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Nedanstående text är ett referat från Brandförsvarsföreningens Elektriskanämnd
cirkulär 4/1980 författad av Gösta Gunningberg och Hans Salmén (dåvarande
ASEA).

”Erfarenheter och praktiska försök har entydigt klarlagt att silikonprodukter har
orsakat omfattande driftstörningar i olika slags elutrustningar inom vitt skilda
användningsområden. Kontaktproblem i kontaktorer och reläer, kallödningar samt
förhöjt borstslitage i roterande maskiner är de vanligaste störningarna.

Det föreligger att klart samband mellan den stegrade användningen av
silikonbaserade produkter och antalet konstaterade störningar. Akuta problem har
också uppträtt vid tillfällig användning av silikoner.

Orsak och verkan
Vid användning av silikonprodukter - exempelvis olja, släppmedel, fogmassor,
gummi avges bland annat silikonolja och silikonånga till omgivningen. Genom direkt
beröring eller kondensation beläggs metallföremål, till exempel kontakter och
kommutatorer, med en ytterst tunn film av silikon. En liten ljusbåge ger den värme
som erfordras för att silikonet skall förena sig med luftens syre och bilda kiseldioxid, i
dagligt tal kallat kvarts. Detta är ett hårt material med hög isolationsförmåga.

När en sådan kristall bildas mellan två kontakter i exempelvis ett relä, skapas en
högresistiv beläggning som äventyrar apparatens funktioner. Kiseldioxid på
kommutatorer i roterande maskiner utgör dels ett slipmedel, dels en isolator som ökar
gnistbildningen. Båda dessa faktorer samverkar till ett kraftigt ökat borstslitage.

Det behövs endast ytterst små mängder av silikonolja för att orsaka betydande
problem - i princip räcker det att man tätar en genomföring i ett ställverksrum med
silikongummi.

Silikonsmitta - ett begrepp
Silkonprodukternas benägenhet att avge lågmolekylär olja till omgivningen kallas
silikon-kontamination eller silikonsmitta. Överföring av silikon genom direkt beröring
omfattsa också av begreppet.

Spridning av silikon kan ske på olika sätt:

  - genom att silikoner i vätskeform trots lågt ångtryck har stor benägenhet att
”vandra” vid rumstemperatur.

  - genom manuellhantering av silikonbelagda produkter eller silikonmaterial och efter
    följande överföring till andra föremål vid direkt beröring.

  - genom att härdade produkter dels vid härdning och dels vid senare uppvärmning
    över 100 °C avger avspaltningsprodukter (silikonolja) ”


