan grova handskar och
kläder utgöra ett visst kortvarigt skydd.

9.8.4 Beräkningsmodeller
Om man beaktar ovanstående kan man beräkna vilken risk exponerade personer utsätts
för beroende på avstånd från källan, deras uppehållsplats och deras fysiska aktivitet.
Resultatet kommer att uttryckas i hur stor del av människorna som kan förväntas bli
skadade. För att kunna göra absoluta beräkningar av antalet skadade människor inom ett
område måste man uppskatta hur stor del av personerna som har en viss fysisk aktivitet,
hur stor del som finns var och vilka personer som har vilket skydd. Eftersom dessa
uppskattningar endast är gissningar blir resultatet i många fall också mycket osäkert. Det
är dock möjligt att använda resultaten för att göra jämförelser mellan t ex effekten av
olika möjliga olyckor, vidtagna skyddsåtgärder och effekten av olika fysiska aktiviteter.
Det är möjligt att efter behov utföra skadeutfallsberäkningar med olika detaljeringsgrad.
Den enklaste beräkningen ger endast upplysning om det över huvudtaget finns någon
risk för skada. Sådana slutsatser kan t ex grunda sig på att ämnet har mycket låg toxicitet
(Appendix 2), liten mängd substans har släppts ut eller att avståndet mellan olyckan och
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exponerade personer är så stort att substansen späds ut så pass mycket att det inte längre
är att betrakta som toxiskt.
En mer avancerad beräkning kan, förutom ovanstående uppgifter, även beräkna
skadeområden. Det innebär t ex att man kan beräkna inom vilket geografiskt område
som personer som vistas utomhus eller inomhus riskerar någon typ av skada. Resultaten
kan uttryckas som riskområden för olika vistelseplatser inom vilka det finns risk för t ex
lätta, svåra eller dödliga skador.
En ytterligare detaljeringsgrad i skadeutfallsberäkningar kan ge information om hur
många personer inom varje geografiskt område som riskerar bli skadade och vilken typ
av skador man kan förvänta sig. Det är dessutom möjligt att ange förväntat utfall vid
varje tidpunkt efter en tänkt olycka. För denna typ av beräkningar behövs förutom vad
som nämnt tidigare, även tillgång till befolkningsuppgifter, antal och typ av bostadshus,
arbetsplatser etc samt vid vilken tidpunkt på dygnet olyckan har skett. Det är t ex stor
skillnad i personernas uppehållsplats och aktivitet om man jämför en situation som
inträffar i rusningstid eller mitt i natten. Denna typ av beräkningar kan ligga till grund
för t ex en uppskattning av vilka insatser som behövs för att undsätta skadade personer
som exponerats för kemikalier i samband med en olycka.

9.9 Beräkningsexempel
9.9.1 Förutsättning
En järnvägstransport med ammoniak (trycksatt transportvagn) kolliderade med en
långtradare i en korsning mellan en väg och järnvägen mitt inne i centrala Kristianstad.
Följden blev att en av järnvägsvagnarna välte och tappningsröret skadades så pass
allvarligt att ammoniak strömmade ut. Vagnen var vid olyckstillfället lastad med 20 ton
ammoniak.
Den skada som uppstod på tappningsröret förvärrades och en spricka bildades i själva
tanken. Ammoniak strömmade ut med en hastighet av ungefär 10 kg/sekund och
utsläppet varade i ca 20 minuter innan läckan kunde tätas.
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Eftersom olyckan inträffade på eftermiddagen förutsätts att 20 % av exponerad befolkning, i inledningsskedet, befann sig utomhus och 80 % inomhus.

9.9.2 Gasmolnets utbredning
Vid olyckstillfället, som inträffade mitt på eftermiddagen, var det uppehållsväder med
svag sydligvästlig vind och en temperatur på +15°C. Den ammoniak som strömmade ut
förgasades och det bildades ett gasmoln som långsamt drev mot nordost.
Som ett resultat av olyckans storlek och vädret blev koncentrationen av ammoniak i
gasmolnet mycket hög och därmed även riskerna för skador bland befolkningen. För att
beskriva den fysiska utbredningen av förväntade effekter beräknas spridningen av
ammoniak som isodoseringslinjer vilka binder samman geografiska punkter med lika
dosering (Kap 5: Atmosfärisk spridning). Isodoseringslinjerna beräknas med hjälp av
ekvationen [9:4]. För beräkningar med ammoniak används värdet n=1,44 ur tabell 9.5,
appendix 3.

9.10 Beräkning av skadeutfall
Värdena för isodoseringslinjerna har valts utifrån de toxiska effekter och procentuella
utfall som skall illustreras, t ex 5 % svåra skador. För att få en uppfattning om riskområdets totala storlek bör man välja en isodoseringslinje som motsvarar ett litet utfall
av mycket lätt skadade (i storleksordningen 1-5 %). Doseringen för de effekter som man
skall beskriva beräknas genom att utnyttja probitparametrarna i tabell 9.5 och
omvandling mellan probit och procentuellt utfall i tabell 9.6 (Beräkningsempel 2 i
Appendix 3).
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Figur 9.3. Utbredning av det bildade ammoniakmolnet.
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Isodoseringslinjerna kan med vissa förbehåll betraktas som “iso-skadelinjer”, vilka
binder samman geografiska punkter med samma förväntade skadeutfall. Linjerna i
exemplet bygger på förutsättningen att samtliga personerna befinner sig utomhus på
samma uppehållsplats hela exponeringstiden samt har en måttlig fysisk aktivitet. Trots
dessa begränsningar ger denna typ av beräkning en god bild av riskområdets möjliga
utbredning. För många situationer ger det tillräckligt med information för att exempelvis
uppskatta hur larm (VMA) eller evakuering skall förberedas.
På motsvarande sätt kan man konstruera “riskområden” för andra scenarier. Exempelvis
personer som befinner sig inomhus under hela förloppet, har tillgång till
skyddsutrustning eller flyttar sig mellan olika uppehållsplatser under förloppet.
Om man ökar detaljeringsgraden i skadeutfallberäkningen och studerar inverkan av
skydd, fysisk aktivitet och uppehållsplats och dessutom fastslår ett scenario där
befolkningen ändrar sitt beteende under exponeringstiden, är det möjligt att uppskatta
utfallen i varje punkt inom riskområdet. Ett sådant scenario kan se ut som följer.
I ett kvarter ca 200 meter från olycksplatsen befinner sig 20 % utomhus när olyckan
inträffar. Dessa personer kommer att springande söka sig inomhus. Detta sammanfaller
med att gasmolnet når området. Det innebär att de har hög fysisk aktivitet (respiratorisk
minutvolym: 60 l/min) under tre minuter. De närmaste sju minuterna minskar
aktiviteten och minutvolymen sänks till 25 l/min. Samtidigt har dessa personer kommit
inomhus

och

därmed

minskar

även

exponeringen

för

ammoniak.

Under

exponeringsperiodens sista 50 minuter vilar personerna inomhus (minutvolym: 15
l/min).
För de återstående 80 % av befolkningen blir situationen annorlunda. De är från början
inomhus med öppna eller stängda fönster och dörrar. Tio minuter efter olyckan sänds ett
VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten), en uppmaning att lyssna på lokalradion
för vidare information. Meddelandet innehåller uppmaningen att stanna eller bege sig
inomhus och att stänga fönster och dörrar samt om möjligt stänga ventilationen. Dessa
personer lyder uppmaningen och minskar ventilationen. Den fysiska aktiviteten hos
personerna är måttlig utom i samband med VMA då de gör allt för att följa
uppmaningen. Inte i något av fallen har personerna tillgång till skyddsutrustning.
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För beräkning av doseringen för de personer som befann sig i detta område, utom- och
inomhus, kan man ställa upp följande tabeller för dosering
Tabell 9.1. Doseringsberäkning för personer som inledningsvis vistades utomhus.
Tidsperiod

Uppehållsplats

Medelkonc.

Minutvolym

(ute/inne)

(mg/m3)

(l/minut)

0-2

Ut

120

50

320 000

2-7

Ut

285

60

6 498 000

7-20

In

30

25

32 500

20-40

In

45

20

72 000

40-70

In

65

20

225 333

70-120

In

50

15

125 000

120-180

In

35

15

73 500

(start-stopp)

Σ 0-180

Cnt

7 346 333

n=1,44. För inhalation beräknades Cint ur följande formel: Ci = (C*minutvolym/15), ett
koncentrationvärde för exponering via inhalation som korrigerats för fysisk aktivitet.

Tabell 9.2. Doseringsberäkning för personer som under hela beräkningsperioden
vistades inomhus.
Tidsperiod

Uppehållsplats

Medelkonc.

Minutvolym

(ute/inne)

(mg/m3)

(l/minut)

Cnt

0-10

In

1

20

18

10-20

In

10

50

11 111

20-40

In

35

25

68 056

40-80

In

75

20

400 000

80-100

In

45

20

216 000

100-180

In

15

15

18 000

(start-stopp)

Σ 0-180

713 184

n=1,44. För inhalation beräknades Cint ur följande formel: Ci = (C*minutvolym/15), ett
koncentrationvärde för exponering via inhalation som korrigerats för fysisk aktivitet.
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Gruppen, som befann sig utomhus under de första minuterna, erhöll en sammanlagd dosering, uttryckt som Cnt av 7 346 333. Inomhusgruppen erhöll en dosering av 713 184.
Dessa doseringar kan sedan sättas in i probitfunktionen, Pr = α+β
β2 ln(Cnt). Probitvärdena omräknas därefter till ett sannolika utfall uttryckt i procent (Appendix 3) för att
personerna kommer att bli skadade samt den procentuella fördelningen mellan olika
skadekategorier. En sammanfattning av beräkningarna finns redovisat i tabell 9.3.

Tabell 9.3. Sammanfattning av skadeutfallet för de två grupperna redovisade i tabell
9.1 och 9.2. Grupp A: inledningsvis utomhus och Grupp B inomhus hela
beräkningsperioden. För beräkningar se appendix 3 och för definition av
skadekategorierna appendix 4.

Skadekategori

Grupp A (%)

Opåverkade

Grupp B (%)

0

22

Lätt irritation, ofarligt

25

73

Lindriga skador, övergående

71

5

Svåra skador, risk för betående men

4

0

Död

0

0

På liknande sätt kan beräkningar utföras för andra uppehållsplatser och beteenden och
när skadeutfallen är beräknade för samtliga uppehållsplatser summeras utfallet och man
får en bild av skadeutfallet inom ett geografiskt område.
Resultatet i tabell 9.3 visar tydligt att exponeringen reduceras avsevärt vid vistelse
inomhus. Exponeringsförloppet blir utdraget om ventilationen är reducerad eller
avslagen. Detta medför att exponeringstiden ökar och att koncentrationen av ämnet
minskar. Eftersom exponenten n för ammoniak är större än 1 innebär detta att en
förändring av koncentrationen får en större betydelse än en motsvarande förändring av
exponeringstiden. Sålunda kommer den totala exponeringen att minska och därmed
också skadeutfallet.
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APPENDIX 1
Exempel på skyddsblad från kemikontoret
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APPENDIX 2
Bestämning av riskindex (ref: CPR 16E)
Ett sätt att avgöra om en kemikalie överhuvudtaget utgör någon risk vid utsläpp efter ett
olyckstillfälle, är att upprätta någon form av riskindex som rangordnar kemikalier utifrån
deras toxicitet och kemisk-fysikaliska egenskaper.

För att upprätta ett riskindex användbart för riskbedömning kan man utgå från följande
förutsättningar.

Skiktning:
Vindhastighet:
Skrovlighetslängd:
Genomsnittlig tid:

Neutral (Pasquill klass D)
4 m/s
1 m (bostadsområden med täta men låga
byggnader)
15 minuter

Med dessa förutsättningar blir koncentrationen 500 m nedvinds från källan:
c = 6,74 x 10-5 ϖ
där ϖ = källans massflöde (kg/s) (den mängd substans som avges).

Eftersom toxiciteten ofta anges med storheten mg/m3 måste koncentrationen omvandlas till
ett massflöde av 1 m /s. Detta ger:
c = 2,80 x 10-6 M x Pr
där M = molekylvikten och Pr =

mättnadstryck
atmosfärstryck

Som kriterium på skada kan man välja STEL-värdet. Detta värde motsvarar ett gränsvärde
under vilket, genom inandning av ämnet under en kort tid (< 15 min), ingen irritation eller
vävnadsskada uppstår. Värdet anges i mg/m3. Förhållandet mellan de två koncentrationerna
ger då riskindex (RI):
RI =

2,80 ⋅ PR
STEL
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Praktiskt taget alla substanser i tabell 9.4 har ett RI som överstiger 1, vilket innebär att STELvärdet kommer att uppnås inom 500 m nedvinds från spridningskällan. Man kan också dra
slutsatsen att ämnen med höga riskindex kan ge upphov till skador på betydligt längre avstånd
än 500 m.

Risken kan också uttryckas så att för ämnen med riskindex (RI) större än 1 kan man säga, vid
neutralt skiktning, att de vid ett avstånd av 500 m nedvinds från spridningskällan kan ge
upphov till irritation eller andra skador efter en exponeringstid av 15 minuter.

Eftersom riskindex endast gäller under mycket specifika förhållanden ska man vara mycket
försiktig att använda dessa värden vid skadeutfallsberäkningar. Värdena ger i första hand
information om den relativa risken, dvs hur mycket större risken är att man råkar illa ut efter
ett utsläpp av ämne x än ämne y.

Tabell 9.4. Riskindex (RI) för olika kemikalier.
FN-nummer Kemikalie

Riskindex

1092
1093
1098
1198
2480
1017
1131
1016
2199
1050
1079
1829
1051
1052
1053

60
1
15
129
330
148
1
18
12
450
620
59
30
0,6
6
11
80

Acrolein
Akrylonitril
Ammoniak
Formaldehyd
Fosgen
Klor
Koldisulfid
Kolmonoxid
Kvävedioxid
Metylisocyanat
Saltsyra
Svaveldioxid
Svaveltrioxid
Tetraetylbly
Vätecyanid
Vätefluorid
Vätesulfid
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APPENDIX 3
Probitkonstanter
Tabell 9.5. Probitkonstanter för effekter på människa av ett antal industrikemikalier.
Som exempel ges det beräknade värdet för 15 minuters exponering. För
inhalation gäller värdet vid låg fysisk aktivitet (respiratorisk minutvolym 15
lit/min). Grunddata och beräkningen av dessa konstanter redovisas i Anjemo
et. al. (1994 a,b).

Ämne

Ammoniak

Klor

Svaveldioxid

Toxisk Effekt

Irritation ofarligt
Lindriga skador,
övergående
Svåra skador, risk för
bestående men
Död
Irritation ofarligt,
Lindriga skador,
övergående
Svåra skador, risk för
bestående men
Död
Irritation ofarligt
Lindriga skador,
övergående
Svåra skador, risk för
bestående med
Död

β2

n

2,0

2,0

4,0

1,0

0,75

0,75

α

ECt50
(15 min)

Cnt50

-12,7
-15,1

2 228
7 436

3,31 x 105
3,69 x 106

-17,6

25 186

4,23 x 107

-19,7

74 163

3,67 x 108

-5,8
-8,1

150
898

1,49 x 103
5,38 x 104

-9,4

2 095

2,93 x 105

-12,4

14 973

1,49 x 107

-11,4
-13,1

345
600

4,21 x 106
3,85 x 107

-21,2

8 995

1,94 x 1012

-25,4

35 752

4,84 x 1014

Lukten (förnimmelsen) av kemikalierna i tabellen är inte tidsberoende, utan beror endast
på koncentrationen av ämnet. Gränsen för uttalad lukt för de olika ämnena är:
ammoniak: 3,5 mg/m3, klor: 0,06 mg/m3 och svaveldioxid: 2 mg/m3.
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Tabell 9.6. Relationen mellan procent och probit
%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

-

-2,33

-2,05

-1,88

-1,75

-1,64

-1,55

-1,48

-1,41

-1,34

10

-1,28 -1,23

-1,18

-1,13

-1,08

-1,04

-0,99

-0,95

-0,92

-0,88

20

-0,84 -0,81

-0,77

-0,74

-0,71

-0,67

-0,64

-0,61

-0,58

-0,55

30

-0,52 -0,50

-0,47

-0,44

-0,41

-0,39

-0,36

-0,33

-0,31

-0,28

40

-0,25 -0,23

-0,20

-0,18

-0,15

-0,13

-0,10

-0,08

-0,05

-0,03

50

0,00

0,03

0,05

0,08

0,10

0,13

0,15

0,18

0,20

0,23

60

0,25

0,28

0,31

0,33

0,36

0,39

0,41

0,44

0,47

0,50

70

0,52

0,55

0,58

0,61

0,64

0,67

0,71

0,74

0,77

0,81

80

0,84

0,88

0,92

0,95

0,99

1,04

1,08

1,13

1,18

1,23

90

1,28

1,34

1,41

1,48

1,55

1,64

1,75

1,88

2,05

2,33

Notera att i tabell 9.6 måste man för att få rätt procentvärde kombinera 10-tal i vänstra
kolumnen med en-talen i tabellens huvud. Ex. Pr = 0,39 ger 60 + 5 = 65 %.

Beräkningar med probitfunktionen
Med hjälp av probitfunktionen Pr = α + β2 ln(Cn t) och de probitkonstanter som ges för
olika ämnen och effekter i tabell 9.4 kan man beräkna det följande:

1

Beräkning av procentuellt utfall

Givet koncentrationsförloppet och exponeringstiden kan man beräkna det procentuella
svaret för en effekt. Eventuellt kan man behöva beräkna utfall för flera effekter, se
nedan.

a.

I tabell 9.5, sök värdet för probitkonstanterna α och β2 samt exponenten n för
aktuellt ämne och effekt.

b.

Beräkna doseringen enligt

∫ [ C t ] dt
n

eller från en kurva enligt exempel, figur 9.2.
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c.

Beräkna probit enligt Pr = α + β2 ln(Cnt)

d.

Från tabell 9.6, ta reda på det procentuella svar som motsvarar det beräknade
probitvärdet.

Notera att en dosering kan ge ett utfall för mer än en skadenivå, det kan exempelvis
samtidigt uppträda både lindriga och svåra skador. Vid uppskattningar av skadeutfall
skall man därför ta som regel att undersöka om det också blir ett utfall i "nästa högre
nivå" av skada. Samma sak måste man också göra om utfallet för en nivå blir 100 % förutsatt att det ej är dödliga skador. Erhålls t ex 100 % svåra skador måste man göra en
beräkning för att se om även dödliga skador uppträder.
Resultatet från probitfunktionen säger bara hur stor fraktion som faller på ena sidan av
gränsen för en specifik effekt. Den tar ingen hänsyn till hur stor fraktion som faller inom
nästa högre nivå. Om man har mer än en skadenivå måste värdena därför korrigeras för
detta. Det sker genom att det procentuella utfallet för den lägsta nivån av skada
subtraheras med det procentuella utfallet för nästa beräknade högre skadenivå osv.
Beräkning av det procentuella skadeutfallet med utgångspunkt från exponeringarna i
beräkningsexemplet.

A.

Personer som inledningsvis befann sig utomhus ca 200 meter i vindriktningen från

olycksplatsen. Uppgifterna är hämtade ut tabell 9.1, 9.5 och 9.6.

Total dosering

∫ [ C t ] dt :
n

7 346 333

Andelen döda:

Pr = -19,7 + 1 ln 7 346 333
Pr = -3,91
Från tabell 9.6: 0 %

Andelen svåra skador:

Pr = -17,6 + 1 ln 7 346 333
Pr = -1,75
Från tabell 9.6: 4 %

Andelen lindriga skador:

Pr = -15,1 + 1 ln 7 346 333
Pr = 0,69
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Från tabell 9.6: 75 %, minus 4 % i högre nivå
Återstår: 71 %
Andelen ofarlig irritation:

B.

Pr = -12,7 + 1 ln 7 346 333
Pr = 3,10
Från tabell 9.6: 100 %, minus 75 % i högre nivå
Återstår: 25 %

Personer som under hela beräkningsperioden vistades inomhus ca 200 meter i

vindriktningen från olycksplatsen. Uppgifterna är hämtade ut tabell 9.2, 9.5 och 9.6.

Total dosering

∫ [ C t ] dt :
n

713 184

Andelen döda:

Pr = -19,7 + 1 ln 713 184
Pr = -6,24
Från tabell 9.6: 0 %

Andelen svåra skador:

Pr = -17,6 + 1 ln 713 184
Pr = -4,08
Från tabell 9.6: 0 %

Andelen lindriga skador:

Pr = -15,1 + 1 ln 713 184
Pr = -1,64
Från tabell 9.6: 5 %

Andelen ofarlig irritation:

Pr = -12,7 + 1 ln 713 184
Pr = 0,77
Från tabell 9.6: 78 %, minus 5 % i högre nivå
Återstår: 73 %

2

Beräkning av dosering för viss effekt

Om det procentuella utfallet för en viss effekt är givet kan man beräkna doseringen.
Detta har tillämpning när man skall beräkna värden för isodoseringslinjer vilka
motsvarar den effekt man önskar illustrera.

a.

I tabell 9.6 sök probitvärdet som motsvarar det procentuella svaret.
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b.

I tabell 9.5 sök värdet för probitkonstanterna α och β2 samt exponenten n för
aktuellt ämne och effekt.

c.

Cnt = Exp [(Pr-α
α)/β
β 2]

d.

Beräkning av värdet för isodoseringslinjen som ger 5 % av befolkningen besvär
efter exponering för ammoniak.

5 % irritation, ofarligt:

Cnt:

3

Pr = -1,64

Ur tabell 9.6

n = 2,0
α = -12,7
β2 = 1,0

Ur tabell 9.5

Exp [(-1,64-(-12,7))/1,0] = 64 216 mg min/m3

Beräkning med errorfunktioner

Ett alternativt, och ibland enklare, beräkningssätt för att beräkna skadeutfall är att
utnyttja errorfunktioner. Dessa är numer ofta inkluderade i moderna datoriserade
kalkylprogram, t ex Microsoft Excel. Beräkningssättet kommer inte att presenteras i
detalj i denna handbok, utan här presenteras endast ett exempel på beräkning.
Förutsättningarna är desamma som i exempel 1A, vilket gör det möjligt att jämföra
beräkningssätten. För vidare läsning hänvisas till referenslistan.

Total dosering (Cnt): 7 346 333

Värdena i den följande tabellen är hämtade ur tabell 9.5.

Effekt

Cnt50

β2

n

Lätt irritation, ofarligt

3,31 x 105

1,0

2,0

Lindriga skador, övergående

3,69 x 106

1,0

2,0

Svåra skador, riska för bestående men

4,23 x 107

1,0

2,0

Död

3,67 x 108

1,0

2,0
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Följande tabell är en beräkning med hjälp av errorfunktionen. Tabellen är ett exempel på
beräkningsgången i Microsoft Excel.

Z

Erf(ABS(Z))

P*

Skadeutfall (%)

Lätt irritation, ofarligt

-2,192

1,00

1,00

24

Lindriga skador, övergående

-0,488

0,51

0,75

71

Svåra skador, risk för bestående men

1,238

0,92

0,04

4

Död

2,765

1,00

0,00

0

* Den totala sannolikheten, dvs inklusive sannolikheten för allvarligare skador.

 C n t 50

β

 ⋅ ln
Z=  2
n 


C
t


2

Erf(ABS(Z)): errorfunktionen.
P: Sannolikheten för att tillhöra en skadenivå.
P beräknas enligt:

Om Z < 0: P = 0,5 + 0,5* Erf(ABS(Z))
Om Z > 0: P = 0,5 - 0,5* Erf(ABS(Z))

Skadeutfall: Värdena korrigerade enligt beskrivning i exempel 1A.
Beräkningarna visar att skillnaden i resultat vid de båda beräkningssätten är mycket
liten.
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APPENDIX 4
Skadekategorier ammoniak, klor och
svaveldioxid
Opåverkade:

Personerna inom denna kategori påverkas inte nämnbart av
gasmolnet. De är inte heller i ett inledningsskede medvetna om att
en olycka har inträffat.

Förnimmelse:

Människor känner tydlig lukt av ämnena. Vissa personer kan erfara
mycket lätt irritation.

Lätt irritation, ofarligt:

Irritation i andningsvägar och ögon. Upplevs som synnerligen
besvärande men effekten bör vara övergående.

Lindriga skador,
Övergående:

Svåra skador, risk för
bestående men:

Död:

Mycket kraftig irritation med symptom från andningsvägar och
ögon. Akuta andningsbesvär med kvävningskänslor. Lindriga
skador kan uppträda på andningsvägarnas slemhinnor. Dessa bör
dock inte vara av allvarlig natur. Bestående besvär efter
exponeringen kan uppträda. Symptomen är så kraftiga att
exponerade personer kan förväntas att söka sjukvård.

Kraftig påverkan av ögon med uttalade synsvårigheter. Svåra
andningsbesvär - andnöd. Risk för permanenta lung- och
ögonskador, lungödem kan uppkomma upp till två veckor efter
exponering. Kategorin kräver akuta sjukvårdinsatser.

Snabbt dödligt, kraftigt lungödem och kvävning.
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10 TRYCK VID EXPLOSIONER
"....P. befann sig ..... utanför Domus varuhus i Emmaboda då han uppmärksammade en kraftig explosion. Då
P. tittade i riktning mot explosionen kunde han, trots att relativt höga hus var i vägen, se en hög eldpelare i
luften. Då P. någon minut senare kom fram till platsen för explosionen kunde han konstatera att
industribyggnad ....... i stort sett jämnats med marken."
"Stora skador har uppstått på intilliggande industribyggnad ...... detta på grund av tryckvågen samt att brand
brutit ut i denna byggnad. Ett stort antal glasrutor har även krossats i byggnader runt explosionen."
"... hördes en kraftig explosion öster om den plats jag befann mig på. Samtidigt krossades skyltfönstren i KMarknad och angränsande butiker och ...."
"..... gick F. och klippte gräs på sin bostadstomt ...... hördes plötsligt "en väldig smäll". Samtidigt syntes "ett
eldhav" stiga upp från fabrikens plats ...... efter "smällen" upplevde F. att där blev någon sekunds tystnad.
Detta kändes märkligt och overkligt eftersom han samtidigt kunde se "fabriken i delar" flyga både uppåt och
dala nedåt ......... enda kroppsliga påföljd F. fick av explosionen är att det numera "ringer i öronen" på
honom."
"E. hörde ett flygplan gå förbi och strax därefter kom en "fruktansvärd smäll". Samtidigt kände E. att något
slog till mot huvudet ....... E:s minnesbilder av vad som hände i detta tidiga skede är mycket dåliga. Han
menar sig ha varit "borta en kort stund". Då han i egentlig mening återfick minnet befann han sig utomhus
på gatan norr om villan där folk började samlas ......... E. hade fått ett skärsår i ena tinningen från en
kringflygande glasbit och blödde även från några mindre sår i ansiktet."

Citaten ovan är hämtade ur polisens undersökningsprotokoll efter explosionsolyckan med gasol i Emmaboda i
maj 1992 och antyder några förhållanden som behandlas i detta kapitel.
- Vid explosioner kan såväl byggnader som människor skadas men normalt är byggnader, särskilt fönster,
sårbarare än människor.
- Byggnadsskador kan emellertid i sin tur ge skador på människor på grund av glassplitter och ras t ex
- Ofta uppkommer inte enbart skador av tryck utan kombineras med skador av värmestrålning (Kap 11).

Brännbara gaser som släpps ut i luften kan om de antänds, under olyckliga omständigheter,
explodera och ge upphov till så höga tryck att människor och materiel skadas. Explosion
uppstår emellertid inte i samtliga fall även om antändning sker. I detta kapitel förklaras
vissa parametrars betydelse för om och hur explosioner sker. En approximativ metod för
uppskattning av tryck vid gasexplosioner presenteras och skadekriterier för människor och
byggnader anges. Huvudsakligen är det utvändiga gasexplosioner som behandlas men även
tryckkärlsexplosioner, inneslutna explosioner och dammexplosioner berörs.
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10.1 Allmänna begrepp
Karakteristiskt för trycket på visst avstånd från en explosion är i det ideala fallet
(energifrigörelsen sker på en mycket kort tid i en mycket liten volym) att trycket
momentant går upp från normalt lufttryck till ett maximalt värde P+ för att därefter avta
exponentiellt och övergå i ett undertryck P- för att så småningom återgå till normalt
lufttryck (Fig 10.1). Vid explosioner med sprängämnen erhålls det här redovisade
principiella utseendet.

Tryck
t2
I+ =

P

+

∫

t

Övertrycksfas
Undertrycksfas
t3
P

t

-

t

1

t

+

t

Tid
-

t

2

I- =

∫

t

3

Figur 10.1. Karakteristiska parametrar för en ideal luftstötvågs övertrycksfas är maximalt
övertryck P+, övertryckets varaktighet +
I.
ertrycksfasen finns motsvarande parametrar - t och Vanligen menas när man talar om tryckparametrar egenskaperna hos det ostörda trycket.
side

-trycket eller det infallande trycket. Detta är det tryck som

trycket istället faller in vinkelrätt mot väggens plan belastas väggen av det reflekterade
kPa kan
tera
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beräknas (Baker, Cox, Westine, Kulesz & Strehlow, 1983) som

( γ + 1)P s
P r = 2P s +
( γ - 1)P s + 2γ
2

där

[10:1]

P r = skalat reflekterat övertryck = Pr/P0
P s = skalat infallande övertryck = Ps/P0
Pr = reflekterat övertryck (kPa)
Ps = infallande övertryck (kPa)
P0 = atmosfärstryck (1 ⋅ 105 kPa)
γ = 1,4

För låga infallande tryck blir alltså trycket förstorat med en faktor två vid reflektion. I
tabellen nedan redovisas exempel på reflekterat tryck vid olika infallande tryck.

Ps
(kPa)

Pr
(kPa)

Pr/Ps

10

20,8

2,1

20

43,3

2,2

40

91,3

2,3

60

148

2,5

80

209

2,6

100

275

2,8

200

667

3,3

400

1670

4,2

Reflekterat tryck för infallsvinklar mellan 0 och 90 grader finns beskrivna i litteraturen
(Baker, Cox, Westine, Kulesz & Strehlow, 1983). Vid överslag kan man anta att gränsen
mellan infallande tryck och reflekterat tryck går vid 45 grader.
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Trycket från en explosion är mycket kortvarigt. Vid en detonation av t ex 38 kg
propylenoxid blandat i luften uppmättes övertryckets varaktighet på 20 m avstånd till ca
20 ms (Axelsson och Berglund, 1968). 20 ms är den ungefärliga utsvängningstiden
(utsvängningstiden = halva egensvängningstiden) för många byggnadskomponenter. Det
betyder att inte bara tryckets maximivärde bestämmer skadornas omfattning på en byggnad
utan också impulstätheten. Impulstätheten är integralen av trycket med avseende på tiden,
dvs arean under kurvan i tryck-tid-diagrammet.

Ett vanligt sätt att redovisa hur en konstruktion påverkas av dynamisk belastning är att
ange en skadekurva i ett tryck-impulstäthetsdiagram (Fig 10.2). Sådana kombinationer av
tryck och impulstäthet som ger en och samma skada t ex utböjning hos en vägg bildar en
skadekurva. Vid kombinationer av tryck och impulstäthet som ligger under eller till
vänster om skadekurvan uppstår ej den aktuella skadan. Vid kombinationer av tryck och
impulstäthet som ligger över eller till höger om skadekurvan blir skadan större.

Tryck
P

I denna del av diagrammet är trycket kortvarigt i
förhållande till den aktuella konstruktionens
egensvängningstid.

+

I

+

P

Tid

+

Olika kombinationer av tryck (P ) och
impulstäthet (I ) som ger en och
samma skada, t ex en utböjning hos
en vägg, bildar en skadekurva.
+

+

Tryck

P

P

c

+

I denna del av diagrammet är trycket
långvarigt i förhållande till den aktuella
konstruktionens egensvängningstid.
I

+

Tid

I

I

c

+

Figur 10.2. Skadekurva i tryck-impulstäthetsdiagram. Pc och Ic är skadekurvans asymptoter som båda minst måste överskridas för att en viss skada ska uppstå.
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Övertrycket vid en explosion följs alltså av en undertrycksfas (Fig 10.1). Undertrycksfasen
har betydligt längre varaktighet än övertrycksfasen men lägre amplitud. För fallet
detonation av 38 kg propylenoxid blandat i luften blev tryckets negativa varaktighet på 20
m avstånd ca 80 ms (Axelsson och Berglund, 1968). Total varaktighet för övertrycksfas
och undertrycksfas blev alltså ca 100 ms vilket är betydligt längre än utsvängningstiden för
de flesta typer av byggnadskomponenter. Detta betyder att undertrycket oftast har en
mycket liten påverkan på normala byggnadskonstruktioner. Ett undantag är om man har
mycket små explosioner, mindre än 10 kg bränsle, då hela tryck-tid-förloppet är så kort att
även undertrycksfasen påverkar maximalutböjning hos t ex en byggnadsvägg.

En viktig parameter för bestämning av om skadliga tryck uppstår vid en gasexplosion är
hur snabbt förbränningen sker. Harris (1983) anger för t ex propan-luftblandning en
maximal laminär brinnhastighet på 0,52 m/s. Den laminära brinnhastigheten varierar
mellan olika slags gaser (Tab 10.2 i slutet av detta kapitel). Den laminära brinnhastigheten
är den hastighet med vilken flamfronten (vid frånvaro av turbulens) rör sig i förhållande till
den obrända gasen framför sig. Flamhastigheten i ett gasmoln blir emellertid betydligt
högre av två orsaker. På grund av att gasblandningen ökar sin volym vid förbränningen
kommer flamfronten att skjutas framåt, hur snabbt beror på den geometri i vilken
förbränningen sker. Fortast går det i en tunnel eller liknande (endimensionell geometri)
och långsammast vid sfärisk utbredning i fria luften (tredimensionell geometri). Dessutom
uppstår vid flamfrontens utbredning turbulens varvid flamfrontens area ökar och därmed
förbränns mer gasblandning per tidsenhet än vad som skulle varit fallet om flamfronten
varit helt jämn och detta innebär att flamfronten skjuts framåt snabbare.

Turbulensen är alltså en viktig parameter för flamhastighetens storlek och därmed trycket.
Hög turbulens i flamfronten ger en snabb förbränning vilket ökar trycket. Hur stor
turbulensen blir beror på i vilken miljö som flamman breder ut sig i. Om det t ex finns
mycket hinder i flammans väg eller om gasblandningen är mer eller mindre innesluten
uppstår hög turbulens. Även initieringsenergin och koncentrationen av gasen i luften
påverkar flamhastigheten.
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Det är som synes många parametrar som styr hur stort trycket blir och vissa parametrars
betydelse är inte heller fullständigt klarlagda. I detta kapitel presenteras en approximativ
metod för uppskattning av trycket vid gasexplosioner. Vidare presenteras skadekriterier för
olika konstruktioner och människor.

10.2 Tryck från gasexplosioner
Vid explosioner med brännbara gaser blandade med luften är energitätheten lägre än för
sprängämnen och dessutom pågår energifrigörelsen under en längre tid än för
sprängämnen. Van den Berg (1980, 1984) redovisar beräknade tryck-tidförlopp vid
förbränning av ett halvsfäriskt moln av kolväte blandat med luft med stökiometrisk
koncentration (Fig 10.3). I beräkningarna har förutsatts centrisk initiering och jämn
flamhastighet.

Den initiala styrkan hos explosionen är en variabel som i modellen kan varieras mellan 1
och 10. Explosionsstyrka 1 innebär en svag explosion med låg flamhastighet.
Explosionsstyrka 2-10 innebär successivt allt starkare explosioner med högre
flamhastigheter. Flamhastigheterna är emellertid för explosionsstyrka 9 eller mindre
fortfarande lägre än ljudhastigheten (deflagration). Explosionsstyrka 10 innebär en stark
explosion med flamhastighet högre än ljudhastigheten alltså en detonation.

Explosionsstyrkan måste vara känd för att man ska kunna bestämma tryck och
impulstäthet. För närvarande finns ingen enkel metod att bestämma explosionsstyrkan men
hjälpmedel för detta håller på att tas fram.

Det har visat sig i många experiment som gjorts med gasexplosioner där geometrin eller
antalet turbulensskapande hinder varierat inom gasmolnet att flamhastigheten varierar
kraftigt med turbulensen. Om det finns flera volymer med turbulensskapande hinder inom
ett gasmoln som antändes kommer flamhastigheten att accelereras upp där hindren är
många men återgå till ett lågt värde i områden där hindren är få eller saknas. Detta betyder
att det endast är den gas som befinner sig i ett område med mycket hinder eller delvis
inneslutet som kommer att bidra till det tryck som bildas vid en explosion.
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För att uppskatta det tryck som uppstår om en explosiv/brandfarlig gas släppts ut och
antänds efter att den blandat sig med luften föreslås följande metod

1.

Bestäm gasens spridningsområde.

2.

Identifiera områden inom gasens spridningsområde där hög turbulenshos
flamma kan förväntas.

3.

Beräkna energiinnehållet av gasen i aktuellt område.

4.

Uppskatta explosionsstyrkan i aktuellt område.

5.

Bestäm tryck och impulstätheter på olika avstånd.

De olika momenten förklaras nedan i avsnitt 10.2.1 - 10.2.5.
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Ps =

Ps
Po

t+ =

t + co
( E / Po ) 1/ 3

R=

R
( E / Po ) 1/ 3

[10:2, 3 och 4]

Figur 10.3. Tryck (Ps) och varaktighet (t+) från halvsfäriska kolväte-luftexplosioner på
marken (Van den Berg, 1984). P0 = atmosfärstrycket (1 ⋅ 105 Pa), C0 =
ljudhastigheten i luft (340 m/s), E = Energimängd (J), R = avstånd från
molncentrum (m), R0 = molnets skalade radie.
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10.2.1 Bestämning av gasens spridningsområde
Gasens spridningsområde bestäms enligt kapitel 4 - 8. Det är endast området med
koncentrationer som ligger innanför brännbarhetsgränserna (enligt tabell 10.2 i slutet av
detta kapitel) som är intressant vid beräkning av skador från en explosion.

10.2.2 Identifiering av områden med hög turbulens
Inom gasens spridningsområde identifieras områden där hög turbulens hos flamman kan
förväntas. Det kan röra sig om volymer som är delvis inneslutna t ex under skärmtak
och/eller innehåller många hinder t ex mycket rörledningar, tätt placerade tankar eller
andra objekt. Om två eller flera sådana områden ligger nära varandra slås de samman till
en enhet, annars görs tryckuppskattningen med antagandet att de exploderar var för sig.

10.2.3 Beräkning av energiinnehållet
Energiinnehållet av gasluftblandningen i aktuellt område beräknas som produkten av
aktuell volym, andelen brännbar gas och energiinnehållet (Tab 10.2 i slutet av detta
kapitel) hos den aktuella gasen. Eventuellt måste aktuellt område delas upp i delvolymer
om koncentrationerna varierar kraftigt inom området.

10.2.4 Uppskattning av explosionsstyrkan
Som tidigare nämnts saknas enkla metoder för uppskattning av explosionsstyrkan. Kinsella
(1994) samt Baker, Tang och Scheier (1994) redovisar metoder för uppskattning av explosionsstyrkan

grundat

på

parametrar

som

grad

av

inneslutning,

hindertäthet,

initieringsenergi och reaktivitet hos gasen. Båda metoderna ger emellertid resultat som
markant avviker från vissa experiment. Eggen (1994) har utfört ett omfattande arbete för
sammanställning av resultat från experiment och analys av olyckor gällande
gasexplosioner. Avsikten har varit att ta fram en metod för bestämning av
explosionsstyrkan utgående från i stort sett samma parametrar som Kinsella och Baker,
Tang och Scheier. Tillgängliga data uppvisar emellertid en mycket stor spridning vilket
innebär att man ofta inte kan utesluta höga värden på explosionsstyrkan. Ett sätt som man
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kan tillämpa är då att anta att explosionsstyrkan är 10 alltså detonation. Detta ger ett övre
gränsvärde på trycket. I verkligheten uppstår vid vådautsläpp utomhus med
brandfarliga/explosiva gaser ytterst sällan detonation. Som det framgår av diagrammet i
figur 10.3 får man emellertid på lite större avstånd samma tryck för explosionsstyrka 6
(alltså en inte orealistiskt kraftig deflagration) som explosionsstyrka 10. Det betyder att om
man intresserar sig för skador på konstruktioner som inte tål så höga tryck (<20 kPa) får
man ett övre gränsvärde på skadeomfattningen om man antar en explosionsstyrka på 6.

Om antagandet enligt ovan anses alltför mycket på säkra sidan är det möjligt att få en
uppfattning om explosionsstyrkan genom egna experiment i modellskala eller genom
jämförelse med experiment som beskrivs i litteraturen. Det är emellertid inte alltid som
man direkt kan överföra flamhastigheten eller trycket från ett experiment i modellskala till
fullskala. Van Wingerden (1989) anser att för flamhastigheter lägre än 100 m/s kan man
direkt använda sig av modellskaleexperiment. Vid högre flamhastigheter måste man
emellertid kompensera för skalningseffekter. Man kan då få liknande flamhastigheter som
i fullskala om man i modellskaleexperimenten använder gaser med högre flamhastighet
eller med syrgasinblandning i stället för luft.

Det finns också möjlighet att utnyttja olika datorprogram för beräkning av flamhastighet
och tryck i ett begränsat område med mycket turbulens. Exempel på sådana datorprogram
är FLACS (Hjertager, 1982 och 1989) och REAGAS (van den Berg, 1989).

Vid uppskattning av explosionsstyrkan eller vid jämförelse med experiment som är
liknande men kanske inte exakt lika aktuellt fall är det bra att känna till hur olika
parametrar påverkar flamhastigheten och därmed explosionsstyrkan.

Van Wingerden, Vissner och Pasman (1990) redovisar resultat av experiment där det
framgår att flamhastigheten ökar med "blockage ratio" dvs förhållandet mellan hindrens
tvärsnittsarea och den totala tvärsnittsarean där flamman rör sig. Det framgår också att
minskat avstånd mellan hindren ökar flamhastigheten. Skarpkantade hinder ger högre
flamhastighet än runda. Ämnen med hög laminär brinnhastighet ger högre flamhastighet.
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För att en förbränning eller explosion ska komma till stånd fordras förutom bränsle och
syre också en viss initieringsenergi. Minsta erforderliga initieringsenergi bestäms av flera
parametrar, varav de viktigaste är typ av bränsle, bränslets koncentration i luften och
närvaro av andra gaser i blandningen t ex inert gas. Även trycket och temperaturen
påverkar initieringsenergin. Normala variationer i atmosfärstrycket och temperaturen
påverkar emellertid initieringsenergin marginellt (Bond, 1991).

För att en bränsle/luftblandning ska kunna antändas krävs att koncentrationen ligger
mellan brännbarhetsgränserna. På motsvarande sätt krävs för att en explosion av typen
detonation

(se

tidigare)

detonationsgränserna.

För

ska
de

uppkomma
flesta

ämnen

att

koncentrationen

ligger

ligger

mellan

brännbarhetsgränserna

och

detonationsgränserna mycket nära varandra (Tab 10.2). Lägst initieringsenergi krävs vid
koncentrationer som ligger nära stökiometrisk koncentration (men inte alltid exakt där).
Vid avvikelse från stökiometrisk koncentration ökar erforderlig initieringsenergi markant
(Fig 10.4). För bestämning av brännbarhetsgränserna hos ämnen där dessa inte är kända
finns approximativa formler som bl a tar hänsyn till mängden väte och kol som ingår i
ämnet (Bond, 1991, Lewis och von Elbe, 1987).
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Figur 10.4. Initieringsenergier som ger direkt detonation som funktion av förhållandet mellan
aktuell koncentration och stökiometrisk koncentration (vol-% i luft) för olika
ämnen (Moen, 1993; Bull, 1979; Benedick, Guirao, Knystautas & Lee, 1986).

Figur 10.5. Initieringsenergier för antändning som funktion av förhållandet mellan aktuell
koncentration och stökiometrisk koncentration (vol-% i luft) för olika ämnen
(Calote, Gregory, Barnett och Gilmer, 1952; Bond, 1991).
I tabell 10.2 i slutet av detta kapitel redovisas minsta initieringsenergier för olika ämnen.
Initieringsenergin har uppmätts vid blixturladdningar vid väldefinierade experiment.
Blixten går mellan två 3 mm tjocka elektroder. För ämnen där initieringsenergin inte är
känd finns approximativa formler som bl a tar hänsyn till molekylstrukturen (Bond, 1991).

Vid experiment kan det vara enklare att registrera flamhastigheten än trycket. Oppenheim,
Kuhl och Kamel (1972) redovisar resultat av beräkningar som kan användas till att ge
trycket som funktion av flamhastigheten i olika geometrier (Fig 10.6).
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Baker, Cox, Westine, Kulesz och Strehlow (1983) redovisar beräkningar av tryck som
funktion av skalat avstånd för olika brinnhastigheter i centralt initierade sfäriska moln med
konstant flamhastighet.

Figur 10.6. Maximala tryck (innanför flamfronten) som funktion av brinnhastigheten i
olika geometrier enligt Oppenheim, Kuhl och Kamel (1972). Med brinnhastigheten menas den hastighet med vilken den turbulenta flamfronten rör sig
i förhållande till den obrända gasen framför sig. Brinnhastigheten är ca 7
gånger lägre än flamhastigheten.

10.2.5 Bestämning av tryck och impulstäthet
När man vet energin och explosionsstyrkan kan man bestämma trycket och varaktigheten
på olika avstånd (Fig 10.3). Impulstätheten beräknas som om tryck-tidfunktionen vore
triangelformad, dvs som halva produkten av trycket och varaktigheten. Reflekterat tryck
och impulstäthet beräknas enligt ekvation [10:1].

Figur 10.3 gäller för ett halvsfäriskt moln på marken som initieras centriskt. För andra
geometrier på molnet och initieringslägen kan man få andra tryck speciellt nära molnet.
Vanligen är inte moln halvsfäriskt formade utan snarare pannkaksformade om de härrör
från ett momentant utsläpp eller cigarrformade om de härrör från ett kontinuerligt.
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Dessutom initieras moln sällan i mitten utan oftare sker det i randen. Raju (1981) och
Baker, Cox, Westine, Kulesz och Strehlow (1983) redovisar beräkningar på tryck som
visar att radiellt ut från centralt initierade pannkaksformade moln erhålls lägre tryck och
impulstätheter än från halvsfäriska åtminstone i närzonen (ut till ett energi-skalat avstånd
på ca 5). Strehlow (1981) har med beräkningar visat att tryck bestämda med antagande om
halvsfärisk geometri och centrisk initiering kraftigt överskattar tryck som uppstår från
kantinitierade moln med stora sidoförhållanden. Beräkning enligt figur 10.3 som användes
vid överslagsberäkningar ger alltså ofta högre tryck än i verkligheten.

10.3 Skador av tryck
10.3.1 Skador på människor
Skador av luftstötvågor på människor kan indelas i direkta eller primära och indirekta. De
indirekta skadorna kan i sin tur delas upp i sekundära (föremål kastas av explosionen mot
människor) och tertiära (människor kastas iväg av explosionen). Till detta kommer skador
av kollapsande byggnader.

Direkta skador
Den tryckkänsligaste delen i människokroppen är örats trumhinna. Vid alltför höga tryck
går den sönder (trumhinneruptur) och skador på mellanörat kan leda till permanent
hörselskada. En siffra som ofta anges som gräns för trumhinneruptur är 35 kPa (White,
1968; Hirsch, 1968). Människor är naturligtvis olika känsliga och White och Hirsch anger
också gränsen 100 kPa för 50 % trumhinnerupturer. En figur som anger andelen
trumhinnerupturer som funktion av övertrycket redovisas av Hirsch (Fig 10.7). Angivna
värden gäller för en luftstötvåg med brant front.
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Figur 10.7. Procent trumhinnerupturer som funktion av maximala övertrycket (Hirsch,
1968).

Gränstrycket för då lungskador börjar uppkomma anges (White, Jones, Damon, Fletcher
och Richmond, 1971) vara 70 kPa. Motsvarande tryck för övriga skadenivåer anges i tabell
nedan.

Skada

Infallande tryck
(kPa)

Gräns för lungskador (alla skadade)

70

Gräns för dödliga skador (1 % döda)

180

10 % döda

210

50 % döda

260

90 % döda

300

99 % döda

350
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Samtliga angivna siffror gäller för infallande tryck mot en person (vikt 70 kg) med
längsaxeln vinkelrätt mot tryckets utbredning. Vid mycket korta varaktigheter hos
övertrycket (< 0,01 s) kan högre tryck tolereras.

Indirekta skador

Sekundära skador - skador av splitter
Vid utvändiga gasexplosioner kan man ofta bortse från risken att människor ska skadas av
splitter. Däremot kan problemet behöva uppmärksammas vid explosioner inneslutna i
byggnader (Avsnitt 10.3.2) och vid tryckkärlsexplosioner. Baker Cox, Westine, Kulesz och
Strehlow (1983) redovisar beräkningsmodeller för splitterhastigheter och splitterräckvidder
hos delar av tryckkärl med gasformiga ämnen och skadekriterier för människor som träffas
av splitter. Dessutom redovisas modeller för beräkning av det tryck som uppstår i
omgivningen av ett exploderande tryckkärl. Skador av tryck från exploderande tryckkärl är
ofta små jämfört t ex med skador av utsläppta brännbara/explosiva gaser. Baker, Kulesz,
Ricker, Westine, Parr, Vargas, Moseley (1978) redovisar en modell för beräkning av
kastlängder hos tryckkärl med flytande ämnen t ex propan. Ett sådant tryckkärl kan kastas
iväg som en raket mycket långt beroende på att vätskan övergår till gas på grund av
trycksänkningen vid sönderbrytningen. Gasen strömmar ut genom öppningen i kärlet på ett
sätt liknande funktionen i en raketmotor. Splitter från t ex exploderande tryckkärl innebär
oftast förhållandevis små risker för människor eftersom det ofta rör sig om ett mycket litet
antal splitter som sprids över ett stort område.

Tertiära skador
Tertiära skador uppkommer genom att kroppen accelereras av trycket och sedan bromsas
upp då den träffar något föremål eller marken. Skador på grund av uppbromsningen är de
mest betydande. Viktiga parametrar för bestämning av skadeomfattningen är hastighetsförändringen, anslagsytans karaktär och vilken del av kroppen som slår i.
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White (1968, 1971) och Clemedsson, Hellstrom och Lingren (1968) anger följande
anslagshastigheter och skadenivåer för huvudet

Andel skallfrakturer

Anslagshastighet (m/s)

Vanligen inga frakturer

3,05

Gränsvärde

3,96

50 % frakturer

5,49

Nästan 100 % frakturer

7,01

För hela kroppens anslag anger White (1971) följande anslagshastigheter och skadenivåer

Andel döda

Anslagshastighet (m/s)

Vanligen inga döda

3,05

Gränsvärde

6,40

50 % döda

16,5

Nästan 100 % döda

42,1

I tabellerna ovan är det antaget att anslaget sker mot en hård yta.
Figurerna 10.8 och 10.9 visar erforderliga kombinationer av tryck och skalad impuls
som krävs för att kasta iväg en kropp till hastigheterna enligt ovan.
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100
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Övertryck (kPa)
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5
2
1
0,5
0,2
0,1
0,1

0,5

1
5
10
50 100
Skalad impulstäthet (kPas/kg1/3)

500 1000

3,05 m/s (säkert)
.
3,96 m/s (gränsvärde)
5,49 m/s (50 % frakturer)
7,01m/s (nästan 100% frakturer)

Figur 10.8.Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet (dvs aktuell
impulstäthet i kPas dividerad med kubikroten ur ivägkastad persons
kroppsvikt i kg) som ger allvarliga skador vid islag av huvudet (Baker
et al., 1983).
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Skalad impulstäthet (kPas/kg1/3)
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.
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5,49 m/s (50 % frakturer)
7,01m/s (nästan 100% frakturer)

Figur 10.9.Kombinationer av övertryck och skalad impulstäthet (dvs aktuell
impulstäthet i kPas dividerad med kubikroten ur ivägkastad persons
kroppsvikt i kg) som ger allvarliga skador vid islag av kroppen
(Baker et al., 1983).

10.3.2 Skador på byggnader
Skador på fönster
Vanliga fönsterrutor är mycket känsliga för explosioner. Glasrutornas storlek, sidoförhållande och tjocklek påverkar motståndsförmågan liksom glasrutans inspänning och
små skador i glaset. Detta gör att avstånd till där fönsterrutor krossas vid en explosion
varierar mycket. Enkla rutor har mindre motståndsförmåga än isolerrutor. Splittringstrycket för en 3 mm tjock glasruta med sidomåtten 1 ⋅ 1 m är ca 4,5 kPa (Forsén
och Selin, 1991). Detta är vad rutan normalt (50 % gräns) klarar vid statiskt tryck. För
sprängladdningar på upp till 10-tals kg är varaktigheten så kort att rutan tål högre tryck.
För tryck från gasexplosioner kan man emellertid normalt inte räkna med så kort
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varaktighet att rutan tål högre tryck. 4,5 kPa är alltså det verkliga trycket som rutan tål.
Om t ex ett infallande tryck på 2,2 kPa reflekteras vinkelrätt mot en ruta belastas rutan
av 4,5 kPa och krossas alltså. Empiriska värden som gäller amerikanska förhållanden
har beskrivits av Reed (1973). Enligt dessa krossas 1 % rutor totalt i bebyggelse vid ett
infallande tryck på ca 1 kPa, 10 % vid ca 3 kPa och 50 % vid ca 10 kPa.

Skador på väggar
Precis som för fönsterrutor är det stor spridning i avstånd till där byggnadsdelar i övrigt
skadas vid en explosion. Det finns dessutom ett brett spektrum av skadenivåer för t ex
byggnadsväggar. Lindriga skador kan vara fina sprickor i puts eller obetydliga förskjutningar av icke bärande väggar. Allvarliga skador kan vara total sönderbrytning och ras
av bärande väggar. Det är därför normalt inte praktiskt möjligt att i en riskanalys i detalj
bestämma skadeomfattning vid olika vådahändelser. I den här följande framställningen
görs valet att endast redovisa kriterier för skadetyper som är av väsentlig betydelse för
beräkning av skador på människor i byggnader. I andra arbeten (Lindqvist, Forsén,
Holm och Hägglund, 1989 och Lindqvist, Forsén, Holm, Hägglund och Onnermark,
1991) rörande beräkningsmodeller av skador på byggnader och människor i byggnader
har begreppet skadezoner använts. Väggraszon definieras t ex som de utrymmen i en
byggnad där en bärande vägg (eller takbjälklag) har kollapsat. I bostadshus är det vanligt
med en längsgående bärande vägg i mitten av huset. Om en långsida i ett bostadshus
kollapsat innebär detta då oftast att halva byggnaden (den mot explosionen) ingår i
väggraszonen. För arbetsplatsbyggnader kan man räkna med att väggraszonen sträcker
sig 5 m in i byggnaden om ytterväggen raseras. Andelen döda i väggraszonen förväntas
bli ca 1/3 och andelen allvarligt skadade också ca 1/3.

Som tidigare beskrivits beror skadeomfattningen både av trycket och impulstätheten.
För att en skada ska uppkomma krävs både ett visst karakteristiskt tryck Pc och en
karakteristisk impulstäthet Ic. Pc och Ic utgör i ett tryck-impulstäthetsdiagram
asymptoter för en skadekurva (Fig 10.2). Huruvida en viss skada uppstår kan
kontrolleras grafiskt
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eller med formeln (Granström, 1958)

Ic Pc
+
≤ 1 ⇒ uppnådd skada
I+ P+

[10:5]

Karakteristiska tryck och impulstätheter för kollaps av olika väggtyper anges nedan i
tabell 10.1. Det saknas i stor utsträckning data på spridning av angivna värden som får
anses vara 50 %-iga skadenivåer. Datorprogrammet VASDIP (1990) anger dock även
beräknade värden för 0 % och 100 % skador. Vanligen skiljer det ungefär en faktor 2 för
steg från 0 % till 50 % och från 50 % till 100 % både för impuls och tryck.
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Tabell 10.1. Karakteristiska tryck och impulstätheter för kollaps av olika väggtyper
(Lindqvist, Forsén, Holm, Hägglund och Onnermark, 1994).
______________________________________________________________________
Typ av konstruktion
Beteckn.
Vån.höjd
Pc
Ic
(m)
(kPa)
(kPas)
______________________________________________________________________
Byggnader med stomme i
platsgjuten betong:
Bärande ytterväggar av 20 cm
betong (och invändiga pelare)
Lätta utfackningsväggar
(plåtkassetter) i pelarhus
Medeltunga utfackningsväggar
(regelstomme och fasadtegelskal)
i pelarhus
Bärande tvärväggar och utfackade
längsgående ytterväggar:
Gavel med 16 cm betong
Långsida (regelstomme och
fasadtegelskal)
Cellhus med bärande ytterväggar
av 15 cm betong

B1TN

3,5

200

2,5

B2LN

3,5

5

0,5

B2MN

3,5

5

1,0

B3MN

2,5
200

2,5

10

1,0

200

2,5

B4TN

2,5

Byggnader med stomme i
monterad betong:
Hallbyggnad med ytterväggar
av 25 cm lättbetongelement
(spännvidd 6 m)
P1MH
6,0
5
0,5
Hallbyggnad med ytterväggar
av sandwichelement (betongisolering-betong), (spännvidd 4 m)
P1TH
8,0
6
2,8
Pelar-balkstomme med ytterväggar
av sandwichelement
(betong-isolering-betong)
P1TN
3,5
200
3,1
Elementhus med ytterväggar av
sandwichelement
(betong-isolering-betong)
P2TN
2,5
200
3,1
______________________________________________________________________
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Tabell 10.1. (forts.) Karakteristiska tryck och impulstätheter för kollaps av olika
väggtyper (Lindqvist, Forsén, Holm, Hägglund och Onnermark,
1994).
______________________________________________________________________
Typ av konstruktion
Beteckn.
Vån.höjd
Pc
Ic
(m)
(kPa)
(kPas)
______________________________________________________________________
Byggnader med stomme i stål:
Hallbyggnad med lätta ytterväggar (profilerad plåt på
stålreglar, spännvidd 6 m)
Pelarhus med lätta utfackningsväggar (stålreglar med utvändig
plåtbeklädnad)
Pelarhus med medeltunga utfackningsväggar (regelstomme och
fasadtegelskal)
Hallbyggnad med tunga ytterväggar (2 halvstens tegelmurar med mellanliggande
isolering)
Byggnader med murad stomme:
Småhus med yttervägg av 250 mm
lättbetong
Flerfamiljshus med 1-stens
bärande ytterväggar
Äldre tegelbyggnad (1,5-stens
yttervägg)

S1LH

7,5

5

0,5

S1LN

3,5

15

1,5

S1MN

3,5

15

1,0

S1TH

7,5

2,5

0,3

M1LS

2,5

25

0,5

M1TN

3,0

80

1,5

M2TN

3,0

200

1,8

Byggnader med trästomme:
Plank- och timmerhus
T1MN
3,0
20
0,6
Hallbyggnad med pelare/balkstomme (väggbeklädnad träpanel
på träreglar, spv 6 m)
T2LH
6,0
2
0,1
Hallbyggnad med regelstomme
(väggbeklädnad träpanel)
T3LH
3,0
1
0,1
Större hus med regelstomme
(väggbeklädnad träpanel)
T3LN
3,0
2
0,2
Småhus med regelstomme
(yttervägg med 1/2-stens
fasadtegelskal)
T3MS
2,5
10
0,8
______________________________________________________________________
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Vid explosioner inne i byggnader kommer tryckets maximivärde att bestämmas av
mängden brännbart material i förhållande till rumsvolymen. Vid stökiometrisk
koncentration kommer övertrycket att bli ca 750 kPa för de flesta kolväten (Harris,
1983) vilket är högre än samtliga karakteristiska tryck enligt tabell 10.1. Eftersom
trycket har en viss stigtid kommer också maximitrycket att bestämmas av areornas
storlek på eventuella läckage (t ex fönsters). Ett visst läckage till utemiljön startar
nämligen genom dessa så fort som trycket börjar byggas upp inne i utrymmet. Modeller
för beräkning av stigtider och maximala tryck för olika ämnen och läckageareor finns i
litteraturen (Harris, 1983; Bartknecht, 1981). För många vanliga gaser t ex propan som
befinner sig i stökiometrisk koncentration med luften krävs mycket stora läckageareor
(kanske en hel sidovägg i ett rum) för att trycket inte ska bli så högt att vanliga
byggnader skadas. Vid gasexplosioner inne i byggnader kan oförbränd gas tryckas ut
och ge upphov till sekundära explosioner utanför (Schacke och Siwek, 1992).

Ett mycket stort antal ämnen kan i form av damm antändas och förorsaka explosioner
med höga tryck (Field, 1982; Bartknecht, 1989; Eckhoff, 1991). Sådana ämnen är
naturliga organiska material (säd, linne, socker etc), syntetiska organiska material (plaster, organiska pigment, pesticider etc), kol och torv samt metaller (aluminium, magnesium, zink, järn etc). Även vid explosionsavlastning i samband med dammexplosioner
kan damm föras ut och vid tillgång till syre utanför inneslutningen ge en sekundär
explosion som kan förorsaka större skadeverkningar än den primära explosionen (Stock,
Schuman och Wirkner-Bott, 1992).

10.4 Tillämpningsexempel
I detta avsnitt visas hur skador av tryck bestäms vid initiering av ett utsläpp av propan
över ett industriområde (Fig 10.10).

Bedömningen görs att hög turbulens hos flamman endast uppträder inom volymen som
begränsas av skärmtaket. Energiinnehållet i aktuell volym beräknas som produkten av
volymen, andelen brännbar gas (vilken antas ha beräknats till 5 vol-%) och gasens
energiinnehåll.
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Skärmtakets bottenarea är 4,5 ⋅ 11,5 m. Aktuell volym blir således 11,5 ⋅ 4,5 ⋅ 3 = 155
m3
Gasens energiinnehåll (tabell 10.2) = 86,4 MJ/m3

Energiinnehållet i aktuell volym blir då
155 ⋅ 0,05 ⋅ 86,4 MJ = 670 MJ

Explosionsstyrkan 10 antas (detonation)

Läckande tank med propan
Gasmolnets utbredning
(kontur visar nedre
brännbarhetsgräns)
Kontrollrumsbyggnad
med ytterväggar av
15 cm armerad betong

Ett antal rörledningar
och mindre tankar
under ett 3 m högt
skärmtak

Byggnad med väggar
av 25 cm lättbetongelement inrymmande
kontor och personalutrymmen

Figur 10.10. Kartskiss över ett industriområde med utsläpp av propan.

Bestämning av tryck och impulstäthet på olika avstånd sker enligt figur 10.3 och
redovisas i tabell nedan.
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Avstånd från
centrum
skärmtak (m)

Energiskalat
avstånd

Ps
(kPa)

Pr
(kPa)

t+
(s)

Is
(kPas)

Ir
(kPas)

5

0,265

869

4831

9,43 10-3

4,10

22,8

7

0,371

337

1331

8,57 10-3

1,44

5,70

10

0,530

146

443

8,33 10-3

0,608

1,85

20

1,06

35,7

81,8

1,34 10-2

0,239

0,548

30

1,59

19,1

41,2

1,64 10-2

0,157

0,338

40

2,12

12,3

25,9

1,89 10-2

0,116

0,245

60

3,18

7,27

15,0

2,14 10-2

0,0778

0,161

80

4,24

5,12

10,5

2,29 10-2

0,0586

0,120

100

5,30

4,15

8,45

2,44 10-2

0,0506

0,103

150

7,96

2,80

5,60

2,50 10-2

0,0350

0,070

200

10,6

2,00

4,00

2,57 10-2

0,0257

0,0514

Olika skador bestäms enligt kapitel 10.3. Observera att här endast beräknas skador av
tryck. Skador av värmestrålning beräknas enligt kapitel 11.
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Avstånd Trumhinne- Döda av
Skalad
Skallfrakturer Kastskador Fönster(m)
skador
lungskado impulstäthet
(%)
kropp
skador
(%)
r
(kast 70 kg
(%)
(%)
(%)
person)
5

100

100

0,995

100

100

7

95

95

0,349

100

50

10

70

0

0,148

0

0

20

6

0

0,0580

0

0

30

1

0

0,0381

0

0

40

0

0

0,0281

0

0

60

0

0

0,0189

0

0

80

0

0

0,0142

0

0

100

0

0

0,0123

0

0

150

0

0

0,0085

0

0

200

0

0

0,0062

0

0

50

10

Tabellen ovan redovisar olika typer av skador på olika avstånd. Det framgår att det
endast är i en relativt liten zon närmast explosionen (< 10 m) som riktigt allvarliga
skador på människor ute i det fria inträffar.
Avståndet till kontrollrumsbyggnaden är ca 25 m. Karakteristiskt tryck och impulstäthet
för dess väggtyp är (tabell 10.1) 200 kPa och 2,5 kPas. Reflekterat tryck och impulstäthet på 25 m avstånd är ca 50 kPa och ca 0,40 kPas. Enligt ekvation [10:5] erhålls:
2,5/0,4 + 200/50 = 10,3 > 1 alltså ingen kollaps av väggen.

Avståndet till kontors- och personalutrymmesbyggnaden är ca 20 m. Karakteristiskt
tryck och impulstäthet för dess väggtyp är (tabell 10.1) 5 kPa och 0,5 kPas. Reflekterat
tryck och impulstäthet på 25 m avstånd är ca 82 kPa och ca 0,55 kPas. Enligt ekvation
[10:5] erhålls: 0,5/0,55 + 5/82 = 0,97 < 1 alltså kollapsar väggen vänd mot explosionen.
Raszonen beräknas omfatta ca halva byggnaden där 1/3 beräknas dö. Om det t ex fanns
12 personer i byggnaden dödas alltså 2 av dessa.
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10.5 Beteckningar
C0

Ljudhastigheten i luft = 340 m/s (normalvärde)

E

Energimängd

I+

Övertryckets impulstäthet

Pas

I-

Undertryckets impulstäthet

Pas

Ic

Karakteristisk impulstäthet för viss skada på en viss konstruktion

Pas

Ir

Reflekterad impulstäthet

Pas

Is

Side-on impulstäthet

Pas

P0

Atmosfärstryck (absolutvärde) = 1 ⋅ 105 Pa (normalvärde)

P+

Maximalt övertryck

Pa

P-

Maximalt undertryck

Pa

Pc

Karakteristiskt tryck för viss skada på en viss konstruktion

Pa

Pr

Reflekterat övertryck

Pa

Ps
_
Pr
_
Ps

Side-on övertryck

Pa

R
_
R
_
R0

Avstånd
Dimensionslöst eller skalat avstånd (= R/(E/P0)1/3)

t+

Övertryckets varaktighet

s

t-

Undertryckets varaktighet

s

J

Dimensionslöst eller skalat reflekterat tryck ( =Pr/P0)
Dimensionslöst eller skalat side-on tryck ( =Ps/P0)
m

Dimensionlös eller skalad molnradie
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_
t+
γ

Dimensionslös eller skalad positiv varaktighet
( =t+ ⋅ C0/(E/P0)1/3)
Förhållande mellan spec. värmekapaciteten vid
konstant tryck och konstant volym = 1,4 (normalvärde)
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10.7 Tabell med fysikaliska data
Tabell 10.2. Förbränningsegenskaper för några olika ämnen (Referenser: 1)Harris
1983; 2)Bond, 1991; 3)Baker, Cox, Westine Kulesz och Strehlow, 1983,
4)IVA, 1981.
Ämne

Stökiometrisk
konc.
(vol-%)

Brännbarhetsgränser vid
25 °C
(vol-%)

Detonationsgränser
(vol-%)

Energiinneh.
(MJ/m3
bränsle)

Självantänd.
temp.
(K)

Min. initieLaminär
ringsenergi vid brinnhastighet
25 °C
(m/s)
(mJ)

Acetylen
C2H2

7,7

1)

2,5-80 1)

2,0-100 4)

51

578

1)

0,02

1)

1,6

1)

Butan
C4H10

3,1

1)

1,9-8,5 1)

2,5-5,0 4)

112,4 1)

678

1)

0,25

1)

0,5

1)

Etylenoxid
C2H4O

7,8

3,0-80 2)
3,7-100 2)

6,0-24 4)

702
713

2)
2)

0,06

2)

Metan
CH4

9,5

1)

5,0-15 1)

1)

0,29

1)

Propan
C3H8

4,0

1)

2,0-9,5 2)
2,1-9,5 2)
2,2-9,5 1)

Propen
(propylen)
C3H6

4,5

Propyn
C3H4

1)

34

1)

813

2,0-9,0 4)

86,4

1)

723 1)2)
743 2)
766 2)

2,0-11,1 4)

3,5-8,5 4)

81,5

1)

5,0

1,7- 2)
3,4-10,8 4)

6,5-10 4)

Propylen-oxid
C3H6O

5,0

2,1-22 2)
2,3-36 2)
2,8-37 2)

2,7-14,4 4)

Väte
H2

30

1)

4,0-75 1)

10,2

1)

0,25 1)2)
0,48 2)

0,11

2)

722
737

2)
2)

0,13

2)

847

1)

0,02

1)

Omvandling mellan koncentrationer som anges som massandelar och som anges som
volymandelar kan göras med följande formler
 ρg 
Yg = C g ⋅   ⋅
 ρa 

ρ 
C g = Yg ⋅  a  ⋅
 ρg 

1

[10:6]

ρg 

1− C g 1 − 
ρa 


1

[10:7]

ρ

1 + Yg  a − 1
 ρg 
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där

Yg = koncentrationen i massandelar
Cg = koncentrationen i volymandelar
ρg = gasens densitet (kg/m3)
ρa = luftens densitet (kg/m3)
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11 VÄRMESTRÅLNING

Figur 11.1. Den 21:a juni 1970 rämnade en järnvägsvagn som ursprungligen innehöll 120 m3 LPG
(liquified petroleum gas, oftast propan). 120 m3 flytande propan motsvarar ca 70 ton. Brännbart material
på upp till 350 m antändes. Olyckan skedde i Crescent City, Illinois i USA. Eldklotet filmades av en
händelse och kunde mätas upp till ca 200 m diameter (Strehlow och Baker, 1976).

Brännbara ämnen som blandas med luften avger om de antänds kemiskt bunden energi
som till stor del utgörs av värme. Värmen strålar ut från reaktionsområdet och kan ge
skador på människor och materiel. Med de beräkningsmodeller som beskrivs i detta
kapitel kan man få en uppfattning om hur stora värmestrålningsskadorna kan bli för
olika typer av olyckor.
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Om det brännbara ämnet relativt långsamt avdunstar från en vätskeyta och antänds talar
man om en pölbrand.

En jetflamma uppstår om det brännbara ämnet under tryck strömmar ut i luften, mer eller
mindre kontinuerligt och därefter antänds.

Om det brännbara ämnet har förgasats och
blandat sig med luften före antändning kan
man få en flamfront som rör sig genom
gasblandningen.

Ett eldklot blir följden av en s k BLEVE
(Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion).
Denna uppstår om en brännbar substans, under tryck, i vätskeform, plötsligt (momentant) strömmar ut i luften och antänds. Utströmningen kan t ex bero på att tryckbehållaren utsätts för brand från utsidan.

För att bestämma skadornas omfattning på grund av värmestrålning görs en beräkning i
två steg. I första steget ingår att bestämma strålningen på olika avstånd. Både energin
(strålningsdosen) och effekten (strålningsnivån) är viktiga för bedömningen av
skadeomfattningen. Därefter undersöks hur mottagande objekt, t ex människor och
byggnader, påverkas av den aktuella strålningen.
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11.1 Bestämning av strålning
11.1.1 Allmänna begrepp
Strålningen (emissionen) från en idealt svart kropp blir enligt Stefan-Boltzmanns lag

Ps = σ ⋅T4
där

[11:1]

Ps = utstrålad (emitterad) effekt (W/m2)
σ = 5,67 ⋅ 10-8 (W m-2 K-4)
T = temperaturen (K)

Från verkliga ytor blir emellertid alltid strålningen mindre vilket kan uttryckas som

P = ε ⋅ Ps
där

[11:2]

ε = emittansen

Emittansens storlek beror på sammansättningen av det material som brinner och på dess
förbränningsprodukter (främst koldioxid, vatten och sot).

Värmestrålningen från en yta A1 som faller in mot en yta A2 på visst avstånd kan beskrivas
med följande formel
P 12 = P 1 ⋅ τ a ⋅ F 12
där

[11:3]

P12 = infallande strålning från A1 till A2 (W m-2)
P1 = strålningen från ytan A1 (W m-2)
τa = transmissionsförmågan
F12 = vinkelkoefficienten för A1 mot A2

Hur utsänd strålning beräknas från olika källor beskrivs i avsnitt 11.1.2.
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Transmissionsförmågan tar hänsyn till att den utsända strålningen delvis absorberas av
luften mellan strålkällan och mottagaren. Detta beskrivs i avsnitt 11.1.3.

Vinkelkoefficienten beskriver hur stor del av strålningen från ytan A1 som träffar ytan A2.
Detta är en rent geometrisk faktor som kan beräknas för varje given ytkonfiguration. Detta
beskrivs i avsnitt 11.1.3.

I första steget som beskrivs nedan ingår alltså att beräkna egenskaperna hos olika
värmestrålningskällor, t ex ett eldklots diameter, varaktighet och utstrålning. Vidare ingår
att beräkna energin och effekten hos strålningen på olika avstånd.

11.1.2 Källans egenskaper
Pölbrand
Vid en pölbrand med cirkulär pöl kan flammans geometri approximeras med en cylinder
där flammans diameter, df, är lika stor som pölens diameter, dp. Flammans höjd, hf, kan
beräknas
som (Thomas, 1963)

hf


= d p ⋅ 42 
 ρ



g ⋅ d p 

b′

0,61

[11:4]

förutsatt att man bortser från vindens inverkan och att

0,8 < hf/df< 4

där

b´ = förbränningshastigheten per ytenhet (kg m-2 s-1)
ρa = luftens densitet = 1,29 (kg m-3)
g = tyngdaccelerationen = 9,81 (m s-2)

För en rektangulär pöl kan man om sidoförhållandet är mindre än 2 räkna ut en ekvivalent
diameter (deq) som (CPR 14E)

deq = 4 · pölarean/pölomkretsen

[11:5]

- 316 -

11 Värmestrålning
______________________________________________________________________

Om sidoförhållandet är större än 2 kan man dela in pölen i så många delar att för varje del
sidoförhållandet är mindre än 2. Pölbranden kan därefter ses som en plan strålande yta.
Om det blåser kommer flamman att vinklas. Beräkningsanvisningar för detta fall finns i
litteraturen (CPR 14E, Mudan, 1984).
Förbränningshastigheten har för många ämnen uppmätts vid experiment eller bestämts
teoretiskt (Tab 11.1).
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Tabell 11.1. Förbränningshastigheter för några olika ämnen vid pölbrand på land. (Referenser: 1) Babrauskas, 1983, värdena är teoretiska högsta värden; 2)Eyre,
1982, värdena gäller för pöl med 20 m diameter; 3)Andersson, 1992.)
Ämne

Kemisk formel

Butan
Bensen
Hexan
Heptan
Xylen

C4H10
C6H6
C6H14
C7H17
C8H10

Aceton
Bensin
Kerosene (flygbränsle)
Fotogen
MC-77, JP-4 (flygbränsle)

C3H6O

Förbränningshastighet (b´)
(kg · m-2s-1)
0,078
1)
0,085
1)
0,074
1)
0,10
1)
0,090
1)
0,041
0,048
0,039
0,039
0,051

1)
1)
1)
1)
1)

JP-5 (flygbränsle)
Transformatorolja
Eldningsolja (tung)
Råolja
Metanol

CH3OH

0,054
1)
0,039
1)
0,035
1)
0,022-0,045 1)
0,017
1)

Etanol
Väte (flytande)
LNG (flytande)
LPG (flytande)
Etan (flytande)

C2H5OH
H2
CH4 (vanligen)
C3H8 (vanligen)
C2H6

0,015
0,169
0,11
0,13
0,067

1)
1)
2)
2)
3)

Pentan
Hexan
Heptan
Oktan (n-)
Nonan(n-)

C5H12
C6H14
C7H16
C8H18
C9H20

0,090
0,080
0,077
0,074
0,070

3)
3)
3)
3)
3)

Isobutan
Eten
Propen
Buten
Cyklohexan

C4H10

0,092
0,070
0,069
0,087
0,089

3)
3)
3)
3)
3)

0,10
0,088
0,083
0,084

3)
3)
3)
3)

Cyklopentan
Metylcyklopentan
Toluen
Etylbensen

Förbränningshastigheten kan också bestämmas med empiriska formler (CPR 14E)
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b′ = 1,0 ⋅ 10 − 3
där

hc
hv + c v ∆ T

[11:6]

hc = energivärde (J kg-1)
hv = ångbildningsvärme (J kg-1)
cv = materialets specifika värmekapacitet (J kg-1 K-1)
∆T = skillnaden mellan kokpunkten och omgivningstemperaturen

(K)

Värden på hc, hv och cv för olika ämnen redovisas i tabell 11.4 i slutet av detta kapitel.

För vätskor med kokpunkt under omgivningstemperaturen kan formeln också användas
men då bortfaller termen cv · ∆T.

Värden på utstrålning mätt vid experiment med pölbränder finns tillgängliga för vissa
ämnen (Tab 11.2).

Sotmängden (beroende på ofullständig förbränning pga syrebrist i mitten) ökar vanligen då
flammans (eldklotets) storlek ökar.

Om strålningen inte uppmätts för ett visst ämne kan den approximativt beräknas med hjälp
av brinnhastighet och energivärde. Det är då nödvändigt att välja ett värde på den andel av
energin som strålar ut ("radiation fraction"). Ett lämpligt maxvärde är 0,35 för andelen av
energin som strålar ut (CPR 14E).

Strålningen per ytenhet beräknas sedan som (Moorehouse och Pritchard, 1982)

P =

0,35 ⋅ b′⋅ hc
1 + 4 hf / d f

W / m2

[11:7]
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Tabell 11.2. Strålning från pölbränder (medelvärden) mätt vid experiment med olika
ämnen
och olika pölstorlekar. Angivna utstrålningar gäller hela flammans yta.
Lokalt
kan utstrålningen vara högre.
Ämne
LNG
LNG
LNG

Pöldiameter
(m)
20
15; 24
29 (max)

Utstrålning
(kW m-2)
153
52; 36
203

LPG

20

48

Propan (kyld)

30 (max)

43

Heptan
Toluen
Isobutylalkohol
Hexan

3
3
3

100
53
85

1
2
3
4
5
6
(MC-77, 0,5-10

Flygbränsle
JP-4)
Flygbränsle (JP-5)
Metanol
Pentan
Eten

3
3
1,0
2,5

Anmärkning
Mizner och Eyre, 1982. (LNG på land)
May och McQueen, 1973 (LNG på land)
Blackmore, Colenbrander och Puttock, 1982
(LNG på vatten)
Mizner och Eyre, 1982 (LPG på land,
"mycket rök")
Blackmore, Colenbrander och Puttock, 1982
(utsläpp på vatten)
Mangialavori och Rubino, 1992
Mangialavori och Rubino, 1992
Mangialavori och Rubino, 1992
Mangialavori och Rubino, 1992

53
69
107
133
129
137
60-130

Hägglund och Persson, 1976 (kvadratiska
pölar, störst utstrålning för 2 m pölsida)
Alger, Corlett, Gordon och Williams, 1979
Alger, Corlett, Gordon och Williams, 1979
Modak, 1978
Modak, 1978

110
70
61
130

Jetflamma
Kontinuerlig utströmning av ett brännbart ämne i gas eller vätskeform från ett tryckkärl
eller en trycksatt ledning leder till att luft sugs in i strålen och blandar sig turbulent med
ämnet. Antänds en sådan stråle får man en jetflamma. I flammans gränsskikt kommer
blandningen att vara i stort sett stökiometrisk med optimal förbränning, dvs sådan att
luftens syre precis räcker till att förbränna bränslet fullständigt.
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Längden hos en sådan flamma (Lf) beräknas som avståndet till stökiometrisk
koncentration (xs) enligt avsnitt 6.2 - 6.4.

Lf = xs

[11:8]

Även flammans diameter (df) antas överensstämma med avståndet i sidled till
stökiometrisk koncentration enligt avsnitt 6.3 - 6.4. För värmestrålningsberäkningar görs
förenklingen att flamman har formen av en cylinder med diametern

deq = 0,15Lf

[11:9]

De antagna dimensionerna för flamman stämmer väl med experimentella resultat (Hirst,
1986, Cowley och Tam, 1989 samt Cowley och Pritchard, 1991)

För jetflammor rekommenderas (CPR 14E) att man ska välja dubbla värdet av
utstrålningen jämfört med en icke sotande pölbrand (dp=1 m).

Flamfront i gasmoln blandade med luft före antändning
Om ett utsläpp av brännbart ämne blandar sig med luften och först därefter antänds kan en
förbränning uppstå där flamfronten breder ut sig med en hastighet som bl a påverkas av
inneslutningar och hinder i flamfrontens väg. Om bränsleluftblandningen är mer eller
mindre innesluten eller om det finns mycket hinder i flammans väg kan flamfronten få så
hög hastighet att ett övertryck skapas (Kap 10). Även om flamfrontens hastighet är låg,
man kan räkna med 1-10 m/s (CPR 16E, Maplin, TNO) vid förbränning utan närvaro av
hinder, måste man ta hänsyn till värmen som utvecklas.

För personer som befinner sig inne i det brinnande molnet kommer kontakten med
flamfronten att innebära att de med stor sannolikhet får mycket allvarliga eller dödliga
skador. Skadorna härrör i första hand från att kläderna antänds, vilket i sin tur ger
omfattande brännskador på kroppen. Även byggnader inne i molnet riskerar att antändas
och därmed även de människor som finns i byggnaderna pga sekundär påverkan. För
människor och materiel utanför det brinnande molnet kan man emellertid räkna med så
små skador att de är försumbara jämfört med skadorna inne i molnet (CPR 14E).
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BLEVE
Värmestrålningen från en BLEVE härrör från det eldklot av brinnande gas eller aerosol,
som pga sin låga densitet jämfört med omgivande luft, snabbt stiger uppåt. Det brännbara
ämnet blandas med luften pga turbulensen, som uppstår vid stigningen, och förbränns
snabbt. Till att börja med har det brinnande molnet en halvsfärisk form på marken,
halvsfären växer för att så småningom lätta och stiga upp i luften, varvid formen på
eldklotet blir mer eller mindre sfärisk. Eldklotet fortsätter att växa (Crocke & Napier,
1988) och stiga uppåt men man kan (enl. Baker et al. 1983) för de flesta ämnen anta att en
maximal storlek snabbt erhålls och som bibehålls under en förhållandevis lång tid, för att
mot slutet av sin förbränning innan eldklotet kollapsar skymmas av rök och kondenserad
vattenånga. Eldklotet kyls av den luft som sugs in vid förbränningen och det kyls också av
den strålning som avges.

Egenskaperna för sådana här eldklot har undersökts både teoretiskt och experimentellt,
särskilt i modellskala. Resultat från storskaliga experiment och olyckor finns också
tillgängliga.

Viktiga parametrar är:
eldklotets diameter D, varaktighet t och utstrålning.

Olika författare presenterar olika samband mellan eldklotsdiameter och massa hos
bränslet. Ofta är sambanden av typen
D = a ⋅ Mb

[11:10]

där M är massan hos bränslet och a och b är konstanter. Värdet på konstanten b varierar
ofta ganska marginellt, medan värdet på a kan variera kraftigt. Förklaringen kan vara att
sambanden baserar sig på experiment eller beräkningar för olika ämnen med olika
eldklotstemperaturer eller på experiment i olika skalor.

Ofta redovisas samband baserade på experiment med flytande raketbränsle där syre ingår i
bränslet och därmed också i massan.

- 322 -

11 Värmestrålning
______________________________________________________________________

Värdet på b anges ofta vara 1/3 vilket överensstämmer med en dimensionsanalys utförd av
Baker et al. (1983) och detta värdet väljs här.

För konstanten a väljs värdet 6,5 som stämmer väl med många referenser.

Således får man för brännbara gaser
D = 6,5 ⋅ M 1 / 3

[11:11]

Även uttryck på eldklotsvaraktigheten varierar hos olika referenser. I CPR 14E anges
uttrycket

t = 0,85 ⋅ M 0,26

[11:12]

Varaktigheten hos eldklot kan vara svår att bestämma pga att det inte finns någon skarp
avslutning då eldklotet kallnar. Utsläppstiden av substansen kan också påverka eldklotets
varaktighet (Roper, Arner och Jaggers, 1991). Det angivna sambandet ovan grundar sig på
experiment i större skala (massor större än 20 kg).

Som en approximation kan höjden över marken väljas till 0,5·D (Crocker och Napier,
1988). Alternativt kan man konservativt anta att eldklotet tangerar markytan.

För eldklot från BLEVEs rekommenderas (CPR 14E) att man ska välja dubbla värdet av
utstrålningen jämfört med en icke sotande pölbrand (dp= 1 m).
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11.1.3 Minskning av strålning med avstånd från
värmestrålkällan
Atmosfärisk transmissionsförmåga
Den atmosfäriska transmissionsförmågan har att göra med det faktum att den utsända
strålningen delvis absorberas av luften mellan strålkällan och mottagaren. Den
atmosfäriska transmissionsförmågan kan skrivas som
τa = 1-α
αw-α
αc

där

[11:13]

αw = absorptionsfaktorn för vattenånga
αc = absorptionsfaktorn för koldioxid

Båda faktorerna beror på respektive ämnes partialtryck, längden som strålningen färdas
från den strålande ytan till mottagaren, strålningens temperatur och omgivningens
temperatur.

Koldioxidens partialtryck i atmosfären är alltid ca 30 Pa medan vattenångans partialtryck
beror på temperaturen och relativa fuktigheten. Mättad vattenångas tryck (100 % relativ
luftfuktighet) framgår av tabell 11.3.

Tabell 11.3. Mättad vattenångas tryck vid olika temperaturer.

Temperatur (°C)

Ångtryck (Pa)

-20

100

-10

260

0

610

10

1230

20

2340
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En exakt beräkning av den atmosfäriska transmissionsförmågan, τa, är mycket
komplicerad (om inte omöjlig). En approximativ metod baserad på emissionsfaktorer har
presenterats av Hottel och Sarofim (1967) och sammanställts av Mudan (1984). Denna
metod gör att aw och ac kan bestämmas grafiskt som funktion av partialtryck, strålväg och
flamtemperatur (Fig 11.2). Koldioxidens absorption är marginell medan vattenångans
absorption ofta är mer betydande.

Figur 11.2. Absorptionsfaktor för vattenånga och koldioxid som funktion av partialtryck
(pw resp. pc), strålväg (L) och flamtemperatur.

Vinkelkoefficienter
Vinkelkoefficienten definieras som den andel av strålningen från en yta i alla riktningar
som träffar en annan yta (vid fullständig transmissionsförmåga). Den är en rent
geometrisk faktor som kan beräknas för varje ytkonfiguration. Nedan beskrivs hur
vinkelkoefficienten beräknas för cylindrar, plan och sfärer.

Vinkelkoefficient för cylinder
För en pölbrand approximeras flammans form som en cylinder. Vid vindstilla antas att
cylindern är vertikal. Om flamman är vinklad pga vindpåverkan hänvisas till Raj (1977).
Den bestrålade ytan antas vara orienterad så att normalen till ytan och cylinderns
centrumlinje ligger i ett plan (den bestrålade ytan är vänd rakt mot flamman).
Vinkelkoefficienten beror på flammans höjd, diameter och avståndet till flamman samt
vinkeln θ (Fig 11.3).
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r

h

θ

x

Figur 11.3. Parameterar som användes för beräkning av vinkelkoefficient för en cylinder.
För ett horisontellt bestrålat plan (θ
θ=π
π/2)kan vinkelkoefficienten beräknas som

Fh =

( x r - 1)A 
1  -1 x r + 1
x 2r - 1 + h2r
tan-1
 tan

( x r + 1)B 
π
xr - 1
AB

[11:14]

och för ett vertikalt bestrålat plan (θ
θ=0)

 hr  hr (A - 2 x r )
11
( x r - 1)A hr
xr - 1 
-1 
-1
-1


Fv =
tan 
 + x AB tan ( x r + 1)B - x r tan x r + 1  [11:15]
2
π  xr
1


r
x
r



där
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A=(xr+1)2 + hr2

[11:16]

B=(xr-1)2 + hr2

[11:17]

hr=h/r

[11:18]

xr=x/r

[11:19]

Maximal vinkelkoefficient (Fig 11.4) beräknas som
F max =

F 2h + F v2

[11:20]

Ovanstående formler kan även användas för beräkning av vinkelkoefficienten vid en
jetflamma.

Figur 11.4. Maximal vinkelkoefficient vid strålning från en cylinder.
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Vinkelkoefficient för ett plan
För

en

plant

strålande

yta

beräknas

vinkelkoefficienten

som

summan

vinkelkoefficienterna för plan I och plan II (Fig 11.5).
Vinkelkoefficienten mot en horisontell mottagare (θ
θ = π/2) beräknas som
Fh =

1
2π

 −1  1 

−1
 tan   − Axr tan A
 xr 



[11:21]

och för en vertikal mottagare (θ
θ = 0) som
Fv =


 B
1 
−1
−1
 hr A tan A +   ⋅ tan B 
2π 
 hr 


[11:22]

där

hr = h/b

[11:23]

xr = x/b

[11:24]

A=

B=

1

[11:25]

hr2 + x r2
hr

[11:26]

10 x r2

b

II

b

I

II

I
θ

h

x

Figur 11.5. Parametrar för beräkning av vinkelkoefficient vid plant strålande yta.
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Maximal vinkelkoefficient (Fig 11.6) beräknas som
F max =

2
2
Fh + Fv

[11:27]

Figur 11.6. Maximal vinkelkoefficient för plant strålande yta.

Vinkelkoefficient för en sfär
För en BLEVE kan vinkelkoefficienten för en sfär användas
F = ( rv / x ) 2 cos θ

där

[11:28]

x = avståndet mellan objektet och centrum av eldklotet

(m)

rv = radien på eldklotet (m)
θ = vinkel mellan normalen till objektets yta och linjen mellan objektet och strålkällans centrum (Fig 11.7).
Det antas att θ<π
π/2-φ
φ där φ är halva vyvinkeln (Fig 11.7). Om θ>π
π/2-φ
φ hänvisas till CPR
14E.
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r

v

x

Ø

θ

Figur 11.7. Parametrar som används vid beräkning av vinkelkoefficient för sfär.

11.2 Påverkan av värmestrålning
Värmestrålning mot människor kan leda till brännskador på huden. Skadorna delas ofta in
i 1:a, 2:a och 3:e gradens brännskador.

1:a gradens brännskador karakteriseras av rodnad av huden som blir torr och öm.
2:a gradens brännskador karakteriseras av att blåsor bildas i huden som dessutom blir våt
och röd.
3:e gradens brännskador karakteriseras av att huden är torr men har en vit, gul eller svart
färg.
Den brända huden saknar känsel eftersom nervändarna är skadade.
Vid 2:a och 3:e gradens brännskador krävs sjukhusbehandling. En viss sannolikhet finns
för dödliga skador. Hur stor sannolikheten för dödliga skador är beror på hur stor andel av
huden som är bränd och åldern på den som drabbas (CPR 16E). Om t ex 25 % av huden är
bränd överlever barn och yngre människor (upp till 30 år) troligen, människor i åldern 45-
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55 har 80 % sannolikhet för överlevnad, medan alla människor äldre än 80 år troligen dör.
Om 50 % av huden är bränd överlever ett barn mellan 5 och 10 år med 80 % sannolikhet,
en vuxen i åldern 35-40 år överlever med 50 % sannolikhet medan en person som är äldre
än 65 år troligen dör.

Det

finns

teoretiska

beräkningsmodeller

som

gör

att

man

kan

bestämma

värmefördelningen i huden och därmed skadorna vid bestrålning och det finns också
experimentella värden t ex från försök med grisar (Fig 11.8). Det har visat sig att tiden
som man utsätts för värmestrålning är en viktig parameter. Den högsta bestrålningen som
man kan utsätta bar hud för under en lång tid utan att känna smärta är ca 1 kW/m2. För
bestrålning under 1 min går gränsen vid ca 2 kW/m2 och för bestrålning under 2 s ca 20
kW/m2 (CPR 16E).

Figur 11.8. Sammanställning av strålningsnivå och strålningsdos som ger olika grad av
skador på människor och djur (Buettner (1951), Stoll och Chianta (1969),
Stoll (1967), CPR 16E), och textilmaterial (Hymes (1983), Wulff (1973).
Linjer för strålningens varaktighet på 1 s och 200 s är inlagda.
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Det finns också (CPR 16E) probitfunktioner som anger procentandel skadade (1:a, 2:a och
dödliga skador) som funktion av strålningsnivå och varaktighet. Angivna värden gäller
bränder av kolväten (och inte kärnvapenexplosioner som ger andra värden på grund av
andra våglängdsområden). I figur 11.9 anges sannolikheten för 2:a gradens brännskador
som funktion av värmestrålning (CPR 16E).

Figur 11.9. Sannolikhet för skada (2:a gradens brännskada) på människor (bar hud) av
värmestrålning från kolvätebränder som funktion av strålningsnivå (q) och
varaktighet (s) (CPR 16E).

Klädsel påverkar naturligtvis skadorna från strålningen. Det är endast bar hud som skadas
vid kortvarig bestrålning. Den andel av människokroppen som är oskyddad även för
påklädda personer (huvud, nacke, händer och underarmar) är ca 20 %. Även om endast 20
% av kroppen får brännskador kan man räkna med att ca 15 % av befolkningen (normal
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åldersfördelning) får dödliga skador. För att få fram andelen döda kan man alltså först
beräkna andelen som får 2:a gradens brännskador och sedan beräkna 15 % av denna andel.

Vid hög bestrålning kan emellertid klädseln fatta eld vilket nästan alltid leder till allvarliga
skador hos personen. Det finns många undersökningar av vilka bestrålningsnivåer och
tider som antänder olika material (Wulff, 1973; Hymes, 1983) (Fig 11.10).

Figur 11.10. Bestrålning som orsakar antändning av textil (Wulff, 1973; Hymes, 1983). Här
är förutsatt att enbart strålning, utan gnistor och liknande, påverkar materialet.
Olika textilier har slagits samman i grupper.
Grupp 1: 100 % bomull, 100 % ull samt 65/35 polyester/bomull
Grupp 2: 100 % nylon samt 100 % polyester
Grupp 3: 100 % akryl (guldfärgad)
Grupp 4: 100 % acetat
Extrapolering utanför figuren kan inte göras.
Det finns också uppgifter på hur byggnadsmaterial skadas och beräkningsmetoder för
värmepåverkan av stålprofiler (CPR 16E). Ondrus (1990) redovisar tid till antändning som
funktion av strålningsnivå för furuträ med olika ytbehandling. Täckmålad träyta antänds
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efter ca 10 minuter vid strålningsnivån 20 kW/m2. Obehandlad, laserad eller
tryckimpregnerad träyta antänds efter ca 5 minuter vid strålningsnivån 15 kW/m2.

Anvisningar finns också (CPR 16E) för beräkning av hur lång exponeringsvaraktigheten
blir innan personer hunnit sätta sig i säkerhet i olika miljöer.

11.3 Tillämpningsexempel
11.3.1 Pölbrand
Detta exempel visar hur värmestrålning och skadeomfattning beräknas vid en pölbrand
med bensin. Pölarean är 100 m2 och formen i stort sett kvadratisk.

Ekvivalent diameter erhålls enligt ekvation [11:5] som

deq = 4·100/40 = 10 m
Förbränningshastigheten per ytenhet antas vara 4,8·10-2 (Tab 11.1)

Flamhöjden erhålls enligt ekvation [11:4] som
hf = 10 · 42 [4,8 · 10-2 / (1,29 (9,81·10)0,5]0,61 = 13,9 m

hf/df = 13,9/10 = 1,4

Strålningen per ytenhet från flamman beräknas enligt ekvation [11:7] som
0,35 · 4,8 · 10-2 · 46 · 106 / (1+4 · 1,4) = 117 kW/m2
För beräkning av transmissionsförmågan antas att strålningen sker från en svart kropp
varvid en temperatur som motsvarar utstrålningen kan beräknas enligt ekvation [11:1] som
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(117·103 /5,67·10-8)1/4 = 1200 K

Absorptionsfaktorer, transmissionsförmåga och vinkelkoefficienter bestäms enligt avsnitt
11.1.3. 20°C och 50 % relativ luftfuktighet antas vilket ger pw=1170 Pa. Värmestrålning
på olika avstånd beräknas enligt ekvation [11:3].

Skadenivån bestäms förutom av strålningsnivån av strålningens varaktighet. För beräkning
av skador på människor redovisas i tabellen nedan en varaktighet på 10 s som en inte
orimlig exponeringstid innan man hunnit sätta sig i säkerhet.

Avstånd
från
centrum
pöl(m)

aw

ac

τa

Fmax

5

0

0

1,0

1,0

117

7

0,06

0,01

0,93

0,40

10

0,10

0,01

0,89

15

0,13

0,02

20

0,15

30

q
t · q4/3
2
(kW/m ) t=10s antas
(s(W/m2)4/3)

2:a grad
brännskador
(%)

Textil som
antändes (kläder)
(fig 11.10)

57×106

100

grupp 2,4

44

16×106

95

grupp 4

0,28

29

8,9×106

50

0,85

0,16

16

4,0×106

1

0,02

0,83

0,10

9,7

2,1×106

0

0,18

0,03

0,79

0,05

4,6

40

0,20

0,03

0,77

0,029

2,6

50

0,22

0,04

0,74

0,019

1,6

Smärtgränsen vid långvarig strålning går på ca 50 m avstånd.
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11.3.2 BLEVE
Detta exempel visar hur värmestrålning och skador beräknas vid en BLEVE från en
tankbil med 25 ton gasol.

Eldklotsdiametern beräknas enligt ekvation [11:11] som
D = 6,5·250001/3 = 190 m

Eldklotsvaraktigheten beräknas enligt ekvation [11:12] som
t = 0,85·250000,26 = 12 s

Strålningen per ytenhet från flamman i en pölbrand av gasol (propan) med 1,0 m diameter
beräknas enligt ekvation [11:7]. Brinnhastigheten antas vara 0,13 kg/m2s (Tab 11.1),
energivärdet 46,5 MJ/kg (Tab 11.4) och flamhöjden beräknad enligt ekvation [11:4] blir
hf = 1,0 · 42 · (0,13/ (1,29 (9,81 · 1,0)1/2))0,61 = 5,16 m.

Ekvation [11:7] ger
0,35 · 0,13 · 46,5 · 106 / (1+4 · 5,16/1,0) = 97,8 kW/m2
Dubbla detta värde alltså 196 kW/m2 väljes som utstrålning från eldklotet.

För beräkning av transmissionsförmågan antas att strålningen sker från en svart kropp
varvid en temperatur som motsvarar utstrålningen kan beräknas enligt ekvation [11:1] som
(196 · 103 /5,67 · 10-8)1/4 = 1360 K

Absorptionsfaktorer, transmissionsförmåga och vinkelkoefficienter bestäms enligt avsnitt
11.1.3. 20°C och 50 % relativ luftfuktighet antas vilket ger pw=1170 Pa. Värmestrålning
på olika avstånd beräknas enligt ekvation [11:3].
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Avstånd
från
centrum
(m)

aw

ac

τa

Fmax

q
(kW/m2)

t · q4/3
(s(W/m2)4/3)

2:a grad
brännskador
(%)

Textil som
antändes
(kläder)
(fig 11.10)

100

0,09

0,01

0,90

0,90

159

1,0·108

100

grupp 1,2,4

150

0,19

0,03

0,78

0,40

61

2,9·107

100

grupp 2,4

200

0,23

0,04

0,73

0,23

33

1,3·107

90

grupp 4

250

0,26

0,04

0,70

0,14

19

0,61·107

15

300

0,28

0,05

0,67

0,10

13

0,37·107

1

400

0,30

0,06

0,64

0,056

7,2

0,17·107

0

500

0,31

0,06

0,63

0,036

4,5

0,089·107

0

11.3.3 Jetflamma
Detta exempel visar hur värmestrålning och skador beräknas vid en jetflamma som bildas
vid utsläpp från ett hål i en tank med propan. Hålet antas vara intryck från utsidan och ha
diametern 2 cm och vara beläget 1 m under vätskeytan i tanken. Trycket i tanken, i
gasfasen, antas vara 500 kPa. Horisontell flamma antas, omgivande luft antas ha
försumbara rörelser.
Vätskans densitet (Tab 11.4) antas vara 585 kg/m3 vilket ger den specifika volymen som
1/585 = 0,00171 m3/kg. Tanktrycket i hålets nivå erhålls enligt ekvation [5:5]
P0 = 9,81×1,0/0,00171 + 500×103 = 506×103 Pa
Hålarean blir 0,012×p = 3,14×10-4 m2

Med hålet intryckt från utsidan antas kontraktionsfaktorn, cd, vara 0,5 enligt kapitel 5.

Massflödet beräknas enligt ekvation [5:12]
Q = 0,5 × 3,14 × 10-4[2 (506 × 103 -100 × 103) / 0,00171]1/2 = 3,42 kg/s
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Rörelsemängdsflödet (dragkraften i jetstrålen) beräknas enligt ekvation [5:13]
F = 3,422 × 0,00171 / (0,5 × 3,14 × 10-4) = 127 N

Stökiometrisk koncentration är enligt tabell 11.4 0,04 volymandelar och relativa densiteten
i förhållande till luft är 1,5. Det betyder att massandelen blir

Y = 0,04 × 1,5 / 0,96 = 0,0625 kg/kg
Luftens densitet sätts till 1,3 kg/m3

Flammans längd, Lf, beräknas enligt ekvation [11:8] vara lika med avståndet, xs, till
stökiometrisk koncentration. Detta avstånd beräknas enligt ekvation [6:8]
Lf = xs = 5,95 × 3,42 / (0,0625 × (1,3 × 127)1/2) = 25,3 m

Flammans diameter beräknas enligt ekvation [11:9]
df = 0,15 ⋅ 25,3 = 3,8 m
Utstrålningen antas bli samma som i föregående beräkningsexempel 196 kW/m2.

Absorptionsfaktorer, transmissionsförmåga och vinkelkoefficienter bestäms enligt avsnitt
11.1.3 med antagen flamtemperatur 1360 K enligt föregående beräkningsexempel.
Vinkelkoefficienten kommer att bli störst mitt för flamman och det är denna som
redovisas i tabellen nedan som dubbla värdet av vinkelkoefficienten vid ena änden. 20°C
och 50 % relativ luftfuktighet antas vilket ger pw=1170 Pa. Värmestrålning på olika
avstånd beräknas enligt ekvation [11:3].
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Skadenivån bestäms förutom av strålningsnivån av strålningens varaktighet. För beräkning
av skador på människor redovisas i tabellen nedan en varaktighet på 10 s som en inte
orimlig exponeringstid innan man hunnit sätta sig i säkerhet.

Avstånd
från
längsaxeln
(max)(m)

aw

ac

τa

Fmax

q
(kW/m2)

t · q4/3
t=10s antas
(s(W/m2)4/3)

2

0,05

0,01

0,94

0,95

175

9,8×107

100

grupp 1,2,4

3

0,06

0,01

0,93

0,62

113

5,5×107

100

grupp 2,4

5

0,08

0,01

0,91

0,38

67,7

2,8×107

100

grupp 4

10

0,12

0,02

0,86

0,20

33,7

1,1×107

75

20

0,15

0,02

0,83

0,06

9,76

2,1×106

0
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11.4 Beteckningar
A

Konstant

-

A1

Area

m2

A2

Area

m2

B

Konstant

b

Bredd

b´

Förbränningshastighet per ytenhet vid pölbrand

b1

Konstant

-

b2

Konstant

-

cv

Specifik värmekapacitet

D

Eldklotsdiameter

m

deq

Ekvivalent diameter

m

dp

Pöldiameter

m

df

Flamdiameter (pölbrand)

m

du

Diameter hos utflödesöppning

m

F

Vinkelkoefficient (sfär)

-

F12

Vinkelkoefficient för A1 till A2

-

Fh

Vinkelkoefficient horisontell mottagare

-

m
kgm-2 s-1

Jkg-1K-1

Fmax Maximal vinkelkoefficient

-

Fv

Vinkelkoefficient vertikal mottagare

-

g

Tyngdaccelerationen = 9,81

h

Höjd (hos cylinder eller plan)

hc

Energivärde

m s-2
m
J kg-1
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hf

Flamhöjd (pölbrand)

m

hr

h/r för cylinder eller h/b för plan

hv

Ångbildningsvärme

jst

Volymandel av brännbart ämne vid stökiometri

-

K1

Konstant

-

L

Längd (avstånd från centrum strålningskälla)

m

Lf

Flamlängd (jetflamma)

m

M

Bränslemassa

kg

P

Strålning

W m-2

P1

Strålning från A1

W m-2

P12

Infallande strålning från A1 till A2

W m-2

Ps

Strålning från en svart kropp

W m-2

pc

Koldioxidens partialtryck

Pa

pw

Vattenångans partialtryck

Pa

Q

Strålningsdos

J m-2

q

Strålningsnivå

W m-2

r

Radie (hos cylinder eller sfär)

m

rv

Radie (eldklot)

m

T

Temperatur

K

∆T

Skillnad kokpunkt och omgivningstemperatur

K

t

Varaktighet

x

Avstånd (från strålkällas centrum)

xr

x/r för cylinder eller x/b för plan

xs

Avstånd till stökiometrisk koncentration

J kg-1

s
m
-
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αc

Absorptionsfaktor koldioxid

-

αw

Absorptionsfaktor vattenånga

-

σ

Stefan-Boltzmanns konstant = 5,67·10-8

ε

Emittans

θ

Vinkel

ρa

Luftens densitet = 1,29

W m-2 K-4
rad
kg m-3

ρ´g,a Relativ densitet av det brännbara ämnet vid atmosfärstryck
(i förhållande till luft)

-

ρ´g,u Relativ densitet av det brännbara ämnet i utflödesöppningen
(i förhållande till luft)

-

τa

Transmissionsförmåga

-

φ

Vinkel

rad
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11.6 Tabell med fysikaliska data
Tabell 11.4. Fysikaliska data för olika ämnen. 1)CPR 14E; 2)Pettersson, 1985;
3)Andersson, 1992; 4)Harris, 1983; 5)Babrauskas, 1983; 6)Ingelstam,
Rönngren och Sjöberg; 7)Bond (1991).
Ämne

Kemisk
formel

Kokpunkt Densitet
Energivärde, Ångbildningsvärme, Specifik
vid 1 atm vätska vid
hc (MJ/kg)
hv; vid viss temp. i K värmekapacitet för
(kJ/kg)
vätska, cv; vid viss temp. (K)
viss temp. i
K
i K (kJ/kgK)
(kg/m3)

Rel. dens. i förh. Volymandel
till luft vid
vid stökiometri,
atmosfärstryck jst
r´g,a

Metan
Etan
Propan
Butan
Pentan

CH4
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12

50,1 1)
47,6 1)
46,5 1)
45,9 1)
45,0 3)

510; 111 1)
488; 184 1)
445; 290 1)
363; 298 1)
360; 3)

3,77; 139 1)
2,49; 203 1)
2,60; 290 1)
2,30; 273 1)
2,21; 3)

112 1)
184 1)
231 1)
273 1)
310 3)

415; 109 1)
546; 185 1)
585; 228 1)
601; 273 1)
626 3)

0,544
1,02
1,50
1,97
2,5 7)

0,095 2)
0,056 2)
0,040 2)
0,031 2)
0,026 4)

Hexan
Heptan
Oktan (n-)
Nonan (n-)
Isobutan

C6H14
C7H16
C8H18
C9H20
C4H10

44,8 3)
44,6 3)
44,4 3)
44,3 3)
45,3 3)

340;
320;
300;
300;
370;

2,46;
2,61;
2,11;
2,11;
2,30;

342 3)
372 3)
399 3)
424 3)
261 3)

659 3)
684 3)
702 3)
719 3)
595 3)

3,0 7)
3,5 7)
3,9 7)
4,4 7)
2,0 7)

0,022 4)
0,019 4)

Eten
Propen
Buten
Cyklohexan
Cyklopenta
n

C2H4
C3H6
C4H8
C6H12

47,7 1)
46,2 1)
45,6 1)
43,5 3)
46,5 3)

483; 169 1)
440; 226 1)
365; 298 1)
360; 3)
390; 3)

2,79; 194 1)
2,60;250 1)
2,60;322 1)
1,81; 3)
1,75; 3)

170 1)
226 1)
267 1)
354 3)
323 3)

570; 171 1)
609; 226 1)
600; 282 1)
776 3)
755 3)

1,0 7)
1,5 7)
1,9 7)
2,9 7)
2,4 7)

0,065 4)
0,044 4)
0,034 4)
0,023 4)

Metylcyklo
pentan
Bensen
C6H6
Toluen
C7H8
Xylen
C8H10
Etylbensen

44,0 3)

380;

3)

1,89; 3)

345 3)

749 3)

2,9 7)

40,6 3)
40,6 3)
40,8 3)
41,4 3)

390;
360;
350;
340;

3)
3)
3)
3)

1,75;
1,84;
1,67;
1,70;

353 3)
384 3)
418 3)
409 3)

878 3)
869 3)
864 3)
870 3)

2,8 7)
3,1 7)
3,7 7)
3,7 7)

0,027 4)

Aceton
Acetylen
Bensin

25,8 5)
50,1 1)
44,7 5)

515; 6)
630; 189 1)
405
1)

330 2)
189 1)

791 3)
621; 293 1)
740 3)

0,885

0,077 2)

C3H6O
C2H2

3)
3)
3)
3)
3)

3)
3)
3)
3)
3)

3)
3)
3)
3)

2,20; 6)
2,69; 233 1)
2,10; 1)
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12 MILJÖTOXIKOLOGI
12.1 Inledning
Idag råder det brist på instrument/metoder tillämpbara för bedömning av miljöeffekter i
samband med en kemikalieolycka. Utvecklad metodik för att skydda människa och
egendom kan inte utan vidare tillämpas. En orsak är att kunskap kring kemikaliers
miljöfarlighet fortfarande är bristfällig. En annan orsak är att den "yttre miljön" som
målobjekt visat sig betydligt mera komplicerad än målobjektet "människa". Här tillkommer t ex spridningsbedömningar för jord-, luft- och vattenmiljöer. En kanske ännu
större utmaning är utvidgningen av effektbilden från enskilda arter till hela ekosystem.
För den yttre miljön kan det även bli aktuellt med bedömningar av långtidseffekter.
Hänsyn till långtidsperspektivet har tidigare haft en underordnad betydelse vid
kemikalieolyckor. Det har dock visat sig dyrbart att inte tidigt väga in de långsiktiga
aspekterna.

En bedömning av en kemikalies miljöegenskaper består av en spridningsbedömning och
en effektbedömning. Spridningsbedömningen identifierar kemikaliens möjlighet att
sprida sig till olika delar av den yttre miljön. Effektbedömningen identifierar
kemikaliens giftighet för de organismer vilka kan tänkas exponeras. Genom att väga
samman spridningsbedömningen med effektbedömningen erhålls en bild av kemikaliens
möjligheter att orsaka skada. Denna bedömning kan göras med varierande
ambitionsnivå. En kvalitativ bedömning av en kemikalies inneboende egenskaper kallas
farobedömning. Vägs även omgivningsfaktorer in såsom hanteringsförhållanden och
markegenskaper kan man uppskatta hur sannolikt det är att inneboende egenskaper
orsakar skada. Detta kallas riskbedömning. En riskbedömning kan göras kvalitativ, här
kallad inledande riskbedömning. Med en fördjupad riskbedömning avses här en
jämförelser av halter av kemikalien i miljön med dess giftighet (kvantitativ
riskbedömning).
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Detta kapitel beskriver grundläggande begrepp nödvändiga för en bedömning av en
kemikalieolycka. I appendix 1 ges en vägledning i val av metodik för faro- respektive
riskbedömningar.

Där

presenteras

även

ett

förslag

till

miljöolycksindex.

Miljöolycksindex kan vara till hjälp för att bedöma angelägenhetsgraden inför en faro/riskbedömning.

Inom EU finns idag metodik framtagen för miljöriskbedömning avseende utsläpp vid
normal användning av kemikalier (ref. "The Concil Regulation, EEC" 1993 och 1994).
Denna är endast till viss del tillämpbar för ett olycksscenario. Den riskbedömningsmetodik som presenteras här (Appendix 1) bygger på EUs metodik men har modifierats
bl a för att bättre belysa de aspekter som är unika för en olyckssituation.

12.2 Allmänna begrepp
För att kunna göra en miljöriskbedömning krävs en viss orientering i grundläggande
begrepp. Följande presentation är ett sammandrag av data från kompendiet ”Tolkning
av miljödata i Farligt godskorten” (Fischer, 1994).

12.2.1 Spridning i olika miljöer
Förekomstform
Kunskap om en kemikalies förekomstform såsom gas, vätska eller fast ämne är
grundläggande för bedömningen av dess spridning i den yttre miljön. Vid ett inledningsskede av ett utflöde sker spridningen i den yttre miljön oftast i outspädd form. Den
långsamma spridning som kemikalien därefter uppvisar sker ofta när kemikalien är mer
eller mindre utspädd i jord, luft eller vatten. Spridningsmekanismerna för dessa två faser
är olika.

Kemikalier med smält- och/eller kokpunkt inom normala omgivningstemperaturer kan
uppvisa olika förekomstformer beroende på klimatologiska och geografiska faktorer.
Detta kan ibland komplicera spridningsbilden.
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Fasta ämnen kan förekomma i mer eller mindre finfördelad form. Normalt medför ökad
finfördelning en ökning av upplösningshastighet i vatten och därmed en ökning av
spridningsrisken. Pulver eller kristaller är därför de mest snabbupplösta formerna.
Därefter kommer i ordning flak, granulat och block. Har en kemikalie som normalt har
fast form gjorts flytande genom uppvärmning, kan detta påskynda utspädningshastigheten vid ett utsläpp.

Inverkan av temperatur
Ökad temperatur brukar hos de flesta kemikalier medföra en ökning av vattenlösligheten
och flyktigheten, vilket ökar risken för spridning via vatten eller luft. Vid en explosion
kan kemikalien spridas inom och utanför brandområdet. Brandscenariet medför även att
farliga kemikalier kan sönderdelas pga av den höga temperaturen. Det är dock mindre
troligt att temperaturen blir så hög och jämn att nedbrytningen blir fullständig. Man kan
därför förvänta sig att mer eller mindre farliga omvandlingsprodukter kan bildas. En
brand kan även medföra att en kemikalie som normalt inte är flyktig kan förångas och
adsorberas till brandrökspartiklar och spridas långt utanför brandområdet.

Blandning med andra kemikalier
En viktig aspekt vid en bedömning av en kemikalieolycka är effekter som uppstår när
olika kemikalier blandas. T ex kan frätande kemikalier (syror eller baser) komma i
kontakt med en giftig kemikalie. Den uppkomna pH-förändringen kan påverka kemikaliers spridningsegenskaper så att exempelvis vattenlöslighet och flyktighet förändras.
Det är framför allt kemikalier som bildar joner i vattenlösning som kan vara pHkänsliga.

Följande exempel beskriver pHs inverkan på olika kemikaliegrupper
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Tabell 1. pHs inverkan på rörlighet och giftighet hos några kemikaliegrupper (undantag
finns från dessa generaliseringar).
INVERKAN AV MINSKANDE pH
KEMIKALIEGRUPP*
Vattenlösligheten

Flyktigheten

Giftigheten

metallföreningar

ökar

---

ökar

aminer

ökar

minskar

minskar

fenoler

minskar

ökar

ökar

karboxylsyror

minskar

ökar

ökar

* alkaner, alkener, alkoholer, aldehyder, etrar, ketoner, amider, nitriler påverkas inte
eller endast svagt.
Ett annat exempel på kemikalieblandningar är när svårlösliga kemikalier blandas med
brandskum. Skummets ytaktiva egenskaper kan göra att en kemikalie i ökad
utsträckning transporteras bort med släckvattnet, antingen löst, emulgerad eller
suspenderad. Även flyktiga kemikalier kan i större utsträckning återfinnas i släckvattnet
då de till viss del kan bindas till skummet. Detta medför en ökad risk för borttransport
av kemikalier till vattendrag. Även blandningar med andra ytaktiva kemikalier typ
tensider eller avfettningsmedel kan leda till liknande effekter.

Spridning via mark
Vid utflöde av en flytande kemikalie styr viskositet och i viss mån även densiteten den
inledande nedträngningen i marken. Ju lägre viskositet desto snabbare sker nedträngningen. Om kemikalien löst sig i vatten förlorar dessa parametrar sin betydelse för
rörligheten. Vid en brand som släcks med vatten eller skum är istället vattenlöslighet
och flyktighet avgörande för den inledande markspridningen. Risken för grundvattenkontaminering ökar här med ökande vattenlöslighet och minskande flyktighet.

Bindningen till jord ökar normalt med minskande vattenlöslighet. Detta gäller framför
allt organiska kemikalier. För oorganiska kemikalier saknas motsvarande enkla
samband. En viktig grupp oorganiska kemikalier med snarlika egenskaper är de som
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innehåller s k "tungmetaller". Dessa binds i många fall mer eller mindre starkt till jord
oberoende av kemikaliens vattenlöslighet.

Förutom kemikaliens inneboende egenskaper bör även markens sammansättning vägas
in i en rörlighetsbedömning. Den viktigaste markegenskapen är porositeten. Ju mera
luftutrymmen som finns i marken desto lättare tränger kemikalier ned. Är marken
svårgenomtränglig eller kemikaliemängden stor kan kemikalier istället rinna längs med
markytan. Förutom täta jordar kan även tjäle göra marken svårgenomtränglig.
Vattenflöden ovanpå marken medför ökad rörlighet av svårlösliga och partikelbundna
kemikalier. Marken har rent fysiskt en viss förmåga att inledningsvis hålla kvar en
flytande kemikalie, den s k recidualkapaciteten. Om kemikaliemängden är stor kan
denna kapacitet överskridas varvid flödet nedåt i marken ökar.

Andra markegenskaper av betydelse är mullhalt, vattenhalt samt för vissa kemikalier
även pH. En kemikalies rörligheten ökar normalt med minskande mullhalt och ökande
vattenhalt1.

Spridning via luft
En kemikalies transport i luft sker vanligen i gasform. Densitetstal samt
vindförhållanden avgör om gasen kryper längs marken eller sprids uppåt. Med hög
motståndskraft mot atmosfärsnedbrytning ökar risken för långväga spridning. I samband
med en brand finns det även risk för att icke flyktiga kemikalier sprids till luft. Detta
sker då genom en kombination av gas- och partikelspridning. En tredje form av
luftspridning är damning, vilket förutsätter att kemikalien är finfördelad. I ett längre
tidsperspektiv kan även måttligt flyktiga och lågflyktiga kemikalier avgå till atmosfären.
Här är det då ofta fråga om avdunstning från en vattenlösning eller jord. Detta gäller
främst svårnedbrytbara ämnen. Är vattenlösligheten stor kan en förflyktigad kemikalie
hamna på mark eller i vatten via släckvatten eller nederbörd.

1

I kompendiet "Olje- och kemikalieutsläpp i jord" (Ledskog & Lundgren 1989) kan man läsa mer om
utsläpp av kemikalier på mark.
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Spridning via vatten
Vattenlösligheten är viktig både för den inledande och den långsiktiga spridningen av en
kemikalie.

Vid ett utflöde i vatten är densiteten avgörande för den inledande spridningen. Antingen
flyter kemikalien på ytan eller sjunker till botten. Är kemikalien mycket vattenlöslig
löser den sig snabbt. Lättlösliga kemikalier sprids på samma sätt som vattnet självt. Ett
undantag är när en vattenlösning tränger igenom marken. Här kan jordpartiklar ibland
effektivt fånga upp även lättlösliga kemikalier. Även viskositeten och ytspänningen kan
påverka den inledande spridningen i vatten. En minskning i viskositeten eller ytspänningen medför oftast en ökad spridningsförmåga (ökad utflytningshastighet + ökad
upplösning).

Vid en brand kan val av släckningsstrategi kraftigt inverka på en kemikalies rörlighet.
Framför allt är beslutet att använda vattenbaserade släckmedel avgörande. Används
vatten eller skum ökar risken för borttransport till olika vattenmiljöer.

Vid utsläpp till ett vattendrag kan kemikalien på sikt hamna i sedimentet. Detta är
vanligt för kemikalier som binds hårt till jordpartiklar som t ex tungmetallsalter och
svårlösliga kemikalier.

Till vattenburna spridningsvägar räknas bl a avloppsnätet. Avloppet kan antingen leda
till ett reningsverk eller endast vara avsett för dagvatten. Det senare leder normalt direkt
till ett vattendrag. Om kemikalien hamnar i ett avloppsreningsverk gäller det att förutse
om den passerar igenom reningsverket eller fastnar i slammet. Utifrån kemikaliens
kemisk/ fysikaliska data kan detta ibland förutses.

En kemikalies tendens att avdunsta från en vattenlösning kan uppskattas genom att
beräkna Henrys Lags konstant (H)
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H =

Ångtrycket (Pascal) x Molekylvikten (gram/mol)
_____________________________________________
Vattenlösligheten (mg/l)

Bedömningar (enl. Lyman, 1982)
H < 0,01

Kemikalien är mindre flyktig än vatten

H < 0,03

Kemikalien är i praktiken inte flyktig

H = 0,1--1

Avdunstning från grunda rinnande vattendrag kan vara betydande
(t ex p-cresol, butanol)

H>1

Avdunstning från alla typer av vattensamlingar

H = 1--100

Långsam men betydande avdunstning från vattendrag (t ex hexanol,
butyraldehyd)

H > 100

Snabb avdunstning från vattendrag (t ex styren, toluen, kloroform)

Detta samband gäller i första hand för kemikalier med en vattenlöslighet <1 mol/liter.
För kemikalier med högre löslighet erhålls troligen en överskattning av avdunstningen.

12.2.2 Nedbrytning i olika miljöer
I naturen kan en kemikalie falla sönder spontant, reagera med andra kemikalier
("kemisk/fysikalisk nedbrytning") eller angripas av nedbrytande organismer ("biologisk
nedbrytning"). I inledningsskedet av ett kemikalieutsläpp dominerar den kemisk/ fysikaliska nedbrytningen. Den biologiska nedbrytningen inträder först vid en senare
tidpunkt när kemikalien har spätts ut till en koncentration ogiftig för nedbrytande mikroorganismer. För svårlösliga kemikalier tar detta ofta lång tid. Det finns ett internationellt
klassificeringssystem för biologisk nedbrytbarhet som syftar till att bedöma i vilken grad
en kemikalie bryts ned i ett reningsverk. Följande kategorier har definierats

1) "Biologiskt lättnedbrytbara"

("Readily biodegradable")

2) "Biologiskt nedbrytbara"

("Inherently biodegradable")

3) "Svårnedbrytbara" alt. "Persistenta"

("Persistent")
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Vid ett utsläpp direkt ut i naturen kommer innebörden i dessa fraser att förändras något
då förutsättningarna för nedbrytning här sällan är lika goda. En kemikalie klassad som
biologiskt lättnedbrytbar kan alltså i vissa miljöer visa sig kräva lång tid att brytas ned
(t ex i grundvattnet). Den biologiska nedbrytningen i mark följer ofta samma mönster
som gäller för vattenmiljön. Nedbrytbarheten i vanlig matjord är normalt minst lika stor
som i ett vattendrag. I jord med låg mikrobiell aktivitet typ mineraljord, skogsmark och
mager ängsmark är dock förutsättningarna för biologisk nedbrytning sämre. Nedbrytningen försämras även med ökat markdjup. I svenska grundvattenzoner bör man räkna
med en betydligt långsammare nedbrytning än i ett vattendrag. I atmosfären förekommer
endast kemisk/fysikalisk nedbrytning.

De viktigaste mekanismerna för atmosfärsnedbrytning är reaktion med reaktiva molekyler naturligt förekommande i atmosfären samt sönderfall pga solljusbestrålning. I
Skandinavien torde direkt inverkan av solljus normalt spela en underordnad roll.

Temperaturen är den viktigaste styrande faktorn för nedbrytning. Under en brand
påskyndas den kemiska/fysikaliska nedbrytningen snabbt av temperaturstegringen
medan den nästan helt upphör vid låga temperaturer (< +5°C). Vid nedbrytning av
giftiga kemikalier kan mer eller mindre stabila nedbrytningsprodukter bildas vilka
fortfarande är giftiga. Det förekommer även att giftverkan hos en kemikalie ökar eller
ändrar karaktär när den omvandlas till en annan form, t ex från att vara giftig för växter
till att bli giftig för djur.

Begreppet "nedbrytning" är främst framtaget för organiska kemikalier. För oorganiska
kemikalier innehållande miljöfarliga grundämnen, typ arsenik, fosfor, tungmetaller, är
nedbrytning ett mindre användbart begrepp, då grundämnen inte kan brytas ned. Här
gäller det istället att bedöma hur grundämnet omvandlas till andra kemikalier.
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Uppgifter om nedbrytbarhet är vanligtvis sparsamt förekommande. Saknas denna
information kan miljöexperter/kemister ibland grovt bedöma nedbrytbarheten utifrån
dess struktur.

Kemikalier som normalt är stabila, kan vid en brand bli reaktiva. Förutom den höga
temperaturen så kan blandningen med släckvatten eller andra kemikalier medföra
oönskade kemiska reaktioner. De kemiska föreningar som bildas kan vara giftiga.

12.2.3 Giftverkan
Akut respektive kronisk giftighet
En kemikalies giftighet delas upp i akut respektive kronisk giftighet.

Den akuta giftigheten avser effekter uppkomna efter en kort tids exponering, ofta inom
timmar eller dagar. De vanligaste akuta effekterna som mäts i korttidstester är död för
djur och tillväxthämning för växter. Resultaten från studier av akut giftighet redovisas
ofta som ett LC50-värde eller EC50-värde, vilket betyder den koncentration av ämnet
som orsakar 50 % dödlighet (eller annan "akut" effekt) efter en definierad tidsperiod,
vanligtvis 24-96 timmar. Andra mer eller mindre liktydiga benämningar är IC50, TLm
och TL50. Andra siffror än "50" kan förekomma i litteraturen. T ex avser LC25 den
kemikaliekoncentration som orsakar 25 % effekt.

Man måste lägga på minnet att LC50 inte är något gränsvärde vid vilket förgiftning
börjar. Dödsfall erhålls normalt även vid lägre koncentrationer. Data om den akuta
giftigheten är i första hand användbara för bedömning av giftigheten under utsläppets
inledningsfas.

Följande klassificeras för av den akuta giftigheten för vattenlevande organismer används
av Kemikalieinspektionen för miljöfarlighetsbedömning
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Tabell 2. Giftighetsnivåer för vattenlevande organismer (ref. Kemikalieinspektionen,
1992).

LC50 (mg/l = ppm)

GIFTIGHET

<1

mycket giftig

1 - 10

Giftig

10-100

Skadlig

Med kronisk giftighet menas effekter som uppkommer efter en längre tids exponering.
Symptomen är vanligen hämning av tillväxt eller reproduktion. Studier av kronisk
giftighet är värdefulla vid bedömning av ämnets långtidseffekter. Kronisk giftighet redovisas normalt som ett gränsvärde för förgiftning och benämns vanligen NOEC (No
Observed Effect Concentration). Saknas "kroniska" studier kan vissa inneboende egenskaper ge en indikation om ett ämne kan förväntas orsaks långtidseffekter. Långsam
nedbrytning eller hög log Kow (se nedan) är exempel på sådana egenskaper.

Giftighetsdata för kemikalier finns huvudsakligen tillgängliga för däggdjur som råtta,
mus eller kanin. Giftighetsstudier på andra organismer finner man framför allt för
vattenlevande organismer, med fisk som dominerande testorganism. Andra testade
vattenorganismer är planktonlevande alger och kräftdjur, bottenlevande kräftdjur och
högre vattenväxter. I allmänhet finns det mindre information om växter än om djur.

Släckvattnets giftighet
Det släckvatten som uppstår i samband med en kemikaliebrand är ofta mer eller mindre
giftigt och kan förväntas orsaka skador i närliggande vattendrag eller reningsverk.
Sandozolyckan är ett exempel där omfattande fiskdöd uppstod när släckvattnet spreds
till Rhenfloden (ref. EAWAG, 1986). Beroende på vilka kemikalier som är inblandade
och omgivningens känslighet kan man alltså bli tvungen att omhänderta och rena ett
släckvatten. Även svårlösliga kemikalier kan återfinnas i släckvattnet som partiklar.
Denna spridningsform ökar risken för exponering av filtrerande och/eller bottenlevande

- 356 -

12 Miljötoxikologi
_______________________________________________________________________
djur samt vattenväxter i närområdet. Skum eller andra ytaktiva kemikalier kan leda till
att svårlösliga kemikalier lättare tas upp av organismer.

Bioackumulation
Med bioackumulation menas att en kemikalie upplagras i en organism. Begreppet
används oftast för vattenlevande djur som fisk, mussla eller kräftdjur. En bioackumulerande kemikalie tas upp mer eller mindre aktivt i organismen genom gälar, hud eller
tarmkanal. Fenomenet behöver inte medföra att organismen vid normala studier mår
dåligt. Erfarenheten har visat att bioackumulation kan ge fördröjda men allvarliga
symptom som endast kan identifieras i specialstudier. Även om en organism tål en viss
kemikaliekoncentration i kroppen kan andra organismer högre upp i näringskedjan
förgiftas. Man betraktar därför bioackumulation som en potentiell miljöfara.
Bioackumulationen sker vanligen långsamt vilket gör den speciellt intressant vid en
bedömning av långtidsskador.

För många organiska kemikalier är det möjligt att med en enkel kemisk
laboratorieanalys förutse dess bioackumulerbarhet. Analysen ger ett mått på kemikaliens
tendens att tas upp i organismen, vilket redovisas som fördelningskoefficienten
oktanol/vatten ("log Kow"). Ju högre log Kow desto större är risken för bioackumulation.
Log Kow-värden finns tillgängliga för ett förhållandevis stort antal kemikalier. En
vedertagen riktlinje är att en kemikalie med log Kow ³3 anses vara bioackumulerbar, och
vid log Kow >5 vara mycket bioackumulerbar (ref. Landner, 1990). Log Kow är inte
användbar för att bedöma risken för bioackumulation av metallsalter. Upptaget och
inbindningen i organismen följer här andra mekanismer. T ex kan ett metallsalt med log
Kow <0 återfinnas i fisk i halter som är flera tusen gånger högre än i vattnet.

I litteraturen finns sparsamt med data om påvisad bioackumulation. De uppgifter som
finns bygger vanligtvis på akvarieförsök med fisk. Resultatet redovisas i form av en
biokoncentrationsfaktor (BCF). BCF anger hur många gånger högre koncentrationen är i
den testade organismen jämfört med det omgivande mediet. Vid BCF >100 är det troligt
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att kemikalien är bioackumulerande. BCF-värden finns framtaget både för organiska och
oorganiska kemikalier.

Lättnedbrytbara kemikalier brukar sällan bioackumuleras då dessa ofta hinner brytas ned
innan tillräckliga halter hunnit byggas upp i organismen.

Saknas uppgifter om BCF kan detta uppskattas utifrån log Kow enligt följande (ref. The
Concil Regulation, EEC 1993)
BCFkalkylerad = 10log Kow x 0,05

Denna ekvation bör endast tillämpas för kemikalier som har log Kow mellan 2 och 6.

För bedömning av BCF kan följande skala tillämpas

Tabell 3. Bedömning av ackumulationsrisken utifrån BCF (ref. The Concil Regulation,
EEC, 1993).
BCF

ACKUMULATIONSRISK

< 30

Låg

30 - 100

Måttlig

100 - 1 000

Hög

> 1 000

mycket hög

Övergödning
En del kemikalier kan orsaka en kraftig stimulans av vissa organismers tillväxt (gödande
inverkan). Denna påverkan uppstår normalt först en längre tid efter utsläppet och räknas
därför som en långtidseffekt. Det finns i huvudsak tre typer av gödande kemikalier
1) Nedbrytbara fosforhaltiga kemikalier
2) Nedbrytbara kvävehaltiga kemikalier
3) Lättnedbrytbara organiska kemikalier
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Fosforhaltiga kemikalier är framför allt gödande i insjöar medan de kvävehaltiga är
gödande i Östersjön och i västerhavet.

Om ett vattendrag övergöds sker först en kraftig tillväxt av alger och mikroorganismer.
Är utsläppet stort och omsättningen i vattendraget låg är det risk för att vattnets syrehalt
närmar sig noll när producerad biomassa börjar brytas ned. Ett symtom på detta är att
fiskar simmar vid ytan. Djur som inte är tillräckligt rörliga eller tappar orienteringen
riskerar att kvävas. Vattenväxter kommer att lida brist på ljus pga grumlighet och
överväxning med alger, bakterier och svamp.

Följande räkneexempel belyser fosforns miljöfarlighet: Av 1 kilo fosfor kan 4 ton alger
bildas som när de bryts ned förbrukar syreinnehållet i 280 m3 vatten (en damm på 12 x
12 m och ett djup på 2 m). För kväve är motsvarande syreförbrukning lägre.

Även utsläpp av lättnedbrytbara ämnen utan fosfor eller kväve, t ex etanol, ättiksyra,
eller etylglykol kan leda till kraftig tillväxt med efterföljande syrebrist.

Näringsfattiga områden är extra känsliga för övergödning. Tillförs gödande kemikalier
till dessa kan det gamla ekosystemet kollapsa. Fosforhaltiga utsläpp har en tendens att
ge en varaktigt gödande effekt både på land och i vatten.

12.2.4 Skyddsvärda objekt
Naturen
Känsliga eller sällsynta arter eller livsmiljöer kan förekomma omkring en plats för
kemikaliehantering. Omgivningen kan även ha ett värde som rekreationsområde. Markoch vattenområden finns eventuellt inventerat och klassificerat av regional eller lokal
miljömyndighet. Vad som är skyddsvärt kan variera stort mellan olika regioner. En
grundregel är dock att naturtyper som är i "minoritet" inom en regionen ofta är mera
känsliga. Skälet är att möjligheten för tillfrisknande genom återkolonisation från
närliggande områden är begränsad.
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Även luftmiljön räknas till naturen och bör ingå i en miljöbedömning. T ex bör hänsyn
tas till eventuella skador på det naturliga ozonskiktet.

Reningsverk
Skadas ett avloppsreningsverk vid en kemikalieolycka så att reningen mer eller mindre
upphör drabbas vattenrecipienten dels av utsläppta kemikalier och dels av orenat
avloppsvatten. Avloppsreningsverk med biologisk och kemisk rening är speciellt utsatta
för en kemikalieolycka. Genom avloppsledningsnätet kan kemikalier snabbt nå
reningsbassängerna där flertalet processer kan störas. Det är framför allt det biologiska
reningsstegets mikroorganismer som drabbas. Att återställa balansen i ett stört reningssteg kan ta veckor. Speciellt känsligt för gifter är det biologiska "kvävereduktionssteget"
vilket kan finnas på större reningsverk lokaliserade vid Östersjön. Även det "kemiska
fällningssteget" kan påverkas genom att sedimentationen störs av t ex ytaktiva eller
komplexbildande ämnen.

Kemikalier som släpps ut till ett reningsverk kan antingen brytas ned, fastna i slammet
eller följa med det utgående vattnet. Bindningen till slammet ökar normalt med
minskande vattenlöslighet. Även kemikalier som normalt är lättflyktiga, kan fastna i
slammet. Det bildade slammet är en biprodukt som lämpligen bör tas till vara som
gödande jordförbättringsmedel. Innehåller slammet för mycket giftiga kemikalier måste
däremot slammet deponeras. Exempel på oönskade kemikalier är kvicksilver, kadmium,
bly, PCB och dioxiner.

Flertalet större industrier har egna avloppsreningsverk. Dessa är speciellt anpassande till
det aktuella avloppsvattnet. Det renade vattnet kan därefter ledas till ett kommunalt
reningsverk eller släpps direkt ut till ett vattendrag. I samband med en brand kan dessa
reningsbassänger användas för uppsamling av förorenat släckvatten.
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Vattenanvändare
Vattendrag, grundvatten eller grusåsar används ibland som vattentäkter. Förutom som
dricksvatten för människa kan vattnet användas som dricksvatten för kreatur, bevattning
av växter, odling av fisk, musslor eller kräftor, som process/kylvatten i en industri eller
som badvatten. Dessa användningsområden har olika krav på vattenkvalitet och drabbas
olika beroende på vilken kemikalie som förorenar.

Typen av vattentäkt inverkar på hur känslig den är för olika kemikalier. T ex kan en
ytvattentäkt snabbare bli förorenad än en grundvattentäkt. Grundvattentäkter i mark med
hög porositet, t ex grusåsar är speciellt känsliga för föroreningar. En viktig fråga vid
bedömning av miljöeffekter av ett kemikalieutsläpp är eventuella skadors varaktighet.
Kemikalier kan förväntas kvarstanna i en grundvattenmiljö längre än i en ytvattentäkt.
Ligger grundvattnet djupt är det dessutom svårt att sanera. Efter att en kemikalie
förorenat en grundvattentäkt finns normalt låga halter kvar i markvattnet under en längre
tid. I en sådan situation bör, förutom kemikaliens akuta giftighet, även kronisk giftighet
vägas in vid bedömning av konsekvenser för exponerade organismer. Detta kan även
vara aktuellt för en ytvattentäkt om vattenomsättningen är låg.
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APPENDIX 1
Faro/Riskbedömning
I detta avsnitt ges förslag på en modell för bedömning av miljöolycksrisker. Modellen
skall i första hand ses som ett exempel på ett förhållningssätt till miljöolycksrisker. Allt
eftersom ny kunskap tillkommer, kommer denna modell att modifieras.

Beräkning av miljöolycksindex
Vid en miljöbedömning av en kemikaliehantering bör man lämpligen börja med en inledande analys för att grovt identifiera hur stor den vidare utredningsinsatsen kan bli.
Nedan beskrivs ett index som ger förslag till utredningsbehov i en tregradig skala. I syfte
att göra detta index enkelt och allmänt tillämpligt har endast ett mindre urval av
kemikalieegenskaper och omgivningsfaktorer inkluderats. Vid en slutgiltig bedömning
av en kemikalie måste därför ytterligare faktorer vägas in som t ex densitet, flyktighet,
nedbrytbarhet och kronisk giftighet.
Detta index avser i första hand akuta olycksskador på miljöer i vatten och jord.
Kemikaliens inneboende rörlighet, här representerad av vattenlöslighet och konsistens,
avser endast den inledande rörligheten under akutskedet. Kemikaliens rörlighet i ett
långsiktigt perspektiv har inte vägts in. Eventuella skador uppkomna genom
gasexponering täcks inte heller in av detta index.
Följande data ingår i detta index:

(beteckning)

1)

Akut giftighet för vattenlevande organismer

(Gi)

2)

Lagrad/transporterad mängd kemikalie

(Mä)

3)

Kemikaliens spridningsförutsättningar:
a) Kemikaliens
inneboende

- konsistens (aggregationstillstånd/viskositet) (Ko)
- vattenlösligheten

rörlighet.
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b)

Omgivningens

- avstånd till brunn, sjö eller vattendrag

förmåga att

- grundvattents djup och rörlighet

sprida en

- jordens genomtränglighet

(Om)

kemikalie.
Denna information poängsätts enligt tabeller i appendix 5.
Genom att kombinera delpoängen från de olika miljöolycksegenskaperna erhålls en
samlad bild av en kemikalies potential att orsaka akut miljöskada. Miljöolycksindex
beräknas enligt följande:
Miljöolycksindex = Gi x Mä x [Ko + Lö + Om]

Följande riktlinjer anger ambitionsnivån vid den vidare bedömningen:
Tabell 4. Bedömning av miljöolycksindex.
MILJÖOLYCKSIND

UTREDNINGSBEHOV

EX
1 - 100

Farobedömning

100 - 500

Farobedömning + Inledande riskbedömning

> 500

Farobedömning + Inledande riskbedömning + Fördjupad
riskbedömning

Innebörden i de tre bedömningsnivåerna behandlas i de följande avsnitten. De angivna
gränserna för utredningsbehov samt tillvägagångssättet för indexberäkningen skall i
första hand ses som ett exempel på ett förhållningssätt till miljöolycksrisker. Allt
eftersom ny kunskap genereras kommer denna modell att modifieras.
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Beräkningsexempel
Olycksscenariet som presenteras under ”Fördjupad riskbedömning”, där en tankvagn
med kondenserad ammoniak vält, kan användas som exempel på hur miljöolycksindex
beräknas. Exemplet ger följande resultat (Appendix 5)
________

______________

Avstånd till närmaste vattendrag (175 m)
Djup till grundvattnet (1,5 m)
Grundvattenytan lutar mot vattendrag (nära större å)
Jordens genomtränglighet (grus)

---> 3
---> 7
---> 5
---> 9
miljöolyckspoäng
= 24
”omgivnings”-poäng --->

7
Akutgiftighet (1 mg/l, fisk)
8
Viskositet (1,3 cSt)
3
Löslighet (>100%)
5
Kemikaliemängd (50 ton)
7
_____________________________________________________________________

Miljöolycksindex = 8 x 7 x [3 + 5 + 7] = 840.
Då index för detta scenario blir större än 500 indikerar detta ett behov av en fördjupad
riskbedömning.
Skulle tankvagnen istället innehålla en 5 %-ig ammoniaklösning sjunker poängbidraget
för ”transporterad mängd” från 7 till 3 vilket ger en sänkning av index till 360.
Utredningsambitionen kan i vissa fall även sänkas om olycksscenariet begränsas till en
omgivning med låg benägenhet för kemikaliespridning. För detta exempel medför dock
en sänkning av ”omgivningspoäng” från 7 till 1 endast en sänkning av index till 504.

Rangordning av kemikalier
Med de reservationer som gjort ovan kan detta index även användas för en inledande
rangordning av kemikalier. Poängbidraget från ”Omgivningens spridningsbenägenhet”
och ”Lagrad/transporterad mängd kemikalie” görs då lika stora för alla kemikalier. I
tabell 5 har miljöolycksindex beräknats på detta sätt för några vanlig kemikalier. Av
tabellen kan man t ex utläsa hur index ökar när ett fast ämne löses upp i vatten (ökande
spridningsrisk).
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Tabell 5. Miljöolycksindex för ett antal kemikalier. Poängbidraget från ”Omgivningens
spridningsbenägenhet” (”Om”) och ”Lagrad/transporterad mängd kemikalie”
(Mä) har satts till 3 respektive 6 för att motsvara en ”normalsituation”.
Övriga
data är hämtade från ”Farligt godskort” (Svenska Brandförsvarsföreningen),
”Miljöskyddsblad” (Kemikontoret) eller ”Handbuch der Gefährlichen Güter”
(Hommel).
KEMIKALIE
Vätecyanid

TILLSTÅND

MILJÖOLYCKSINDEX

vätska

720

Kaliumklorat, kaliumcyanid, kopparsulfat

vattenlösning

720

Natriumhypoklorit

vattenlösning

660

Ammoniak (kaustik)

vätska

576

Nonylfenol, anilin

vätska

540

Butylacetat

vätska

432

kristaller

420

vätska

384

kristaller

360

vätska

336

Fenol
Dioxan, myrsyra (konc.), trikloretylen
Fosforsyra (konc), HNO3 (konc), ättiksyra (konc)

kristaller
vätska
vattenlösning

288
288
288

Ammoniumnitrat
Svavelsyra 96%

vattenlösning
vätska

264
264

DHTDMAC
Metylenklorid
Natriumhydroxid (konc)

kristaller
vätska
vattenlösning

240
240
240

kristaller

168

kristaller
vattenlösning

144
144

kristaller

120

vätska

78

vätska
vattenlösning

72
72

Etylenglykol, etanol (99%)

vätska

66

n-Butanol, glycerol

vätska

60

kristaller

42

Kaliumcyanid, zinkklorid
Bensen, cyklohexan, tetrakloretylen, toluen
Kopparsulfat
Xylen (o-, m-, p-)

Ammoniumnitrat, citronsyra, NaOH, Na3-NTA
EDTA
Saltsyra (konc.)
Natriumperborat, borsyra
Aceton
Formamid, metanol, iso-propanol
Natriumklorid

Natriumklorid, acetamid
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Farobedömning
Med en farobedömning menas en sammanvägning av följande inneboende egenskaper
Kommentar
- akut giftighet

(framför allt för vattenlevande organismer)

- vattenlöslighet
- flyktighet

(från rent ämne, från jord resp. vatten)

- förekomstform

(pulver, granulat, kondenserad m.m.)

- viskositet
- densitet för svårlösliga kemikalier (sjunker/flyter på vatten alt. grundvatten)
- reaktivitet
- hydrolysstabilitet

(stabilitet i grundvatten)

- biologisk nedbrytbarhet
- ljusstabilitet

(om flyktig)

- pH-känslighet
- gödande/syretärande förmåga
- bioackumulerbarhet

(log Kow, BCF)

- miljöfarlighetsklassificering

(Appendix 2)

- ev uppgifter om kronisk giftighet (om kemikalien inte bryts ned snabbt)

I bedömningen bör man identifiera i vilken del av yttre miljön som kemikalien kan
förväntas hamna samt varaktigheten av eventuella miljöskador. Lämpligen delar man
upp bedömningen i ett utflödes- respektive brandscenario. Förutom de akuta skador som
kan förväntas uppstå bör bedömningen även belysa om långsiktiga skador kan uppstå.
Även kemikaliens spridningsbenägenhet bör lämpligen bedömas på kort respektive lång
sikt. I appendix 6 finns ett antal ledfrågor som ger en orientering över möjliga hotbilder.
Ett första steg i identifieringen av den potentiella miljöfaran av en kemikalieverksamhet
är insamlandet av kemikaliedata. Om man arbetar med mindre kända kemikalier är det
viktigt att dessa entydigt identifieras. Den bästa identifikationen erhålles med hjälp av
ett ämnes CAS-nummer (”Chemical Abstract Number”). Tillgång till detta nummer
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underlättar väsentligt datainsamlandet i handböcker och databaser. Följande
kemikaliedata är användbara
- Kemisk/fysikaliska

data:

Molekylvikt,

smältpunkt,

kokpunkt,

ångtryck,

vattenlöslighet, densitet, ångdensitet, log Kow (=logP=logPow) och reaktivitet (även i
utspädd form).
- Rörlighet: Flyktighet från jord och vatten. Adsorberbarhet till jord. Rörlighet i jord.
- Nedbrytningsdata: Biologisk nedbrytbarhet, ljusstabilitet, hydrolysstabilitet samt
nedbrytbarhet i jord, luft och vatten.
- Giftighet: Akut och kronisk giftighet för vattenlevande organismer t ex fisk,
djurplankton (Daphnia) och alger. Akut och kronisk giftighet för landlevande
organismer. Biokoncentrationsfaktor (BCF) för vattenlevande organismer.

Som hjälp av bedömning av kemisk/fysikaliska data rekommenderas kompendiet ”Tolkning av vissa viktiga data” (Hermelin, 1984). Lättillgängliga kemikaliedata som är
relevanta för olyckor kan erhållas i Svenska brandförsvarsföreningens ”Farligt
godskort” (Appendix 3) och Kemikontorets ”Miljöskyddsblad” (Appendix 4).
Användbar information kan även erhållas från utländska motsvarigheter såsom
”Hazardous Substances Databank” (HSDB), ”Chemical Hazard Response Information
System” (CHRIS, 1991), ”Oil and Hazardous Materials Technical Assistance”
(OHMTADS, 1987) och ”Handbuch der Gefährlichen Güter” (Hommel). Bland andra
användbara informationskällor kan nämnas ”International Maritime Dangerous Gods”
(IMDG-code) och ”Dangerous Properties of Industrial Materials” (SAX’S). Vid
bedömning av data om rörlighet, nedbrytbarhet och giftighet kan kompendiet ”Tolkning
av miljödata i Farligt godskorten” (Fischer, 1994) vara till hjälp.

Inledande riskbedömning
Om miljöolycksindex för en kemikaliehantering blir större än 100 eller om den
inledande farobedömningen identifierar miljöfara bör en inledande riskbedömning
övervägas. Med detta menas här en kvalitativ genomgång av situationen på den aktuella
platsen för kemikaliehantering. Ledfrågorna i appendix 6 kan användas som ett
hjälpmedel vid denna bedömning.
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Följande platsspecifika egenskaper bör inkluderas
- typ och omfattning av kemikaliehanteringen
- samhantering med andra kemikalier (brand/explosionsfara, frätande)
- typ och placering av avloppssystem
- den närmsta omgivningens geologi och hydrologi
- rekommenderad släckningsstrategi (sprinkler, släckmedel)
- säkerhetsåtgärder (t ex uppsamlingsdammar, golvbrunnslås)
- beredskap hos anslutet reningsverk för en kemikalieolycka
- skyddsvärda objekt i omgivningen

Omgivningsbedömning
Vid en bedömning av en omgivnings miljökänslighet görs en sammanvägning av
känsligheten hos djur och växter som man vet eller tror finns i omgivningen, med
omgivningens spridningsbenägenhet. Man utgår ifrån platsen för kemikaliehantering
och identifierar det område som direkt kan drabbas, här kallat närzonsområde för
miljöfara. Zonens storlek styrs huvudsakligen av mängden hanterad kemikalie. Även
omgivningens spridningsbenägenhet kan påverka zonens storlek. Beroende på
ambitionsnivå kan även ett ytterzonsområde för miljöfara definieras. Denna zon avser
ett område som indirekt kan drabbas av kemikalieutsläpp. Ett viktigt underlag för denna
zon är bedömning av möjliga spridningsvägar. Här bör man extra noggrant bedöma
möjliga spridningsvägar mellan kemikaliehantering och skyddsvärda objekt. Observera
att ett avloppssystem kan medföra att även avlägsna reningsverk kan ingå i zonen. Till
hjälp för bedömning av omgivningens inverkan på en kemikalies rörlighet i mark
rekommenderas kompendiet ”Olje- och kemikalieutsläpp i jord” (Ledskog & Lundgren
1989, utgiven av Statens Geotekniska Institut).
Underlag för en omgivningsbedömning är framför allt geologiska och hydrologiska data
för bedömning av spridningsrisk i mark och vatten, samt data om skyddsvärda
naturobjekt. Dessutom bör det finnas tillgång till kartor över avloppssystemet och
dräneringsförhållanden. Exempel på kartmaterial för inventerade och/eller miljöklassade
områden är nationalpark, naturreservat, fågelskyddsområde och skyddszon för vattentäkt. Tag kontakt med miljöansvariga på kommun eller länsstyrelse om denna
information saknas. Riskområden kan identifieras genom jämförelser mellan olika
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kartor. Datoriserade kartsystem av typ GIS (geografiska informationssystem) kan därvid
användas för att sammanställa viktiga data för ett definierat område. Denna teknik är
under utveckling och kommer inom en snar framtid att underlätta omgivningsbedömningen.

Beräkningsmodeller
Vid en fördjupad bedömning av en kemikaliespridning vid en olycka krävs ofta en
sammanvägning av ett antal parametrar av varierande dignitet. T ex kan man behöva
veta hur olika värden på flyktighet och vattenlöslighet påverkar avdunstningsgraden från
ett vattendrag. Flertalet modeller är under utveckling för dylika scenarier. Ambitionen
att göra modellerna mera realistiska gör att dessa bli allt mera komplicerade och därmed
datorberoende. Datamodeller är under snabb utveckling framför inom internationella
organisationer. Via kontakter med branschorganisationer, myndigheter eller internationella organisationer kan man få reda på om lämpliga modeller finns framtaget.

Fördjupad riskbedömning
Om miljöolycksindex är större än >500 eller om den inledande riskbedömningen
identifierar ett behov av vidare bedömning bör en fördjupad riskbedömning övervägas.
En fördjupad riskbedömning kan göras genom att jämföra en beräknad kemikaliekoncentration i naturen, kallad PEC (= Predicted Environmental Concentration), med
kemikaliens gränsvärde för förgiftning. Pga en kemikalieolyckas ofta korta varaktighet
räcker den normalt att man använder den akuta giftigheten som grund för
riskbedömningen. Endast i de fall som kemikalien är svårnedbrytbar och utspädningen i
naturen är låg kan det bli aktuellt att även inkludera kronisk giftighet i beräkningarna.
Gränsvärdet för förgiftning kallas här PNEC (Predicted No Effect Concentration).
Metodik för detta finns i första hand framtagen för vattenlevande organismer (se ref.
”The Concil Regulation, EEC, 1993). Möjligheter att göra motsvarande beräkningar för
mark- och landlevande organismer är begränsade framför allt pga brist på giftighetsdata.
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Beräkning av PEC
PEC avser här i första hand naturmiljöer som kan tänkas bli förorenad inom de närmaste
dagarna efter en olycka. Följande beräkningsexempel visar på hur PEC kan beräknas
(avser endast vattenmiljöer):
Scenario 1. All kemikalie hamnar i avloppssystemet under akutskedet inom ett par
timmar (ingen nedbrytning förutsätts ske i reningsverket)
Mängd utsläppt kemikalie (kg)

[Ekvation 1]

PEC (g/l) = _________________________________________________________________________
[ Släckvatten (m3) + (0,2a (m3) x Antal personekvivalenterb) ] x Recipientutspädningc

a) Vattenförbrukning: 200 liter per person och dag.
b) Hur många människor reningsverket är dimensionerat för. Ange 10 000 om
uppgift saknas.
c) Utspädning av avloppsvattnet i närmaste vattendrag. Ange 20 gånger om uppgift
saknas.

Scenario 2. All kemikalie når ett stillastående vatten under akutskedet inom ett par
timmar:
Mängd utsläppt kemikalie (kg)
PEC (g/l) =

[Ekvation 2]

________________________________________________
Släckvatten (m3) + Primärrecipientensa vattenvolym (m3)b

a) Den första sjön som utsläppet når.
b) Om utsläppet sker direkt till en större sjö eller hav anges den vattenvolym som
kan tänkas bli förorenad inom de närmaste dagarna, t ex volymen inom en radie av
500
meter. För svårlösliga kemikalier torde radien vara mindre.
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Scenario 3. All kemikalie når ett rinnande vattendrag under akutskedet inom ett par
timmar
Mängd kemikalie utrunnet inom ett dygn (kg)

[Ekvation 3]

PECa(g/l)= ____________________________________________________
Släckvatten (m3) + Flödet i vattendraget under akutskedet (m3)

a) Avser det rinnande vattendraget. Om vattnet mynnar i en sjö används istället
scenario 2.

Beräkning av PNEC
Beräkningen av PNEC grundar sig på giftighetsdata framtaget i laboratorietester. Med
tillgång till en eller flera av dessa giftighetsdata kan man grovt uppskatta en koncentrationsnivå under vilken endast försumbar förgiftning uppstår på vattenlevande
organismer. Denna riskbedömning bygger på data om giftighet för fisk, djurplakton och
växtplankton, vilka representerar tre viktiga organismtyper i vattenmiljön. I tabell 6
anges vilka giftighetsdata som är användbara.
Tabell 6. Användbara giftighetsdata för en riskbedömning för vattenlevande
organismer.

ORGANISMTYP

UNDERLAG FÖR PNECacute

UNDERLAG FÖR PNECchronic*

Fisk

**
LC50
(4 dygns exponering)

**
NOEC
(>28 dygns exponering)

Djurplankton
(Daphnia)

**
*
LC50 eller EC50
(2-4 dygns exponering)

NOEC
(≥14 dygns exponering)

Växtplankton
(mikroalger)

**
EC50
(≥3 dygns exponering)

**
NOEC eller EC0
(≥3 dygns exponering)

• Endast relevant vid låg utspädning av svårnedbrytbara kemikalier.
** Se förklaringar under ”Giftverkan” i avsnittet ”Allmänna begrepp”.
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PNEC beräknas genom att dividera det lägsta tillgängliga värdet för akut eller kroniska
giftighet (enligt tabell 6) med en omräkningsfaktor (F) enligt följande
PNECacute = LC50 / F

alt.

PNECacute = EC50 / F

[Ekvation 6a]

PNECchronic = NOEC / F

alt.

PNECchronic = EC0 / F

[Ekvation 6b]

Bäst skattning av PNEC erhålls om giftighetsdata finns tillgängligt för alla tre
organismtyperna (fisk, djur- resp växtplankton). Om giftighetsdata saknas för 1-2 av
organismnivåerna medför detta en ökad osäkerhet i skattningen av PNEC vilket kompenseras med en ökning av F. Lämpligt värde på F erhålls från tabell 7.
Tabell 7. Värdet på omräkningsfaktorn F för beräkning av PNECacute resp. PNECchronic.
TILLGÄNGLIG
GIFTIGHETSDATA
FÖR:

OMRÄKNINGSFAKTORN, F

Bedömningen avser
AKUT giftigheta

Bedömningen avser
KRONISK giftighetb

tre organismtyper

100

10

tvåorganismntyper

500

50

en organismtyp

1 000

100

a) Används endast tillsammans med data om akut giftighet.
b) Används endast tillsammans med data om kronisk giftighet (enligt ”The Concil
Regulation, EEC, 1994”). Om data endast finns tillgängligt för akut giftighet kan
NOEC grovt uppskattas genom att dividera värdet för akut giftighet med 10. Denna
förenkling är dock endast tillåten om akut giftighet är känd för alla tre organismtyperna (enligt ”The Concil Regulation, EEC, 1994).
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Jämförelse mellan PEC och PNEC
Genom att jämföra framräknade värden på PNEC och PEC kan sedan risken för
förgiftning uppskattas. Under förutsättning att kemikalien är jämnt uppblandad i hela
recipienten kan följande bedömningar göras
PEC > PNEC ----> stor risk för förgiftning av vattenorganismer

PEC < PNEC ----> liten risk för förgiftning av vattenorganismer

Om kemikalien är ofullständigt uppblandad kan man förvänta sig lokalt akut förgiftning
även om PEC < PNECacute. Oberoende av förhållandet PEC/PNECacute bör man alltid
förvänta sig akuta förgiftningar i direkt anslutning till utsläppsstället.
Ett annat sätt att bedöma konsekvenserna av ett kemikalieutflöde är att beräkna den
maximala volym recipientvatten där kemikaliekoncentrationen är lika med gränsvärdet
för akutgiftighet (PNECacute). Detta görs enligt följande
Teoretiskt antal km2
recipientvatten med
akutgiftig kemikaliekoncentration

Mängd utsläppt kemikalie (kg)
=___________________________________________ [Ekvation 7]
PNECacute (kg/m3 = g/l) x Vattendjupet (m) x 106

Denna ekvation är framför allt tillämplig vid ett snabbt utsläpp av en lättlöslig
kemikalie.
Till dessa ekvationer finns ett antal schablonvärden angivna. Dessa bör i görligaste mån
stämmas av mot värden som är relevanta för förhållanden vid platsen för kemikaliehanteringen. Följande parametrar bör om möjligt ses över
- utspädningsgrad i avloppssystem
- utspädningsgrad av avloppsvattnet i recipienten
- vattenförbrukning per person
- recipientens volym och omsättningstid
- vattenföring i rinnande vattendrag

Vissa av dessa parametrar kan uppvisa betydande årstidsvariationer. Kan detta uppskattas bör detta inkluderas i bedömningen t.ex genom att beräkna högsta respektive lägsta
beräknade värde på PEC.
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Till

en

fördjupad

riskbedömning

hör

även

att

kvantitativt

inkludera

ett

långtidsperspektiv. Faktorer som därvid tillkommer är bl a
- nedbrytningshastigheter i aktuella miljöer (jord, luft, vatten, grundvatten m m)
- kronisk giftighet (om kemikaliehalten endast långsamt sjunker)
- klimatinverkan
- halten partikulärt organiskt material i vattnet
- halten organiskt kol i sedimentet
- omsättningstiden i recipienten

Riktlinjer framtaget av EU för riskbedömning av kemikalier kan vara till hjälp (speciellt
focuserade kring långtidsperspektivet, ref. ”The Concil Regulation, EEC, 1993 och
1994).

Beräkningsexempel
Förutsättning (samma olycksscenario som i toxikologikapitlet).
50 ton ammoniak rinner inom en timme ut från en järnvägsvagn i Kristianstad (flöde ca
1 ton/min.). Banvallen består av ett 2 meter väldränerat lager singel vilande på 10 meter
lera. En mindre del flytande ammoniak tränger ned i den porösa marken. Ytterligare en
del tränger ned i marken upplöst i 100 m3 vatten som sprutas på gasmolnet (för att fånga
upp ammoniak). Sammanlagt 30 % av ammoniaken uppskattades tränga ned i marken.
Under leran ligger en kommunal vattentäkt. Järnvägen korsar en större å endast 175
meter från olycksplatsen (medelvattenflöde 36 m3/sek.). Grundvattenytan kan förväntas
luta mot ån. Ån mynnar efter 1 km ut i en grund och näringsrik sjö (0,7 meters djup, 17
km2). Kemiskt/fysikaliska data: viskositet = 1,3, vattenlöslighet >100 %, log Kow < 0,
LC50 (fisk) = 0,6 mg/l, LC50 (Daphnia) = 32 mg/l, EC50 (alg) okänt.

Riskbedömning
Omgivningens spridningsbenägenhet samt kemikaliens höga markrörlighet talar för att
större delen av den ammoniak som inte förgasas (ca 30 %) inom ett dygn kommer att
hamnar i den närliggande ån. Teoretisk halt ammoniak (PEC) i ån och i sjön nedströms
kan beräknas enligt följande
En teoretisk koncentration i ån under första dygnet blir
- 377 -

12 Miljötoxikologi - Appendix 1
_____________________________________________________________________

Mängd kemikalie utrunnet inom ett dygn (kg)
PECån (g/l) =

[Ekv 3]

___________________________________________________ =
Släckvatten (m3) + Flödet i vattendraget under ett dygn (m3)

50 000 x 0,30
= ____________________________ = 4,8 x 10-3 g/l
100 + (36 x 60 x 60 x 24)

En teoretisk koncentration i sjön under första dygnet blir
Mängd utsläppt kemikalie (kg)
PECsjön (g/l)

=

[Ekv 2]

________________________________________________ =
Släckvatten (m3) + Primärrecipientens vattenvolym (m3)
50 000 x 0,30

= ____________________________ = 1,3 x 10-3 g/l
100 + (0,7 x 17 x 106)

PNECacute (gränsvärdet för akut förgiftning) beräknas enligt ekvation 6a. Lägsta tillgängliga akutgiftighet är 0,6 x 10-3 g/l avseende fisk. F väljs enligt tabell 7 till 500 då akutgiftighet finns tillgängligt för två av tre organismnivåer. PNECacute blir då
PNECacute = LC50 (fisk) / F = 0,6 x 10-3 / 500 = 1,2 x 10-6 gram/liter
Med PEC på 4,8 x 10-3 gram/liter och 1,3 x 10-3 gram/liter för ån respektive sjön erhålls
följande riskbedömning
PECån är 4000 gånger över PNECacute

---->

Akut förgiftning av vattenlevande

PECsjön är 1080 gånger över PNECacute ---->

Akut förgiftning av vattenlevande

organismer i ån är trolig.

organismer i sjön är trolig.

Riskbedömningen anger att den teoretiska halten i ån och sjön kan överstiga gränsvärdet
för akuta effekter hos vattenlevande organismer. Sjön nedströms utsläppet är alltså
troligen för liten för att ammoniaken på kort tid skall spädas till en ogiftig
koncentration. Av vattenflödet i ån och sjöns volym kan en teoretisk omsättningstid på 4
dygn beräknas ([0,7m x 17x106m2] / 36 m3/sek = 3,8 dygn). Den förhållandevis höga
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omsättningstiden antyder att större delen av utsläppt ammoniak kommer att
transporteras vidare ned i sjösystemet inom några dygn.
Om den utspillda ammoniaken snabbt når ån kommer dessa vattenkoncentration i ån att
inledningsvis bli högre än den beräknade. Detsamma gäller den angränsande delen av
sjön.
Till dessa beräkningar bör man även väga in att ammoniak kan försvinna från vattnet
genom avdunstning och nedbrytning. Ammoniak är starkt basiskt. Man kan förvänta sig
att recipienten till viss del kommer att ha en buffrande effekt. När ammoniak av
recipientvattnet buffras till ammonium (NH4+ kommer troligen giftigheten och
flyktigheten att förändras).
Ammoniak kan förväntas försvinna relativt snabbt (neutralisering, avdunstning,
utspädning). Om olyckan sker under sommarhalvåret kan ammoniak utnyttjas upp som
kvävekälla av vattenlevande växter. Detta kan leda till övergödning med efterföljande
syreförbrukning.

Slutsatser
- Den del av ammoniaken som inte hinner avdunsta kommer snabbt att tränga ned i
banvallsmaterialet och följa lerskiktets lutning mot ån.
- Allt liv slås ut i ån nedströms utsläppet (pH-effekt + giftverkan).
- Fiskdöd kan observeras inom ett större område runt åmynningen (giftverkan).
- Akut förgiftning av vattenorganismer trolig i hela sjön.
- -Akut giftverkan i ån och i sjön är troligen snabbt övergående (dagar).
- Akut giftverkan kan inom en vecka även uppstå i vattendrag nedströms sjön.
- Kronisk giftverkan möjlig pga kvävegödande inverkan (främst i Östersjön
kustvatten).
- Det tjocka lerlagret som ligger över den kommunala dricksvattentäkten förhindrar
troligen att den blir förorenad.
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APPENDIX 2
MILJÖFARLIGHETSKLASSIFICERING: Följande klassificeringssystem används inom
EU och Sverige för märkning av kemikalier. Systemet identifierar miljöfarliga kemikalier och
grundar sig på akut giftighet för vattenorganismer, biologisk nedbrytbarhet, bioackumulationspotential och vattenlöslighet. Kriterierna tar i viss mån hänsyn till miljöfarlighetens
varaktighet. En begränsning är att kriterierna i första hand avser spridning utifrån normal
kemikaliehantering. Vid en olycka kan andra aspekter tillkomma (ref. KIFS 1992:2,
Kemikalieinspektionen).
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APPENDIX 3
FARLIGT GODSKORT (utges av Svenska brandförsvarsföreningen)

- 383 -

12 Miljötoxikologi - Appendix 3
_______________________________________________________________________

- 384 -

12 Miljötoxikologi - Appendix 4
__________________________________________________________________________

APPENDIX 4
MILJÖSKYDDSBLAD (utges av Kemikontoret)
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APPENDIX 5
En första validering av miljöolycksindex avslutades i mars 1997 med rapporten
”Validering av Miljöolycksindex. Ett prioriteringsinstrument för bedömning av vidare
utredningsbehov vid kemikaliehantering” FOA-R—97-00444-222—SE, författare Åsa
Scott. I valideringen har det ingått både en teoretisk del och en verklighetsansknuten del,
där ett tjugotal olyckor använts.

Resultatet av valideringen kan kort sammanfattas som att miljöolycksindex, med en del
små ändringar, kan användas som ett prioriteringsinstrument vid kemikaliehantering.

Beräkning av miljöolycksindex
Med hjälp av detta miljöolycksindex erhålls ett mått på angelägenhetsgraden för bedömning av en kemikaliehantering.

Med hjälp av tabellerna 1 till 5 erhålls poäng för omgivningens miljökänslighet m a p
spridningsbenägenhet. Tabellerna 1 till 4 är tagna ur "Olje- och kemikalieutsläpp i jord,
Ledskog & Lundgren (Information 9, utgiven av SGI, 1989). Om svårigheter uppstår vid
tillämpningen finns förklarande text i orginalrapporten.

Med hjälp av tabellerna 6 till 9 erhålls poäng för giftighet, rörlighet i mark (konsistens,
löslighet) samt hanterad mängd kemikalie.

Ett miljöolycksindex kan sedan beräknas med hjälp av delpoäng från respektive
miljöolycksparameter.
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Instruktioner
I.

Bedöm parametrarna i tabellerna 1 - 4 och summera de fyra delpoäng som erhålls.

II.

Läs av vilken miljöolyckspoäng som erhålls för den summerade delpoängen i tabell
5 (poäng för "Omgivningens spridningsbenägenhet").

III. Bedöm parametrarna i tabell 6 - 9.
IV. Beräkna miljöolycksindex enligt följande: Gi x Mä x (Ko + Lö + Om)
V.

Avläs angelägenhetsgraden för bedömning enligt följande

MILJÖOLYCKSINDEX

UTREDNINGSBEHOV

1 - 100

Farobedömning

100 - 500

Farobedömning + Inledande riskbedömning

> 500

Farobedömning

+

Inledande

riskbedömning

+

Fördjupad

riskbedömning

Tabell 1. Avstånd till närmaste brunn, sjö eller vattendrag.

Poäng

9

8

Meter

0-10 10-20

7

6

5

4

3

2

1

20-35

35-50

50-75

75-150 150-300 300-1 000 1 000-2 000 >2 000

Tabell 2. Djup till grundvattenytan.

Poäng

9

8

7

Meter

0-0,2 0,2-1 1-3

6

5

4

3

3-5

5-7

7-12 12-20

2

1

0

20-30

30-60

>60

Tabell 3. Grundvattenytans lutning och flödets riktning.

Poäng

5

1

0

Grundvattenytan lutar

Horisontell
grundvattenyta

Ingen brunn, sjö eller vattendrag

mot en brunn, sjö eller
vattendrag

ligger inom 1 km i den riktning som
grundvattenytan lutar
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Tabell 4. Jordens genomtränglighet: Välj den högsta angivna poängen i intervallet om
berget under jorden är sprickrik. Välj den lägsta poängen i intervallet om berget är tätt.

Jordtäckets
tjocklek
>30 m
25-30
20-25
15-20
10-15
3-10
<3

Poäng

Grus

Sand

Morän

Silt

Lera

Tjälad jord

9
9
9
9
9
9
9

8
7-8
7-8
7-8
7-9
7-9
7-9

6
5-6
5-6
5-7
5-8
6-8
6-9

4
3-5
3-5
3-6
3-7
4-8
4-8

0
0-1
0-2
0-3
0-4
1-6
2-8

0
0
0
0
0
0
0

- 389 -

12 Miljötoxikologi - Appendix 5
______________________________________________________________________
b) Om viskositeten endast är tillgänglig som cp
(centipois) divideras den först med densiteten i
g/cm3.

Tabell 5. Miljöolycksindex - Poängbidrag
pga omgivningens spridningsbenägenhet.
OMGIVNINGSPOÄNGa
>25
25-20
20-15
15-10
<10

POÄNG
(Om)
10

Tabell 8. Miljöolycksindex - Poängbidrag
för
lagrad/transporterad
mängd
kemikalie.

7
5
3
1

LAGRAD/TRANSPORTERAD
MÄNGD KEMIKALIE (ton)a
>500b
50-500
5-49
0,5-4,9
<0,5

a) Omgivningspoäng = summan av delpoäng
från tabellerna 1 till 4.

Tabell 6. Miljöolycksindex - Poängbidrag
pga kemikaliens akut giftighet.
AKUT-GIFTIGHETa
(LC50 el. EC50)
<1b mg/l
1-6
6-30
30-200
200-1 000
>1 000

a) Avser den maximala mängden kemikalie,
omräknat till rent ämne, som kan tänkas hanteras.
b) Mycket stora lager bör utredas även om
miljöolycksindex blir lågt.

POÄNG
(Gi)
10
8
6
4
2
1

Tabell 9. Miljöolycksindex - Poängbidrag
pga vattenlösligheten hos en kemikalie.
VATTENLÖSLIGHET
(vikts-%)
>90%
25-90
5-25
1-5
<1
löst i vatten
löst i organiskt lösningsmedel

a) Använd lägsta tillgängliga LC50-värde eller
EC50-värde för fisk, Daphnia eller alg (samma
typ av tester som i miljöfarlighetskriterierna, se
appendix 2).
b) Hantering av extremt giftiga kemikalier, t ex
bekämpningsmedel bör utredas även om
miljöolycksindex blir lågt.

a) lösningsmedlets löslighetspoäng

Tabell 7. Miljöolycksindex - Poängbidrag
pga
kemikaliens
konsistens
(viskositet/fysiskt tillstånd)
KONSISTENS
POÄNG
Viskositeta (cStb) / Fast ämne (Ko)
<0,5
5
0,5-4,4
4
4,4-47
47-300
>300
fast ämne
okänd viskositeta

POÄNG
(Mä)
10
7
5
3
1

3
2
1
0
4

a) Om uppgifter om viskositet saknas används
lämpligen poäng 4 vilket motsvarar det
viskositetsintervall där de flesta flytande
kemikalier återfinns.
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APPENDIX 6
ORIENTERANDE FRÅGOR I SAMBAND MED EN MILJÖRISKBEDÖMNING
Nedan har ett antal frågor sammanställts som kan vara till hjälp vid identifiering av
potentiella miljörisker i samband med en kemikalieverksamhet.

STEG 1 - EFFEKTBEDÖMNING

-

om svårlöslig i vatten: kommer
kemikalien
att lägga sig ovan eller under
grundvattnet?

Är kemikalien klassad som "miljöfarlig"?
(Appendix 2)
- är kemikalien "mycket giftig", "giftig", eller
"skadlig"?
- bedöms giftverkan vara långtidsverkande?
- är någon speciell organismgrupp speciellt
känslig?
- giftig för mark/landorganismer?

Vid utflödet till vatten:
- löser sig kemikalien snabbt i vatten?
- sjunker eller flyter kemikalien?
Vid utflödet till avloppssystemet:
- vart leder avloppet?
- kan kemikalien bindas till slammet?
- kan kemikalien förflyktigas i samband
med luftning av avloppsvattnet?
- kan kemikalien passera rakt igenom
reningsverket?
- är reningsverket utrustat med en
sandfilteranläggning (som kan användas
att fånga upp miljöfarliga ämnen)?
- kan kemikalien förväntas störa ett
reningsverk?

Finns känsliga organismer eller ekosystem inom
riskområdet?
- vad är deras skyddsvärde?
- i vilken typ av naturobjekt förekommer
organismerna?
- vilket skyddsvärde har naturobjektet?
Är kemikalien gödande?
- finns det näringskänsliga naturobjekt i
omgivningen?
Är kemikalien skadlig för avloppsreningsverk?
- kan kemikalien förorena avloppsreningsverkens
slam?
- har reningsverket kvävereduceringssteg
(känsligt)?

STEG 2 - SPRIDNINGSBEDÖMNING
STEG 2a RÖRLIGHET

Vid utflöde till atmosfären:
- "rinner" gasen längs marken?
- kan kemikalien tvättas ur ett gasmoln?
- kan skumbeläggning minska
avdunstningen?
- finns det känsliga naturobjekt i
dominerandevindriktning?
Kan klimatet på platsen tänkas avvika från det
normala?
Finns förutsättningar för kemikalier i fast
tillstånd att ändra sin förekomstform?

Vilka utsläppsscenarier kan förutses?
- hanterad mängd kemikalier?
- öppen eller sluten kemikaliehantering?
Är kemikalien uppvärmd eller nedkyld?
- kan man minska spridningen med en
nedkylning?
Om utflöde till mark kan förväntas:
- kan kemikalien spridas som damm?
- stor risk för markgenomträngning (sand, grus)?
- kan kemikalien nå grundvattnet?
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I en brandsituation:
- vilka släckningskemikalier kommer att
rekommenderas?
- kan tillsats av ytaktiva ämnen göra
kemikalien löslig i släckvattnet?
- hur lättexponerad är kemikalien för
släckvatten?
- löser sig kemikalien i släckvattnet?
- var kan släckvattnet hamna? (vattendrag,
marken, avloppsverk)?
- kan kemikalien bli märkbart flyktigare vid
en temperaturhöjning?
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Kan kemikalien bedömas som rörlig i jord, luft
eller vatten?
- vilket spridningssätt dominerar?

-

Sammanfatta hur kemikalien förväntas bete sig.
Bland egenskaper som bör beröras kan nämnas
flyktighet, beteende i vatten, rörlighet i mark
och risk för att grundvattnet förorenas.

-

-

kommer en del att kvarstanna i mark eller
vatten?
kommer kemikalien att brytas ned i
atmosfären?
är den aktuella mängden en fara för
atmosfären (ozonnedbrytning, fotokemiskt
smogbildning)?

Kommer kemikalien att tränga djupt ned i
marken?
- finns det grundvattentäkter i närheten?
- på viket djup ligger grundvattennivån?
- i vilken riktning rör sig grundvattnet
(markens lutning)?
- hur kommer kemikalien att bete sig i den
aktuella grundvattenzonen?
- finns det risk för att kemikalien
kvarstannar i marken under lång tid?

STEG 2b NEDBRYTBARHET
Är kemikalien reaktiv?
Är kemikalien lättnedbrytbar, nedbrytbar el.
svårnedbrytbar där den förväntas hamna?
Kan nedbrytningshastigheten märkbart förändras
om kemikalien når andra miljöer (t ex grundvatten,
sediment, atmosfären)?

Kan blandning med andra kemikalier
förändra gjorda bedömningar?

Innehåller kemikalien giftiga grundämnen (t ex
arsenik, fosfor, bly, kvicksilver)?

Är flera spridningssätt aktuella?
- vilket är det troligaste spridningssättet?

Vid utflödet till avloppssystemet:
- kan kemikalien brytas ned i ett reningsverk?

Vilka delar av den yttre miljön riskerar att
drabbas?
- kortsiktigt respektive långsiktigt?

Sammanfatta kemikaliens stabilitet i
atmosfären, mark, vatten och grundvatten.

Kräver klimatetvariationer korrigering av
gjorda bedömningar (t ex skilda bedömningar
för vinter respektive sommar)?

STEG 3 - FAROBEDÖMNING

Kommer omgivande naturobjekt att kunna
exponeras för kemikalien?
- är tillgängligheten beroende av
årstid/klimat?

Här vägs svaren samman från steg 1-2. Syftet är att
erhålla en bild av kemikaliens miljöskadlighet vid
en eventuell olycka. Det är det viktigt att hålla isär
kemikaliens kortsiktiga och långsiktiga effekter.

Är naturobjektens känslighet beroende av
årstid?

Om kemikalien vid en olycka förändrar sitt
aggregationstillstånd (t ex flytande --> fast):
- kan detta ske i samband med en olycka?
- kan detta märkbart påverkar
spridningsförloppet?

Vilka miljöskador kan förväntas uppstå?
Vilket naturobjekt har det största
skyddsvärdet?
- vilka förebyggande åtgärder kan göras?

Om kemikalien är reaktiv:
- kvarstår reaktiviteten ute i naturen, t ex utspädd
i vatten?
Om kemikalien är vattenlöslig:
- finns det risk för transport till vattendrag?
- vattendragets storlek/utspädningsmöjligheter?
- finns skyddsvärda objekt nedströms utsläppet?
- kan jordbrukare, fiskodlare el dyl drabbas?
Om kemikalien är flyktig:
- kommer det mesta av kemikalien avgå till
atmosfären?
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13 TILLÄMPNINGSEXEMPEL
RISKANALYS
Syftet med detta kapitel är att redovisa hur risken med järnvägstransport av gasol genom
ett samhälle (Fig 13.1) kan beräknas. Järnvägen går i nord-sydlig riktning. Väster om
järnvägen finns ingen bebyggelse eller industriaktivitet. Parallellt med järnvägen och 10 m
från spåret går Järnvägsgatan. På Järnvägsgatans östra sida och 40 m från spåret finns en
bebyggelse av två- och trevåningshus huvudsakligen med bärande väggar av 25 cm
lättbetong. Längs gatans båda sidor finns parkeringsplatser. Många av husen har affärer
eller andra publika lokaler inrymda i bottenplan eller i suterrängvåning. Övervåningarna
innehåller huvudsakligen bostadslägenheter. Parallellt med Järnvägsgaten och 50 m längre
österut går Långgatan. Öster om Långgatan ligger ett område som huvudsakligen är
bebyggt med villor. Inom detta område finns även skola, barndaghem, vårdcentral och
servicehus för äldre.

Bebyggelsen ligger på plan mark. Järnvägen ligger 0,5 till 1 m under Järnvägsgatans nivå.
Godståget passerar mellan kl 11 och 11.30. Järnvägsgatan och dess butiker är under denna
tid livligt besökta. Många ankommer till parkeringsplatserna och startar därifrån. Vi antar
en typisk befolkningstäthet på 1 300 personer per km2 utomhus. Vid läckage efter olycka
driver gasmolnet mot Järnvägsgatan och dess bebyggelse vid vindriktningar mellan NNV
och SSV. Vid stiltje eller mycket svag vind kan tung gas kvarhållas intill det havererade
tåget.

På järnvägen passerar varje vardag, måndag till fredag; ett godståg som innehåller en
gasolvagn. Inom kommundelen har en diskussion väckts om vad som skulle hända vid en
järnvägsolycka som medför läckage av gasol, och kanske cisternexplosion. Kommunledningen beställer en riskanalys för att bedöma farorna.
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Figur 13.1. Kartskiss över samhälle vid järnväg med transport av gasol.

13.1 Tänkbara scenarier
1.

Inget haveri av tankvagn sker

2.

Haveri av tankvagn sker men inget utsläpp - inga konsekvenser

3.

Haveri av tankvagn sker och läckage uppkommer men ingen antändning - inga
konsekvenser.

4.

Haveri av tankvagn sker, läckage uppkommer och antändning sker efter fördröjning fri gasmolnsexplosion.

5.

Haveri av tankvagn sker, läckage uppkommer och antändning sker omedelbart, dock
ingen BLEVE - brinnande gasflamma.

6a. Haveri av tankvagn sker, läckage uppkommer och antändning sker efter fördröjning
och leder till BLEVE.
6b. Haveri av tankvagn sker, läckage uppkommer och antändning sker omedelbart och
leder till BLEVE.
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Scenarierna kan åskådliggöras i ett händelseträd (Fig 13.2) med redovisning av sannolikheter för olika alternativa händelser. Konsekvenser för sluthändelser har beräknats och
sannolikheten för olika vindriktningar har här vägts in i konsekvenserna. Ofta måste flera
olika kombinationer av meteorologiska spridningsparametrar studeras och flera parallella
händelseträd konstrueras.

Skadeförväntan som redovisas längst till höger, har beräknats som produkten av sannolikheterna för de olika händelserna som leder fram till en sluthändelse och konsekvensen av
sluthändelsen.

Urspårn.
gasolvagn
inom akt.
område

Läcka
uppstår

Antändn. Omedelsker
bar
antändn.

BLEVE
sker

SlutKonseSannohändelse kvens
likhet
antal
döda/skadade

nej

ja
4⋅10-7 ggr/år

nej
(0,99)
ja
(0,01)

nej
(0,3)

ja
(0,7)

nej
(0,7)

ja
(0,3)

Skadeförväntan
Döda/svårt
skadade per år

1.

0

0

2.

0

0

3.

0

0

nej
(0,8)

4.

3,4

2 ⋅ 10-9

6,8 ⋅ 10-9

ja
(0,2)

6a

85

3,9 ⋅ 10-10

3,3 ⋅10-8

nej
(0,9)

5.

1,0

1 ⋅ 10-9

1,0 ⋅ 10-9

ja
(0,1)

6b

150

8,4 ⋅ 10-11

1,3 ⋅ 10-8

__________________________
Total risk:
5,4 ⋅ 10-8

Figur 13.2. Händelseträd som beskriver tänkbara olycksförlopp vid haveri av gasoltankvagn.

13.2 Sluthändelser
Här redovisas konsekvenser vid en vådahändelse. Vådahändelsen antas vara att en
järnvägstankvagn spårar ur och skadas så att ett hål i tanken uppstår och gas läcker ut. Det
antas att tankvolymen är 110 m3. En sådan tank rymmer maximalt, med expansionsvolym,
47 ton (0,6 ⋅ 0,7 ⋅ 110 = 0,41 ⋅ 110 = 47 ton; 0,6 är densiteten och 0,7 fyllnadsgraden). Ett
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typiskt hål är långt och smalt och har en ganska liten hålarea, här antas att hålarean är ca
20 cm2. Hålet antas vara beläget under vätskeytan.
Följande sex sluthändelser är aktuella:

1. Inget haveri av tankvagn sker
2. Haveri av tankvagn sker men inget utsläpp - inga konsekvenser
3. Haveri av tankvagn sker och läckage uppkommer men ingen antändning - inga
konsekvenser.
4. Haveri av tankvagn sker, läckage uppkommer och antändning sker efter
fördröjning - fri gasmolnsexplosion.
Spridningsbild beräknas enligt kapitel 4-8. Maximalt avstånd till undre brännbarhetsgräns
blir ca 100 m med en plymbredd på ca 50 m. Total area av området med koncentrationer
över undre brännbarhetsgräns blir ca 2 500 m2. Alla människor utomhus inom detta
område kommer att drabbas av allvarliga brännskador. Med en befolkningstäthet på 1 300
personer per km2 innebär det 2500 ⋅ 1300/1 ⋅ 106 = 3,25 personer.

Byggnader inom området kan antändas av värmestrålningen. Vi bedömer emellertid att
samtliga i byggnaden i så fall hinner ut och inte skadas.

För bedömning av skador av tryck vid en sådan här förbränning identifieras volymer inom
området där hög turbulens kan förekomma. I anslutning till Järnvägsgatan finns övertäckta
cykelställ. Volymen hos dessa är ca 20 ⋅ 4 ⋅ 2 = 160 m3 vardera. Vi antar att
koncentrationen i denna volym är 5 vol-%. Energiinnehållet för gasol antas ha värdet som
för propan 86,4 MJ/m3. Totalt energiinnehåll i volymen blir alltså 160 ⋅ 0,05 ⋅ 86,4 = 690
MJ. För denna energimängd antas explosionsstyrka 10 (detonation). Skadornas omfattning
blir jämförbara med de som redovisas i beräkningsexemplet i avsnitt 10.4. Riktigt
allvarliga skador på människor ute i det fria inträffar på högst ca 10 m avstånd eller över
ett område med arean ca 120 m2. Det betyder 120 ⋅ 1 300/1⋅106 = 0,2 personer dödas eller
allvarligt skadas. Avståndet till den närmaste byggnaden som har bärande ytterväggar av
25 cm lättbetong är ca 20 m. Det betyder att väggen mot explosionen kollapsar (jämför
beräkningsexempel i avsnitt 10.4) och 1/6 av personerna i byggnaden antagen till 20
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personer alltså 3,3 dör eller skadas allvarligt Dessutom uppkommer fönsterskador.
Gränsen för 50 % fönsterskador går vid ca 40 m och 10 % vid ca 150 m.

Sammanlagt dödas eller skadas allvarligt 3,25 + 0,2 + 3,3 = 6,8 personer. Den här redovisade händelsen förutsätter emellertid att vinden för den utsläppta gasen mot
bebyggelsen. En sådan vindriktning antas föreligga med 50 % sannolikhet. Totalt antas
därför 0,5 ⋅ 6,8 = 3,4 personer dödas eller allvarligt skadas.

5. Haveri av tankvagn sker, läckage uppkommer och antändning sker omedelbart
dock ingen BLEVE - brinnande gasflamma.
Beräkning sker i princip lika som i avsnitt 11.3.3. Hålarean antas vara 20 cm2. Det antas
att effekterna blir desamma för ett avlångt hål som för ett runt hål med samma hålarea.
Diametern du för ett runt hål med samma storlek kan beräknas som 2 ⋅ (20/π
π)1/2 = 5.0 cm.

Flammans längd beräknas bli
Lf= 63 m

Flammans diameter beräknas bli
deq= 9,5 m
Utstrålningen antas bli 200 kW/m2

För beräkning av strålning på olika avstånd antas att temperaturen är 20°C och relativa
fuktigheten 50 %.
Resultatet blir att döda och allvarligt skadade återfinns inom ett område som är ca 40 ⋅ 80
= 3 200 m2.
Det betyder att 3 200 ⋅ 1 300/1 ⋅ 106 = 4,2 personer dödas eller allvarligt skadas.

För att någon ska skadas av flamman måste den ha en riktning som är mer eller mindre
parallell med marken och dessutom riktad mer eller mindre österut. Vi bedömer att detta
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endast inträffar i 1/4 av fallen med flamma från tanken. Således blir konsekvensen totalt
för denna händelse att 1,0 personer dödas eller allvarligt skadas.

Om en byggnad står i vägen för flamman kan denna antändas. Vi bedömer emellertid att
samtliga i byggnaden i så fall hinner ut och inte skadas.

6. Haveri av tankvagn sker, läckage uppkommer och antändning sker och leder till
BLEVE.
För sluthändelse 6a antas att halva tankens innehåll har läckt ut innan BLEVE sker, medan
för sluthändelse 6b antas att hela tankens innehåll deltar.

Beräkning sker i princip lika som i avsnitt 11.3.2.

6a
Skadeomfattning för ett likartat fall har beräknats i avsnitt 11.3.2. Allvarliga eller dödliga
skador kan erhållas vid 2:a gradens brännskador. I tabell nedan anges andel med 2:a
gradens brännskador på olika avstånd.

Avstånd

Andel med 2:a gradens

(m)

brännskador (%)

150

100

200

90

250

15

300

1

400

0
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Med en befolkningstäthet på 1 300 personer per km2 erhålls då
[1502 ⋅ π ⋅ 1.0 + (2002-1502 )π
π ⋅ 0,9 + (2502-2002 )π
π ⋅ 0,15 + (3002-2502 )π
π ⋅ 0,01)π
π ⋅ 0,001]
1300/1 ⋅ 106 = 170 personer med 2:a gradens brännskador.

På grund av skuggning från i första hand byggnader antar vi att endast halva antalet enligt
ovan drabbas av värmestrålning. Det betyder att totalt för denna händelse 85 personer
dödas eller allvarligt skadas.

Byggnader i närzonen kan antändas av värmestrålningen. Vi bedömer emellertid att
samtliga i byggnaden i så fall hinner ut och inte skadas.

6b
Eldklotsdiametern beräknas bli
D = 6,5 ⋅ 47 0001/3 = 235 m

Varaktigheten beräknas bli
t = 0,85 ⋅ 47 0000,26 = 14 s
Utstrålningen antas bli 200 kW/m2

För beräkning av strålning på olika avstånd antas att temperaturen är 20°C och relativa
fuktigheten 50 %.

Allvarliga eller dödliga skador kan erhållas vid 2:a gradens brännskador. I tabell nedan
anges andel med 2:a gradens brännskador på olika avstånd.
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Avstånd

Andel med 2:a gradens

(m)

brännskador (%)

200

100

250

95

300

40

350

5

400

0,5

450

0

Med en befolkningstäthet på 1 300 personer per km2 erhålls då
[2002 ⋅ π ⋅ 1.0 + (2502-2002 )π
π ⋅ 0,95 + (3002-2502 )π
π ⋅ 0,4 + (3502-3002 )π
π ⋅ 0,05 + (40023502)
π ⋅ 0,005] 1 300/1 ⋅ 106 = 300 personer med 2:a gradens brännskador.

På grund av skuggning från i första hand byggnader antar vi att endast halva antalet enligt
ovan drabbas av värmestrålning. Det betyder att totalt för denna händelse 150 personer
dödas eller allvarligt skadas.

Byggnader i närzonen kan antändas av värmestrålningen. Vi bedömer emellertid att
samtliga i byggnaden i så fall hinner ut och inte skadas.

13.3 Frekvenser för vådahändelser
Urspårning av gasolvagn inom aktuellt område

Vissa data för haveri vid olika typer av banor och olika typer av vagnar finns
sammanställda (Fredén 1994, Purdy 1993). Med utgångspunkt i banans och den rullande
materielens kvalitet bedöms sannolikheten för haveri. I vårt fall antas att sannolikheten för
haveri är 10-8 per tågkm.
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Vi antar vidare att det i varje tåg finns en vagn med gasol.
Längden av järnvägen mitt för aktuellt område är 0,2 km.
Förväntat antal haverier vid en passage kan då beräknas till 0,2 km ⋅ 10-8
Antalet passager antas vara 200 per år
Det betyder att förväntat antal haverier blir 200 ⋅ 0,2⋅10-8 per år dvs 4⋅10-7 vagnar per år
inom aktuellt område.

Läckage
Data om sannolikhet för utsläpp vid kollision och urspårning är mycket bristfälliga
(Fredén 1994, Purdy 1993). Vi antar i vårt fall att vid haveri uppstår läckage med
sannolikheten 0,01.

Antändning
För järnvägstransport i England anger Purdy (1993) att vid utsläpp av gasol, oberoende av
orsak, har det skett antändning omedelbart i 20 % av fallen vid större hål. Tändning efter
viss fördröjning har skett i 50 % av fallen, medan 30 % inte ledde till tändning. Vi antar
således att i vårt fall med ett relativt stort hål antändning inträffar med sannolikheten 0,7
och om antändning sker att den sker omedelbart med sannolikheten 0,3.

BLEVE
Om omedelbar antändning sker antar vi att detta leder till BLEVE (t ex pga av att den
brinnande flamman är riktad nedåt och värmer upp tanken) med sannolikheten 0,1. Om
antändningen inte är omedelbar antar vi att detta leder till BLEVE med en högre
sannolikhet, 0,2, på grund av att gasolen kan tänkas ha bildat en pöl under eller nära
tanken.

13.4 Resulterande risk
Sammantaget innebär den här skisserade riskanalysen att transporten av gasol på järnvägen
ger en risk att 5,4 ⋅ 10-8 dödas/svårt skadas per år i samhället. Detta kan också uttryckas
som att förväntat antal döda/svårt skadade i samhället är 1 på ca 20 miljoner år på grund
av gasolens transport på järnvägen.
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