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SAMMANFATTNING 
Att undvika återantändning är viktigt vid en släckinsats för att förhindra onödiga skador på 
människa, miljö och egendom. Skärsläckaren Cobra är ett släckverktyg som idag används vid 
många av Sveriges räddningstjänster och räddningstjänster utomlands. Cobran kan skära 
genom alla byggmaterial och skapar en vattendimma som har unika brandgaskylande 
egenskaper. Cobran är dock inte lika effektiv när det kommer till att förhindra återantändning. 
Ett ökat återantändningsskydd vill därför tillverkaren Cold Cut Systems AB (CCS) 
åstadkomma genom att använda tillsatsmedel. Syftet med studien är att kartlägga tillsatsmedel 
som genom sina fysikaliska och kemiska egenskaper kan förbättra Cobrans förmåga att 
förhindra återantändning vid klass A-bränder. Syftet är också att analysera dessa och 
identifiera de tillsatsmedel som effektivast kommer öka Cobrans egenskaper att förhindra 
återantändning. Slutligen ges förslag på tillsatsmedel för vidare tester med Cobran.  
 
För att kunna utvärdera de kartlagda tillsatsmedlen krävs kännedom om brandteori, släckteori 
och tillsatsämnen, som är de aktiva komponenterna i tillsatsmedlen. En litteraturstudie som 
gjorts löpande under arbetets gång har legat till grund för den teori som till stor del utgör 
rapporten. Kartläggningen av tillsatsmedlen baseras dels på en lista tillhandahållen av CCS i 
studiens startskede och en rapport publicerad av Fire Protection Research Foundation. Analys 
och resultat baseras till stor del på information hämtad ur tillsatsmedlens säkerhetsdatablad.   
 
Tillsatsämnen kan delas in i två huvudgrupper: Tillsatsämnen med vätande egenskaper, t.ex. 
tensider och miceller och tillsatsämnen med släckande egenskaper, t.ex. fosfor- och 
kvävebaserade tillsatsämnen. Släckmekanismerna för vätande tillsatsämnen bygger på en 
sänkning av vattnets ytspänning medan släckmekanismerna för de släckande tillsatsämnena 
kan variera, bl.a. genom att öka förkolningen, verka radikalfångande, barriärbildande och 
kylande genom endoterma reaktioner. Utifrån ämnesinnehållet som anges i tillsatsmedlens 
säkerhetsdatablad har de 12 kartlagda tillsatsmedlen analyserats. De har indelats i tre 
kategorier: Tensid och micellbaserade, baserade på oorganiska ämnen och övriga. 
Tillsatsmedlens miljöpåverkan har också översiktligt analyserats med fokus på de krav som 
ställs i NT-FIRE 051. 
 
En analys har genomförts vilken har resulterat i att tre tillsatsmedel (X-Fog, Burnblock och F-
500) föreslås för vidare försök. Dessa anses uppfylla de krav som CCS ställt och dess 
effektivitet visas i rapporten. Ytterligare fem tillsatsmedel bedöms intressanta om försöken 
utökas, även dessa har teoretiskt sett egenskaper som skulle kunna förbättra Cobrans 
återantändningsskydd. Svårigheter under analysen var främst att informationen om 
tillsatsmedlens ämnesinnehåll varit bristfällig och ibland även saknats. Analysen anses ändå 
tydligt visa att tillsatsmedel med fördel kan användas för att förbättra Cobrans 
släckegenskaper och återantändningsskydd.   
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ABSTRACT 
It is important to avoid re-ignition after a fire is put out because of the risk of unnecessary 
damage to humans, nature or properties. The Cobra cutting extinguisher is used today by 
many Fire Services throughout Sweden and abroad because of its ability to cut through 
building materials and to provide a very effective water mist with a unique ability to cool hot 
fire gases. The Cobra is not as efficient at preventing re-ignition. By the use of additives Cold 
Cut Systems AB (CCS) aims to improve the ability of Cobra to prevent re-ignition. The 
purpose of the study is to map available additives that have physical and chemical 
characteristics that can improve Cobra’s efficiency in such a way that re-ignition is prevented 
when using Cobra to extinguish class A fires. The study will also evaluate which additives are 
the most likely to achieve the best outcomes when used with a Cobra system and propose that 
further tests should be done for these additives.   
 
To be able to evaluate the additives knowledge is required concerning fire theory, 
extinguishing theory and active components in the additives. A literature study will form the 
basis for the theory part in the report. The mapping exercise is based on a list of additives 
received from CCS and a report done by the Fire Protection Research Foundation. The 
analysis and the results are based on the information in the Material Safety Data Sheet 
(MSDS) of each additive. 
 
Substances can be divided into two main groups: Substances with wetting properties such as 
surfactants and micelles and substances with extinguishing properties such as phosphorus and 
nitrogen based substances. The extinguishing mechanisms for the wetting substances are 
mainly based on their ability to lower the surface tension of the water while the extinguishing 
mechanisms for the substances with extinguishing properties are based on various 
mechanisms, for example: by increasing the formation of char, by reacting with radicals in the 
gas phase, form barriers and by cooling through endothermic reactions. The 12 mapped 
additives have been analysed from the content in their MSDS concerning which substances 
they contain. They have been placed in three different categories: Surfactant and micelle 
based, based on inorganic substances and others. The additives environmental impacts have 
been briefly evaluated due to NT-FIRE 051. 
 
The results of the analysis contained within the study indicate that three additives are 
proposed for further study and evaluation; these are X-Fog, Burnblock, and F-500. All three 
additives are considered to meet the requirements set by CCS and its effect is shown in the 
report. Five additional additives are considered attractive if the further studies are extended. 
These additives have theoretical properties that could improve the Cobra's ability to prevent 
re-ignition. Difficulties during the analysis was mainly due to information concerning the 
additives content being incomplete and sometimes missing. The analysis yet clearly 
demonstrate that additives can be used to improve the Cobra extinguishing properties and 
ability to prevent re-ignition. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 
Skärsläckaren är ett släckverktyg som har använts av svenska räddningstjänster sedan tidigt 
2000-tal. Det var under 90-talet som skärsläckaren utvecklades av Cold Cut Systems Sverige 
AB (CCS) tillsammans med dåvarande Räddningsverket (nuvarande MSB, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap). CCS tillverkar och säljer idag skärsläckaren Coldcut™  
Cobra, vilken i rapporten benämns ”Cobra”. Cobrans främsta egenskap är dess förmåga att 
effektivt kyla brandgaser genom förångning av de små dropparna i vattendimman som Cobran 
skapar. Cobran har också en unik skärförmåga som gör att den kan skära genom alla 
byggmaterial och på så sätt komma åt branden utan att introducera ytterligare luft (syre) till 
brandrummet. Detta gör Cobran till ett effektivt hjälpmedel vid bekämpning av en brand från 
utsidan av brandrummet och ett verktyg för att förbättra säkerheten för räddningstjänstens 
personal.  
 
Vattendimman som Cobran sprutar in i brandrummet består av små vattendroppar. 
Vattendimmans fina droppar kyler brandgaserna genom att förångas, förångningen är en 
endoterm process vilket innebär att den kräver energi (värme) från omgivningen för att kunna 
ske, små vattendroppar kyler brandgaser mer effektivt än stora. Cobrans effektivitet när det 
kommer till brandgaskylning kan förutom droppstorleken i vattendimman förklaras av att 
Cobran skjuter in vattendropparna i brandrummet med en hög hastighet vilket skapar en 
omrörningseffekt som gör att dropparna stannar längre i luften och fler droppar hinner 
förångas innan de faller till marken. Effekten av brandgaskylningen består i en 
temperatursänkning vilken kyler brandrummet och branden. Då brandgaserna blivit svalare 
kommer de små vattendropparna inte i samma utsträckning förångas i brandgaslagret och de 
träffar då ytan på bränslet och kan släcka branden. Cobrans styrka ligger dock i 
brandgaskylningen och inte i ytkylningen. Därför kan en risk för återantändning ibland finnas 
vid en släckinsats där enbart Cobran används. Traditionellt är det vanligt att Cobran 
kombineras med en rökdykarinsats i kombination med användning av PPV (Positive Pressure 
Ventilation)-fläktar och värmekamera. Cobrans brandgaskylning förbättrar då miljön för 
rökdykarna avsevärt.  
 
Cobrans svaghet gällande att förhindra återantändning beror på att en relativt liten mängd 
vatten träffar bränslets yta och att denna påförning främst sker i slutfasen av släckinsatsen. 
Ofta är temperaturen i bränslet fortfarande så pass hög att brännbara pyrolysgaser fortsätter 
produceras även fast branden bedöms släckt, dessa gaser kan då lätt antändas om 
temperaturen återigen börjar stiga tills den når bränslets flampunkt eller om kvarvarande 
glöd/sticklågor antänder gaserna.  
 
För att utveckla Cobran ytterligare vill CCS med hjälp av tillsatsmedel förbättra dess förmåga 
att förhindra återantändning. Detta genom att öka effekten hos den del släckvatten som träffar 
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bränslets yta och på så sätt minimera risken för återantändning. CCS har under de senaste sju 
åren använt sig av olika tillsatsmedel för att åstadkomma dessa effekter. Det har dock saknats 
information om vilka ämnen tillsatsmedlen innehåller och hur de fungerar på en fysikalisk 
och kemisk nivå. Intressant är också deras miljöpåverkan. Speciellt eftersom det på senaste 
tiden väckts diskussion gällande hur tillsatsmedel, främst olika skumtillsatser påverkar miljön. 
Med detta som bakgrund har CCS efterfrågat en kartläggning där alternativa tillsatsmedel 
undersöks med utgångspunkt i ett antal kriterier som tillsatsmedlet ska uppfylla, vilka 
beskrivs nedan.  
  
Följande kriterier ska tillsatsmedlet uppfylla: 
 

• Tillsatsmedlet ska minska sannolikheten för återantändning vid släckning av  
klass A-brand. 

• Miljöpåverkan ska vara låg eller obefintlig (dvs. miljöneutral). 
• Ej hälsovådlig för användaren. 
• Kommersialiserad och finnas tillgänglig på marknaden. 
• Kemiskt stabil. 
• Fungera rent tekniskt i utrustningen.  

 
De två sista kriterierna studeras inte i rapporten, se kapitel 1.3. 
 

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att kartlägga möjliga tillsatsmedel som genom sina fysikaliska och 
kemiska egenskaper kan förbättra Cobrans förmåga att förhindra återantändning. Detta 
innebär bland annat att identifiera tillsatsämnen som ingår och som skulle kunna ingå i 
tillsatsmedel och på ett lättförståeligt sätt förklara hur dess släckmekanismer fungerar och hur 
de förhindrar återantändning. Arbetet innebär också att översiktligt analysera tillsatsmedlens 
miljöpåverkan. Kartläggningen ska resultera i att förslag på några intressanta tillsatsmedel ges 
för vilka CCS rekommenderas gå vidare med ytterligare tester och analyser.  
 

1.3 Avgränsningar 
Utifrån de kriterier som CCS ställt har vissa avgränsningar gjorts. I kriterierna begränsas 
kraven på tillsatsmedlen till klass A-bränder (fasta material, trä, tyg, plast). I rapporten görs 
ytterligare avgränsning vilken innebär att tillsatsämnenas funktioner beskrivs med 
utgångspunkten att bränslet är trä eller cellulosabaserat.  
  
Kartläggningen avgränsas till att endast omfatta tillsatsmedel som inte klassas som skum och 
således är icke skummande. Detta görs delvis för att CCS i första hand efterfrågat att denna 
typ av tillsatsmedel undersöks men också för att begränsa arbetets omfattning som skulle bli 
för stor om t.ex. också A-skum undersöktes.  
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De undersökta tillsatsämnena har antagits ha samma funktion då de används som en tillsats i 
släckvatten som då de används som brandskyddsmedel. Detta antagande har gjorts på grund 
av svårigheter att hitta litteratur vilken beskriver de undersökta ämnena som tillsatser i 
släckvatten. I rapporten har inga praktiska försök genomförts, inga analyser huruvida 
tillsatsämnena eller tillsatsmedlen är kemiskt stabila har gjorts och inte heller har 
kompatibilitet rent tekniskt i utrustningen undersökts.   
 

1.4 Definitioner 

1.4.1 Klass A-brand 
Klass A-bränder definieras som bränder i fasta material som i huvudsak innehåller organiska 
ämnen. Exempel är trä, plastmaterial, textil och papper. Kännetecknande för dessa bränder är 
att de normalt brinner med låga och förbränns så att de bildar glöd (MSB, 2014a). 

1.4.2 Klass B-brand 
Klass B-bränder definieras som bränder i vätskor och fasta ämnen som kan anta vätskeform. 
Vanliga exempel är bensin, olja och alkohol. Klass B-bränder brinner med flamma men ej 
med glöd (MSB, 2014a).  

1.4.3 Tillsatsmedel och Tillsatsämne 
Tillsatsmedel definieras i rapporten som en produkt vilken man tillsätter i släckvattnet för att 
åstadkomma en förbättrad släckeffekt eller ökat återantändningsskydd. Ett tillsatsmedel 
innehåller olika tillsatsämnen (t.ex. ammoniumfosfat) vilka ger tillsatsmedlet dess 
egenskaper, olika ämnen ger olika egenskaper. I rapporten begränsas ordet tillsatsmedel till att 
endast avse tillsatsmedel som inte klassas som skum.    

1.4.4 Skum 
Olika skum har olika egenskaper, generellt innehåller dock alla skum tre huvudkomponenter: 
skumbildare, vatten och gas. Skumbildare är ett ämne som sänker ytspänningen hos vattnet så 
att skum bildas, skumbildaren kan vara tensid eller proteinbaserad. Beroende på hur stor 
mängd gas som blandas in i skummet används kategorierna tung-, mellan- och lättskum. 
Skum indelas i två huvudkategorier, klass A-skum och klass B-skum (Särdqvist 2006, 181-
186). 
 
1.4.4.1 Klass A-skum 
Som namnet antyder används klass A-skum för att släcka klass A-bränder, t.ex. trä. Klass A-
skummet sänker ytspänningen hos vattnet vilket ökar vattnets inträngningsförmåga och 
således ökar vattnets vätningseffekt (Särdqvist 2006, 182). 
 
1.4.4.2 Klass B-skum 
Klass B-skum avser att släcka vätskebränder såsom pölbränder av t.ex. bensin eller olja. 
Filmbildande ämnen används för att bilda en tunn film på bränslets (vätskans) yta, filmen gör 
så att skummet lätt kan flyta ut över bränslet och på ett effektivt sätt kyla och kväva branden 
(MSB, 2014b).  
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1.4.5 Pyrolys 
Pyrolys kallas det fenomen som sker då ett material utsätts för en hög temperatur vilket leder 
till att kemiska bindningar i materialet bryts. Då temperaturen fortsätter öka, ökar också 
brytningen av bindningarna. Pyrolys sker utan tillgång till syre och flyktiga brännbara gaser 
bildas vilka avges till omgivningen samtidigt som bränslet förkolnas. Då de brännbara 
gaserna kommer i kontakt med syre kan en förbränningsreaktion starta om koncentrationen 
brännbara gaser är inom brännbarhetsområdet och tändkälla finns (Levan, 1984) .  

1.4.6 Släckförmåga 
I rapporten definieras släckförmågan som ett mått på hur effektivt ett släckmedel släcker en 
brand. En god släckförmåga kännetecknas av att en relativt liten mängd släckmedel krävs för 
att släcka en relativt stor brand på en kort tid.  

1.4.7 Återantändning 
Med återantändning menas att en tidigare släckt brand börjar brinna igen 

1.4.8 Miljöpåverkan 
Vid brandbekämpning där tillsatsmedel används i släckvattnet kommer ämnen som finns i 
tillsatsmedlet kunna spridas till omgivningen. Är ämnena skadliga kommer en negativ effekt 
för miljön uppnås och eftersom tillsatsmedlen är vattenlösliga drabbas i första hand 
vattenmiljön. Drabbas vattenmiljön av förorening kan dricksvatten påverkas, recipienter i 
vattenmiljön såsom fisk och vattenlevande organismer kan dö eller sprida föroreningar vidare 
till djur och människor. Även växter och övrig miljö kan drabbas negativt om miljöfarliga 
ämnen används i tillsatsmedel vid brandsläckning. Miljöfarliga ämnen kan märkas enligt figur 
1. 

 
Figur 1. Faropiktogram som anger att ämnet är miljöfarligt. Källa: (Kemikalieinspektionen, 
2015). 

1.4.9 Hälsopåverkan 
Innehåller tillsatsmedlen tillsatsämnen som påverkar hälsan kan det vara farligt för människor 
som kommer i kontakt med medlet, det är därför av vikt att tillsatsmedlen inte innehåller 
ämnen som är giftiga, hälsofarliga, skadliga eller frätande. Är tillsatsämnet giftigt kan det 
orsaka livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring. Är tillsatsämnet 
hälsofarligt kan det orsaka cancer, fosterskador, störa fortplantningen eller ge ärftlig genetisk 
skada. Produkten anses hälsofarlig också då den kan orsaka allergi vid inandning, kemisk 
lunginflammation vid förtäring eller andra allvarliga skador vid enstaka eller upprepad 
exponering. Är tillsatsämnet skadligt kan symptom som allergi och irritation uppstå vid 
inandning, hudkontakt eller förtäring. Frätande anses tillsatsämnet vara om det ger frätskador 
på hud, matstrupe eller ögon. Ämnen som fräter på metall (korrosiva) märks på samma sätt, 
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även dessa är viktiga att undvika eftersom de kan skada Cobran rent tekniskt. Märkning enligt 
figur 2 upplyser användaren om dessa saker. 

 
Figur 2. Faropiktogram som anger att ämnet är (från vänster): Giftigt, hälsofarligt, skadligt och 
frätande. Källa: (Kemikalieinspektionen, 2015). 

1.4.10 Kemiskt stabil 
Kemiskt stabil innebär i rapporten att tillsatsmedlet inte ska ändra form, konsistens eller 
egenskap i stor grad över tid. Detta är viktigt av två orsaker. Den första är för att få en jämn 
släckeffekt vid användning, skulle tillsatsmedlet t.ex. skikta sig eller sjunka ner till botten av 
behållaren skulle en ojämn släckeffekt uppstå eftersom inblandningen skulle variera. Den 
andra anledningen är att tillsatsmedlet måste fungera i Cobran, den får därför inte bilda 
klumpar eller på andra sätt påverka Cobrans funktion. 
 
Kemiskt stabil innebär inte i rapporten att tillsatsmedlet inte ska kunna reagera eftersom det är 
en förutsättning för att det ska fungera och ge en ökad släckeffekt.  
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2 METOD 
Nedan beskrivs arbetets gång och de metoder som använts. 
 
Rapporten i sin helhet bygger på den litteraturstudie som gjorts löpande under arbetets gång. 
Litteratur som studerats är böcker, artiklar och forskningsrapporter som alla har behandlat 
ämnen relevanta för rapporten och redovisas i en komplett referenslista längst bak. Då inga 
egna försök kunnat genomföras har resultat från tidigare studier fått ligga till grund för vissa 
av de slutsatser som dras i rapporten. 
 
Vid ett första möte med CCS bestämdes en lista på tillsatsmedel som ansågs vara intressanta 
för arbetet. Från denna lista valdes sex tillsatsmedel ut då de vid en första anblick verkade 
leva upp till de kriterier, se avsnitt 1.1, som har legat till grund för kartläggningen. Ytterligare 
sex intressanta tillsatsmedel identifierades i rapporten Evaluation of water additives for fire 
control and vapor migration (Fire Protection Research Foundation, 2013). Vidare 
genomfördes informationsinhämtning om tillsatsmedlen via internet (Google, tillverkarnas 
hemsidor) varifrån bl.a. säkerhetsdatablad kunde insamlas. Ett frågeformulär med 16 frågor 
sammanställdes och mailades ut till alla tillverkare, se bilaga A och B. Tyvärr svarade endast 
fyra av de 12 tillfrågade, svaren höll varierande kvalité och endast liten information kunde 
hämtas från svaren. Information om vilka tillsatsämnen tillsatsmedlen innehåller har i första 
hand hämtats ur säkerhetsdatabladen, men även information direkt från tillverkarna har 
använts.  
 
Grundläggande brand- och släckteori avhandlas i rapportens första del. Denna del syftar till 
att skapa förståelse för varför tillsatsämnen fungerar. Vidare har Cobran beskrivits, dess 
utförande och egenskaper. Material från CCS och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
har legat till grund för denna text.  
 
Huvuddelen i rapporten behandlar tillsatsämnen som är de verksamma komponenterna i 
tillsatsmedel. För dessa beskrivs släckmekanismer, funktion osv. Syftet med att lägga fokus 
på tillsatsämnen och inte tillsatsmedel är att rapporten ska kunna användas för att utvärdera ett 
tillsatsmedel om man vet dess ämnesinnehåll även om det specifika tillsatsmedlet inte nämns i 
denna rapport. 
 
De undersökta tillsatsmedlens miljöpåverkan har bedömts enligt den information som angetts 
i säkerhetsdatabladen. Inga egna tester har genomförts. 
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3 TEORI 

3.1 Cobran 

3.1.1 Skärsläckarens historia 
Luleå räddningstjänst upplevde under 1990-talet att det fanns behov av att ta fram nya 
metoder för håltagning i taket på brinnande byggnader.  Försök genomfördes vilka 
redovisades för dåvarande Räddningsverket 1996 (MSB, 2010).  
 
I samband med att Cold Cut Systems Sverige AB (CCS) deltog i dessa försök uppfanns 
Cobran, som patentskyddades. Med Cobran kunde håltagning göras i alla byggnadsmaterial 
samtidigt som branden inne i brandrummet dämpades på ett effektivt sätt och i vissa fall 
släcktes branden. Denna uppfinning gjorde att utvecklingsarbetet bytte riktning mot att 
utveckla en ny släckmetod och resultatet av det blev skärsläckaren Coldcut™ Cobra. Idag 
finns ca 1000 system som används i 30 länder. Många räddningstjänster väljer att installera 
Cobran på sin ”förstabil” så att kapaciteten kommer i ett tidigt skede till brandplatsen. (Cold 
Cut Systems, 2015) 
 

3.1.2 Skärsläckaren Coldcut™ Cobra 
Skärsläckaren Coldcut™ Cobra är egentligen ett helt släcksystem vilket består av sju 
huvudkomponenter.   
 

• Kraftkälla 
• Vattenpump 
• Vattentank 
• Abrasivkärl 
• Manöverpanel 
• Formstabil slang 
• Handburen lans 

 
Systemet är vanligtvis monterat på något av räddningstjänstens BAS-fordon, ofta på en BAS 
5A-bil (offensiv enhet) vilken är en mindre bil som får framföras med B-körkort och är 
avsedd att vara först på plats och påbörja en insats (Lindström et al. 2013). Då Cobran är 
monterad på en BAS-bil består kraftkällan oftast av en dieselmotor vilken driver 
vattenpumpen. Vattenpumpen i sin tur suger upp vattnet ur tanken och skapar ett tryck på ca 
280 bar vid pumpen. Cobrans goda skärförmåga beror på att ett abrasiv (skärmedel) tillsätts i 
vattnet bestående av järn- och kiseloxid eller aluminiumoxid, abrasivets kornstorlek är ca 0,6 
mm. Cobran förbrukar ungefär 2 liter abrasiv per minut då skärning pågår. Detta möjliggör en 
skärtid på totalt 5 minuter om en standardtank på 10 liter abrasiv finns monterad i systemet. 
Den formstabila slangen är i Cobrans standardutförande 80 m. Lansen som sitter längst ut på 
slangen har två avtryckare, med dessa kan operatören välja om abrasiv ska användas eller 
inte. Munstycket som sitter längst ut på lansen har en diameter på ca 2,2 mm. Då vattnet nått 
lansen pressas det genom det fina munstycket och lämnar munstycket med ett tryck på ca 260 
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bar. Det höga trycket skapar den karaktäristiska vattendimman och det höga trycket 
tillsammans med abrasivet ger Cobran sina skärande egenskaper.  
 

 
Figur 3. Cobrans huvudkomponenter inklusive tillsatsmedelstank (5). Bilden visar schematiskt 
hur systemet är uppbyggt. Källa. (CCS). 

Föregående stycke beskriver Cobran i sitt standardutförande när den endast använder vatten 
som släckmedel. Följande stycke behandlar hur användningen skulle kunna se ut om 
tillsatsmedel används vid användning av Cobran. Då Cobran används tillsammans med ett 
tillsatsmedel tillkommer en tank där tillsatsmedlet förvaras, se figur 3. Inblandning av 
tillsatsmedlet sker på den trycksatta sidan efter vattenpumpen. Vid användning av 
tillsatsmedel är en viktig funktion att kunna välja när tillsatsmedlet ska inblandas i 
släckvattnet eftersom det endast är av intresse att påföra tillsatsmedlet då det har effekt. Att 
optimera användningen av tillsatsmedlet är också viktigt ur miljösynpunkt och för att undvika 
onödiga kostnader. Denna reglering kan ske på två sätt, idag är standardutförande ett reglage 
på kontrollpanelen genom en tryckknapp. Alternativ två är att reglaget sitter direkt på lansen, 
idag ser reglaget ut som en liten ratt, se figur 4 (Biorsmark, 2015).  Fördel med alternativ två 
är att operatören slipper gå tillbaka till kontrollpanelen för att styra om tillsatsmedel ska 
användas. 

1. Kraftkälla  
2. Högtryckspump 
3. Vattentank 
4. Abrasivkärl 

5. Tillsatsmedel   
6. Kontrollpanel 
7. Slangvinda 
8. Handlans 
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Figur 4. Cobrans lans. Pilen pekar på ratten som låter operatören reglera om tillsatsmedel ska 
användas. Källa: (CCS). 

 

3.2 Brandteori 
Att känna till hur en brand fungerar är avgörande för att förstå hur en brand kan släckas. I 
detta kapitel behandlas grundläggande brandteori. 
 
En brand är en reaktion mellan två ämnen där det ena vanligtvis är syre, det andra ämnet är 
det som brinner, bränslet. För att ett ämne ska kunna brinna förutsätts att bränslet måste kunna 
oxideras, t.ex. så har CO2 redan uppnått sitt maximala oxidationstal vilket innebär att CO2 inte 
kan vara ett bränsle och kan alltså inte brinna. Kemiskt sett är branden en redoxreaktion 
mellan ett oxidationsmedel (syre) och ett reduktionsmedel (bränsle). En redoxreaktion är en 
vanlig typ av kemisk reaktion som innebär att en elektronövergång sker helt eller delvis 
mellan två atomer eller molekyler. Begreppen oxidation och reduktion beskriver hur 
elektronerna rör sig i reaktionen. Att ett ämne oxideras innebär att ämnet avger elektroner och 
att det reduceras innebär att det upptar elektroner. Det ämne som oxideras fungerar alltså som 
reduktionsmedel eftersom de elektroner som det avger får det andra ämnet att reduceras i 
reaktionen. Vid en brand kommer alltså bränslet att oxideras av syret och en redoxreaktion 
kommer att ske på liknande sätt som då ett äpple oxideras i luften och blir brunt. Skillnaden är 
att vid en brand sker denna reaktion väldigt snabbt vilket leder till att relativt stora mängder 
energi snabbt frigörs i form av värme och elektromagnetisk strålning (NFPA, 2015).  
 
 

3.2.1 Brandtetraeden 
Vanligtvis används den så kallade brandtriangeln för att beskriva vad som krävs för att en 
brand ska kunna starta och fortgå. I brandtriangeln ingår syre, bränsle och värme. Dessa 
komponenter är alla nödvändiga för förbränningsprocessen, som en brand är sett ur ett 
kemiskt perspektiv. Ofta räcker det med att ta dessa tre komponenter i beaktning när en brand 
ska studeras och de flesta släckmedel angriper någon eller några av dessa komponenter i 
första hand. Då förbränningsprocessen fortgår bildas det hela tiden fria radikaler vilka ger 
upphov till kedjereaktioner som är avgörande för att processen ska kunna fortgå. Skulle de 
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fria radikalerna avlägsnas skulle branden slockna. De fria radikalerna kan därför betraktas 
som ytterligare en komponent med avgörande betydelse för en brands existens vilket har gett 
upphov till den så kallade brandtetraedern (Meyer 2014, 153), se figur 5. Det är viktigt att 
känna till denna fjärde komponent då det finns ämnen som genom att binda till de fria 
radikalerna hindrar kedjereaktionerna som krävs för att branden ska fortgå och på detta sätt 
släcker branden.  
 

 
Figur 5. Brandtetraedern innehåller syre, värme, bränsle och fria radikaler. Källa: (Meyer, 
153). 

 
3.2.1.1 Syre 
Syret är oxidationsmedlet vid förbränningsprocessen och är därför nödvändigt för att branden 
ska kunna existera. Rent kemiskt kommer oxidationsmedlet, syret, reduceras och göra så att 
bränslet oxideras. Syret kommer i reaktionen dra till sig elektroner från bränslet. 
 
3.2.1.2 Bränsle 
Bränslet är det som brinner. Bränslet är reduktionsmedlet vid förbränningsprocessen vilket 
oxideras av oxidationsmedlet. När bränslet oxideras avger det elektroner och dess 
oxidationstal ökar. 
 
3.2.1.3 Värme 
För att en förbränningsprocess ska starta krävs att en viss mängd energi tillförs, kallad 
aktiveringsenergi (J/mol) som kan vara värme från en värmekälla, t.ex. en tändsticka. Energi 
krävs också för att förbränningsprocessen ska fortsätta men eftersom förbränningsreaktionen 
är exoterm och avger mer energi än vad som krävs för att den ska fortgå så kommer 
reaktionen att vara självförsörjande och branden kommer fortsätta, se figur 6. Hur mycket 
energi som krävs för att processen ska starta och fortgå beror på vilka ämnen som reagerar 
och hur stor kontaktyta bränslet har med oxidationsmedlet.  
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3.2.1.4 Fria radikaler 
En fri radikal är en molekyl som har en oparad elektron. Radikalen bildas då en kovalent 
bindning (elektronparbindning) bryts och lämnar en molekyl med en ensam elektron kvar. 
Den fria radikalen är extremt reaktiv och kommer så snart den skapats (initiering) reagera 
med en annan fri radikal, atom eller molekyl och skapa nya fria radikaler som kan reagera 
(propagering), slutligen kan den fria radikalen para ihop sig med en annan fri radikal eller 
atom utan att bilda nya radikaler och kedjereaktionen stoppas (terminering). Under 
förbränning är det de två första faserna initiering och propagering som gör att branden kan 
fortgå (Meyer 2014, 153-155). 
 
 

 
Figur 6. Förbränningsreaktionen. Källa: (Bengtsson 2013, 20) 

 

3.2.2 Trä som bränsle 
För en klass A-brand är trä ett typiskt bränsle och rapporten har avgränsats till att betrakta det 
bränsle som brinner som trä. I detta avsnitt behandlas hur träets förbränningsprocess fungerar, 
detta för att ge en djupare förståelse för hur de undersökta tillsatsmedlen påverkar denna 
process. Pyrolysprocessen hos trä är dock komplicerad och endast grundläggande mekanismer 
tas upp i avsnittet. 
 
Som bränsle kan trä beskrivas som ett fast, poröst och kolbildande material. Trä innehåller 
fukt i form av vatten som har adsorberats på cellväggarna, då träet utsätts för temperaturer 
över 100°C börjar vattnet avdunsta. Vid en temperatur på mellan 200-250°C börjar 
pyrolysprocessen vilket innebär att träets fibrer börjar brytas ner genom termisk 
sönderdelning. Då träets yta nått en temperatur på mellan 300-360°C är det möjligt att 
antända trä med en pilotlåga (Just et al. 2012, 57). Trä kan självantända då en temperatur 
mellan 500-600°C uppnåtts. För att kunna antända måste trä avge ca 2 g/m2s brännbara gaser 
(Bengtsson 2013, 20). Kolskiktet som bildas då träet förbränns och pyrolyseras fungerar 
isolerande och minskar värmeöverföringen mot det underliggande icke-påverkade träet. Träet 
förkolnar med en hastighet mellan 0,5-2 mm/min, faktorer såsom värmepåverkan, densitet 
och fuktkvot påverkar hastigheten. Det underliggande naturliga träet behåller sina egenskaper 
till det börjar pyrolysera (Just et al. 2012, 58). Figur 7 beskriver brandpåverkat trä. 
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Figur 7. Brandpåverkat trä. Källa: (Schaffer 1967, 2) 

 
Då trä är ett fast cellulosamaterial kommer förbränningsprocessen att kunna ske på två olika 
sätt, flamförbränning och glödbrand.  
 
Vid temperaturer under 300°C kommer glödbrand vara den dominerande processen. Då denna 
process sker kommer polymererna i träet brytas ner genom att bindningarna bryts, vatten 
kommer avdunsta genom dehydrering, fria radikaler såsom karbonyl-, karboxyl- och 
hydroperoxidgrupper kommer bildas, CO (g) och CO2 (g) kommer avges och reaktivt kol 
kommer bildas. Det är då det reaktiva kolet oxideras som glöd uppstår. Vid glödbrand har 
bränslet och oxidationsmedlet olika aggregationsform, bränslet är i fast fas och 
oxidationsmedlet (syret) i gasfas (Shafizadeh 1984, 489-490). 
 
Då temperaturen stiger över 300°C (normal förbränning av trä) kommer flamförbränningen 
vara den dominerande processen. Denna process orsakas av att polymerkedjorna i träet 
sönderdelas genom olika kemiska reaktioner. Reaktionerna bildar en mix av tjärliknande 
sockeranhydrider bl.a. levoglucosan (1,6-anhydro-β-D-glucopyranose) vilka lätt sönderdelas 
och bildar lättflyktiga brännbara gaser (pyrolysgaser). Även hartser och terpener (oljor) i träet 
avger pyrolysgaser vid upphettning. Oxidation av pyrolysgaserna ger en flambildande 
förbränning. Vid flamförbränning har både bränslet och oxidationsmedlet samma 
aggregationsform, gasfas (Shafizadeh 1984, 489-490, 500). Trä brinner med en turbulent 
diffusionsflamma (Babrauskas, 2006). 
 
Figur 8 beskriver förbränningsprocessen för trä. I figuren redogörs för hur ett värmeflöde 
(heat flux) sätter igång den termiska nedbrytningen vilken bildar reaktivt kol eller brännbara 
gaser beroende på värmeflödets storlek. Sedan redogörs för hur ett luftflöde innehållande syre 
aktiverar förbränningsreaktionen. Figuren beskriver hur ett ökat värmeflöde leder till en ökad 
flamförbränning. 
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Figur 8. Figuren beskriver glöd- och flamförbränning för ett cellulosamaterial (trä).  Källa: 
(Shafizadeh 1984, 491). 

 

3.2.3 Temperaturer vid rumsbrand 
Ett vanligt scenario är att använda Cobran för att kyla och släcka rumsbränder från utsidan av 
ett brandrum. Det kan då vara bra att känna till ungefärliga temperaturer vid en rumsbrand. 
Då brandgaslagret når en temperatur på 500-600°C eller då strålningen mot golvet i rummet 
uppgår till 15-20 kW/m2 sker övertändning, detta korrelerar väl med temperaturen för då trä 
självantänder, se underavsnitt 3.2.2. När sedan fullt utvecklad brand pågår (efter 
övertändning) ligger medeltemperaturen i gaslagret inom ett spann på 700-1200°C (Karlsson 
och Quintiere 2000, 18). Ibland används benämningen brandtemperatur, Babrauskas (2006) 
menar att den vanligtvis är 900-1000°C vid en fullt utvecklad rumsbrand. 
 

3.3 Släckteori 
Brandtetraeden beskriven ovan förklarar på ett bra sätt de olika beståndsdelarna som krävs för 
att en brand ska kunna existera och fortgå. Att beskriva hur en brand slocknar är komplext 
och många faktorer kan släcka en brand. Brandtetraedern beskriven i underavsnitt 3.2.1 
redogör för vilka komponenter som måste finans för att en brand ska kunna existera och 
således kommer branden att slockna om någon av dessa beståndsdelar avlägsnas. Då 
släckmedel påförs kommer dock fler än endast en komponent att påverkas eftersom branden 
är komplex och de fyra komponenterna i brandtetraedern påverkas av varandra.   
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Det absolut vanligaste släckmedlet är vatten och ett exempel på hur släckning med vatten sker 
ges nedan:  
 

1. Vatten sprutas på en brinnande yta. 
2. Yttemperaturen minskar p.g.a. ångbildning och därigenom minskar också 

produktionen av pyrolysgaser. 
3. Mindre pyrolysgaser innebär mindre bränsle i flamman. 
4. Mindre bränsle leder till lägre värmeutveckling. 
5. Samtidigt minskar syrekoncentrationen och koncentrationen av pyrolysgaser p.g.a. att 

vattenånga bildas. 
 

Vatten som släckmedel påverkar alltså tre av fyra delar i brandtetraeden men den 
huvudsakliga släckegenskapen som vattnet har är att det sänker värmeutvecklingen till en 
sådan grad att temperaturen i flamman blir för låg för att branden ska kunna fortsätta 
(Särdqvist 2006, 11). 
 

3.3.1 Kylning 
Brandgaser kyls genom att släckvatten som sprutas in i brandgaserna absorberar energi i form 
av värme då det värms och förångas. Antas vattnet ha en temperatur på 20°C då det tillförs 
brandrummet kommer ca 13 % av den absorberade värmen att gå till att värma vattnet upp till 
100°C sedan kommer resterande  ca 87 % av värmen att gå till att förånga vattnet. Avgörande 
för hur snabbt detta sker är hur snabbt värmen kan överföras in i vattendropparna. Detta 
bestäms av hur stor vattendroppens yta är som kan reagera, ju större yta per volym, ju 
snabbare kylningshastighet fås. Vattenångan som bildas fortsätter värmas från 100°C upp till 
den temperatur de omgivande gaserna har. Denna process kräver också energi från 
omgivningen och är således även den kylande och bidrar till brandgaskylningen. (Försth, 
Ochoterena och Lindström, 2012). Ytkylning av bränslet sker då vattendropparna träffar 
bränslets yta vilket leder till minskad produktion av brännbara gaser (Särdqvist 2006, 11). 
Tillsatsmedel kan användas för att öka vattnets kylande effekt genom att påverka 
droppstorleken, se avsnitt 3.4.1. 
 

3.3.2 Inertering  
Inertering innebär en process där luft ersätts av en inert gas för att på så sätt göra ett 
lättantändligt ämne mindre brandfarligt. I ett brandrum kan den inerta gasen ersättas av 
vattenånga som fungerar som en inert gas då den bildas av att vattnet förångas när det träffar 
heta ytor eller varma brandgaser. Luften innehåller normalt sett 21 vol% syre vilken är en 
miljö där tillräckligt oxidationsmedel finns för att oxidera bränslet. Genom inertering kan 
volymprocenten i rummet sänkas till under bränslets brännbarhetsgräns och på så sätt göra det 
omöjligt för bränslet att oxideras i tillräcklig grad för att en brand ska kunna existera. Detta är 
ett exempel på hur fenomenet inertering kan vara ett bra verktyg att använda då målet är att 
kontrollera ett brandrum. Viktigt är då att inga större öppningar till brandrummet finns då 
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detta kommer leda till att ny luft med nytt syre tillförs brandrummet, bäst effekt uppnås alltså 
vid underventilerade förhållanden (Försth, Ochoterena och Lindström 2012, 30). 
 

3.3.3 Vattenspray 
Beroende på vilket släcksystem som används, traditionellt munstycke, Cobran etc., kommer 
egenskaperna hos vattensprayen som bildas då vattnet lämnar munstycket att variera. 
Munstyckets utformning och vid vilket vattentryck vattnet pumpas ut genom munstycket 
påverkar vattensprayen och dess egenskaper där främst droppstorleken är den avgörande 
faktorn. NFPA (National Fire Protection Association) har i sin standard NFPA 750 från 1996 
infört en klassindelning av vattensprayer (Särdqvist 2006, 127): 
 

• Klass 3: Färre än 90 vol% av dropparna är mindre än 0,4 mm i diameter. 
• Klass 2: 90 vol% av dropparna är 0,2 – 0,4 mm i diameter. 
• Klass 1: Mer än 90 vol% av dropparna är mindre än 0,2 mm i diameter. 

 
Generellt sett klassas de flesta strålrör i klass 3. Cobrans vattenspray har studerats av SP, se 
underavsnitt 3.7.1. Studien fastslår att Cobran producerar en mycket fin vattendimma där mer 
än 90 vol% av dropparna är mindre än 0,2 mm i diameter, se figur 14 och skulle om den 
klassats enligt NFPA 750 klassas i klass 1. Detta understryker Cobrans förmåga att kyla 
brandgaser effektivt. 
 
 

3.4 Tillsatsämnen med vätande egenskaper 
För att förbättra vattnets släckförmåga och förmåga att förebygga återantändning kan 
tillsatsmedel innehålla ytaktiva tillsatsämnen. Ytaktiva tillsatsämnen sänker vattnets 
ytspänning vilket förbättrar vattnets förmåga att tränga djupare in i porerna på bränslet och 
skapar mindre vattendroppar i vattensprayen, se tabell 1. För att förbättra 
återantändningsskyddet vid användning av Cobran är det främst de vätande egenskaperna hos 
dessa tillsatsämnen som är de mest intressanta då förbättrad inträngning i materialet leder till 
ökad ytkylning vilket förebygger återantändning. Mekanismerna för vätande tillsatsämnen 
beskrivs nedan. 

3.4.1 Vattnets ytspänning 
Alla vätskor har en ytspänning. Vattnets ytspänning gör att pinnar kan flyta på ytan och 
vattenspindlar kan ”gå” på vattnets yta. Vatten har en stark ytspänning, 7,3×10-2 J/m2 (Ebbing 
och Gammon 2013, 443). Anledningen till att ytspänning uppkommer är att alla 
vattenmolekyler i vätskan växelverkar med varandra i alla riktningar, molekylerna i ytan kan 
dock bara växelverka under eller åt sidan. Denna växelverkan består i att kemiska bindningar 
bildas mellan molekylerna, i vatten är det intermolekylära bindningar såsom vätebindningar 
och van der Waals-bindningar. Då dessa uppstår frigörs energi, detta innebär att 
vattenmolekylerna i ytan har en högre energi än molekylerna inne i vätskan. Denna 
energiskillnad förklarar vattnets höga ytspänning och den sfäriska formen hos en 
vattendroppe vilken uppkommer då systemet strävar efter att nå så lågt energitillstånd som 
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möjligt. Vattendroppen strävar efter så få ytmolekyler som möjligt och en sfär är den 
geometriska form vilken har det lägsta förhållandet mellan mantelarea och volym varför detta 
är den form som vattendroppen tar (Henriksson 2002, 156).  
 

3.4.2 Tensider och Miceller 
För att sänka ytspänningen kan tensider användas. Tensid kallas ett ämne vilket har amfifila 
egenskaper, alltså en hydrofil (vattenälskande) och en hydrofob (vattenogillande) del. 
Tensidens utseende kan beskrivas som en molekyl med ett hydrofilt huvud och en hydrofob 
svans, se figur 9. Tensider är ytaktiva ämnen som då de tillsätts i vatten samlas på ytan, se 
figur 10. De sänker vattnets ytspänning genom att sticka ut sina hydrofoba svansar genom 
vattenytan vilket förhindrar vattenmolekylerna att binda till varandra via vätebindningar och 
dessutom sänks koncentrationen av vattenmolekyler i ytan då tensiderna letar sig dit 
(Henriksson 2002, 155). Tensidens hydrofoba del består oftast av en lång opolär kolvätekedja 
(8-20 kolatomer). Den polära hydrofila delen kan skifta i sammansättning och laddning. En 
tensid med en positivt laddad hydrofil del kallas katjontensid, har den en negativt laddad 
hydrofil del kallas den anjontensid och har den hydrofila delen ingen laddning kallas den 
nonjontensid. Exempel på vanliga hydrofila grupper är karboxyl- eller sulfatgrupp vilka t.ex. 
ingår i tvål och såpa och är anjontensider (Ebbing och Gammon 2013, 520). Bland de 
undersökta tillsatsmedlen kunde bl.a. (2-butoxyethoxy)ethanol identifieras som en tensid. 

 
Figur 9. Tensidmolekyl, förenklad bild.  

 
Figur 10. Tensidmolekyler samlade vid ytan på vattendroppen, de hydrofoba svansarna sticker 
ut genom vattenytan. 

Om koncentrationen av tensider i vattnet passerar en viss gräns, CMC (eng. critical micelle 
concentration), bildas miceller. En micell är en sfärisk anhopning av vanligtvis 30-100 
tensider där dess hydrofoba svans är vänd inåt i micellen och det hydrofila huvudet är vänt 
utåt i kontakt med vattnet (NE, 2015), se figur 11. Miceller möjliggör att icke vattenlösliga 
ämnen kan lösas i vatten, t.ex. fett, fettet löses i de hydrofoba svansarna inne i micellen och 
vattnet i de hydrofila huvudena (Henriksson 2002, 154).  
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Figur 11. Tvärsnitt av en micell i vilken ett icke vattenlösligt ämne kan kapslas in och på så sätt 
lösas i vatten.  

Genom att tillsätta tensider och miceller i släckvatten kan följande uppnås: 
 

1. Effektivare brandgaskylning genom minskad droppstorlek 
2. Ökad ytkylning genom ökad inträngning i bränslets porer (Ökad väteffekt) 
3. Inkapslande effekt genom att binda till bränslemolekylen och kapsla in den, se figur 

11 
4. Bilda emulsioner (blandning mellan två normalt icke blandbara vätskor) 

 
Då tillsatsämnen i denna rapport studeras med utgångspunkt i att öka Cobrans 
återantändningsskydd och släckförmåga för klass A-bränder och då trä i synnerhet, kommer 
dessa ytaktiva tillsatsämnen i första hand antas öka släckförmågan och 
återantändningsskyddet enligt punkt 1 och 2. Teoretiskt sett skulle också micellbildningen 
kunna fånga in pyrolysgaser och släcka enligt punkt 3 men eftersom gasernas sammansättning 
varierar och inte analyseras i denna rapport så bedöms denna funktion inte vara den 
väsentligaste och analyseras därför inte vidare.  Dessa ämnens förmåga att bilda emulsioner 
(punkt 4) bidrar till att förhindra separation av ingående komponenter i tillsatsmedlen vilket 
motverkar skiktbildning. 
 

3.5 Tillsatsämnen med släckande egenskaper 
Även andra tillsatsämnen än de ytaktiva kan tillsättas i släckvattnet för att öka 
återantändningsskyddet och släckeffekten. Det finns en rad olika ämnen som kan åstadkomma 
dessa effekter genom olika kemiska och fysikaliska mekanismer beroende på vilket ämne som 
används. Dessa mekanismer beskrivs i detta avsnitt tillsammans med några av de mest 
intressanta tillsatsämnena som används eller skulle kunna användas som tillsatsmedel för 
släckning med Cobran.  
 

3.5.1 Släckmekanismer 
Många av de intressanta tillsatsämnena ingår som beståndsdelar i brandskyddsmedel som 
används för att impregnera trä i ett brandförebyggande syfte. Utifrån de avgränsningar som 
gjorts i avsnitt 1.3 antas de fungera enligt samma mekanismer också då de används som 
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komponenter i tillsatsmedel. Studier som gjorts indikerar att brandskyddsmedel, då det 
används som tillsatsmedel i släckvatten, ökar släckeffekten vilket styrker detta antagande 
(Hummelgård och Linde, 2014). 
 
I litteraturen som studerats beskrivs upp till sju olika mekanismer för hur tillsatsämnen kan 
fungera då de används i brandskyddsmedel. Utav dessa har fem identifierats vilka anses 
relevanta även då tillsatsämnena avses användas i tillsatsmedel för brandsläckning. 
Mekanismerna kan delas upp i kemiska och fysikaliska mekanismer, de kemiska är något mer 
effektiva. Mekanismerna beskrivs nedan (Levan 1984, 542), (EFRA 2015, 14). 
 
Kemiska mekanismer: 
 

1. Ökad förkolning: Tillsatsämnet katalyserar förkolningsprocessen. För trä sker detta 
genom att sänka temperaturen för när träet börjar pyrolysera vilket styr 
nedbrytningsprocessen mot en ökad produktion av kol och minskad produktion av 
pyrolysgaser, se underavsnitt 3.2.2. Ett ökat kollager i bränslets yta fungerar 
isolerande mot värme och oxidationsmedlet (syret).   
 

2. Fria radikaler förhindras: Tillsatsämnet verkar i gasfasen och fungerar radikalfångande 
genom att avge radikaler vilka kan binda till de fria radikalerna i kedjereaktionen 
(propageringen) utan att bilda nya fria radikaler, se underavsnitt 3.2.1.4. Denna 
mekanism resulterar i att kedjereaktionerna saktar ner och till slut avstannar vilket 
stoppar förbränningsprocessen. Mekanismen fungerar kylande och angriper 
flammorna. 

 
Fysikaliska mekanismer: 

 
3. Barriärbildande: Tillsatsämnet bildar en barriär som motverkar att oxidationsmedlet 

kommer i kontakt med bränslet, att pyrolysgaser avges och isolerar ytan mot höga 
temperaturer. Barriären kan vara en glasartad yta eller ett skyddande gasskikt. 

 
4. Utblandning genom produktion av inerta gaser: Då tillsatsämnet bryts ner bildas icke 

brännbara gaser (inerta gaser) t.ex. kvävgas (N2), vilka avges och blandas med de 
brännbara gaserna som bildas då bränslet pyrolyserar. Utblandningen sker i sådan grad 
att en icke brännbar gasblandning bildas. 
 

5. Kylning genom endoterma reaktioner: En endoterm reaktion är en reaktion som kräver 
värme från omgivningen för att kunna ske. Vissa tillsatsämnen kan sönderdelas på 
detta sätt men vid olika temperaturer beroende på hur mycket energi som krävs för 
reaktionen. I ett brandrum kommer reaktionen att kunna ske om temperaturen är 
tillräckligt hög. Den endoterma reaktionen tar då energi från omgivningen i form av 
värme. Tillsatsämnet har alltså en kylande effekt. På liknande sätt fungerar vatten då 
det förångas då detta är en endoterm reaktion som sker vid en temperatur på 100°C. 
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Tillsatsämnen med släckande egenskaper kan fungera enligt en eller flera av ovan beskrivna 
mekanismer. I tillsatsmedel blandas oftast flera olika tillsatsämnen för att nå så hög 
släckeffekt som möjligt. Detta genom att utnyttja att olika tillsatsämnen släcker genom olika 
mekanismer och på så sätt kunna angripa branden på så många sätt som möjligt. 

3.5.2 Vanliga tillsatsämnen med släckande egenskaper  
Nedan beskrivs de vanligast förekommande tillsatsämnena med släckande egenskaper baserat 
på den information som den studerade litteraturen och de undersökta tillsatsmedlen gett.  
 
3.5.2.1 Fosforbaserade tillsatsämnen  
Fosforbaserade tillsatsämnen har använts för att motverka brand i cellulosamaterial ända 
sedan 1800-talet och används än idag i detta syfte och i många tillsatsmedel ingår 
fosforbaserade tillsatsämnen.  
 
Fosforbaserade tillsatsämnen kan delas in i tre kategorier (Levchik 2014, 19): 

• Oorganiska 
o Röd fosfor 
o Ammoniumfosfater 

• Semi-organiska 
o Amin- och melaminsalt av fosforsyra 

• Organiska 
o Fosfatestrar 
 

Fosforbaserade tillsatsämnen kan verka i gasfasen där de fungerar radikalfångande och 
förhindrar eller saktar ner de kedjereaktioner som sker under förbränningsprocessen genom 
att fånga de fria radikalerna H• och OH•. Genom de radikalförhindrande reaktionerna 
reduceras oxidationen av kolväten i de brännbara gaserna vilket kommer att minska flamman. 
Tester har visat att detta leder till att mindre värme avges från flamman eftersom 
värmeavgivningshastigheten, eng. heat release rate (J/s) och förbränningshastigheten (g/(m2s)) 
minskar (Schartel, 2010). Fosforbaserade tillsatsämnen som verkar i gasfasen är bland de 
mest effektiva flamförhindrande tillsatsämnena (Levchik 2014, 18).  
 
Fosforbaserade tillsatsämnen, främst fosfatestrar och fosforbaserade tillsatsämnen som bildar 
fosforsyra då de sönderdelas, verkar också på bränslets yta. Fosforsyran som bildas reagerar 
med hydroxidgrupperna i cellulosan vilket styr sönderdelningsprocessen mot en ökad 
dehydrering (uttorkning) och minskad sönderdelning av polymerer, se nedan. Detta leder till 
ökad förkolning (Wilkie och Morgan 2010, 120). Kollagret som bildas fungerar isolerande 
vilket minskar värmeflödet och motverkar bildandet av brännbara pyrolysgaser (Levchik 
2014, 18).  
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Polyfosforsyra Ammoniakgas 

Dehydrering 
- H2O 

Kol t.ex. cellulosa Fosforsyra (kan förkolna mer av polymeren) 

Ammoniumpolyfosfat 

En vanlig kombination är att ammoniumjonen, NH4
+ kombineras med fosfatjonen PO4

3- på 
olika sätt och bildar salter. Vanliga är monoammoniumfosfat ((NH4)H2PO4), 
diammoniumfosfat ((NH4)2HPO4) och ammoniumpolyfosfat ((NH4PO3)n). Dessa bryts ner 
genom en endoterm reaktion och bildar ammoniak och fosforsyra. Nedan visas 
sönderdelnings- och förkolningsprocessen då ammoniumpolyfosfat sönderdelas (Klatt 2014, 
146): 
 
(NH4PO3)n                            (HPO3)n          + nNH3 
 
 
 
(HPO3)n  + Polymer                                                 +  H3PO4 

 
 
 
3.5.2.2 Kvävebaserade tillsatsämnen 
Kvävebaserade tillsatsämnen används ofta tillsammans med fosforbaserade tillsatsämnen 
eftersom mycket tyder på att de tillsammans uppnår en synergieffekt. Kvävebaserade 
tillsatsämnen bör dock betraktas som en egen grupp eftersom de också kan användas enskilt. 
De två vanligaste typerna baseras på ammoniak eller melamin (Klatt 2014, 144).  
 
Ammoniakbaserade tillsatsämnen är salter som reagerar endotermt och avger ammoniakgas 
(även andra svåroxiderade gaser kan avges) och en syra. Vanliga ammoniakbaserade 
tillsatsämnen är ammoniumpolyfosfat (NH4PO3)n, ammoniumklorid (NH4Cl), 
ammoniumpentaborat (NH4B5O8) och ammoniumsulfamat (NH4SO3NH2). Syran som bildas 
då de bryts ner (t.ex. saltsyra, svavelsyra, borsyra) orsakar förkolning enligt samma mekanism 
som beskrivs för fosforsyra i underavsnitt 3.5.2.1 och ammoniakgasen som bildas späder de 
brännbara pyrolysgaserna (Klatt 2014, 145). 
 
Melaminbaserade tillsatsämnen används ofta i kombination med fosforbaserade, 
metallhydroxider och halogenbaserade tillsatsämnen. Melaminbaserade tillsatsämnen har sin 
största effekt genom endoterm sönderdelning och avgivande av icke brännbara gaser såsom 
bl.a. CO2, NH3. Den endoterma reaktionen kyler och de icke brännbara gaserna fungerar 
spädande. Melamin är endast obetydligt löslig i kallt vatten (Klatt 20014, 149-150). Detta kan 
vara ett problem vid användning av melamin i tillsatsmedel. Melamin beskrivs i figur 12. 
 

 
Figur 12. Melamin. Källa: (Klatt 2014, 151). 

 

< 250°C 
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ATH: 

MDH: 

Något som kan vara bra att känna till är att det inom brandskyddsmedlen finns produkter som 
har en svällande funktion (eng. intumescence), t.ex. brandskyddfärg. I medel av denna typ 
måste tre komponenter ingå; ett ämne som bildar en syra, ett ämne som bidrar med kol och ett 
ämne som orsakar jäsning. Då temperaturen stiger till en viss grad reagerar komponenterna i 
en endoterm reaktion vilken resulterar i att en kolhaltig trögflytande vätska bildas. Inerta 
gaser bildas under vätskan där de fångas vilket resulterar i att bubblor bildas. Bubblorna gör 
att vätskan kraftigt expanderar och bildar ett tjockt kolhaltigt skyddande lager. Vanliga 
komponenter i sådana system är t ex polyalkoholer som innehåller kol, ammoniumfosfater 
som bildar kol (som beskrivet i 3.5.2.1) samt aminer (melamin) som bildar gaser (Duquesne 
och Futterer 2014, 295). 
 
3.5.2.3 Mineralbaserade tillsatsmedel 
Mineralbaserade tillsatsmedel är oorganiska ämnen och viktigaste gruppen är 
metallhydroxiderna. Bland dessa finns aluminiumtrihydroxid (ATH) som är det vanligast 
förekommande tillsatsämnet för brandskyddsimpregnering alla kategorier inräknade . Även 
magnesiumdihydroxid (MDH) är en vanlig metallhydroxid som används i stor utsträckning 
(EFRA 2007, 20).  
 
Den brandhämmande mekanismen hos dessa tillsatsämnen är främst den kylande effekten 
som uppnås då de sönderdelas endotermt när de utsätts för värme. I denna process bildas 
också vattenånga (Levan 1984, 564-565). Reaktionerna för dessa ämnen visas nedan (EFRA, 
2007, 20): 

 
 
3.5.2.4 Halogenbaserade tillsatsämnen 
Till halogener räknas bland annat fluor, klor och brom. Fluor är traditionellt ett vanligt ämne i 
klass B-skum (filmbildare) och klor och brom är vanliga i flamskyddsmedel och kan också 
återfinnas i vissa tillsatsmedel. Som brandhämmare verkar halogener i gasfasen där de 
fungerar som radikalfångare och stoppar kedjereaktionerna i förbränningsprocessen genom att 
reagera med de fria radikalerna. Det krävs relativt stora mängder av en halogen för att en 
effektiv brandhämmande effekt ska uppnås och dess effektivitet rangordnas: Br > Cl > F 
(Levan, 1984). 
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3.5.2.5 Övriga tillsatsämnen 
I boken Non-halogenated Flame Retardant Handbook (Morgan, Cusack och Wilkie, 2014) 
har författarna samlat information om vilka grundämnen som har rapporterats ha en 
brandhämmande effekt. Fram till utgivningen av boken (april 2014) hade endast 27 
grundämnen rapporterats ha en brandhämmande effekt och vissa av dessa behövde anta 
speciella kemiska strukturer tillsammans med andra grundämnen för att påvisa effekt.  
 
I figur 13 syns det periodiska systemet där de grundämnen som rapporterats ha en 
brandhämmande effekt är markerade i olika färger. Färgen indikerar vilken ämnets 
dominerande effekt är; observera att ämnet kan ha andra mindre utmärkande effekter också. 
Vissa ämnen (fosfor) är markerade med fler än en färg eftersom de är effektiva på mer än ett 
sätt (Morgan, Cusack och Wilkie 2014, 348). 
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Figur 13. Periodiska systemet. Ämnen som rapporterats ha en 
brandhämmande effekt är markerade. Färgen beskriver vilken 
effekten är. Källa: (Morgan, Cusack och Wilkie 2014, 349). 
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3.6 Miljöpåverkan 
Varje gång tillsatsmedel används vid en släckinsats kommer det att spridas till omgivningen. 
Hur spridningen kommer påverka miljön beror på olika faktorer. Relevant är bl.a. platsen för 
användning; används tillsatsmedlet utomhus nära ett vattendrag där rester rinner ut i 
omgivande miljö kommer det ge en större inverkan på miljön än om tillsatsmedlet används 
inomhus där resterna till stor del kan samlas upp. Utöver platsen för användning är hur stor 
mängd tillsatsmedel som används en avgörande faktor. Mängden använt tillsatsmedel är 
avhängigt två parametrar: inblandning i procent samt hur stor mängd vatten som används, 
t.ex. 1 % inblandning på 100 liter vatten ger en mindre mängd använt tillsatsmedel än 0,5 % 
inblandning på 500 liter vatten. Att endast titta på vilken inblandning som rekommenderas av 
tillverkaren säger därför ingenting om hur medlet påverkar miljön, mängden är avgörande. 
Möjligen kan också avrinningen beaktas, förångas 100 % av vattnet kommer inget spillvatten 
bildas och de ämnen som finns i tillsatsmedlet kommer ”fångas” i byggnaden alternativt 
förångas. Hur giftigt eller skadligt tillsatsmedlet är påverkar också det medlets inverkan på 
miljön, ju skadligare eller giftigare desto mindre mängd krävs för att orsaka negativa effekter. 
För att minimera miljöpåverkan är det därför viktigt att begränsa mängden tillsatsmedel som 
sprids till miljön. Att använda tillsatsmedlet på rätt sätt (ändamål, koncentration, teknik) 
optimerar effekten av tillsatsmedlet så att en så liten mängd som möjligt behöver användas för 
att nå önskat resultat. I förlängningen leder detta till att en så liten mängd som möjligt av 
tillsatsmedlet kommer spridas ut i naturen och miljöpåverkan blir så låg som möjligt. Att i 
största möjliga mån samla in resterna efter avslutad insats minimerar ytterligare 
spridningsmängden.  
 

3.6.1 NT-FIRE 051 
I dagsläget finns ingen standardiserad testmetod för att undersöka miljöpåverkan hos 
tillsatsmedel som inte är skumvätskor. För skumvätskor används NT-FIRE 051 vilken är en 
av Nordtest framtagen testmetod för att kontrollera att skumvätskor uppfyller de av EU ställda 
kraven gällande miljö- och hälsopåverkan, denna fastställes år 2000. Eftersom det i nuläget 
inte finns någon annan metod används NT-FIRE 051 också för att undersöka andra 
tillsatsmedel varför den är intressant att känna till. I NT-FIRE 051 behandlas gränsvärden och 
krav för akut toxicitet, bioackumulering och biologisk nedbrytbarhet vilka skumvätskor som 
används ska uppfylla. Testmetoder som används i NT-FIRE 051 för att bedöma ämnenas 
miljöpåverkan är OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
riktlinjer och ISO (International Organisation for Standardization) standardtester, vilka är 
internationellt erkända och vedertagna metoder. Information om hur dessa tester utförs 
behandlas ej nedan utan återfinns i OECD riktlinjer och ISO-standarder som finns att ladda 
ner eller går att köpa på vardera organisations hemsida (www.oecd.org, www.iso.org). 
 
Akut akvatisk toxicitet mäts enligt OECD 201-203. Akut akvatisk toxicitet mäts genom att 
exponera alger (>72 h), daphina (kräftdjur) (>48 h) och fisk (>96 h ) för en substans och mäta 
vid vilken koncentrationen dödligheten för populationen uppgår till 50 % (LC50) eller effekt 
visas på 50 % (EC50) av populationen. Skumvätskan ska inte innehålla någon substans 
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(tillsatsämne) med massfraktion > 0,25 % som har en akvatisk toxicitet LC50/EC50 ≤ 1mg/L 
(Nordtest, 2000).  
 
Skumvätskan ska inte heller innehålla någon substans med massfraktion > 0,25 % som är 
potentiellt bioackumuleringsbar vilket innebär att ämnet ackumuleras i en levande organism 
(vanligen ett djur) snabbare än det avges eller bryts ner. Detta kan mätas enligt OECD 107 
eller 117 där fördelningskoefficienten mellan n-oktanol och vatten mäts, log KOW, som är ett 
mått på ämnets fettlöslighet kontra vattenlöslighet. Även  biokoncentrationsfaktorn (BCF) 
mäts, BCF beskriver kvoten av ämnets koncentration i en vattenorganism (i NT-FIRE 051: 
fisk) mot ämnets koncentration i omgivande vatten och får inte överstiga 100. BCF mäts 
enligt OECD 305 (A-F). En substans anses potentiellt bioackumuleringsbar om log KOW ≥ 3,0 
samtidigt som BCF ≥ 100 (fisk) (Nordtest, 2000).  
 
Biologisk nedbrytbarhet beaktas genom att undersöka den snabba och den inneboende 
bionedbrytbarheten. Den snabba mäts enligt OECD 301 (A-F) och ingen substans med 
massfraktion > 0,25 % får förekomma i skumvätskan. Den inneboende mäts enligt OECD 302 
(A-C) och ingen substans  med massfraktion ≥ 0,1 %  med lägre inneboende nedbrytbarhet än 
20 % får förekomma i skumvätskan (Nordtest, 2000). 
 
Vid reningsverk används mikroorganismer för att bryta ner ammonium i avloppsvattnet. En 
process som kallas nitrifiering används och resulterar i att ammoniumet slutligen avges som 
kvävgas. Enligt NT-FIRE 051 ska det undersökas om skumvätskan löst i vatten påverkar 
denna process, detta görs enligt EN ISO 9509. Vid en inblandning av 20 % skumvätska i 
vatten får processen hämmas max 20 % (EC20) (Nordtest, 2000). 
 

3.6.2 REACH 
Reach-förordningen är antagen av EU (Europeiska Unionen) och trädde i kraft den 1 juni 
2007. Huvudsyftet med Reach är att skydda människors hälsa och miljön från risker orsakade 
av kemikalier. I princip alla ämnen som används och saluförs inom EU omfattas av Reach 
även sådant som används i hemmet t.ex. rengöringsmedel. Det är företagen som tillverkar 
produkten eller ämnet som är ansvariga för att identifiera de risker kopplade till produkten 
eller ämnet och hantera dessa risker. De måste redovisa till ECHA (European Chemicals 
Agency) och användarna hur produkten eller ämnet kan användas på ett säkert sätt. Anser 
myndigheter att riskerna ej kan hanteras kan myndigheterna på olika sätt begränsa 
användningen av produkten eller ämnet (ECHA, 2015). 
 

3.6.3 Hur miljövänliga är tillsatsmedel jämfört med skumvätskor? 
Då kunskap på detta område saknades genomfördes en telefonintervju med Anna Kärrman, 
docent vid MTM på Örebro Universitet och ansvarig forskare för Örebroprojektet vilket är en 
studie som lägger fokus på släckmedels påverkan på miljön och hälsan. Följande text är 
baserad på telefonsamtalet med henne. 
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I skrivande stund har studien pågått under ca ett års tid. Studien har i första hand undersökt 
skumvätskor, både klass A- och klass B-skum, detta eftersom debatten kring skumvätskors 
miljöpåverkan har varit het under senare tid. Studien har visat att de undersökta klass B-
skummen alla innehöll fluortensider, av klass A-skummen innehöll inga fluororganiska 
ämnen. Båda typerna av skum innehöll organiska ämnen (Kärrman, 2015). I studien har ett 
tillsatsämne undersökts, X-Fog. Analyser har visat att X-Fog inte verkar innehålla organiska 
ämnen som fångas upp av den masspektrometriska teknik som använts, däremot oorganiska 
salter baserade på bland annat ammonium, fosfat, klorid och sulfat. Tester har också 
genomförts för att bedöma den akvatiska toxiciteten eftersom vattenmiljön anses vara den 
som drabbas hårdast. Standardiserade akuttester på alger, kräftdjur och fisk har använts över 
48 h där EC50 mättes (Kärrman, 2015): 
 
Resultat av EC50-värden för X-Fog och alla skumprodukter som använts i försöken, både A- 
och B-skum (en jämförelse): 

X-fog:            Skumprodukter (A- och B-skum) 
Alger (OECD 201)  0,4 volym%    0,01 – 0,26 volym%
    
Fiskembryon (DIN EN ISO 15088) 0,4 volym%  0,001 – 0,34 volym% 
 
Resultatet visar att inget av släckmedlen är helt ofarliga men X-fog kan användas vid högre 
koncentrationer och är därmed bättre för miljön, notera att koncentrationen för de undersökta 
skumvätskorna varierar inom två relativt stora spann beroende på vilken produkt som 
undersökts (Kärrman, 2015). Inom studien har också släckförsök gjorts, man byggde 5 
identiska ”vardagsrum” vilka antändes och sedan släcktes. Vid försöken användes olika 
metoder; traditionellt strålrör, CAFS (Compressed Air Foam System) och Cobran, försöken 
beskrivs i tabell 1.   
 
Syftet var att undersöka bildade restprodukter genom att analysera rökgaserna och sotet som 
bildas. Man satte en tidsram på släckförsöket till 5 min.  
 
Tabell 1. Tabellen beskriver de fem försöken, vilken metod som användes och resultat. 

Försök Metod Återantändning Släckmedel Anmärkning 
1 Strålrör + vatten 22 gånger 121 Liter Ej släckt efter 5 

minuter 
2 Cobran + vatten 4 gånger 62 Liter  
3 CAFS + A-skum 1 gång 45 Liter  
4 Cobran + X-Fog Ingen återant. 21 Liter  
5 Cobran + X-Fog Ingen återant. 28 Liter Referensförsök 
  
Sammanställningen ovan visar åtgången av släckmedel (vatten + tillsatsmedel) som krävdes 
för att släcka branden och om återantändning skedde. Cobran användes vid försök 2, 4 och 5 
och här tydliggörs effekten av inblandning av tillsatsmedel (i detta fall X-Fog) i vattnet 
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genom en kraftigt minskad åtgång av släckmedel (40 L) och från fyra till noll 
återantändningar.  
 
För att mäta restprodukterna användes referensförsöket för att se vilka mätvärden som kunde 
användas för att studera skillnader orsakat av de olika släckteknikerna. Endast värden som 
visade samma resultat i försök 4 och 5 användes i analysen. Farhågor fanns om att X-Fog 
kunde bilda dioxiner p.g.a. att det innehåller klorerade salter, detta såg man dock inga tecken 
på. Man hade också farhågor om att det skulle bildas isocyanater från dess 
ammoniuminnehåll, inte heller detta fann man någon indikation på. Däremot bildades 
ammoniak, detta skilde X-Fog från skummen. Ammoniak kan vara irriterande vid höga halter 
men de halter som bildades var låga och under alla hygieniska gränser. Försöken med X-Fog 
visade också på mindre bildande av VOC (lättflyktiga organiska föreningar) och PAH:er 
(polycykliska aromatiska kolväten) jämfört med de övriga försöken (Kärrman, 2015).  
 
Att en mindre inblandning (t.ex. 0,3 %) av tillsatsmedlet automatiskt är bättre för miljön än en 
högre inblandning (t.ex. 3 %) behöver inte stämma menar Kärrman (2015). Det avgörande är 
den totala mängd av tillsatsmedlet som kommer ut i miljön efter avslutad insats och hur 
skadligt medlet är (Kärrman, 2015).  
 

3.7 Tidigare studier 
Ett antal intressanta studier som gjorts tidigare beskrivs under detta avsnitt. Dels har Cobrans 
vattenspray analyserats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där sprayen i sig har 
undersökts men också hur sprayens effekt påverkats vid användning av tillsatsmedel. Ett 
intressant exjobb gjordes av två studenter vid Lunds Tekniska Högskola där släckeffekten hos 
ett antal tillsatsmedel undersöktes varvid några av dessa ingår i denna studie. MSB 
publicerade en studie som genomförts tillsammans med SP och SÄRF (Södra Älvsborgs 
Räddningsförbund) där miljöaspekterna av vanligt förekommande släcksystem låg i fokus.  

3.7.1 Cobrans vattenspray 
Cobrans vattenspray analyserades 2012 av SP på uppdrag av CCS. Målet var att undersöka 
sprayen och mäta droppstorleken i vattendimman 10 m från munstycket. Mätningarna gjordes 
vid sprayens centrumlinje. Cobrans arbetstryck var under försöken 260 bar och vattenflödet 
var 57 l/min.  
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Figur 14. Cobrans vattenspray (dunkarna markerar 1 m). Källa: (Försth, Ochoterena och 
Lindström 2012, 22). 

Vattensprayens droppstorleksfördelning mättes 10 m ut från munstycket längs centrumlinjen, 
se figur 15. 
 

 
Figur 15. Droppstorleksfördelning 10 m ut från Cobrans munstycke efter centrumlinjen. Källa: 
(Försth, Ochoterena och Lindström 2012, 24). 

Sedan beräknades vattensprayens  aritmetiska medeldiameter (d10), Sauter-medeldiameter 
(d32), och volymmedeldiameter (d30) enligt ekvation 1-3. Aritmetisk medeldiameter beskriver 
medelvärdet av dropparnas diameter och Sauter-medeldiametern anger diametern på en 
droppe som har samma volym/yt-förhållande som volym/yt-förhållandet hos hela sprayen  
och det är dessa två parametrar som använts för att beskriva Cobrans vattenspray (Försth, 
Ochoterena och Lindström 2012).   
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Tabell 2. Aritmetisk- och Sauter-medeldiameter i Cobrans vattenspray. Källa: (Försth, 
Ochoterena och Lindström 2012, 26). 

Tryck [bar] Kommentar d10 [µm] d32 [µm] 
200  77 174 
260  62 170 
260 Tillsatsmedel (X-Fog) 38 109 

 
Resultat från studien visas i tabell 2. Försöken visar låga värden på d10 och d32 vilka bekräftar 
att Cobran producerar en mycket fin vattendimma med små droppstorlekar, d10≈70 µm, 
d32≈170 µm)  och d30≈110 µm. Studien visade också att användning av tillsatsmedlet X-Fog 
minskade droppstorleken (Försth, Ochoterena och Lindström 2012).  
 

3.7.2 Släckeffekt hos tillsatsmedel 
I examensarbetet Släckeffekt hos tillsatsmedel i släckvatten vid Lunds Tekniska Högskola 
undersökte Hummelgård och Linde (2014) släckeffekten för ett antal tillsatsmedel och 
jämförde dessa mot släckeffekten hos vatten. Denna studie är intressant eftersom fyra av de 
undersökta tillsatsmedlen ingår även i denna studie. Nedan behandlas endast resultat för de 
intressanta medlen. Noteras bör också göras att i Hummelgårds och Lindes arbete undersöktes 
Burnblocks impregneringsmedel. Burnblock har sedan dess tagit fram ett tillsatsmedel avsett 
att tillsättas släckvatten som är det som behandlas i denna rapport, troligt är dock att i stort 
sett samma tillsatsämnen ingår i medlen. 
 
I försöket påfördes släckmedlen på en brinnande träkub av furureglar genom munstycken med 
ett tryck på 1,5 bar och ett flöde på ca 0.7 l/min, ingen information ges om strålbilden annat 
än att den var likadan för alla försök. Temperaturen ovanför bålet mättes med termoelement. 
Bland annat mättes tiden från det att släckmedel började påföras vid fullt utvecklad brand (ca 
800-900°C) till dess att termoelementet uppmätte en temperatur på 200°C, resultatet för de 
intressanta tillsatsmedlen redovisas i tabell 3: 
 
  

 (3) 
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Tabell 3. Testprodukternas kontrolltid vid 200°C samt den förbrukade mängden släckmedel. 
Källa: (Hummelgård och Linde 2014, 31). 

Testprodukt Kontrolltid vid 200°C 
[min:sek] 

Total mängd släckmedel 
[liter] 

Vatten 8:00 5,8 
Burnblock 2:29 1,8 
F-500 5:09 3,6 
Flovan 3:56 2,5 
X-Fog 2:11 1,5 
 
I studien undersöktes också tillsatsmedlens effektivitet i under den första minuten efter 
påbörjad släckning. Utifrån diagram 2 i Hummelgård och Linde (2014) har resultatet 
sammanställts i tabell 4. 
 
Tabell 4. Temperatursänkningen den första minuten för testprodukterna samt vatten. 
Temperaturangivelserna är ungefärliga och avlästa ur diagram 2 i Hummelgård och Linde 
(2014). 

Testprodukt Initialtemperatur [°C] Temperatur efter 60s [°C] Δ T [°C] 
Vatten ≈ 830 ≈ 685 -145 
Burnblock ≈ 800 ≈ 510 -290 
Flovan ≈ 810 ≈ 630 -180 
F-500 ≈ 840 ≈ 450 -390 
X-FOG ≈ 850 ≈ 470 -380 
 
Från denna studie kan följande intressanta iakttagelser göras: 

• Samtliga undersökta tillsatsmedel sänker kontrolltiden från ca 800-900°C till 200°C 
jämfört med vatten. Minst effektiv är F-500 medan Burnblock och X-Fog visar bäst 
resultat.  

• F-500 visar den effektivaste temperatursänkningen under den första minuten (-390°C) 
tätt följd X-Fog (-380°C) och sedan på tredje plats Burnblock (-290°C). 

 

3.7.3 Miljöaspekter 
Med utgångspunkt i räddningstjänstens arbete genomfördes en studie av SP och SÄRF på 
uppdrag av MSB där vanligt förekommande slacksystem undersöktes med utgångspunkt i 
miljöarbete. I rapporten belyses bl.a. olika släckmedel såsom skumvätskor (A och B), 
tillsatsmedel och vatten. Nedan sammanfattas några av de viktigaste punkterna som tas upp i 
rapporten och som har en koppling till denna rapport. För att få en mer utförlig och 
heltäckande bild rörande de miljörisker som uppkommer vid släckinsatser och då olika 
släckmedel används rekommenderas att läsa den fullständiga rapporten Förmåga och 
begränsningar av förekommande släcksystem vid brand i byggnad – fokus på miljöarbete 
(Lindström et al., 2013). 
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I rapporten visar den litteraturstudie som gjorts ett tydligt samband mellan en ökad cancerrisk 
för brandmän jämfört med övriga befolkningen. Detta kan härledas till den riskfyllda 
arbetsmiljö brandmän utsätts för där brandröken och även skumvätskor innehåller 
cancerogena ämnen. Det är därför viktigt att försöka förbättra brandmännens arbetsmiljö 
genom att t.ex. endast tillämpa rökdykning för livräddning och begränsa användandet av 
skumvätskor (Lindström et al., 2013). Riskerna med perfluorerande ämnen (PFOS, PFOA, 
PFAS) beskrivs i rapporten där de beskrivs som bioackumulerbara, toxiska och persistenta 
(Lindström et al., 2013). Dessa ämnen kan härledas till skumvätskor, främst B-skum.  
 
Tillsatsmedel lyfts fram i rapporten och fördelar såsom ökad släckeffekt och förbättrat 
återantändningsskydd nämns. Försök i studien visar också på ett ökat återantändningsskydd 
då tillsatsmedel används vid släckning med skärsläckare jämfört med endast användning av 
vatten. I rapporten nämns tillsatsmedel som Forest A-skum, Bio for C (A-skum) och X-Fog. 
Dessa marknadsförs av tillverkarna som miljövänligare alternativ än traditionella 
skumvätskor (Lindström et al., 2013).   
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
För att identifiera ett tillsatsmedel som genom sin funktion ska öka återantändningsskyddet 
vid användning av Cobran är det viktigt att först analysera det egenskaper som tillsatsmedlet 
måste ha utifrån de egenskaper som Cobran har. Även då Cobran används utan tillsatsmedel 
har den väldigt goda brandgaskylande egenskaper, detta beskrivs bl.a. i avsnitt 3.1 och 
underavsnitt 3.7.1. Detta innebär att Cobran även då inga tillsatsmedel används initialt sänker 
temperaturen snabbt i brandrummet ner till temperaturer som kan släcka en brand. De brister 
som identifierats är att återantändning skett efter avslutad insats med Cobran. Tillsatsmedlets 
funktion måste därför vara att förhindra att detta sker, se figur 16. Detta kan förhindras genom 
att stoppa pyrolysen i bränslet, avlägsna syret eller sänka temperaturen under flampunkten. I 
avsnitt 3.3 beskrivs släckteori utförligare. 

 
Figur 16. Graferna illustrerar hur användning av tillsatsmedel kan påverka effekten av en 
insats med Cobran. 

 

4.1 Tillsatsämnen  
Tillsatsmedel innehåller tillsatsämnen vilka ger medlen dess släckande egenskaper. För att 
kunna analysera hur ett tillsatsmedel kan öka återantändningsskyddet vid släckinsats med 
Cobran behövs därför kännedom om vilka tillsatsämnen tillsatsmedlet innehåller och hur 
dessa tillsatsämnen fungerar. Under avsnitt 3.4 och 3.5 i rapporten beskrivs vanliga 
tillsatsämnen och dess släckmekanismer. Nedan följer ett resonemang om hur dessa ämnen 
kan öka återantändningsskyddet specifikt då de används med Cobran och vilka egenskaper 
hos tillsatsämnena som är viktiga då.  
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4.1.1 Tillsatsämnen med vätande egenskaper 
Tensider och miceller beskrivs i underavsnitt 3.4.2. Genom att sänka vattnets ytspänning kan 
minskad droppstorlek och en förbättrad ytkylning av bränslet genom en ökad 
inträngningsförmåga i bränslets porer uppnås. Vid användning i kombination med Cobran ses 
främst den ökade ytkylningen som avgörande för ett ökat återantändningsskydd. Den 
minskade droppstorleken kommer troligen endast marginellt förbättra den redan goda 
brandgaskylningen och ej förbättra återantändningsskyddet nämnvärt. Tensidernas förmåga 
att bilda emulsioner är positivt då det förebygger skiktbildning. Exempel på tensider som 
identifierats i kartläggningen är natrium alkylsulfosuccinat och (2-butoxyetoxy)ethanol. 
 

4.1.2 Tillsatsämnen med släckande egenskaper 
En rad olika typer av tillsatsämnen med släckande egenskaper beskrivs i avsnitt 3.5. För att 
skapa en ökad släckeffekt och förbättrat återantändningsskydd kan dessa verka enligt ett antal 
olika mekanismer som beskrivs i underavsnitt 3.5.1. I kombination med Cobran och med 
avsikt att förbättra återantändningsskyddet bör detta kunna uppnås genom alla av de beskrivna 
mekanismerna. Mekanismerna är: ökad förkolning, fria radikaler förhindras, barriärbildande, 
utblandning genom produktion av inerta gaser och kylning genom endoterma reaktioner. I 
underavsnitt 3.5.2 beskrivs de vanligaste typerna av tillsatsämnen som förekommer på 
marknaden och hur de fungerar. Bland dessa ämnen bör de ammoniakbaserade salterna lyftas 
fram som är vanliga på marknaden. Då dessa salter bryts ner av värmen verkar de kylande, 
radikalförhindrande och ökar förkolningen, exempel på salter av denna typ är 
ammoniumfosfat, ammoniumklorid, ammoniumsulfamat.  
 

4.2 Kartläggning av tillsatsmedel 
Under arbetets gång har en kartläggning av intressanta tillsatsmedel på marknaden gjorts. De 
undersökta tillsatsmedlen har valts utifrån de kriterier som CCS ställde i arbetets startskede, 
se avsnitt 1.1. Kartläggningen resulterade i att 12 olika tillsatsmedel identifierades vilka 
presenteras nedan. De sex första kommer från listan som CCS tillhandahöll och de sex sista 
identifierades i rapporten Evaluation of water additives for fire control and vapor (Scheffey, 
Forssell och Childs, 2013). 
 
 
X-Fog 
X-Fire AB tillverkar tillsatsmedlet X-Fog som är ett tillsatsmedel baserat på oorganiska 
ämnen. I säkerhetsdatabladet anges under avsnitt 3 sammansättning: ammoniumklorid (X-Fire 
AB, 2012). Vid intervju med tillverkaren anger denne att X-Fog innehåller ammonium, fosfat, 
sulfat och klorid (Qvarfell, 2015). 
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Exfire 2000 
Exfire 2000 tillverkas av Brandia Ab och saluförs av Dafo Brand AB. Exfire 2000 är en 
utveckling av flamskyddsmedlet Exfire 1000. Inget säkerhetsdatablad finns tillgängligt men 
ett varuinformationsblad för produkten finns tillgängligt och under avsnitt 2 anges 
sammansättningen: naturliga råvaror, salter och vatten (Svenska Brandia, 2013). Vid 
telefonsamtal med tillverkaren anger denne att Exfire-200 är ”ammoniumbaserat” (Nyqvist, 
2015). 
 
Burnblock 
Det danska företaget Burnblock ApS tillverkar tillsatsmedlet Burnblock. I säkerhetsdatabladet 
anges under avsnitt 3, sammansättning: natriumbensoat (Burnblock ApS, 2014). Vid intervju 
med tillverkaren anger denne att huvudkomponent i Burnblock är diammoniumfosfat 
(Henriksen, 2015). 
 
F-500 
Tillsatsmedlet F-500 tillverkas av det amerikanska företaget Hazard Control Technologies, 
Inc. I säkerhetsdatabladet anges under avsnitt 3, sammansättning: alifatisk nitrilotrisetanol-
tvål, alkyleteramin med alifatiska syror och linjära alifatiska alkoholer (Hazard Control 
Technologies, 2014). Vid intervju med tillverkaren anger denne att aktiva ämnen i F-500 är 
tensider och miceller (Swann, 2015). 
 
Miraculum JAF 1210 
Miraculum JAF 1210 är tillsatsmedel som tillverkas av det svenska företaget Miraculum 
Applications AB. I produktbladet anger tillverkaren att Miraculum JAF 1210 innehåller 
ammoniumklorid, oorganiska fosfater och sulfater (Miraculum, 2015). 
 
Flovan CWF 
Flovan CWF är är ett brandimpregneringsmedel som tillverkas av företaget Huntsman Textile 
Effects GmbH men säljs i Sverige av Bodo Möller Chemie Sweden AB. I säkerhetsdatabladet 
anges det under produktbeskrivning att produkten är en vattenlösning av kväve-, fosfor- och 
svavelföreningar. Under avsnitt 3, sammansättning: ammoniumsulfamat (Huntsman Norden 
AB, 2014). 
 
FireFive 
FireFive är ett tillsatsmedel som tillverkas och marknadsförs av det italienska företaget Zelig 
Hi-Tech. I säkerhetsdatabladet anges under avsnitt 3, sammansättning: etandiol, natrium 
alkylsulfosuccinat och (2-butoxyetoxy)ethanol (Zelig Hi-Tech, 2015b). Vid intervju med 
tillverkaren anger denne att FireFive också innehåller miceller (Leone, 2015). 
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Fire Cap Plus 
Fire Cap Plus tillverkas av det amerikanska företaget Fire Suppression Products. I 
säkerhetsdatabladet anges det under avsnitt 3, sammansättning: ”proprietary mixture” vilket 
innebär att ingen specifik ämnesinformation ges. Dock framgår det i samma avsnitt i 
säkerhetsdatabladet att Fire Cap Plus innehåller en mix av tensider och lösningsmedel (Fire 
Suppression Products, 2015). 
 
Micro-Blaze Out 
Micro-Blaze Out är ett tillsatsmedel som tillverkas av det amerikanska företaget Verde 
Environmental Inc. I säkerhetsdatabladet finns ingen information om vilka ämnen som ingår i 
tillsatsmedlet men det framgår att medlet är klassat av NFPA som vätmedel (Verde 
Environmental Inc, 2013). Tillverkaren anger i sitt produktblad att Micro-Blaze Out 
innehåller mikrober (Verde Environmental Inc., 2012). 
 
STHAMEX ultraWet 
STHAMEX ultraWet tillverkas av det tyska företaget Dr.Stamer. Inget säkerhetsdatablad har 
gått att få tag på. Tillverkaren anger på sin hemsida att STHAMEX ultraWet innehåller 
ytaktiva komponenter (Dr.Stamer, 2015). 
 
Phos-Chek F-334 
Phos-Chek F-334 tillverkades tidigare av det spanska företaget Auxquimia S.A. 2014 köptes 
det upp av det amerikanska företaget ICL Performance Products som är nuvarande leverantör 
av Phos-Chek F-334. I säkerhetsdatabladet anges under avsnitt 3, sammansättning: 
ammoniumpolyfosfat (ICL Performance Products, 2015).  
 
FireIce 
FireIce tillverkas och marknadsförs av det amerikanska företaget GelTech Solutions, Inc. 
Innehållsinformationen som kan hämtas ur säkerhetsdatabladet anges under avsnitt 2: 
kaliumpolyakrylat och akrylsyra (propensyra) (GelTech Solutions, 2010). Tillverkaren anger 
på sin hemsida att tillsatsmedlet är ett pulver vilket har en gelbildande effekt då det tillsätts i 
vattnet (GelTech Solutions, 2012). 
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4.2.1 Sammanställning av innehåll 
Utifrån den information som tillverkarna tillhandahållit och som presenterats ovan 
sammanställs tillsatsmedlens innehåll i tabell 5.  
 
Tabell 5. Information om tillsatsmedlens ämnesinnehåll hämtat ur säkerhetsdatablad, varu-
/produktinformationsblad och vid intervju med tillverkaren.  

Tillsatsmedel Ämne CAS-
nummer 

Halt 

X-Fog Ammoniumklorid 
Ammonium* 

Fosfat* 
Sulfat* 
Klorid* 

12125-02-9 1 - 5 % 

Exfire 2000 ”Naturliga råvaror” * 
Salter* 
Ammoniumbaserad* 

  

Burnblock Natriumbensoat 
Diammoniumfosfat* 

532-32-1 1 - 5 % 
Huvudkomponent 

F-500 Alifatisk nitrilotrisetanol-tvål 
Alkyleteramin+Alifatiska syror 
Linjära alifatiska alkoholer 
Miceller* 

 1 - 4,5 % 
25 - 55 % 
3 - 10 % 

Miraculum JAF 1210 Ammoniumklorid* 
Oorganiska fosfater* 
Sulfater* 

 1 - 3 % 

FireFive Etandiol (etylenglykol) 
Natrium alkylsulfosuccinat 
(2-butoxyetoxy)ethanol 

107-21-1 
577-11-7 
112-34-5 

9 - 25 % 
20 - 30 % 
9 - 20 % 

Fire Cap Plus ”Mix av biologiskt nedbrytbara 
tensider och lösningsmedel” 

  

Micro-Blaze Out ”Organic and non hazardous”   
STHAMEX ultraWet Syntetiska ytaktiva komponenter*   
Phos-Chek F-334 Ammoniumpolyfosfat 68333-79-9 10 - < 20 % 
Flovan CWF Ammoniumsulfamat 7773-06-0 3 - 7 % 
FireIce Kaliumpolyakrylat 

Akrylsyra (propensyra) 
25608-12-2 

79-10-7 
92 - 98 % 
< 0,08 % 

* Information från tillverkaren via intervju eller produktinformationsblad.  
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4.2.1.1 Analys med avseende på innehåll 
De kartlagda tillsatsmedlen kan utifrån den innehållsinformation som insamlats, se tabell 5, 
indelas i tre huvudkategorier:  
 

• Tensid- och micellbaserade tillsatsmedel 
• Tillsatsmedel baserade på oorganiska ämnen 
• Övriga 

 
4.2.1.1.1 Tensid- och micellbaserade tillsatsmedel 
I denna kategori kan de tillsatsmedel som baseras på tensider och miceller placeras. Som 
beskrivet i avsnitt 4.1 är detta vätande tillsatsmedel som vid användning tillsammans med 
Cobran kommer öka återantändningsskyddet genom att öka den ytkylande effekten hos det 
släckmedel som träffar ytan av bränslet. Utifrån den innehållsinformation som ges i tabell 5 
placeras följande tillsatsmedel i denna kategori: 
 

• F-500 
• FireFive 
• Fire Cap Plus 
• STHAMEX ultraWet 

 
4.2.1.1.2 Tillsatsmedel baserade på oorganiska ämnen 
Denna kategori samlar de tillsatsmedel som är baserade på oorganiska ämnen. I den 
kartläggning som gjorts har relativt många saltbaserade tillsatsmedel identifierats vilka 
hamnar under denna kategori. Under avsnitt 4.1 och 3.5.2 beskrivs de släckande mekanismer 
som tillsatsämnena i dessa tillsatsmedel fungerar enligt. Då dessa tillsatsmedel används 
tillsammans med Cobran kommer återantändningsskyddet öka på grund av de ingående 
tillsatsämnenas kylande, radikalfångande och förkolande effekt. Följande tillsatsmedel kan 
placeras i denna kategori: 
 

• X-Fog 
• Burnblock 
• Exfire 2000 
• Miraculum JAF 1210 
• Phos-Chek F-334 
• Flovan CWF 

 
För att ytterligare analysera dessa kan följande iakttagelser göras. X-Fog och Miraculum JAF 
1210 har båda liknande innehåll, se tabell 5, där ammoniumklorid, fosfat och sulfat ingår. 
Burnblock och Phos-Chek F-334 innehåller båda ammoniumfosfater.  
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4.2.1.1.3 Övriga 
Några av de kartlagda  tillsatsmedlen är svårare att kategorisera. Detta kan bero på att några 
innehåller flera olika typer av tillsatsämnen och därför blir svåra att placera i ett fack eller att 
information om tillsatsmedlets innehåll saknas eller ej passar in i någon av ovanstående två 
kategorier. I kartläggningen som gjorts identifieras två tillsatsmedel som inte kan placeras i de 
två ovanstående kategorierna och således placeras under denna kategori, dessa är: 
 

• Micro Blaze Out 
• FireIce 

 
Tillverkaren av Micro Blaze Out lämnar ingen information om ämnesinnehåll i 
säkerhetsdatabladet annat än att tillsatsämnena i Micro Blaze Out är organiska, ingen specifik 
kategorisering kan därför göras. FireIce skiljer sig mot alla de övriga tillsatsmedlen då det är 
ett pulver och inte en vätska som de övriga. Innehållsmässigt anges i säkerhetsdatabladet att 
FireIce innehåller kaliumpolyakrylat (oorganiskt) och akrylsyra (organiskt) och bildar en 
trögflytande gel då det tillsätts i vatten.  
 
4.2.1.2 Tillsatsmedlens släckmekanismer 
Tabell 6 visar förenklat släckmekanismerna, se avsnitt 3.4 och 3.5.1, för de kartlagda 
tillsatsmedlen. Tabell 6 baseras på det innehåll som redovisas i tabell 5 och den indelning som 
gjorts i underavsnitt 4.2.1.1. Eftersom inga egna tester genomförts antas tillsatsmedel med 
liknande innehåll verka enligt samma mekanismer. Tillsatsmedlen bedöms heller inte utifrån 
vad tillverkarna uppger på sina hemsidor och i reklambroschyrer eftersom 
innehållsinformationen som framkommit i kartläggningen inte alltid styrker dessa påståenden. 
Detta innebär att tillsatsmedlen kan fungera enligt fler mekanismer än de som anges i tabell 6 
då tillsatsmedlen kan innehålla fler aktiva tillsatsämnen än de som presenteras i tabell 5. 
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Tabell 6. Tabellen beskriver tillsatsmedlens släckmekanismer, se avsnitt 3.4 och 3.5.1.  
X = Uppfyller funktionen. 
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X-Fog   X X  X X 
Exfire 2000   X X  X X 
Burnblock   X X  X X 
F-500 X X      
Miraculum JAF 1210   X X  X X 
FireFive X X      
Fire Cap Plus X X      
Micro-Blaze Out  X      
STHAMEX ultraWet X X      
Phos-Chek F-334   X X  X X 
Flovan CWF   X X  X X 
FireIce     X   
 
Noteras kan att ökad förkolning har en form av barriärbildande effekt, se underavsnitt 3.5.1 
men tillsatsmedlet bedöms bara som barriärbildande om det innehåller tillsatsämnen som i sig 
bildar en barriär t.ex. en glasartad yta. 
 

4.2.2 Miljöpåverkan 
Eftersom ingen specifik testmetod tagits fram för tillsatsmedel utvärderas de kartlagda 
tillsatsmedlen enligt NT-FIRE 051, kriterier som ska uppfyllas finns beskrivet i underavsnitt 
3.6.1. Information har hämtats ur tillsatsmedlens säkerhetsdatablad och sammanställs i tabell 
7. Där information saknas har en markering ”-” gjorts i tabellen. Att information saknas kan 
bero på att inga tester gjorts och miljöpåverkan är okänd eller att inga tester varit nödvändiga 
eftersom vetskap finns om att produkten är ofarlig. Tyvärr framgår det dock ingenstans vilken 
av anledningarna som är orsak till att ingen information finns för vissa av de undersökta 
tillsatsmedlen.  
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Tabell 7. Information hämtad ur säkerhetsdatablad med avseende på de kriterier som ska 
uppfyllas i NT-FIRE 051. Gränsvärden inom hakparentes, ”-” : information saknas. 

Tillsatsmedel Akut akvatisk toxicitet Bioackumulering Bionedbrytbarhet 
 LC50 

[≤1 mg/l] 
EC50 

[≤1 mg/l] 
 

[log KOW ≥ 3] 
 

[< 20 %] 
X-Fog 5000 - 

67500 mg/l*** 

(glycerol) 

- - - 

Exfire 2000 - - - - 
Burnblock - - - - 
F-500 2,4 mg/l*** 1,15 mg/l** log KOW 2 90,0 % 
Miraculum  
JAF 1210 

- - - - 

FireFive - - - ”lätt bionedbrytbart” 
Fire Cap Plus 64 mg/l*** - - ”ja” 
Micro-Blaze Out - - - - 
STHAMEX 
ultraWet 

- - - - 

Phos-Chek  
F-334 

- - - - 

Flovan CWF - >100 mg/l** 

0,9 mg/l*** 
- 80 - 90 % 

FireIce 348 mg/l - - - 
*Alger **Kräftdjur ***Fisk 
 
Ytterligare material som insamlats är ett utlåtande utfärdat av SP som styrker att tillsatsmedlet 
X-Fog uppfyller NT-FIRE 051 och inte ska utgöra någon fara för organismer i miljön, 
utlåtandet fastslår också att X-Fog inte innehåller några cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska ämnen. Burnblock har också tillhandahållit ett dokument vilket visar på 
att tillsatsmedlet Burnblock i tester utförda av CENCON är bionedbrytbart, 100 % efter 14 
dagar. Danish Technological Institute har i tester påvisat att Burnblock inte utgör någon större 
akut toxicitet för råttor eller fisk än koksalt (NaCl). 
 
4.2.2.1 Analys med avseende på miljön 
Att objektivt utvärdera de olika tillsatsmedlen med avseende på hur de påverkar miljön är 
svårt. Eftersom inga tester varit möjliga att genomföra utvärderas tillsatsmedlen utifrån den 
information som redovisas i tabell 7. 
 
Utifrån den information som varit tillgänglig verkar alla de tillsatsmedel som uppger värden 
på relevanta parametrar i sina säkerhetsdatablad uppfylla de krav som ställs i NT-FIRE 051. 
Möjligen kan Flovan bedömas ligga på gränsen (0,1 under), Flovan anses dock ändå uppfylla 
NT-FIRE 051 eftersom differensen är så liten och ingen information om felmarginaler ges. 
Bland de tillsatsmedel som ej uppger någon information om miljöparametrar i 
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säkerhetsdatabladen hittar vi Exfire 2000, Burnblock, Miraculum JAF 1210, Micro Blaze Out, 
STHAMEX ultraWet och Phos-Chek F-334. Av dessa tillhandahåller Brandia som tillverkar 
Exfire 2000 inget säkerhetsdatablad, säkerhetsdatablad för Miraculum JAF 1210 och 
STHAMEX ultraWet har ej gått att få tag på. Burnblock kompletterar bristerna i 
säkerhetsdatabladet med intygen vilka beskrivs ovan. 
 
Av de 12 kartlagda tillsatsmedlen marknadsför sig åtta som miljövänliga, miljöneutrala, 
giftfria eller med liknande ordval. Ett av medlen nämner att det är miljövänligt medan tre inte 
använder miljön i sin marknadsföring, se tabell 8.  
 
Tabell 8. Vilka tillsatsmedel använder miljön i marknadsföringen. 

Tillsatsmedel Använder miljön i marknadsföringen 

X-Fog Ja 
Exfire 2000 Ja 
Burnblock Ja 
F-500 Nej 
Miraculum JAF 1210 Ja 
FireFive Ja 
Fire Cap Plus Ja 

Micro-Blaze Out Ja 
STHAMEX ultraWet Nämner det 
Phos-Chek F-334 Nej 
Flovan CWF Nej 
FireIce Ja 

 
Huruvida tillsatsmedel är bättre för miljön än traditionella skumvätskor (klass A och B) är en 
fråga som är svår att bedöma utifrån denna studie. I underavsnitt 3.6.3 görs dock en 
jämförelse. Utifrån de tester som genomförts i forskningsprojektet vid Örebro Universitet har 
tillsatsmedlet X-Fog uppnått bättre resultat än de undersökta skumvätskorna, se underavsnitt 
3.6.3. X-Fog är dock det enda tillsatsmedlet som har undersökts och huruvida resultaten för 
X-Fog skulle kunna indikera liknande resultat för övriga kartlagda tillsatsmedel kan 
diskuteras. Troligt är dock att de tillsatsmedel med liknande sammansättning som X-Fog, 
oorganiska och saltbaserade, skulle uppvisa liknande resultat och alltså visa sig vara bättre för 
miljön än traditionella skumvätskor.  
 
Även om tillsatsmedlens säkerhetsdatablad saknar tillräcklig information för att kunna göra 
en utförlig analys så finns säkerhetsdatablad för de ingående komponenterna vilka visar sig 
vara ofarliga (förutom ammoniumsulfamat och glykol beroende på koncentration). 
Ammoniumsulfamat ingår i Flovan vilken också visar sig ligga på gränsen i EC50-tester, se 
tabell 7. 
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4.3 Tillsatsmedel som uppfyller kriterier för fortsatta försök 
Utifrån den kartläggning som gjorts följer här en sammanställning som syftar till att 
identifiera vilka av de kartlagda tillsatsmedlen som genom att uppfylla de ställda kriterierna 
med stor sannolikhet anses förbättra Cobrans återantändningsskydd och således är lämpade att 
genomgå fortsatta försök med Cobran. Ställda kriterier som legat till grund för kartläggningen 
är: 
 

• Tillsatsmedlet ska minska sannolikheten för återantändning vid släckning av  
klass A-brand. 

• Miljöpåverkan ska vara låg eller obefintlig (dvs. miljöneutral). 
• Ej hälsovådlig för användaren. 
• Kommersialiserad och finnas tillgänglig på marknaden. 

 
Alla kartlagda tillsatsmedel är kommersialiserade och finns tillgängliga på marknaden. I 
övrigt har fokus legat på att analysera tillsatsmedlens släckmekanismer, sannolikhet att 
minska risken för återantändning och dess miljöpåverkan. Nedan ges en utförligare analys av 
de kartlagda tillsatsmedlen. 
 

4.3.1 Tensid- och micellbaserade tillsatsmedel: 
Denna kategori tillsatsmedel är svårbedömd. Dessa tillsatsmedel skulle främst komplettera 
Cobran genom att öka vattnets inträngningsförmåga i bränslet, en egenskap som skulle öka 
Cobrans ytkylande funktion och således förbättra Cobrans återantändningsskydd. Dessa 
tillsatsmedels egenskaper att minska droppstorleken anses endast marginellt förbättra 
släckegenskaperna men kan öka den brandgaskylande effekten något. Miljömässigt är det av 
vikt att veta vilka typer av tensider som ingår då t.ex. fluortensider (som finns i B-skum) är 
dåliga för miljön medan andra typer av tensider kan vara betydligt mindre skadliga för miljön. 
Tensider kan också påverka t.ex. oljeavskiljare negativt p.g.a. sin amfifila natur, se 
underavsnitt 3.4.2. Vid rätt användning anses dock dessa tillsatsmedel kunna förbättra 
Cobrans egenskaper.  
 
Av de tillsatsmedel som kategoriserats under denna kategori är F-500 och FireFive de mest 
intressanta. F-500 har testats tidigare, se underavsnitt 3.7.2 och har i dessa tester en bevisad 
effekt, därför anses sannolikheten stor att F-500 kommer förbättra återantändningsskyddet vid 
användning av Cobran och bör därför undersökas vidare. FireFive är ett tillsatsmedel som 
utifrån sitt innehåll verkar intressant och med stor sannolikhet skulle öka Cobrans 
återantändningsskydd. Inga tester presenteras dock i denna rapport som styrker detta och 
därför anses tester i första hand utföras på andra tillsatsmedel.    
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4.3.2 Tillsatsmedel baserade på oorganiska ämnen: 
Tillsatsmedlen baserade på oorganiska tillsatsämnen är den kategori tillsatsmedel som 
bedöms förbättra Cobrans egenskaper mest. Genom att släckegenskaperna hos dessa 
tillsatsmedel kompletterar Cobrans släckegenskaper tillför de en ytterligare dimension till 
Cobran. Detta kommer att förbättra Cobrans släckegenskaper och Cobrans 
återantändningsskydd. Släckförsök som gjorts med några av dessa tillsatsmedel (X-Fog, 
Burnblock, Flovan), se underavsnitt 3.7.2 och 3.6.3, visar medlens effektivitet. Enligt de tester 
som gjorts tyder allt på att dessa tillsatsmedel är bättre för miljön än många andra typer av 
släckmedelstillsatser vilket ytterligare motiverar användandet av denna typ av tillsatsmedel. 
Att ur denna grupp välja ut några att rekommendera för vidare studie är svårt eftersom många 
av tillsatsmedlen innehåller, utifrån den information som insamlats och redovisas i tabell 5, 
till stor del eller delvis liknande tillsatsämnen. Burnblock, X-fog och Flovan har visats ge 
effekt i tidigare tester, se underavsnitt 3.6.3 och 3.7.2. I dessa tester har X-Fog och Burnblock 
uppvisat ett bättre resultat än Flovan och därför anses X-Fog och Burnblock som mest 
lämpade för vidare tester. Inom denna kategori kan tillsatsmedel identifieras som ej är testade 
i de studier som presenterats men som utifrån sitt innehåll troligen skulle uppvisa liknande 
resultat som de testade är Exfire 2000,  Phos-Chek F-334 och Miraculum JAF 1210. Dessa 
medel kan om ytterligare tester blir aktuella också vara intressanta att undersöka vidare. 
 

4.3.3 Övriga: 
Bland de kartlagda tillsatsmedlen som placerades i denna kategori återfinns FireIce och Micro 
Blaze Out. Pulvret och gelbildaren FireIce bedöms ha intressanta släckegenskaper som i ett 
traditionellt system (strålrör) skulle kunna ge stor effekt men redan på förhand bedöms 
FireIce vara problematiskt att använda rent tekniskt i Cobran och anses därför inte leva upp 
till kriterierna för vidare undersökning. Gällande Micro Blaze Out anses den insamlade 
informationen vara för bristfällig för att Micro Blaze Out ska kunna bedömas på ett sådant 
sätt som motiverar fortsatta tester. Från denna kategori föreslås därför inga tillsatsmedel för 
vidare försök. 
 

4.3.4 Sammanställning 
Bland de kartlagda tillsatsmedlen görs följande indelning: 
 
Tillsatsmedel som föreslås för vidare försök: 
Tillsatsmedel som uppfyller ställda kriterier och som i rapporten har visats öka Cobrans 
släckeffekt och återantändningsskydd. Tillsatsmedel som föreslås för vidare försök med 
Cobran är X-Fire, Burnblock och F-500. 
 
Tillsatsmedel som är aktuella om försöken utökas: 
Tillsatsmedel som uppfyller ställda kriterier rent teoretiskt. För dessa (förutom Flovan) finns 
inga tester presenterade i rapporten som visar att de ökar Cobrans släckeffekt eller 
återantändningsskydd men utifrån ämnesinnehållet hos dessa medel tyder allt på det. Om de 
fortsatta försöken utökas till fler än tre tillsatsmedel bör något av dessa testas, förslagsvis i 
första hand FireFive, Exfire 2000 eller Phos-Chek F-334. 
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Tillsatsmedel som inte föreslås för vidare försök: 
Tillsatsmedel som av olika anledningar inte föreslås för vidare tester. Anledningarna varierar 
för de olika tillsatsmedlen men är t.ex. bristfällig innehållsinformation eller att medlet ej 
uppfyller ställda kriterier. 
 
Tabell 9 redogör för hur samtliga tillsatsmedel har bedömts. 
 
 
Tabell 9. Tabellen beskriver vilka tillsatsmedel som föreslås för vidare tester och försök med 
Cobran.  

Tillsatsmedel 
Tillsatsmedel som 
föreslås för vidare 

försök 

Tillsatsmedel som 
är aktuella om 

försöken utökas 

Tillsatsmedel som 
inte föreslås för 
vidare försök 

X-Fog X   
Burnblock X   
F-500 X   
FireFive  X  
Exfire 2000  X  
Phos-Chek F-334  X  
Miraculum JAF 1210  X  
Flovan  X  
Fire Cap Plus   X 
STHAMEX ultraWet   X 
Micro Blaze Out   X 
FireIce   X 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med arbetet var att kartlägga tillsatsmedel som kan förbättra återantändningsskyddet då 
Cobran används vid en släckinsats. Sedan utifrån denna kartläggning analysera de 
identifierade tillsatsmedlen och rekommendera ett antal av dessa för vidare analys och tester. 
Arbetet resulterade i att 12 tillsatsmedel identifierades varav tre föreslogs för vidare analyser 
och tester. Det är möjligt att ytterligare intressanta tillsatsmedel finns på marknaden som fallit 
under radarn vid denna kartläggning då marknaden är stor och nya tillsatsmedel ständigt 
utvecklas. De allra flesta av de mest aktuella anses dock ha identifierats.  
 
För att kunna analysera de kartlagda tillsatsmedlen har arbetet till stor del fokuserat på att 
analysera de tillsatsämnen som ingår som komponenter i tillsatsmedel och som ger medlen 
dess släckande egenskaper. Förståelse för tillsatsämnets släckmekanismer ger en förståelse för 
hur alla tillsatsmedel som innehåller det tillsatsämnet fungerar. Detta är anledningen till att 
fokus lagts på tillsatsämnen och inte tillsatsmedel. De analyserade tillsatsämnena har 
beskrivits utifrån hur de fungerar då de ingår i brandskyddsmedel och alltså appliceras på 
bränslets yta i ett förebyggande syfte. Anledningen till detta är att det har varit problematiskt 
att hitta litteratur som behandlar tillsatsämnena då de används som tillsatsmedel lösta i vatten 
vid släckinsatser.  Däremot har företagen själva testat och visat förbättrade släckegenskaper 
av sina medel (och följaktligen) de ingående ämnena. Deras egna beskrivningar av 
släckmekanismerna (som inte använts i rapporten) överensstämmer i stort med de 
beskrivningar av ämnenas funktion som ges i rapporten. Detta kan förklaras av att när 
tillsatsmedlet träffar bränsleytan kommer vattnet att förångas och kvar blir salterna vilket 
liknar impregneringsförhållandena vid förebyggande applicering. Ytterligare studier skulle 
dock kunna undersöka detta grundligare och ge en djupare förståelse för hur dessa 
tillsatsämnen fungerar då de används som tillsatsmedel vid släckning. Intressant vore också 
att undersöka andra ”vardagliga kemikalier” i ren form som t.ex. koksalt eller bakpulver som 
även de möjligen skulle kunna ha en brandhämmande effekt och som rent teoretiskt skulle 
kunna vara billigare alternativ till dyra tillsatsmedel. 
 
I avsnitt 4.3 presenteras vilka tillsatsmedel som föreslås för ytterligare försök med Cobran. 
Tillsatsmedel baserade på oorganiska ämnen anses vara de som med högsta sannolikhet 
förbättrar Cobrans egenskaper effektivast. Denna slutsats baseras till största del på de 
släckmekanismer som beskrivs för denna typ av tillsatsmedel. Dessa fyller på ett bra sätt de 
luckor som Cobrans egenskaper har och bör därför undersökas vidare. De tensid- och 
micellbaserade tillsatsmedlen är svårbedömda då de avses användas med Cobran. Deras 
egenskaper bygger på att minska droppstorleken och öka vattnets ytkylande effekt. Den 
minskade droppstorleken kommer i första hand öka den brandgaskylande effekten. Indikation 
på detta syns i släckförsöken som gjordes i Hummelgårds och Lindes examensarbete där F-
500 visade en väldigt god kylande effekt initialt under den första minuten men inte 
imponerade på samma sätt i total släcktid. Dock skulle det vara intressant att se hur den 
ytkylande effekten kan öka Cobrans återantändningsskydd. 
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För vidare försök föreslogs X-Fog, Burnblock och F-500. Dessa tre valdes ut utifrån dess 
innehåll av tillsatsämnen som rent teoretiskt kommer öka Cobrans släckeffekt och 
återantändningsskydd och att det i rapporten presenteras tester som påvisar denna teori. 
Ytterligare fem tillsatsmedel bedöms som intressanta och skulle om CCS vill utöka sina 
fortsatta försök till fler än tre medel vara bra alternativ att undersöka. Dessa fem innehåller 
alla tillsatsämnen som rent teoretiskt skulle öka Cobrans släckegenskaper och 
återantändningsskydd. Skillnaden mot de tre föreslagna är att inga tester kunnat presenteras 
som styrker dessa teorier. Skulle en prioriteringslista göras för vilket av dessa som i första 
hand skulle vara aktuellt för vidare test, skulle i första hand FireFive föreslås sen Exfire 2000, 
Phos-Chek F-334 osv, enligt den ordning de står i tabell 9. 
  
Inom ramen för den kartläggning av tillsatsmedel som gjordes skickades frågor ut till samtliga 
tillverkare och förfrågning om telefonintervju gjordes också. Tyvärr var det endast fyra 
tillverkare bland de tillfrågade som svarade på de frågor som skickats ut. Trots ytterligare 
försök lyckades tyvärr inte de övriga tillverkarna nås. Då jämförelsen bland alla de kartlagda 
tillsatsmedlen ville göras så objektiv som möjligt beslöts då att inga uppgifter från tillverkarna 
angående tillsatsmedlens funktion och släckmekanismer skulle tas med i rapporten. Den 
analysen baserades därför endast på tillsatsmedlens ämnesinnehåll som presenteras i tabell 5. 
Bland de tillverkare som svarade på frågor var det många som inte ville avslöja vilka ämnen 
deras produkt innehåller. Anledningen till detta kan antas vara ur konkurrenssynpunkt då det 
anses vara företagshemligheter eller så vet säljaren inte exakt vilka ämnen tillsatsmedlet 
innehåller. Detta är ett stort problem. För den här rapporten har det varit ett problem eftersom 
de ofullständiga innehållsuppgifterna för respektive tillsatsmedel har gjort det omöjligt att 
göra en fullständig utvärdering. I vissa fall uppges ingen innehållsinformation alls, i andra fall 
uppges något enstaka ämne i säkerhetsdatabladet som inte nödvändigtvis behöver vara det 
verksamma ämnet. Detta har gjort att vissa tillsatsmedel inte kunnat bedömas på ett rättvist 
sätt, t.ex. Micro Blaze Out. Detta bör man ha i åtanke då man läser rapporten och 
kategoriseringen av tillsatsmedlen som görs kan därför inte ses som något facit utan endast en 
kategorisering baserad på den information som funnits tillgänglig. Ytterligare problem med 
att inte få tillgång till fullständig innehållsinformation är att tillsatsmedlen blir svårbedömda 
ur miljösynpunkt för användaren, t.ex. räddningstjänsten. Speciellt viktigt är detta eftersom 
många av tillsatsmedlen marknadsför sig som miljövänliga och ses också som miljövänliga 
alternativ till skumvätskor av användarna. Som det är idag får användaren lita på det 
tillverkaren säger och kan inte göra en egen bedömning. EU-reglerna säger förvisso att alla 
medel ska vara godkända enligt Reach men detta ansvar ligger hos tillverkaren. I slutändan är 
det ändå användaren (räddningstjänsten) som är ansvariga för vad de släpper ut i naturen och 
ett ökat krav från dem gentemot tillverkarna skulle kanske kunna öka transparensen gällande 
tillsatsmedlens innehåll. För att göra det enkelt för både tillverkare och användare skulle en 
ny standard kunna utvecklas liknande NT-FIRE 051 men som riktar sig mot icke skummande 
tillsatsmedel. Genom att öka miljökraven på en sådan standard skulle den också kunna 
fungera som en kvalitetsstämpel.  
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5.1 Slutsatser 
Det råder inget tvivel om att dessa typer av tillsatsmedel är på frammarsch, mycket på grund 
av att de av allt att döma är bättre för miljön än traditionella skumvätskor men också för att de 
har släckegenskaper som är intressanta och har visat sig effektiva. Utifrån vilka egenskaper 
man önskar av tillsatsmedlet kan olika alternativ väljas. Önskar man förbättrad 
brandgaskylning och ökad ytkylning kan med fördel tillsatsmedel som innehåller tensider och 
miceller väljas. Tillsatsmedel baserade på oorganiska ämnen som t.ex. fosfor eller kväve 
släcker enligt andra mekanismer såsom ökad förkolning, är radikalfångande och kyler genom 
endoterma reaktioner. Allt talar för att användning av Cobran tillsammans med tillsatsmedel 
kommer att öka Cobrans återantändningsskydd. Vilken typ av tillsatsmedel som lämpar sig 
bäst vid användning med Cobran får framtida försök och tester visa men rent teoretiskt är det 
mest sannolikt att bästa effekt nås då Cobran används i kombination med oorganiska 
tillsatsämnen. 

5.2 Förslag till framtida studier 
Det är nästan svårare att nämna något som inte behöver studeras inom detta område än att 
nämna förslag till framtida studier. Här följer dock några av de förslag som är mest 
intressanta. 
 

• Släckförsök med fokus på återantändning. 
Det skulle vara intressant att utföra praktiska släckförsök där olika tillsatsämnen och 
tillsatsmedel testades tillsammans med Cobran. Dessa tester skulle resultera i att i 
praktiken se vilka tillsatsämnen eller tillsatsmedel som är de bästa för just Cobran när 
det handlar om att förhindra återantändning. Det skulle vara intressant att se om 
resultatet överensstämmer med de teoretiska slutsatser som dragits i denna rapport. 
Detta skulle kunna vara ett av de tester som CCS genomför vid den fortsatta analysen. 
 

• Kemiska analyser av släckmekanismer 
Att på en kemisk och fysikalisk nivå analysera släckmekanismerna hos tillsatsämnen. 
Fokus skulle kunna ligga på att undersöka om tillsatsämnets egenskaper skiljer sig 
från då det används i brandskyddsmedel. Inom denna studie skulle även 
”vardagskemikalier” kunna undersökas. Kanske är de nästan lika effektiva men 
hälften så dyra?  
 

• Analysera miljöpåverkan 
Analysera om tillsatsmedel av denna typ påverkar miljön annorlunda än t.ex. 
skumvätskor och därför behöver testas enligt andra metoder. Ska tensidbaserade 
tillsatsmedel testas på samma sätt som oorganiska? Är dessa tillsatsmedel lika 
miljövänliga som de utger sig för att vara? Utveckla en ny standard som ersätter NT-
FIRE 051.   
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7 BILAGOR 
Observera att intervjufrågorna var ställda i arbetets tidiga del innan nomenklaturen bestämdes. 
Tillsatsmedel benämns därför som additiv i frågorna. 

7.1 Bilaga A: Intervjufrågor svenska  
Intervjufrågor på svenska skickat till svenska tillverkare. 
 
Frågor Additiv 
 

1. Vad är additivens huvudsakliga användningsområde? 
 
2. Hur effektiv är additiven när man avser släcka klass-A bränder?  
 
3. Är additiven testad mot några standarder? Vilka uppfyller den? 
 
4. Jämför additivens förmåga att släcka klass-A bränder mot förmågan hos vatten eller 

A-skum? 
 
5. Förhindrar additiven återantändning? 
 
6. Hur fungerar additiven? Vilka är mekanismerna bakom dess släckförmåga och dess 

förmåga att förhindra återantändning? 
 
7. Vilka är den eller de verksamma ämnena i additiven? 
 
8. Hur påverkar additiven miljön? 
 
9. Finns studier gjorda på additivens miljö och hälsopåverkan?  
 
10. Hur påverkar additiven hälsan hos de som hanterar den? 
 
11. Är produkten kemiskt stabil? 
 
12. Orsakar produkten korrosion? 
 
13. Går additiven tillsätta under högt tryck (ca 250 bar)? 
 
14. Finns additiven tillgänglig på den svenska marknaden?  
 
15. Om ja, vilka räddningstjänster använder den?  
 
16. Vilken inblandning i släckvattnet rekommenderar ni? 
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7.2 Bilaga B: Intervjufrågor engelska 
Intervjufrågor på engelska skickat till utländska tillverkare. 
 
Questions Additives 
 

1. What is the main purpose of the additive? 
 

2. How efficient is the additive at extinguishing class A fires? 
 

3. Is the additive tested against any standards? Which does it fulfill? 
 

4. How does the additive’s ability to extinguish class A fires compare against water and 
foam? 
 

5. Does the additive prevent re-ignition after the fire is put out? 
 

6. How does the additive work? What are the mechanisms behind its ability to extinguish 
fire and preventing re-ignition? 

 
7. Which are the active substances in the additive? 

 
8. Are there any studies made about the additive concerning its environmental and health 

impacts?  
 

9. How does the additive affect the environment? 
 

10. How does the additive affect the health of those who use it (firefighters)? 
 

11. Is the product chemically stable? 
 

12. Does the product cause corrosion? 
 

13. Is it possible to ad the additive under a high pressure (approx. 250 bar)? 
 

14. Is the additive available on the European market? Swedish market?  
 

15. If yes, do you know any European/Swedish fire brigades who use the additive? 
 

16. Which percentage involvement in water do you recommend? 
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7.3 Bilaga C: Intervju via e-post, X-Fog 
 
Intervju med Richard Qvarfell, säljare X-Fire AB, via e-post den 6 oktober 2015. 
 

1. Vad är additivens huvudsakliga användningsområde? 
Kyla brandgaser, Släcka initialbrand, ytkylning, hindra återandtändning och rädda 
närliggande byggnader 
 

2. Hur effektiv är additiven när man avser släcka klass-A bränder?  
Snabbare släckeffekt och avsevärt bättre återandtändningskydd 
Med lite eller inget släckvatten som följd, se artikel SFF. 
 

3. Är additiven testad mot några standarder? Vilka uppfyller den? 
EN 3     X-Fog 2L 13 A  Jmf 9 L vatten har 13 A 
 

4. Jämför additivens förmåga att släcka klass-A bränder mot förmågan hos vatten eller 
A-skum? 
Se ovan vatten, Skum behåller värmen i materialet det gör inte X-Fog 
 

5. Förhindrar additiven återantändning? 
Ja 
 

6. Hur fungerar additiven? Vilka är mekanismerna bakom dess släckförmåga och dess 
förmåga att förhindra återantändning? 
Medlet (Ammoniumet)förhindrar syret i släckprocessen 
 

7. Vilka är den eller de verksamma ämnena i additiven? 
Ammonium, Fosfat, Sulfat och klorid 
 

8. Hur påverkar additiven miljön? 
Är EC 50 testat på Bakterier med bra miljövärde 
Sötvatten 41% 
Saltvatten 21% 
Vi har 1 % inblandning  
 

9. Finns studier gjorda på additivens miljö och hälsopåverkan?  
Ja i senaste testerna från Örebro Universitet 
 

10. Hur påverkar additiven hälsan hos de som hanterar den? 
Ett oorganiskt ämne som inte är farligt för människa 
 

11. Är produkten kemiskt stabil? 
Ja 
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12. Orsakar produkten korrosion? 
Inte mer än vatten 
 

13. Går additiven tillsätta under högt tryck (ca 250 bar)? 
Ja 
 

14. Finns additiven tillgänglig på den svenska marknaden?  
Ja 
 

15. Om ja, vilka räddningstjänster använder den?  
Det är många Gotland, Tranås, Landskrona, Gävle, Leksand, Medelpad, Västerås, 
Katrineholm, Ljungby, Gislaved, Serf, Alingsås, Herrljunga, Räddningstjänst Väst, 
Ringhals, Värö Södra Cell, Halmstad, Hylte, RÖK, Svedala, Staffanstorp, Åstorp, 
Höör, Båstad,mm 
 

16. Vilken inblandning i släckvattnet rekommenderar ni? 
1%  
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7.4 Bilaga D: Intervju via e-post, Burnblock 
 
Intervju med Jesper Henriksen, Sales Director på Burnblock, via e-post den 6 oktober 2015 
 
 

1. What is the main purpose of the additive? 
Answer: To limit the amount of water needed for killing a fire, as well as preventing 
reigniting  
 

2. How efficient is the additive at extinguishing class A fires? 
Answer:  
 

3. Is the additive tested against any standards? Which does it fulfill? 
Answer: EN3 A+F – for fire extinguishers. EN13501/EN14135 for wood protection. 
BS5862 for textiles, plus we are currently in the process of getting Burnblock 
approved for wild fire in France   
We are currently in process of also adding B + M to the list.  
 

4. How does the additive’s ability to extinguish class A fires compare against water and 
foam? 
Answer: Compared to water you need aprox 10 time the amount compared to BB 
 

5. Does the additive prevent re-ignition after the fire is put out? 
Answer: yes, after the water is gone, the active Burnblock drymatter will remain and 
prevent re-ignition.   
 

6. How does the additive work? What are the mechanisms behind its ability to extinguish 
fire and preventing re-ignition? 
Answer: It removes the oxygen  

 
7. Which are the active substances in the additive? 

Answer: Food grated diamonium Phosphate is the main component  
 

8. Are there any studies made about the additive concerning its environmental and health 
impacts?  
Answer: All ingredienses in BB are food graded, and is 100% biodegradable. In just 
two weeks, Burnblock will “return to nature”  
When presenting Burnblock, we normally take a good slurp to underline that we claim 
it 100% non toxic – documentation enclosed  
We are in the process of a full cradle to cradle documentation for Burnblock.  
 

9. How does the additive affect the environment? 
Answer: It has zero impact  
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10. How does the additive affect the health of those who use it (firefighters)? 

Answer: zero impact. In our heath assessment, it is indicated “as toxic as orange juice” 
– documentation enclosed  
 

11. Is the product chemically stable? 
Answer: It is 100% stable in temperatures above zero degrees.  
 

12. Does the product cause corrosion? 
Answer: Zero corrosion – documentation added  
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7.5 Bilaga E: Intervju via e-post, F-500 
 
Intervju med Daniel Swann, Customer Service Representative på Hazard Control 
Technologies Inc. via e-post den 6 oktober 2015 
 

1. What is the main purpose of the additive? 
Answer:  The main purpose of F-500 encapsulator agent is to provide a safe, effective, 
environmentally friendly solution to Class A, B, K, and D fires and to provide an 
extremely effective and environmentally sound solution to hazardous waste clean-up, 
tank degassing, and combustible dust control.  
 
How does it do this?  By using encapsulation technology through the use of 
chemically tailored Micelles. The Micelles increase the surface area of a water droplet 
by 100000 times and are designed to use the increased surface area of a water droplet 
to increase its ability in heat conversion. Typically 3% of a water droplet is used in 
heat conversion.  F-500 increases that to around 97%. Being magnetically attracted to 
hydrocarbons by its amphiphilic nature, it encapsulates hydrocarbons, and surrounds 
these molecules in a cocoon, thus attacking the fire tetrahedron at its catalyst, fuel 
source, and heat. Unlike other products in the market that either smother the fire (like 
foam that only separates the fuel from the oxygen), or like a wetting agent that only 
water’s surface tension, F-500 is phenomenally more effective. Its fundamental ability 
to attack more than 1 part of the fire tetrahedron are un paralleled. And its effects are 
instantaneous because it affects the fire through at the chemical reaction. Because the 
Micelles are tailored to magnetically attract to hydrocarbons (mostly but not only 
hydrocarbons we have done tests on acids and other substances as well) It is extremely 
effective in fuel spills, benzene spills, and many other forms of bio remediation,  if 
you want I can provide literature on case studies as well. 

 

 
2. How efficient is the additive at extinguishing class A fires? 

Answer: The most effective product on the market.  Youtube – F-500 and you’ll find 
many videos showing its effectiveness on class A,B,K, and D fires. I can forward you 
packets of case studies and information on this technology if you request. 
 

3. Is the additive tested against any standards? Which does it fulfill? 
Answer: Yes, Most notable is NFPA 18 and NFPA 18a. 
 

4. How does the additive’s ability to extinguish class A fires compare against water and 
foam? 
Answer: It is superior to both.  Please see your first question. 
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5. Does the additive prevent re-ignition after the fire is put out? 

Answer: Yes, this is one of its main functions. 
 

6. How does the additive work? What are the mechanisms behind its ability to extinguish 
fire and preventing re-ignition? 
Answer: Please see first question.  It prevents reigniting by encapsulating the fuel 
molecules rendering them in ignitable as well as reducing the heat well below ignition 
temperature. 

 
7. Which are the active substances in the additive? 

Answer: Micelles. (Large surfactant, amphiphilic molecules) 
 
The exact chemicals I do not know off hand. 

                
 

 
8. Are there any studies made about the additive concerning its environmental and health 

impacts?  
Answer: Yes, because the product is derived from plant extracts, it decomposes in the 
environment rapidly and does not linger like fluorine in foams.  There is a case study 
where 100 rats were fed F-500 over the course of a few days.  After a few days none 
of the rats had died and the only side effects were diarrhea and weight gain.  It is 
highly caloric by nature.  Most of the people in our office have drunk F-500 in 
demonstrations to show that it’s safe. 
 

9. How does the additive affect the environment? 
Answer: It surrounds the hydrocarbon molecules (let’s use crude oil for example) in a 
cocoon, allowing the microorganisms that naturally occur in the soil/water/sand to 
slowly decompose the oil piece by piece rather than all at once. In concentrated doses, 
oil and other hydrocarbons can kill the microorganisms faster than they can reproduce, 
thus halting decomposition or stopping it all together.  By separating the molecules in 
a high caloric cocoon, it attracts the micro organisms to eat the micelle containing the 
oil piece by piece in small doses, increasing the chance of proliferation of the 
microorganism colony.  Due to the high concentrate of toxins and the congeniality of 
most hydrocarbon molecules, a microorganism colony is unable to get into the center 
of a spill to do its work. Instead it must attempt to eat it from the outside in. By 
increasing the surface area of an oil spill it allows for the micro organisms to get into 
the spill from 360 degrees, rather than only at that bottom or top of the spill, speeding 
up the process. Using F-500 on a spill is like taking a large block of chocolate and 
breaking it into M&M’s.  However, it is a chemical and like any chemical in large, 
highly concentrated amounts it can result in negative environmental impacts. But used 
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properly in a fire or spill, it will have a large positive impact on the recovery of an eco 
system.  A firefighter in Brazil did his Doctorat thesis on fighting forest fires and its 
various environmental impacts and F-500 was mentioned as a safe and effective way 
to fight forest fires. Unlike foam, which contains fluorines that can stay in the 
environment for years, any impacts that F-500 can be quickly remediated due to the F-
500’s ability to quickly decompose due to its natural composition.  
 
From the MSDS Sheet- NOTE: No hazardous byproducts are known. 

             STABILITY: Product is stable 
             HAZARDOUS POLYMERIZATION: Will not occur 

  HAZARDOUS DECOMPOSITION: None identified 
 

10. How does the additive affect the health of those who use it (firefighters)? 
Answer: No negative impacts that have been reported in 18 years. Although, here is 
what is on the MSDS sheet. 

            POTENTIAL HEALTH EFFECTS: 
            EYE CONTACT: May cause excessive watering, redness and burning. 
            SKIN CONTACT: Non-sensitizing (OECD 406). Frequent or prolonged contact may 
             cause minor irritation and drying of skin. 
            INHALATION: Vapors and/or aerosols which may be formed at elevated temperature 
             may be irritating to eyes and respiratory tract. 

INGESTION: May cause gastrointestinal irritation/diarrhea. 
 
 

11. Is the product chemically stable? 
Answer: Yes 
 

12. Does the product cause corrosion? 
Answer: No 
 

13. Is it possible to ad the additive under a high pressure (approx. 250 bar)? 
Answer: Not sure.  I cannot give a for sure because I’m not aware of any testing under 
these conditions.  I will check on this and I can get back to you. 
 

14. Is the additive available on the European market? Swedish market?  
Answer: Yes.  Europe is one of our main markets. 
 

15. If yes, do you know any European/Swedish fire brigades who use the additive? 
Answer: Yes, The Italian Navy, and German fire brigades use F-500 almost 
exclusively over foam.  These are only 2 of many examples. 
 

16. Which percentage involvement in water do you recommend? 
Answer: 1% dilution for class A.  3% for class B,K,D and spills/tank degassing. 
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7.6 Bilaga F: Intervju via e-post, FireFive 
 
Intervju med Alessandro Leone, Zelig Hi-Tech via e-post den 9 oktober 2015. 
 

1. What is the main purpose of the wetting agent? 
Answer: Wetting agent purpose is to extinguish fires in less time than simple water 
performance. The main actions are: a rapid cooling thanks to te reduction of surface 
tension of water and the formation on micelles that encapsulate and neutralize the 
hydrocarbons molecules  
 

2. How efficient is the wetting agent at extinguishing class A fires? 
Great efficiency for class A fire, expecially for 3dimensional fires and porous 
materials, thanks to  
 

3. Is the wetting agent tested against any standards? Which does it fulfill? 
Answer: Yes, there is the NFPA18 standard about wetting agent. The standard 
contains both chemical and extinguishing performance test. 
 

4. How does the wetting agent’s ability to extinguish class A fires compare against water 
and foam? 
Answer: The action of Foam is to separate oxygen from the combustible, creating a 
film on the surface, while water additivated with wetting agent penetrate in materials, 
cooling faster, inhibiting the re-ignition of fire. 
 

5. Does the wetting agent prevent re-ignition after the fire is put out? 
Answer: Yes because of the creation of micelles around hydrocarbons molecules that 
neutralize them. See the attached brochure for more info. 
 

6. How does the wetting agent work? What are the mechanisms behind its ability to 
extinguish fire and preventin re-ignition? 
Answer: See brochure “how it works” cap.3  

 
7. Which are the active substances in the wetting agent? 

Answer: There is a mix of substances and surfactants. 
 

8. Are there any studies made about the wetting agent concerning its environmental and 
health impacts?  
Answer: We don’t know about studies but our wetting agent has passed test about 
toxicology and biodegradability that are available to our customers.  
Anyway, considering the very low percentage of concentration (0,5-3%) with water, 
we can consider wetting agent absolutely safe for environment and people. In some 
water mist systems, we can add wetting agent also for people rooms 
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9. How does the wetting agent affect the environment? 
 
Answer: See above 
 

10. How does the wetting agent affect the health of those who use it (firefighters)? 
Answer: Absolutely no effects on health. The use of wetting agent helps firefighters 
because it reduce smoke and increase the visibility. 
 

11. Is the product chemically stable? 
Answer: Yes 
 

12. Does the product cause corrosion? 
Answer: The product can be stored in plastic container without problem for a long 
time. It’s better anyway to avoid contact of concentrated product with eyes and skin 
 

13. Is it possible to ad the wetting agentunder a high pressure (approx. 250 bar)? 
Answer:Yes, it’s possible but you have to consider the right diameter of nozzles holes. 
We recommend low pressure water mist. 
 

14. Is the wetting agent available on the European market? Swedish market? 
Answer: Yes, it’s available worldwide, considering compliance with local standards.  
Also Sweden. Our product has a freeze point at about -30° C so in your country we 
could use without problems. 
 

15. If yes, do you know any European/Swedish fire brigades who use the wetting agent? 
Answer: We don’t know the exactly brigades, but we know that some fire brigades use 
wetting agent on their vehicles 
 

16. Which percentage involvement in water do you recommend? 
Answer: It’s always to analyze cases in particular, generally we can consider low 
percentage for class A fires and more quantity for Class B fires.  
For Example (0,5-1% class A – 1-3% class B) 

 


