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Automatisk
brandalarm.

I vårt land fördärvas årligen genom eldsvådor värden för mellan 40—50 
millioner kronor, och vad ännu värre är, ett 50-tal människoliv gå av samma 
orsak till spillo. Räkna vi sedan alla de hundratals skadade samt dem som 
genom eldsvådor bli arbetslösa, inses omedelbart, hur betydande de sociala 
och ekonomiska värden äro, som årligen gå förlorade. Mycket har gjorts för 
att minska dessa förluster, men varje brandman eller brandinspektör kan 
intyga, att mycket återstår att göra.

Brandriskerna ha särskilt inom industrien oavlåtligt ökats de sista åren. Den 
ökade värdeanhopningen och den dyrbara maskinella utrustningen göra att 
en till sin omfattning förhållandevis blygsam eldsvåda kan få stora såväl so
ciala som ekonomiska följder. Eldfarliga oljor och olika ämnen och produkter 
med benägenhet för självantändning användas numera i allt större utsträck
ning icke endast inom industrien utan även inom institutioner och i hemmen. 
Självantändning är också en mycket typisk nutida brandorsak, som enligt 
eldsvådestatistiken visar stadig ökning.

Driftsavbrott är ju en sak, som industri- och affärsmän nu mer än någonsin 
önska hålla från sitt företag, och allt större intresse har ägnats åt frågan om 
skyddsåtgärder mot sådana ovälkomna avbrott. Att dessa åtgärder inte alltid 
varit tillfyllest, därom vittna den senaste tidens miljoneldsvådor, som haft syn
nerligen ödesdigra efterverkningar för de företag, som drabbats därav.

Diagrammet visar teoretiskt en eldsvådas förlopp. Efter antändningen 
stiger värmeutvecklingen (energiutvecklingen i kalorier) efter en viss 
kurva, vars branthet är beroende på förhanden varande omständigheter såsom 
inventariernas beskaffenhet, ventilationen, byggnadskonstruktionen m. m. 
Upptäcks elden låt oss säga inom 5 minuter bör elden kunna släckas på V2 
minut av en man medelst t. ex. en hink vatten, sker upptäckten efter 11 mi
nuter kan brandmanskapet på en brandbil släcka med ett par Ihandsprutor på 
1 V2 minut, efter 14 minuter har elden redan tagit sådan fart att brandkåren 
har fullt arbete för att framgångsrikt kunna bekämpa elden. Efter ytterligare 
en minut har eldens intensitet passerat punkten A på kurvan och därmed fått 
en sådan våldsamhet, att ej ens storstadsbrandkårens alla tekniska hjälpmedel 
räcka, utan man måste nöja sig med att hindra eldens vidare spridning till andra 
byggnader. Av detta kan den slutsatsen dragas, att om elden upptäckes inom 
de första 5 —10 minuterna, bör man ha utsikter att stoppa den med 
enkla medel.

Värme, som utvecklas i ett rum stiger uppåt och lägger sig under taket för 
att där utbreda sig radiellt över värmekällan. Vid en begynnande eld, redan 
medan det ännu blott pyr eller glöder, bör man således få en värmeökning 
under taket. Med utgångspunkt från dessa fakta har man under många år ar
betat på att finna en anordning, som varskor så fort eld uppstår. Det säges, att 
den äldsta automatiska brandalarmanordningen utgjordes av en kanariefågel 
i en bur, med två bottnar. Ett lätt tryck på den övre, som på översidan var 
försedd med taggar, påverkade en fjäder, vilken medelst en ledning var för
bunden med en ringklocka och ett batteri. Vid eldsvåda skulle fågeln påverkas
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av rök och eld, så att den föll ned på burens botten och därigenom åstadkom 
automatisk brandalarm!

De äldsta kända elektriska alarmsystemen arbetade efter arbetsströmsprin- 
cipen d. v. s. en kontaktanordning slöt vid en onormal värmeökning en ström
krets, varigenom en ringklocka trädde i funktion. Nutida system arbeta dock 
efter vilströmsprincipen d. v. s. en kontaktanordning åstadkommer avbrott 
i en eller flera strömkretsar, varvid ett relä i en särskild krets åstadkommer 
alarm. De organ, som påverkas av den vid en eldsvåda alstrade värmen, kallas 
termokontakter.

I huvudsak finnas följande typer. Smältkontakter, som användas vid vil- 
strömssystem, bestå av ett eller två par metallfjädrar, hoplödda med en lätt
smält metallegering. Så snart lödförbindningarna vid värmestegring smälta 
(vid ca 70°) skiljas fjädrarna från varandra, därmed åstadkommande ström
avbrott och alarm. Bimetallkontakter grunda sig huvudsakligast på två skilda 
metallers olika utvidgning vid uppvärmning, d. v. s. på olika utvidgningskoef- 
ficient. Dessa användas vid såväl arbets- som vilströmssystem. Sådana kon
takter kallas även maximalkontakter, då de fungera först vid en viss bestämd 
maximitemperatur. Differentialkontakt är en annan typ, som fungerar vid den 
hastiga temperaturökning, som en kraftig eldhärd åstadkommer, men däremot 
är okänslig för långsammare temperaturvariationer. Antingen är det tryck
skillnaden mellan två behållare, den ena värmeisolerad och den andra i direkt 
förbindelse med den omgivande luften, eller skillnaden i utvidgning mellan 
två metaller (varav den ena är inkapslad), som åstadkommer alarm.

Att beskriva alla de system, som förts i marknaden såväl i Europa som i 
Amerika, skulle föra för långt, varför jag här inskränker mig till att beskriva 
Telefonaktiebolaget L. M. Ericssons system, som utsläpptes i marknaden år 
1927. Före denna tidpunkt funnos i Sverige 4 anläggningar av utländskt fabrikat.

En anläggning enligt L. M. Ericssons system består av termokontakter, led
ningsnät, centralapparat, batterier och laddningsanordning samt alarmklockor. 
Varje termokontakt utgöres av två par metallfjädrar hoplödda med en lege
ring, som normalt smälter vid 70° C. Kontaktfjädrarna äro monterade på 
backelitsocklar och täckas av en perforerad huv. Dessa kontakter placeras i 
taket i samtliga lokaler, även i korridorer, skrubbar och andra mindre utrym
men efter av Svenska Brandtarifföreningen utarbetade föreskrifter. De in
kopplas i ledningsslingor med högst 30 termokontakter i varje, och dessa led- 
ningsslingor anslutas sedan till en centralapparat. För varje ledningsslinga fin
nas på denna signallampor, som ange slingans nummer. Centralen är placerad 
på lämplig plats t. ex. vid huvudingången till den byggnad, som skall skyddas. 
Anläggningen kan sättas i förbindelse med det kommunala brandtelegrafnätet 
i en stad, så att alarmsignalerna automatiskt överföras till brandstationen. När 
temperaturen i en lokal, där en termokontakt är placerad, överstiger 70° C, 
smälter legeringen, med vilken fjädrarna äro sammanlödda, varigenom den 
strömbana, i vilken de äro inkopplade, brytes. Härigenom erhålles en omkopp
ling genom reläerna i centralapparaten, så att alarmsignal registreras dels ge
nom signallampor på centralapparaten och dels genom akustiska signaler. För
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att snabbt finna brandplatsens läge vid eldsvåda finnas invid centralapparaten 
uppsatta orienteringsplaner med i olika färger inritade områden med nummer, 
som motsvaras av termokontakternas sektionsnummer. Anläggningarna äro så 
utförda, att fel såsom avbrott, avledning och jordslutning på ledningsnätet 
automatiskt kungöras genom en särskild signal, som markerar fel och som 
ej kan sammanblandas med alarmsignalen.

Termokontakter.

Numera skyddas värden för över en och en halv miljard kronor med de in
emot 200 automatiska brandalarmanläggningar av L. M. Ericssons system, som 
utförts enbart i Sverige. De lämpa sig lika väl i storindustrier, varuhus, museer, 
sjukhus som i privatbostäder. En av de största anläggningar, som hittills instal
lerats, finnes i Svenska Metallverkens verkstäder i Västerås. Anläggningen om
fattar ca 2.000 termokontakter, fördelade på 8o sektioner. Ej mindre än 142 km 
ledningstråd har inlagts i byggnaderna. Tekniska Museet är det första museum, 
som har en fullständig automatisk brandalarmanläggning omfattande 430 ter
mokontakter fördelade på 18 sektioner.

Vid ett prov, som gjordes med denna anläggning för en tid sedan, antändes 
en handfull trassel, på vilken hällts något rödsprit. Med tidtagaren i handen 
kunde man konstatera, att redan efter 8 sekunder trädde den alltid vakande ter
mokontakten i funktion, alarmklockorna började klämta och inom 4 minuter 
efter antändningen befann sig på »brandplatsen» den förste brandmannen från 
Östermalms brandstation till vilken anläggningen är inkopplad, detta trots att 
museibyggnaden ligger relativt långt från brandstationen.
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Säkert ha de flesta uppmärksammat en del i pressen synliga notiser om eld
svådor, som släckts på ett tidigt stadium tack vare automatiskt brandalarm. Man 
lägger särskilt märke till de ständigt återkommande texterna: släckt med kemisk 
apparat. . . släckt med en Ihink vatten . .. släckt före brandkårens ankomst. . . 
Det är just här det automatiska brandalarmets stora värde ligger: eldsvåde- 
tillbud, i vilka lokaler de än må uppstå, signalera själva och kunna kvävas snabbt 
och med enkla medel. Försäkringsbolagen visa även stort intresse för detta slags 
brandskydd och bevilja i regel rabatt på brandförsäkringspremierna till företag, 
som installerat sådana anläggningar.

Nils Pichler.

Sedan Professor emeritus E. G:son Odelstierna och hans maka, Ellen Odel- 
stierna, född Rinman, på föranledande av Fil. Dr Carl Sahlin till Ingeniörsve- 
tenskapsakademien överlämnat bevarade handlingar, brev och ritningar dels år 
1929 efter Sven och Carl Rinman, dels år 1932 efter Ludvig Rinman med be
stämmelser i donationsbrev av den 4. juli 1929, att hela samlingen av arkivalier 
för framtiden skulle bevaras i Tekniska Museet, har det till Rinmansarkivet hö
rande materialet icke förrän under sistlidet år bearbetats i annan mån, än att Fil. 
Lic. Gösta Malmborg till en väsentlig del ordnat och förtecknat Sven Rinmans 
efterlämnade papper samt därefter med bidrag från Prytziska fonden utgivit 
en bok, betitlad: Sven Rinmans tjänsteberättelser rörande den grövre järnför
ädlingen 1761—70. Därefter har undertecknad, ledd av visst forskningsintresse, 
uppordnat hela det förevarande arkivmaterialet, registrerat detsamma samt även 
utarbetat ett ortsregister, allt i avsikt att underlätta framtida forskning.

Arkivet består av ett stort antal officiella skrivelser och brev till samt koncep
ter till dylika från Bergsrådet Sven Rinman (f. 1720, d. 1792), dennes son, direk
tören över svartsmidet, Bergmästaren Carl Rinman (f. 1762, d. 1826) samt den 
sistnämndes son, direktören på Jernkontorets metallurgiska stat, övermasmäs- 
taren Ludvig Rinman (f. 1815, d. 1890) jämte koncept till avhandlingar över 
ämnen, tillhörande bergshanteringen, memorialanteckningar rörande bruksdrift 
samt ritningar och förslag till om- och nybyggnader av masugnar och järnbruk 
m. m. — allt upptagande vid pass två hyllmeter i folioformat. Det är således ett 
avsevärt och delvis mycket värdefullt material, som här står till forskares för
fogande.

Stockholm i januari 1939.
Elis Hildebrand.

Det har för Tekniska Museet varit av utomordentligt värde, att ovannämnda 
systematiska genomgång av Rinmansarkivet blivit gjord. För det oegennyttiga 
och samvetsgranna arbete Major Elis Hildebrand av intresse för denna sak har 
lagt ned må här uttalas museets varma tack.

Rinmansarkivet.
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