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Sammanfattning  

Konstruktionsbränder kan idag orsaka stora problem för räddningstjänsten. Släckningsarbeten 

vid konstruktionsbränder brukar idag involvera släckmedel som bygger på vattenbaserade 

medel. Detta medför att primära skador kan begränsas, men istället uppstår problemet med 

sekundära skador som mögel eller vattenskador. 

Idag finns det flertalet släckmedel som används men det finns inga dokumenterade tillfällen 

där flytande kväve och/eller koldioxid används vid konstruktionsbränder. Branschen har 

istället funnit användningsområden för flytande kväve vid gruvbränder med flertalet lyckade 

insatser. Flytande kväve och koldioxidsläckare är båda kylande släckmedel som vid 

användning uppnår mycket låga temperaturer. Släckmedlen släcker på liknande sätt, båda 

kyler till en viss del, men den primära släckkällan är kvävning. Flytande kväve får en 

avsevärd volymutveckling vid fasövergång från flytande till gas. Gasen tränger undan syret i 

den brandhärjade konstruktionen och kan därmed släcka branden. Koldioxid verkar på samma 

sätt, kvävande, men i detta fall övergår den kondenserade gasen till fast fas (torr-is) vid 

aktivering som sedan sublimerar till gas och kväver branden.  

För att undersöka släckmedlens förmåga att bekämpa konstruktionsbränder samt 

återantändningsskyddet vid användning, har åtta konstruktioner byggts. De fristående 

konstruktionerna ska efterlikna ett regelfack från en väggkonstruktion. Vid försöken har fyra 

konstruktioner använts till att undersöka flytande kväve och fyra konstruktioner för att 

undersöka koldioxid. Av dessa åtta användes två som testkonstruktioner i syftet att bestämma 

metod för applicering av släckmedel och anläggning av brand i konstruktionen. För att 

anlägga en brand i konstruktionerna antändes de i det nedre högra hörnet med hjälp av en 

propanbrännare. Vid fyra försök applicerades släckmedlen i mitten av konstruktionen i ett hål 

som borrats för att nå innandömet. Vid de andra två konstruktionerna applicerades 

släckmedlen vid hålet där branden anlades. För att mäta de temperaturer som uppstod i 

konstruktionerna placerades fem termoelement i varje konstruktion.  

I de tre försök där flytande kväve applicerades sjönk temperaturen drastiskt och efter en 

timme, när försöken avslutades, registrerade inget termoelement temperaturer höga nog för att 

en återantändning skulle kunna ske. I de tre försök där koldioxid applicerades släcktes två av 

tre konstruktioner och den tredje återantändes. Fem av sex försök uppvisades en trend där 

temperaturen låg mellan 12 – 56 °C när försöken avslutades och där temperaturen fortfarande 

sjönk.  

En trend påvisades för bägge släckmedlen, där de dröjde kvar i konstruktionen när försöken 

avslutades, efter cirka en timme. Släckmedlen kunde därmed under en lång tid förångas och 

påverka den brandhärjade konstruktionen och motverka återantändning. 

Slutsatsen av detta projekt är att flytande kväve och koldioxid verkar lovande som släckmedel 

vid konstruktionsbränder. Fler försök bör dock utföras för att styrka resultatet innan ett 

välgrundat uttalande kan göras. 
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Abstract 

Today structural fires can cause big problems for the rescue services. Extinguishing structural 

fires usually depends on methods involving water based extinguishers. These methods entails 

that the primary damages can be limited although secondary damages like mold or water 

damage may arise. 

Today there are several fire extinguishers that are used in the industry but few documented 

occasions have been found where liquid nitrogen or carbon dioxide is used on structural fires. 

Liquid nitrogen has long been used for mining fires with success. What liquid nitrogen and 

carbon dioxide in extinguishers have in common is that they are both cooling agents which 

upon activation reach very low temperatures. These extinguishing agents both put out a fire in 

a similar way, they both chill when applied, but that is not the primary source. The primary 

source of extinguishing comes by suffocating the fire by removing all the surrounding 

oxygen. The volumetric growth of gas between phase transitions displaces the oxygen present 

in the fire ravaged construction and thereby extinguishes the fire.  

Eight constructions were built to test these extinguishing agents and their potential for 

extinguishing construction fires. The purpose of these constructions was to simulate one part 

of an entire wall. To perform these tests, four out of the eight constructions were used to 

examine liquid nitrogen and the other four were used for carbon dioxide fire extinguishers. 

Two constructions were used as test constructions with the purpose to test different methods 

for the extinguishing agents as well as setting fire to the construction. A propane burner was 

used in the lower right corner of the construction to ignite it. The extinguishing agents were 

applied to the center of the constructions in four tests. In two tests the extinguishing agents 

were directed at the base of the fire in the lower right corner. A total of thirty thermocouples 

were used, divided evenly among the six tests that recorded data, with five thermocouples 

being placed in each construction. 

In the three tests with liquid nitrogen as extinguishing agent, the temperature dropped 

drastically. The temperatures registered in the wall by the thermocouples were not high 

enough to pose any risks for a fire to resurface at the end of the tests. In the tests using carbon 

dioxide as an extinguishing agent the fire managed to resurface in one out of three tests. In 

five out of six tests the thermocouples registered temperatures in the range of 12 – 56 °C and 

continually declining. 

Both of the extinguishers displayed similar behavior when observed, namely that the 

extinguishing medias could be observed remaining in the constructions long after the tests 

ended. This means that the extinguishing agents could evaporate during an extended period of 

time and counteract any flames from resurfacing. 

To conclude this report, the good qualities these extinguisher agents exhibit implies that they 

work well as extinguishing agents to combat construction fires. More experiments should be 

performed to strengthen the results from this project. 
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1. Inledning  

I inledningsavsnittet ges en förståelse över vad rapporten kommer att handla om, en 

bakgrund till ämnet och syftet med arbetet. Det presenteras även vilka avgränsningar som 

gjorts för detta projekt. 

1.1 Bakgrund  

Bränder i byggnader leder i många fall till att branden sprider sig in i själva 

väggkonstruktionen.  För att släcka en konstruktionsbrand finns det många olika metoder för 

att angripa branden. De flesta släckningsmetoder i konstruktioner innefattar att man på något 

sätt sprutar vatten på elden som till exempel användning av dimspik, skärsläckare eller CAFS 

(compressed air foam system). Vatten, som i princip alltid finns tillgängligt, släcker oftast 

branden vilket medför att de primära skadorna reduceras, men istället kan andra skador 

uppkomma som till exempel mögel och vattenskador. 

 

I ett tidigare examensarbete vid Luleå tekniska universitet har det genomförts undersökningar 

om det är möjligt att använda pyrotekniskt genererade aerosoler, PGA, som ett alternativt 

släckmedel vid konstruktionsbränder. Resultatet från den undersökningen visade att 

släckförmågan för PGA inte var tillfredställande eftersom PGA genererade höga temperaturer. 

Temperaturerna kunde dessutom vara högre än den temperatur som väggen hade innan PGA 

tillsattes, vilket medförde att initialbranden i konstruktionen inte släcktes.1 

 

I detta arbete ska det undersökas ytterligare angående två andra släckmedel, flytande kväve 

samt koldioxid och deras släckningsförmåga vid en konstruktionsbrand. Inga tidigare 

forskningsarbeten har hittats kring hur flytande kväve eller koldioxid har använts vid bränder i 

väggar, eller hur de förväntas att bete sig i en väggkonstruktion. 

 

1.2 Syfte  

Projektets syfte är att undersöka och analysera ifall flytande kväve och/eller koldioxid kan 

användas som släckmedel vid konstruktionsbränder.  Frågeställningar kring projektet är: 

 Är koldioxid och/eller flytande kväve effektiva släckmedel vid konstruktionsbränder? 

 Finns det problem som kan uppstå i konstruktionen vid applicering av flytande kväve 

och koldioxid, kan konstruktionen ta skada? 

 Hur förhåller sig koldioxid och flytande kväve i jämförelse med pyrotekniskt 

genererade aerosoler, är de bättre eller sämre släckmedel? 

 

                                                           

1 Andersson, Jens. Pyrotekniskt genererade aerosoler vid konstruktionsbränder. Kandidatuppsats. Luleå tekniska 

universitet, 2016. 
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1.3 Avgränsningar  

Avgränsningarna för detta arbete är att testerna enbart utförs på en enda typ av 

väggkonstruktion, nämligen trä. Släckmedlen som kommer användas är endast flytande kväve 

och koldioxid. Vidare behandlas inte ämnen som miljöpåverkan samt ekonomiska aspekter av 

dessa släckmedel utan endast en analys av dess förmåga att släcka konstruktionsbränder. 
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2. Metod  

Metoden förklarar hur arbetet har gått till väga för att ta fram information om ämnet samt 

genomförandet av undersökningarna som lett fram till resultatet. 

För att undersöka de fysikaliska egenskaperna hos flytande kväve och koldioxid utförs 

empiriska undersökningar gällande släckmedlens förmåga att släcka konstruktionsbränder. De 

empiriska undersökningarna står sedan till grund vid redovisningen av släckmedlens förmåga 

att bekämpa konstruktionsbränder. 

2.1 Litteraturstudie 

Projektet inleddes med en litteraturstudie för att hitta relevant fakta och information om 

släckmedlen samt väggelement. Litteraturstudien avsåg att undersöka egenskaper hos 

släckmedlen, faror vid hantering och huruvida det framtagna konceptet för ett väggelement av 

trä kunde förbättras. Litteraturstudien syftade även till att undersöka ifall det fanns tidigare 

genomförda arbeten som berörde flytande kväve eller koldioxid vid konstruktionsbränder. 

Litteraturstudierna har till stor del utgått från Google Scholar för att basera 

informationsunderlaget på relevant forskning. Litteraturstudierna har sedan utmynnat i 

utformningen av testuppställningen som använts vid brandförsöken på Hertsön. 

2.2 Byggandet av väggelementen 

För att erhålla jämförbar mätdata från de empiriska undersökningarna konstruerades åtta 

likadana väggar. De olika beståndsdelarna i väggen presenteras i Figur 2. Väggarna utgick 

ifrån en design av Jens Andersson, där syftet med väggarna var att efterlikna de väggar som 

byggs idag i så stor utsträckning det är möjligt.2 De beståndsdelar som väggen byggdes upp 

av var följande: oriented strand board (OSB, plyfa), träreglar, mineralullsisolering, vindpapp, 

tilläggsisolering och ångspärr. Konstruktionen bestod av två regelfack som skruvades ihop för 

att bilda en fristående väggkonstruktion. Regelfacken bestod av två vertikala träreglar med en 

längd på 2000 mm samt två horisontella reglar med en längd på 555 mm. Längden (höjden) 

på de vertikala reglarna gjordes likadana som i det tidigare examensarbetet, 2000 mm istället 

för 2400 mm som är en vanlig höjd i bostäder. Detta genomfördes för att eliminera en felkälla 

vid en jämförelse. Måtten på de horisontella reglarna (555 mm) användes för att erhålla ett 

centrum – centrum (c – c) avstånd på 600 mm vilket är ett standardmått vid 

väggbyggnationer.3 De reglar som användes hade samtliga bredden 45 mm och djupet 95 mm. 

Regelfackens dimensioner finns illustrerade i Figur 1. 

                                                           

2 Andersson. 2016. 
3 Träguiden, Reglar https://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/barverk/barverk/reglar/, 2014-09-21 

(Hämtad 2017-01-10) 

https://www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/barverk/barverk/reglar/
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Figur 1: En översiktlig bild över måtten på de regelfack som användes i konstruktionerna. Varje 

konstruktion bestod av två regelfack med måtten enligt figur som skruvades ihop. Bredden 645 mm 

används för att anpassa konstruktionen till 600 c - c. 

Vindpappen häftades med klamrar på ett av regelfacken innan facken skruvades samman. Vid 

montering av vindpappen fick materialet överlappa för att säkerställa ett fullständigt skydd. 

Mineralullen var anpassad till en bredd för 600 c – c men anpassades på höjden, detta 

genomfördes eftersom reglarna medförde att den inre höjden blev 1910 mm (2000 mm – 2x45 

mm). Mineralullen och tilläggsisoleringen placerades i regelfacken, vilket kan ses i Figur 2. 

Monteringen av ångspärren kunde anpassas efter regelfackens mått på 645 x 2000 mm. 

Ångspärren häftades sedan fast med klamrar på ena sidan av ett regelfack. OSB-skivorna 

sågades till måtten 645 x 2000 mm (b * h) för att täcka konstruktionen när innandömet var 

monterat. I nedersta högra hörnet skars det ut ett område på 200 x 150 mm (b * h) av 

isolering, vindpapp och ångspärr. Detta gjordes för att skapa en yta vilken senare användes för 

att anlägga en brand i väggkonstruktionen.  
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Figur 2: En bild över väggens olika beståndsdelar och den position som de monteras i för att bilda en 

färdig väggkonstruktion. 

Två hål borrades i konstruktionernas ena plyfa eller 

”ytterväggen”, se Figur 3. I konstruktionerna som var 

avsedda för flytande kväve borrades ett hål i mitten och det 

nedre högra hörnet, bägge med en diameter på 8 cm. Hålet i 

mitten av konstruktionen var avsedd för applicering av 

flytande kväve medan det nedre högra hörnet skapades för 

att kunna anlägga en brand. I försök 3 borrades enbart ett 

hål i det nedre högra hörnet. Anledningen till detta var att 

hålet användes för att både anlägga branden samt för att 

applicera flytande kväve i konstruktionen. 

I försök 4 och 5 borrades ett hål i mitten av konstruktionen 

med en diameter på ca 11 cm istället för 8 cm. Detta för att 

skapa ett utrymme anpassat för munstycket på 

koldioxidsläckaren. I försök 6 borrades inget hål i mitten 

likt försök 3. Anledningen var att anläggning av branden 

samt applicering av släckmedlet skedde via det nedre högra 

hålet. Diametern på detta hål borrades till 11 cm för att 

anpassas till munstycket på släckaren.  

För att bevara ett komplett skydd av konstruktionen efter 

att hålen borrades, skruvades en OSB-skiva upp framför 

hålet för brandapplicering i det nedre högra hörnet. I 

väggkonstruktionerna för försök 4 och 5, med koldioxid, 

Figur 3: Placering av öppningarna för 

applicering av släckmedel samt påföring av 

brand. 
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skruvades det även på en OSB-skiva framför mittersta hålet i väggen efter att släckmedlet 

applicerats. Detta gjordes för att förhindra gasen som bildades vid sublimering att avlägsna 

sig från konstruktionen. 

2.3 Termoelement 

Innan OSB-skivorna monterades, placerades fem stycken termoelement av sorten K 0,5 mm i 

väggkonstruktionen. För placering av termoelement se Figur 4. Totalt installerades 30 stycken 

termoelement i sex väggkonstruktioner i syftet att mäta temperaturutvecklingen. I de två 

byggda testkonstruktionerna installerades inte termoelement eftersom dess syfte var att testa 

applicering av släckmedel och brandapplicering.  Termoelementen fästes i mineralullen med 

ståltråd och låg mot vindpappen på den ”yttre” sidan av väggen. Detta lager valdes för en 

återge en representativ bild av temperaturfördelningen i konstruktion som en helhet. Två 

termoelement placerades i den övre delen av konstruktionen. Följande mått beskriver 

avståndet från termoelementet ut till den yttre delen av reglarna. Termoelement 5 placerades 

95 mm nedanför den övre horisontella regeln och 323 mm från vänstra vertikala regeln. 

Termoelement 4 placerades 345 mm nedanför den övre horisontella regeln och 145 mm från 

den vänstra vertikala regeln.  

Termoelement 3 placerades 1000 mm ovanför den nedre horisontella regeln och 323 mm från 

den vänstra vertikala regeln.  

Termoelement 2 placerades 145 mm från den högra vertikala regeln och 345 mm från den 

nedre horisontella regeln. Termoelement 1 placerades 323 mm från den högra vertikala regeln 

och 95 mm ovan den nedre horisontella regeln.   

 

Figur 4: Termoelementens placering i konstruktionen. Påföring av släckmedel skedde i det nedre högra 

hörnet mot brandens bas i konstruktion 3 och 6. I konstruktion 1, 2 och 4, 5 påfördes släckmedlen 165 

mm under punkt 3. Detta för att undvika att utsätta termoelement 3 för extremt låga temperaturer. 
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2.4 Genomförande 

En testkonstruktion användes för att undersöka 

lämplig brandapplicering. Propanbrännare var 

det valda antändningsmedlet och 

konstruktionen antändes genom att applicera 

munstycket i det borrade hålet. Det kunde 

snabbt konstateras att en luftspalt behövdes 

eftersom branden inte tog sig i konstruktionen. 

En luftspalt på 25 mm gjordes längs den högra 

regeln genom att mineralullsisoleringen skars 

bort. Luftspalten medförde att branden lättare 

kunde sprida sig i konstruktionen.  

Även ett hål på 13 mm i diameter borrades i 

den övre horisontella regeln av samma 

anledning, vilket kan ses i Figur 5. Dessa 

korrigeringar utfördes för samtliga 

väggkonstruktioner. Efter försöken med testkonstruktionerna initierades de riktiga 

släckförsöken. 

I kapitel 2.4.1 och 2.4.2 kommer samtliga släckningsförsök att presenteras i detalj både 

gällande utformning av konstruktionen samt utförande av släckningsförsöket. För en 

översiktlig sammanfattning av faktorer som skiljer försöken åt, se Tabell 1. 

Tabell 1. Varierande parametrar för de genomförda försöken. 

 Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök 4 Försök 5 Försök 6 

Släckmedel Flytande 

kväve 

Flytande 

kväve 

Flytande 

kväve 

Koldioxid Koldioxid Koldioxid 

Applicering 

av 

släckmedlet 

Centrum av 

konstruktion 

Centrum av 

konstruktion 

Nedre högra 

hörnet 

Centrum av 

konstruktion 

Centrum av 

konstruktion 

Nedre högra 

hörnet 

 

2.4.1 Släckförsök med flytande kväve 

En möjlig metod för att applicera flytande kväve vid en konstruktionsbrand testades initialt. 

Idén byggde på att utnyttja den kvävgas som bildas när flytande kväve placeras i en sluten 

behållare och förångas. Hypotesen var att kvävgasen som bildas vid förångning skapar ett 

tryck i behållaren som trycker ned vätskan mot botten av behållaren. Vätskan pressas sedan i 

sin tur genom ett rör, ut till omgivningen. 

Denna metod baserades på en enkel behållare som kunde hantera de temperaturer som uppstår 

vid användning av kryogena vätskor. Behållaren behövde uppfylla två krav; kunna innehålla 

mängden flytande kväve som försöken krävde, samt vara nog liten för att agera som ett mobilt 

system. Anledningen till detta var att den skulle vara lätt att bära med sig och på ett enkelt sätt 

applicera släckmedlet (likt en handbrandsläckare).  

Figur 5: Övre del av regelfacken där ett hål på 13 

mm i diameter borrades för att underlätta branden 

att sprida sig i konstruktionen. 
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För att testa denna metodik modifierades ett lock till behållaren genom att ett hål borrades, 

vilket tillät ett rör med en liten diameter att svetsas fast i locket. Röret agerade som ett 

munstycke för släcksystemet, vilket kunde riktas dit appliceringen av flytande kväve 

önskades. Rostfritt stål valdes som material till röret eftersom det klarade av de låga 

temperaturer som det utsattes för. Diametern på röret valdes till ett tillräckligt litet för att det 

tryck som bildades i behållaren skulle pressa ut kvävet med en godtycklig kraft genom röret. 

Denna design, vilket kan ses i Figur 6, testades några 

gånger i tidigt skede, innan försökstillfällena med 

väggkonstruktionerna genomfördes. Denna idé 

fungerade, men det stod klart att volymen flytande kväve 

som pressades ut genom röret varierade likaså med vilket 

tryck.  Detta bekräftade behovet av att utveckla 

appliceringsmetoden ytterligare ifall det skulle användas 

vid en vetenskaplig studie. Av denna anledning valdes 

den alternativa metoden att hälla in kvävet i 

konstruktionen under kontrollerade former. Under 

släckförsöken användes därmed en termos som behållare 

till flytande kväve när det applicerades in i 

väggkonstruktionerna. 

 

Flytande kväve var det första släckmedlet som 

undersöktes under försökstillfället eftersom det inte 

fanns någon tidigare information om varken tillämpning 

eller vilken volym som skulle behövas för släckning.  

2.4.1.1 Försök 1 och 2 

Termoelementen i försök 1 anslöts till en dator för att 

logga temperaturerna under brandförsöket. 

Temperaturerna i konstruktionen började loggas i 

samband med applicering av propanbrännaren. Luckan i 

det nedre högra hörnet hölls öppen under försökets gång tills dess att släckmedlet skulle 

appliceras. Detta för att förse branden med syre och att branden skulle sprida sig i 

konstruktionen.  

Temperaturerna i konstruktionen loggades varje sekund under en timme. När försöket var 

klart kopplades termoelementen ur datorn och nästa konstruktion anslöts. Försöksprocessen 

upprepades sedan för försök 2 och 3. 

När branden emellanåt letade sig utanför konstruktionen dämpades lågorna med vatten 

eftersom försöket avsåg att simulera en brand som sprider sig inne i konstruktionen och inte 

en fasadbrand. OSB-skivorna, vilka agerade lucka över det borrade hålet, brann inte upp 

under försöken och skyddet ansågs därmed fullständigt. 

Figur 6: Initial design för applicering 

av flytande kväve in i en 

väggkonstruktion. 
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När temperaturen i termoelement 2 uppnått 200 °C påbörjades applicering av släckmedel. 200 

°C valdes eftersom försöken avsåg att simulera temperaturerna som kan uppstå vid en 

glödbrand. Luckan stängdes i samband med att släckmedlet skulle appliceras i konstruktionen, 

detta för att försluta konstruktionen.  För att erhålla den volym flytande kväve som skulle 

appliceras vid en konstruktion, överfördes cirka sju deciliter från en 25 liters dewar-behållare 

till en termos med en volym på 750 milliliter, för enklare hantering. För applicering av 

flytande kväve användes ett rör av rostfritt stål, med en längd på en meter. Röret omslöts med 

ett lager av mineralullsisolering för att skydda personerna som utförde försöken. Vid 

släckförsöket placerades röret i hålet och flytande kväve hälldes sedan genom röret under ca 

10 – 15 sekunder. Temperaturerna i konstruktionen observerades. I försök 1 och 2 

förbrukades totalt 13 – 14 deciliter varav 6,5 – 7 deciliter användes per försök. 

2.4.1.2 Försök 3 

Försök 3 avvek från försök 1 och 2 genom att släckmedlet riktades mot brandens bas, 

nämligen i utrymmet i det nedre högra hörnet. Antändningen av konstruktionen skedde enligt 

samma utförande som i försök 1 och 2. Vid de tillfällen lågorna letade sig utanför 

konstruktionen dämpades de även här genom att stänga luckan och släcktes med vatten ifall 

lågorna tagit fäste i fasaden. När temperaturen i termoelement 2 uppgick till 200 °C 

påbörjades släckning i försök 3. Röret riktades ned mot höger hörn och flytande kväve hälldes 

genom röret i 10 – 15 sekunder. Temperaturen i konstruktionen observerades och en 

temperaturstegring medförde att ytterligare 6,5 deciliter flytande kväve hälldes in i 

konstruktionen. 

2.4.2 Släckförsök med koldioxid 

Vid släckförsöken med koldioxid användes koldioxidsläckare på 5 kg. 

2.4.2.1 Försök 4 och 5 

Termoelementen i försök 4 anslöts till datorn för att logga temperaturerna. Strukturellt skiljde 

sig hålet för applicering av släckmedel gällande försök 4, 5 och 6. Det var 11 cm i diameter 

istället för 8 cm, vilket användes i tidigare försök. Detta gjordes för att anpassa hålet efter 

storleken på släckarens munstycke. Konstruktionen antändes likt tidigare konstruktioner med 

hjälp av en propanbrännare som applicerades i det nedre högra hörnet. Lågor letade sig ut ur 

konstruktionen vid flertalet tillfällen och de dämpades genom att kontrollera lufttillförseln 

samt med hjälp av vattensläckare.  

Vid försök 4 uppdagades det att termoelement 2 inte reagerade lika snabbt på 

värmeutvecklingen som i tidigare försök, trots detta initierades släckförsöket vid 200 °C. 

Luckan som förseglade konstruktionen började brinna och hålet förseglades ytterligare för att 

uppnå en godtycklig integritet på konstruktionen.  

När termoelement 2 uppnådde 200 °C påbörjades appliceringen av släckmedlet. Munstycket 

från koldioxidsläckaren placerades i hålet i mitten på konstruktionen och appliceringen av 

koldioxid pågick under ca fem sekunder. Temperaturen i konstruktionen observerades sedan 

ifall eventuellt ytterligare åtgärder behövde vidtas. Efter en timme avslutades mätningarna 

och konstruktionen för försök 5 anslöts till datorn och försöksprocessen upprepades. 
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2.4.2.2 Försök 6 

Likt försök 3 var detta väggelement avsett för ett släckförsök mot brandens bas. För att 

anpassa det nedre högra hålet för koldioxidsläckarens munstycke breddades det till 11 cm i 

diameter. Propanbrännaren användes i det borrade hålet och luckan hölls öppen till dess att 

släckmedlet hade applicerats. Lågor som slog ut från konstruktionen dämpades antingen med 

vattensläckare eller genom kontroll av syretillförseln till den brandhärjade konstruktionen. 

Släckmedlet applicerades mot brandens bas i cirka fem sekunder och därefter förslöts luckan. 

Temperaturen från termoelementen loggades i en timme.  
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3. Teori  

I teoriavsnittet ges en djupare bild kring tidigare forskningsarbeten som kan vara till nytta i 

arbetet. 

Litteraturstudien visade att inga tidigare forskningsarbeten har bedrivits gällande flytande 

kväve vid konstruktionsbränder. Studien visade även att koldioxid studerats ytterst lite 

gällande dess effekt vid släckning av konstruktionsbränder. Detta tydde på att ett behov finns 

av släckförsök för dessa ämnen vid konstruktionsbränder.  Vad litteraturstudien dock visade 

var att det fanns ett antal försök med flytande kväve vid bränder i gruvor. 

3.1 Brandtetraeder 

För att en brand ska kunna uppkomma och bibehållas krävs det att alla fyra komponenter i 

brandtetraedern uppfylls, se Figur 7. De fyra beståndsdelarna är bränsle (brännbart material), 

syre, värme och fria radikaler. Eftersom alla fyra elementen krävs för att en brand ska uppstå 

samt underhållas fungerar släckningsmedel på ett sådant sätt att de tar bort eller reducerar 

någon av komponenterna. Ifall en komponent saknas eller inte är tillräcklig stor kommer 

branden släckas och kan dessutom inte återantändas. 

 
Figur 7: Illustrerad bild på de fyra komponenterna i brandtetraedern.4 

3.2 Kväve 

Kväve är ett vanligt grundämne som förekommer främst i molekylen N2 och som finns 

naturligt i luften med ca 78 %. Flytande kväve har en kokpunkt vid -196 °C och övergår till 

en färglös, smaklös och luktfri gas som är något lättare än luft. Vid förångning samt 

upphettning går det åt värme vilket gör det till ett bra kylmedel och som också är en stor 

fördel vid släckning av bränder.5 Kväve i gasform har ca 682 gånger större volym jämfört 

med samma mängd flytande kväve vid samma temperatur.6 

3.3 Koldioxid 

Koldioxid är en färglös och luktfri gas som sublimerar (övergår från fast form till gasform, 

utan att först övergå till flytande fas) vid -78 °C vilket gör att vid ett utsläpp kommer 

                                                           

4 Wikipedia, Brandtetraeder, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsdreieck#/media/File:Fire_tetrahedron.svg, 2017-03-17. (Hämtad 

2016-12-11). 
5AGA, Kväve, http://www.aga.se/sv/products_ren/bulk_gases/nitrogen/index.html, (Hämtad 2016-12-12). 
6 AGA, Dosering av flytande kväve, 

http://www.aga.se/sv/processes_ren/modified_controlled_atmospheres/liquid_nitrogen_dosing/index.html 

(Hämtad 2016-12-12). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrennungsdreieck#/media/File:Fire_tetrahedron.svg
http://www.aga.se/sv/products_ren/bulk_gases/nitrogen/index.html
http://www.aga.se/sv/processes_ren/modified_controlled_atmospheres/liquid_nitrogen_dosing/index.html


   
 

12 
 

koldioxid befinna sig i fast form eller gasform.  Ett kilo torris kan bilda uppemot 530 liter 

koldioxidgas.7  

 

Kyld CO2-gas kan enbart förekomma i vätskefas vid tryck över 517 kPa vilket motsvarar ca 5 

atm, men kan inte bevaras i flytande tillstånd om temperaturen är över 31 °C. Koldioxid i 

gasform har en densitet på 1,5 g/cm3 och är därmed tyngre än luft vilket har en densitet på 

1,29 g/cm3.8   

 

Koldioxidsläckare är en släckmetod som kan släcka flammor snabbt och det finns inget 

saneringsbehov efter användning, eftersom släckaren inte smutsar ner. Användningsområden 

kan exempelvis vara bränder i elektriska komponenter och vid bränder i brännbara vätskor 

eftersom koldioxid inte leder ström. En nackdel med koldioxidsläckare är att ifall föremålet 

som har brunnit inte hinner svalna tillräckligt innan koldioxiden försvunnit, finns det inte 

något skydd för att förhindra en återantändning.9  

3.4 Värme absorberad av släckmedel 

En av komponenterna av brandtetraedern som både flytande kväve och koldioxid påverkar är 

värme. För att bestämma energin som ett släckmedel tar upp från sin omgivning används ett 

begrepp, specifik värmekapacitet. Detta begrepp beskriver den energi som är nödvändig för 

att värma ett kilogram av ett specifikt ämne en grad celsius. Denna värmekapacitet är 

beroende på vilken aggregationstillstånd ämnet befinner sig i, fast, flytande eller gas. 

Smältvärme och förångningsvärme är ytterligare två begrepp som används inom 

termodynamik vilket beskriver den energi som är nödvändig för att övergå från fast fas till 

vätskefas respektive vätskefas till gasfas. 

Följande ekvationer beskriver den ångbildningsvärme, Q1, som är nödvändig vid 

fasövergångar från flytande fas till ångfas (gasfas). 

𝑄1 = 𝐻 ∙ 𝑚 

𝐻 = å𝑛𝑔𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖 

𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎  

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 

  

                                                           

7 AGA, Torr-is, http://www.aga.se/sv/products_ren/dry_ice/index.html, (Hämtad 2016-12-09). 
8MSB, RIB – Koldioxid, kyld, flytande, 

https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=547&q=koldioxid&p=1, (Hämtad 2016-11-

28). 
9 MSB, Olika typer av brandsläckare, 

https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddsutrustning/Brandslackare/, 2009-11-02, (Hämtad 

2016-11-28). 

http://www.aga.se/sv/products_ren/dry_ice/index.html
https://rib.msb.se/portal/template/pages/kemi/Substance.aspx?id=547&q=koldioxid&p=1
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandskydd/Brandskyddsutrustning/Brandslackare/
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Uppvärmning 

När fasomvandlingen skett beräknas den energi som är nödvändig för uppvärmning via Q2.  

𝑄2 = 𝑐 ∙ 𝑚 ∙ ∆𝑇 

𝑐 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 

∆𝑇 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 

Total energiåtgång: 

Energin som går åt för fasomvandlingen samt uppvärmningen presenteras sedan som Qtot.  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2 

3.4.1 Fysikalisk data för släckmedlen 

I Tabell 2 presenteras fysikalisk data för de använda släckmedlen samt vatten som 

referensämne. 

Tabell 2: Fysikalisk data för släckmedel samt för vatten som referensämne. 10 

 Densitet11 

103 

(kg/m3) 

Specifik 

värmekapacit

et 

(kJ/(kgK)) 

Smältpunk

t 

(K) 

Smältentalp

i 

(kJ/kg) 

Kokpunk

t 

(K) 

Ångbildningsentalp

i 

(kJ/kg) 

Vatten 

(flytande) 

0,9982 4,19 273,15 333 373,15 2266 

Kväve 

(gas) 

0,806 1,04 63,30 25,7 77,36 200 

Koldioxid 

(fast) 

1,5 0,82 (216,6) 189 194,7 573 

 

  

                                                           

10 Nordling, Carl & Österman, Jonny. Physics Handbook for Science and Engineering. Edition 8:8, Lund: 

Studentlitteratur, 2006. 
11 Densitet för luft 1,2929 kg/m3, vattnet densitet vid 20 °C och kväve och koldioxid densitet vid -196 °C 

respektive -78 °C 
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3.5 Historik 

I början på 1970-talet kom en uppfinning gällande kryogena vätskor där flygplan skulle 

skyddas mot brand eller explosion. Tekniken går ut på att kväve förvaras i en 

vakuumbehållare (dewar-behållare) och via ett munstycke sprayar ut små, fina droppar av 

flytande kväve. De små dropparna förångas snabbt och blandar sig med de brännbara gaserna. 

Om syrehalten understiger 11 % släcks branden och kan inte längre återantändas. Samtidigt 

som kväve kväver branden så kyler det också luft/brännbart material.12   

 

På 1990-talet gjordes det bland annat analyser om en ”slurry/slush”, vilket blandade koldioxid 

i fast form med flytande kväve. Kombinationen CO2 och N2 användes för att bekämpa 

underjordiska bränder. Släckningsmetoden baserades på att slurryn ska absorbera värme för 

att få temperaturen att sjunka så pass mycket att det hamnar under 

självantändningstemperaturen. En annan släckningseffekt är att när det sker en fasomvandling 

från fast/flytande till gasform ökar volymen uppemot 800 gånger, vid 20 °C, vilket leder till 

att brännbara gaser och luft (innehållande syre) pressas bort från brandområdet. Detta i 

kombination med kyleffekten medför en lovande släckningsmetod för bränder under mark.13 

 

I början på 2000-talet har forskning utförts kring en metod för ”breathable hypoxic fire 

extinguishing”.  Konceptet bygger på samma metodik som idén från 1970-talet, att flytande 

kväve tillsätts och förångas i brandutrymmet. Kvävet blandas med luften vilket minskar 

syrehalten (under 12 %) som gör det svårare för branden att få fäste och sprida sig. 

Släckningsmetoden kan tänkas vara användbar för bränder i byggnader, tunnlar, gruvor eller 

andra anläggningar där människor vistas. En stor fördel med denna metod är att kvävet inte är 

skadligt för människor att andas in. Problematiken ligger i att syrehalten i luften inte får bli 

för låg.14 

 

Litteraturstudien visade att inga tidigare forskningsarbeten har bedrivits gällande flytande 

kväve vid konstruktionsbränder. Det kan förväntas att koldioxid och flytande kväve, som båda 

efter ett tag övergår till gasform, kommer fungera på liknande sätt som släckningsmedel. Den 

primära släckeffekten är att branden kommer att kvävas. Vid applicering av koldioxid likaväl 

som kväve skapas det ett övertryck i väggkonstruktionen som kommer att pressa undan syret 

från elden. Eftersom både CO2 och N2 är kalla (-78 °C respektive -196 °C), kommer en viss 

kyleffekt påverka branden och reducera risken för en återantändning.  

  

                                                           

12 Bragg, K. Nichols, R. (1974). Fire prevention and/or suppression system. US3830307. Hämtad från google 

patents 2016-12-07. 
13 Robert F. Chaiken, Ann G. Kim, Andrew M. Kociban, Joseph P. Slivon, Jr. (1994). Cryogenic slurry for 

extinguishing underground fires. US5368105 A. Hämtad från google patents 2016-12-07. 
14 Igor K. Kotliar. (2003). Mobile firefighting systems with breathable hypoxic fire extinguishing composition for 

human occupied environments. US6502421 B2. Hämtad från google patents 2016-12-07. 
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4. Resultat  

Resultatet redovisar mätdata från de genomförda undersökningarna och presenteras bland 

annat i diagram och tabeller. 

4.1  Testkonstruktioner 

Av de konstruktioner som byggdes inför brandförsöken användes två stycken som 

testkonstruktioner. Dessa användes främst för att undersöka möjligheten till en lämplig 

brandspridning i väggkonstruktionerna och för att testa släckmedlen. Konstruktionerna 

undersöktes gällande appliceringsmetodik för både antändning och sedan släckmedel. 

Släckmedlen testades för att erhålla en uppfattning om tillfredställande mängd släckmedel, 

hur de spred sig inom konstruktionen och hur släckmedlen påverkade konstruktionen. En 

testkonstruktion användes för att undersöka flytande kväve och den andra användes för att 

testa koldioxid. Inga termoelement var installerade i konstruktionerna och därmed 

registrerades inte mätdata från dessa väggelement.  

I brist på resurser samt tid genomfördes inte referensförsök varvid en brand får härja fritt i 

väggkonstruktionen.  

4.1.1  Testkonstruktion 1 

Den första testkonstruktionen undersökte appliceringssätt för flytande kväve samt olika 

varianter av propanbrännare för tillfredsställande effektutveckling. Värmeutvecklingen från 

en Sievert Powergas 2203 valdes som antändningskälla.15 En observation som gjordes var att 

branden hade svårt att få fäste i konstruktionen. Observationen ledde till att konstruktionen 

öppnades genom att avlägsna den främre OSB-skivan och en luftspalt skapades. En luftspalt 

på 25 mm gjordes mellan mineralullen och den högra regeln. Observationen resulterade även i 

att ett hål på 13 mm i diameter borrades i den övre horisontella regeln för ökad ventilering i 

konstruktionen. En luftspalt samt ett hål för ventilering skapades även i övriga konstruktioner. 

Hålet och luftspalten gjordes för att öka lufttillförseln och intensiteten samt underlätta 

brandspridning i konstruktionen.  

Effekten av flytande kväve vid konstruktionsbränder var okänt. Av denna anledning användes 

ca fem deciliter vid ett första försök för att undersöka denna faktor. Den uppmätta volymen 

flytande kväve hälldes under loppet av ca 10 – 15 sekunder in genom hålet i mitten av 

konstruktionen. Under försöket observerades en frostbildning som framträdde längs den nedre 

horisontella regeln. Branden var väl rotad i konstruktionen och släcktes därmed inte av 

kvävet. Detta ledde till att ett beslut togs om att öka volymen flytande kväve som skulle 

appliceras vid fortsatta brandförsök. 

4.1.2 Testkonstruktion 2 

Lösningarna för brandspridning och lufttillförsel hade implementerats vid testkonstruktion 2 

och konstruktionen användes främst för att undersöka applicering av koldioxid i mineralull 

                                                           

15 Sievert AB, Säkerhetsdatablad powergas. http://www.loofsgasol.se/rwdx/files/Sakerhetsdatablad-482203-och-

482204.pdf Hämtad 2017-01-08. 

http://www.loofsgasol.se/rwdx/files/Sakerhetsdatablad-482203-och-482204.pdf
http://www.loofsgasol.se/rwdx/files/Sakerhetsdatablad-482203-och-482204.pdf
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samt undersöka lösningarna som införts gällande brandspridning. Branden fäste sig bättre i 

konstruktionen och tiden till antändning sjönk i jämförelse med testkonstruktion 1. Vid 

applicering av koldioxid visade det sig att mineralullen behöll en stor andel av den torris som 

bildades vid aktivering av släckaren. En markant del av den kylande effekten stannade 

därmed vid hålet där släckmedlet applicerades. 

4.2 Släckning med flytande kväve 

4.2.1 Försök 1 

För att tydliggöra hur termoelementens temperaturer ändras med tiden se diagram i Figur 8. 

Starttemperaturen i väggen ligger mellan 13 – 20 °C, ca 840 sekunder in i testet överstiger 

temperaturen 200 °C i termoelement 2 och flytande kväve appliceras i konstruktionen. I 

samma stund ger termoelement 1 ett värde på 151 °C. Först efter en stund efter att flytande 

kväve hälls in i väggen börjar det ge effekt på termoelementens mätdata. Temperaturen vid 

termoelement 2 börjar sjunka vid 940 sekunder och vid den tiden uppmäts den maximala 

temperaturen på ca 220 °C. Försöket pågår i en timme och temperaturen i väggen fortsätter att 

sjunka vid termoelement 2, som när försöket avslutas registrerar 46 °C. Enligt termoelement 1 

stiger temperaturen till den ursprungliga temperaturen som var i väggen från början (som 

termoelement 3 – 5 visar), och uppmäter den lägsta temperaturen -41 °C vid 1250 sekunder. 

Termoelementen 3 – 5 visar inte en direkt påverkan av varken branden eller släckningsmedlen 

eftersom temperaturen i stort sett förblir kontant (sjunker med 6 – 8 °C), och när testet 

avslutas registreras 11 – 12 °C. 

 

 

Figur 8: Försök 1 med flytande kväve. Diagrammet avslutas redan vid 2700 sekunder. Tid för applicering 

av släckmedel är uppmärkt i diagrammet. 
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4.2.2 Försök 2 

Diagram som visar temperaturskillnaderna beroende på tiden kan ses i Figur 9. 

I början av försöket registrerar termoelementen temperaturer på 8 – 10 °C. Efter 620 sekunder 

är temperaturen över 200 °C i termoelement 2 och åtgärder för släckning påbörjas. Vid 

samma tid registrerar termoelement 1 en temperatur på 228 °C. Termoelement 1 kommer upp 

i 247 °C efter 680 sekunder innan den snabbt börjar sjunka och sedan vänder vid -45 °C, 1060 

sekunder in i försöket. Vid termoelement 2 nås det en maximal temperatur på 259 °C när 

cirka 790 sekunder i försöket har gått.  

 

Testet fortsätter i 60 minuter och ingen återantändning sker. Termoelement 1 fortsätter att 

stiga och när försöket avslutas registreras temperaturen 12 °C och termoelement 3 – 5 

registrerar 6 – 8 °C. I samma stund har temperaturen i termoelement 2 sjunkit till 54 °C. 

 

 

Figur 9: Försök 2 med flytande kväve. Diagrammet slutar visa data vid 2700 sekunder. Tid för 

applicering av släckmedel är uppmärkt i diagrammet. 

4.2.3 Försök 3 

Resultaten från försök 3 återfinns i Figur 10. I försök 3 är starttemperaturen mellan 13 – 19 °C 

och efter drygt 710 sekunder är temperaturen i termoelement 2 över 200 °C. I samma stund 

visar termoelement 1 att temperaturen är 231 °C. Till skillnad från försök 1 och 2 appliceras 

flytande kväve direkt mot brandens bas och termoelement 2 uppnå en temperatur på 228 °C 

vid 850 sekunder. Vid denna tid registrerar termoelement 1 cirka 171 °C efter en maximal 

temperatur på 233 °C. Temperaturen minskar i konstruktionen till en början men efter ungefär 

1080 sekunder börjar temperaturen återigen stiga i termoelement 2 från en temperatur på 214 

°C. En återantändning i väggkonstruktionen sker. Flytande kväve appliceras på branden 

ytterligare en gång och termoelement 2 har under den tiden redan hunnit öka till 477 °C, efter 

1460 sekunder. Samtidigt har ingen temperaturökning skett i termoelement 1 utan vid samma 
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tid visar den 84 °C. Efter att flytande kväve har tillförts minskar återigen temperaturen i 

termoelement 2 och fortsätter genom resterande tid av försöket att sjunka. Ingen ytterligare 

återantändning sker. Termoelement 1 har en lägsta temperatur på 21 °C, stiger sedan till 30 °C 

för att återigen börja sjunka ner till 24 °C när försöket avslutas efter en timme. Termoelement 

3 – 5 mäter avslutningsvis temperaturer mellan 10 – 12 °C. När försöket avslutas har 

termoelement 2 en temperatur på 55 °C. 

 

Figur 10: Försök 3 med flytande kväve. Konstruktionen där kvävet appliceras mot brandens bas. 

Diagrammet slutar visa data vid 2700 sekunder. Tid för applicering av släckmedel är uppmärkt i 

diagrammet. 
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4.3 Släckning med koldioxid 

4.3.1 Försök 4 

Efter ca 1140 sekunder visar termoelement 2 en temperatur på 200 °C vid vilket 

släckförsöken förbereds, se Figur 10. Vid applicering av koldioxid registrerade termoelement 

2 en temperatur på ca 201 °C. Vid tiden för applicering registrerade termoelement 1 en 

temperatur på ca 350 °C. Termoelement 3, 4 och 5, placerade i mittersta respektive övre 

vänstra hörnet, registrerade ingen nämnvärd temperaturförändring vid tidpunkten för 

applicering.  

Termoelement 1 registrerar en maximal temperatur efter ca 840 sekunder som uppgick till 409 

°C vilket kan ses i Figur 11. Temperaturen i termoelement 1 började sjunka innan 

appliceringen av släckmedlet skedde. Temperaturen sjönk med närmare 40 °C från den 

maximalt registrerade temperaturen tills dess att applicering av koldioxid sker. Från den 

maximalt uppmätta temperaturen tills dess att koldioxid appliceras vid konstruktionen hinner 

ca 300 sekunder passera. När släckmedlet appliceras kan en temperatursänkning observeras i 

termoelement 1 och 2. Termoelement 1 sjunker från 345 °C till 303 °C innan temperaturen 

vänder. Termoelement 2 sjunker från 201 °C till 149 °C innan den vänder och börjar stiga 

igen. Försöket pågick under en timmes tid och temperaturen i termoelement 1 registrerade en 

temperatur på 171 °C när försöket avslutades. Termoelement 2 registrerade en temperatur på 

308 °C vid försökets avslut. 

 

 

Figur 11: Temperaturutvecklingen vid försök 4 för termoelement 1 – 5. Diagrammet slutar vid 3600 

sekunder. Tid för applicering av släckmedel är uppmärkt i diagrammet. 
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4.3.2 Försök 5 

Temperaturutvecklingen i försök 5 sker snabbare än i försök 4 och temperaturutvecklingen i 

termoelement 1 och 2 följer varandra, se Figur 12. När koldioxid appliceras in i 

konstruktionen efter ca 780 sekunder registrerar termoelement 2 en temperatur på 231 °C och 

termoelement 1 registrerar en temperatur på 355 °C. Appliceringen av koldioxid varar ca 5 

sekunder varvid en temperatursänkning kan observeras, se Figur 12. Den lägsta temperaturen 

som registreras av termoelement 1 direkt efter applicering är 234 °C och termoelement 2 

registrerade 80 °C. Som kan observeras i Figur 12 sjunker inte längre temperaturen när 

släckmedlet tas bort, temperaturkurvan vänder istället och börjar öka. Ökningen i temperatur 

för termoelement 1 fortsätter till 241 °C varvid temperaturstegringen avtar och sjunker igen. 

Samma fenomen kan observeras för termoelement 2 varvid temperaturen höjs till 196 °C 

innan temperaturstegringen avtar och sjunker igen. Vid försökets avslut registrerar 

termoelement 1 en temperatur på 33 °C och termoelement 2 registrerar 42 °C. 

 

 

Figur 12: Temperaturutvecklingen vid försök 5 för termoelement 1 – 5. Diagrammet slutar vid 2700 

sekunder. Tid för applicering av släckmedel är uppmärkt i diagrammet. 

4.3.3 Försök 6 

Temperaturstegringen mellan termoelement 1 och 2 liknar den för försök 5, se Figur 13. Efter 

ca 720 sekunder registrerar termoelement 2 en temperatur på 200 °C och förberedelserna för 

släckning påbörjades. Temperaturen som termoelement 2 registrerade före släckmedlet 

applicerades uppgick till 215 °C. Termoelement 1 registrerade vid denna tid en temperatur på 

293 °C. Koldioxidsläckaren aktiverades i ca 5 sekunder varvid temperaturerna i termoelement 

1 och 2 registrerade en avkylning av konstruktionen. Termoelement 1 registrerar en 

temperatur på 267 °C efter att släckaren avlägsnats från konstruktionen. Fem sekunder efter 

att släckaren avlägsnats från konstruktionen började temperaturen stegra, ökningen varade i 6 
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sekunder och termoelement 1 registrerade en temperatur på 279 °C innan temperaturen åter 

började sjunka. Termoelement 2 följer försök 5 i det avseende att graferna har liknande 

temperaturstegring och temperaturminskning. Som kan observeras i Figur 13 kan det 

konstateras att temperaturminskningen i termoelement 1 inte sjunker lika drastiskt som i 

försök 4 eller försök 5. Aktiveringen av koldioxidsläckaren medför en abrupt avkylning för 

termoelement 1, se Figur 13. Den lägsta temperaturen, vilket registreras 36 sekunder efter 

applicering, är 47 °C. Temperaturen ökar sedan i ca 400 sekunder innan temperaturen 

stagnerar vid 128 °C för att sedan sjunka igen. Figur 13 visar att vid 1200 sekunder sker en 

avkylning av konstruktionen vilket fortsätter till dess att försöket avslutas efter en timme. När 

försöket avslutas efter en timme registrerar termoelement 1 en temperatur på 19 °C och 

termoelement 2 registrerar en temperatur på 45 °C.  

 

 

Figur 13: Temperaturutvecklingen vid försök 6 för termoelement 1 – 5. Diagrammet slutar vid 2700 

sekunder. Tid för applicering av släckmedel är uppmärkt i diagrammet. 

Figur 14 ger en förstorad bild vid tidsintervallet 450 – 900 sekunder, där applicering av 

släckmedlet ägde rum. Efter att släckmedlet tillförts i konstruktionen registrerar termoelement 

2 en tydlig temperatursänkning. Termoelement 1 får en svag temperatursänkning innan en 

temperaturökning åter sker. Temperaturen vänder snabbt igen och börjar sjunka, vilket kan 

ses i Figur 14. Temperaturen sjunker sedan stadigt till dess att försöket avslutas.  
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Figur 14: Förstorad bild som visar temperaturen i termoelementen i tidsintervallet 450 – 900 sekunder. 

Tid för applicering av släckmedel är uppmärkt i diagrammet. 
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4.4 Sammanställning av temperaturer i de olika försöken 

Termoelement 1 och 2 har sammanställts i Figur 15 och Figur 16 för försök 1 – 3 med 

flytande kväve samt i Figur 17 och Figur 18 för försök 4 – 6 med koldioxid. Termoelement 3 

– 5 inkluderas inte i Figur 15 – Figur 18 eller i Tabell 3 – Tabell 4 eftersom de inte 

registrerade några större temperaturförändringar.  

 

Termoelement 1 i försök 1 och 2 registrerar bägge en abrupt temperaturminskning vid 

applicering av släckmedlet vilket kan ses i Figur 15. Termoelement 1 i försök 3 registrerar en 

mer flack temperaturminskning än resterande i Figur 15. 

 

 
Figur 15: Termoelement 1 för försök 1 – 3, flytande kväve. Diagrammet slutar vid 2700 sekunder. De 

vertikala linjerna markerar när släckmedlet applicerades. 

 

Figur 16 redovisar temperaturloggningen för termoelement 2 i försök 1 – 3. 

Temperaturkurvorna för försök 1 och 2 registrerar en likartad temperaturminskning vid 

applicering av släckmedel. Vid försök 3 registreras en mindre temperatursänkning vid en 

första applicering av flytande kväve. Termoelementet registrerar sedan en kraftig 

temperaturhöjning. Efter att flytande kväve appliceras en andra gång vid brandens bas 

registrerar termoelementet en temperatursänkning vilket sedan infaller med de andra försöken. 
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Figur 16: Termoelement 2 för försök 1 – 3, med flytande kväve. Diagrammet slutar vid 2700 sekunder. De 

vertikala linjerna markerar när släckmedlet applicerades. 

I Figur 17 redovisas termoelement 1 för försök 4 – 6 och dess temperaturkurvor. Försök 5 och 

6 har liknande temperaturstegring initialt och liknande temperaturminskning efter applicering 

av släckmedel. I samma figur kan det observeras att termoelement 1 för försök 4 har en 

brantare temperaturstegring och flackare temperaturminskning än försök 5 och 6. Efter 2000 

sekunder kan det observeras att temperaturminskningen för termoelement 1 i försök 4 

stagnerar och vänder innan en temperaturökning påbörjas. 
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Figur 17: Termoelement 1 för försök 4 – 6 med koldioxid. De vertikala linjerna markerar när släckmedlet 

applicerades. 

Figur 18 visar temperaturkurvorna för termoelement 2 i försök 4 – 6. Temperaturkurvorna för 

försök 5 och 6 liknar varandra utseendemässigt vid temperaturstegring samt vid aktivering av 

släckaren. Temperaturkurvorna skiljer sig sedan mellan försök 4 jämfört med försök 5 och 6. 

Vid försök 5 och 6 sker en tydlig avkylning av termoelement 2 under aktiveringen, kort 

därefter återfås en temperaturökning vilket följs av en temperaturminskning tills dess att 

försöket avslutas. Det kan tydligt ses i Figur 18 att försök 4 inte följer de andra 

temperaturkurvorna. Kort efter temperatursänkningen, vilket sker till följd av släckaren, 

återfås en temperaturökning vilket fortsätter till dess att försöket avslutas. 
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Figur 18: Termoelement 2 för försök 4 – 6 med koldioxid. De vertikala linjerna markerar när släckmedlet 

applicerades. 

Tabell 3: Visar tid och temperatur vid applicering av flytande kväve, temperatur när försöket avslutas 

samt temperaturskillnaden mellan dessa tillfällen. 

 Tid till att 

släckmedel 

appliceras 

[sek] 

Temperatur  

när släckmedel 

appliceras 

[°C] 

Temperatur 

när försöket 

avslutas 

[°C] 

Temperaturskillnad, 

Från att släckmedel 

appliceras till att 

försöket avslutas 

Kommentar 

Försök 1      

Termoelement 1 888 157 12 -145  

Termoelement 2 888 208 46 -162  

      

Försök 2      

Termoelement 1 681 247 12 -235  

Termoelement 2 681 226 54 -172  

      

Försök 3     Första/andra 

applicering 

av 

släckmedel 

Termoelement 1 741/1460 233/84 24 -209/-60 

Termoelement 2 741/1460 211/477 55 -156/-422 
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Tabell 4: Visar tid och temperatur vid applicering av koldioxid, temperatur när försöket avslutas samt 

temperaturskillnaden mellan dessa tillfällen. 

 Tid till att 

släckmedel 

appliceras 

[sek] 

Temperatur  

när 

släckmedel 

appliceras 

[°C] 

Temperatur 

när försöket 

avslutas 

[°C] 

Temperaturskillnad, 

Från att släckmedel 

appliceras till att 

försöket avslutas 

Kommentar 

Försök 4     Det sker en 

återantändning 

i väggen. 

Termoelement 1 1127 341 165 -176 

Termoelement 2 1127 201 295 +94 

      

Försök 5      

Termoelement 1 736 355 33 -322  

Termoelement 2 736 231 42 -189  

      

Försök 6      

Termoelement 1 715 294 19 -275  

Termoelement 2 715 215 45 -170  

 

4.5 Värme absorberad av släckmedlen 

Släckmedlen beräknas värmas upp till sluttemperaturerna i konstruktionerna. 

Sluttemperaturen i de enskilda konstruktionerna ges av Tabell 3 och Tabell 4 och den 

genomsnittliga sluttemperaturen i försöken beräknas enligt följande: 

 Kväve, försök 1 – 3: 

12 + 46 + 12 + 54 + 24 + 55

6
= 33,82 ℃ 

 Koldioxid, försök 5 och 6. Observera att försök 4 inte räknas med eftersom 

väggkonstruktionen återantändes. 

33 + 42 + 19 + 45

4
= 34,75 ℃ 

Sluttemperaturen i väggkonstruktionerna var cirka + 34 grader Celsius. 

4.5.1 Kväve 

För de försök kväve användes, hälldes 6,5 deciliter flytande kväve in per gång i 

konstruktionen = 6,5 ∙ 10−4 𝑚3. 

𝑚 = 0,806 · 103 ∙ 6,5 ∙ 10−4 = 0,5239 𝑘𝑔 

𝑄1 = 200 · 103 ∙ 0,5239 = 104,78 𝑘𝐽 

∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1 = 34 − (−196) = 230 

𝑄2 = 1,04 ∙ 103 ∙ 0,5239 ∙ 230 = 125,31688 𝑘𝐽 



   
 

28 
 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 104,78 + 108,9712 = 230,09688 𝑘𝐽 

Den totala massan flytande kväve som användes vid försök 1 och 2 var cirka 0,5 kilogram. I 

försök 3 applicerades släckmedlet vid två tillfällen vilket medför att den dubbla massan av 

flytande kväve användes i det försöket. Eftersom den genomsnittliga sluttemperaturen i 

konstruktionerna var +34 °C erhålls en temperaturskillnad på 230, från -196 °C till + 34 °C. 

Vid fasövergången från flytande kväve till gasform krävdes det cirka 105 kilojoule och i 

uppvärmningsfasen användes cirka 125 kilojoule. Detta medför att den totala energin som 

krävdes var cirka 230 kilojoule. 

4.5.2 Koldioxid 

En 5 kilograms koldioxidsläckare har en tömningstid på cirka 10 sekunder. 16  I försöken 

pågick appliceringen av koldioxid i 3 – 4 sekunder ≈ 3,5 sekunder. Massan av den koldioxid 

som pressas in i konstruktionen blir därmed: 

𝑚 =
5 𝑘𝑔

10 𝑠𝑒𝑘
∙ 3,5 𝑠𝑒𝑘 = 1,75 𝑘𝑔 

𝑄1 = 573 · 103 ∙ 1,75 = 1002,75 𝑘𝐽 

∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1 = 34 − (−78) = 112 

𝑄2 = 0,82 ∙ 103 ∙ 1,75 ∙ 112 = 160,72 𝑘𝐽 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 1002,75 + 160,72 = 1163,47 𝑘𝐽 

Uppskattningen av vad en koldioxidsläckare har för tömningstid medför att den totala massan 

som används i varje enskilt försök med koldioxid blir cirka 1,75 kilogram. Observera att 

försök 4 inte har räknats med eftersom den uppvisade oregelbundna temperaturskillnader i 

jämförelse med de andra försöken.  Temperaturskillnaden är därmed -78 °C till +34 °C vilket 

är 112.  

Vid fasövergången från torr-is till gasform krävdes det cirka 1003 kilojoule och i 

uppvärmningsfasen behövdes cirka 161 kilojoule vilket medför att den totala energin blev 

drygt 1160 kilojoule. 

  

                                                           

16 Säkerhetsdatablad. Koldioxidsläckare. Utfärdat 2014-09-15. 

http://www.presto.se/media/brandslackare/Produktblad_Koldioxidslackare.pdf (Hämtat 2017-08-29). 

http://www.presto.se/media/brandslackare/Produktblad_Koldioxidslackare.pdf
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4.5.3 Jämförelse mellan kväve och koldioxid 

Om samma beräkningar genomförs för massan 1 kilogram av kväve respektive koldioxid 

erhålls energin: 

Kväve: 

𝑚 = 1 𝑘𝑔 

∆𝑇 = 230 

𝑄1 = 200 ∙ 103 ∙ 1 = 200 𝑘𝐽 

𝑄2 = 1,04 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 230 = 239,2 𝑘𝐽 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 200 + 239,2 = 439,2 𝑘𝐽 

 

Koldioxid: 

𝑚 = 1 𝑘𝑔 

∆𝑇 = 112 

𝑄1 = 573 ∙ 103 ∙ 1 = 573 𝑘𝐽 

𝑄2 = 0,82 ∙ 103 ∙ 1 ∙ 112 = 91,84 𝑘𝐽 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 573 + 91,84 = 664,84 𝑘𝐽 

 

Den totala energin som behövs för en fasomvandling samt uppvärmning av massan 1 

kilogram till den genomsnittliga sluttemperaturen på + 34 °C är 439,2 kilojoule för flytande 

kväve respektive 664,8 kilojoule för koldioxid. 

4.6 Materialpåverkan vid applicering av släckmedel 

Under tiden försök 1 och 2 pågick kunde en viss materialpåverkan observeras. Det flytande 

kväve som befann sig i konstruktionen orsakade frostbildning längs den nedre horisontella 

regeln vilket kan ses i Figur 19. Frostbildningen kunde observeras under hela försöket samt 

efter att försöket avslutades. Efter försöken öppnades konstruktionerna upp för okulär 

besiktning varvid det kunde konstateras att ingen bestående skada hade uppstått på 

byggnadsmaterialet.  

Som kan observeras i Figur 20 fastnade en stor del av den ingående torrisen i den mineralull 

vilket befann sig omgivande munstycket vid aktivering av koldioxidsläckaren. En stor del av 

det släckmedlet kunde därmed inte sprida sig i konstruktionen och verkade enbart lokalt. Efter 

försöken sublimerade torrisen och ingen kvarvarande skada kunde observeras i 

konstruktionerna när de öppnades upp. 
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Figur 19: En förstorad bild över den 

frostbildning som observerades vid försök 1 

och 2 längst ned på konstruktionen. Den 

inringade ytan är den yttre OSB-skivan 

vilken befinner på den sidan släckmedel 

applicerades. 

Figur 20: Den torris som fastnade i 

mineralullen efter aktivering av 

koldioxidsläckare. 
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5. Analys  

I analysen granskas och utvärderas resultaten från mätdata för att rimliga slutsatser skall 

kunna göras. 

5.1 Testkonstruktioner 

När försöket med testkonstruktionen avsedd för flytande kväve genomfördes var det svårt att 

få branden att spridas i konstruktionen. Detta ledde till att väggelementet öppnades upp och en 

luftspalt och ett hål i övre horisontella regeln gjordes. Ändringarna i väggkonstruktionen 

medförde att branden fick en bättre spridning i konstruktionen och justeringarna gjordes på de 

resterande sju försöken.  

Testkonstruktionen för flytande kväve slocknade inte helt efter att släckmedlet hade 

applicerats. En orsak skulle kunna vara att branden fick ett rejält fäste i konstruktionen efter 

att ändringarna genomförts. Temperaturen i väggen kan möjligen varit högre än i de andra 

försöken. Detta i kombination med att för lite släckmedel användes kan ha medfört att 

konstruktionen inte slocknande eller fick tillräckligt låg temperatur vilket skulle medfört att 

återantändning inte kunde ske. 

Eftersom det inte registrerades några mätdata från testkonstruktionerna är det svårt att veta 

vilka temperaturer som uppnåddes under de två testförsöken.  

Testkonstruktionen med koldioxid fungerade enligt planen och inga fler ändringar för 

resterande försök behövde genomföras. 

5.2 Försök 1 – 3 med flytande kväve 

Som kan ses i Figur 15 och Figur 16 har försök 1 och 2 liknande brandförlopp, åtminstone för 

termoelement 2, termoelement 1 når snabbare en högre temperatur i försök 2 än försök 1. 

Termoelement 1 för försök 2 och 3 följer likartad temperaturutveckling. Det går långsammare 

för branden att få ett fäste i konstruktionen för försök 1 än både försök 2 och 3 och når inte 

alls lika höga temperaturer. 

 

I Figur 16 syns det tydligt hur det sker en återantändning i väggkonstruktionen i försök 3 

eftersom temperaturen stiger snabbt. Efter andra appliceringen av flytande kväve slocknar 

branden och temperaturen sjunker hastigt och återgår till liknande temperaturer som i försök 1 

och 2. 

 

En trolig orsak till att försök 3 behövde två appliceringstillfällen, och därmed dubbla 

mängden av flytande kväve, kan berott på att en del kväve kunde gå igenom konstruktionen 

vid applicering direkt på brandens bas. En stor skillnad mellan försök 3 och resterande två är 

att i försök 3 finns ingen isolering som kan hålla kvar kväve i konstruktionen under en längre 

tid. 

  



   
 

32 
 

5.3 Försök 4 – 6 med koldioxid 

Vid försök 4 tog det mycket längre tid att uppnå 200 °C i termoelement 2 jämfört med försök 

5 och 6, trots att temperaturen snabbt stiger i termoelement 1. Det är också i denna 

konstruktion som branden blossar upp igen och temperaturen åter börjar öka. En stor orsak till 

varför branden inte slocknar helt i försök 4, som i försök 5 och 6, är att det inte blir samma 

temperatursänkning under tiden som koldioxiden appliceras, se Figur 17 och Figur 18. Den 

förhållandevis lilla temperaturminskningen beror antagligen på att munstycket på 

koldioxidsläckaren inte satt helt ordentligt i appliceringshålet i mitten av väggkonstruktionen 

och därmed påverkade inte samma mängd släckmedel väggen i försök 4.  

 

Något som också tydligt syns i Figur 17 och Figur 18 är att när koldioxid appliceras direkt på 

brandens bas, medför detta en snabbare temperaturminskning för försök 6 jämfört med försök 

4 och 5.  Även om försök 5 och 6 har olika appliceringsställen har de ett liknande förlopp i 

förhållande till varandra.  

5.4 Värme absorberad av släckmedlen 

Beräkningar gjorda utifrån mätdata från resultatet visar att det användes cirka tre gånger mer 

massa släckmedel i försöken med koldioxid jämfört med försöken med kväve, 1,75 kilogram 

koldioxid och 0,52 kilogram flytande kväve.  

I de försök koldioxid använts som släckmedel krävs ca fem gånger mer energi, än försöken 

med flytande kväve, för att uppnå liknande sluttemperatur. Denna skillnad i energi kan 

förklaras genom att energin som behövs för fasomvandlingen, Q1, för koldioxid är mycket 

större än för flytande kväve eftersom koldioxid sublimerar medan flytande kväve förångas. I 

uppvärmningsfasen, Q2, visas det att för samma massa flytande kväve som koldioxid behöver 

flytande kväve mer än dubbelt så mycket energi från omgivningen än vad koldioxid behöver. 

Det måste dock poängteras att temperaturskillnaden är ca två gånger större för flytande kväve 

än för koldioxid vilket medför att Q2 blir större för flytande kväve. Beräkningarna från de 

riktiga försöken visar att energin som krävs vid uppvärmningsfasen, Q2, för flytande kväve är 

ca 75 % av koldioxidens. Detta beror på att ca tre gånger större massa koldioxid användes 

jämfört med flytande kväve. 

En jämförelse för den totala energiåtgången för flytande kväve och koldioxid visar att 

koldioxid kräver mer energi än flytande kväve för att nå samma sluttemperatur. Ifall samma 

massa används av bägge släckmedlen visar det på att flytande kväve behöver cirka två 

tredjedelar av den totala energin som krävs för koldioxid.  

5.5 Släckmedel 

Resultaten för både flytande kväve och koldioxid pekar på att det skulle fungera bra som 

släckmedel vid konstruktionsbränder, eftersom det i de flesta försök resulterar i att branden 

slocknar efter släckmedlen har applicerats. Vid applicering av både flytande kväve och 

koldioxid kan det förekomma ställen i väggkonstruktionen varvid väldigt låga temperaturer 

kan uppstå. Detta skulle eventuellt kunna leda till att temperaturkänsliga element i väggen, 

t.ex. vattenledningar, kan ta skada utav släckmedlen.  Mängden släckmedel som användes i 

försöken, vilket kan anses relativt liten, medför även en snabb temperaturökning tillbaka till 
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normala temperaturer för en vägg. Undantag från detta är områden där torr-is bildas, vilka 

förblir kalla under en längre tid. En möjligen skulle kunna göra att väggkonstruktioner kan ta 

skada är det tryck som bildas vid applicering, framförallt när koldioxidsläckare används syns 

det tydligt hur koldioxid pressas ut genom springor och andra områden i väggen där läckage 

kan ske, se Bilagor. Vid applicering av flytande kväve syns inte samma tryckbildning men det 

kan tänkas att även vid dessa försök byggs ett tryck upp i konstruktionen eftersom 

volymökningen är långt över 600 gånger när flytande kväve övergår till kvävgas.  

Eftersom flytande kväve och koldioxid är kalla gaser som kommer verka både kvävande och 

kylande på branden anses de vara effektiva släckmedel. De uppnår inte höga temperaturer 

som i fallet med pyrotekniskt genererade aerosoler vilket gör att de också är effektivare 

släckningsmedel än PGA.  
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6. Diskussion  

I diskussionen ges ett resonemang för olika förklaringar och spekulationer kring resultatet 

och dess mätdata.  

När brandförsöken genomfördes bestämdes det att släckmedlen skulle tillföras när 

termoelement 2 registrerade temperaturer över 200 °C. Motiveringen till detta var att bränder 

som sprider sig in till väggkonstruktionen oftast inte är initialbranden och beter sig för det 

mesta mer likt glödbränder, vilket antas inte kommer att uppnå samma höga temperaturer som 

vid en fullt utvecklad brand. I försök 3 hinner temperaturen stiga över 470 °C innan andra 

applicering av flytande kväve sker, vilket tyder på att flytande kväve kan fungera som 

släckmedel även vid högre temperaturer. Ett fortsatt arbete skulle kunna vara att kolla hur de 

olika släckmedlen fungerar vid högre temperaturer vilken medför en risk för att till exempel 

en träkonstruktion kan självantända. 

 

En fråga som uppstår är hur släckmedlen fungerar vid applicering i verkliga väggar med 

flertalet regelfack. Problematiken kan i dessa fall vara hur släckmedlen sprider sig mellan 

regelfack, eftersom bägge släckmedlen agerar som kvävande gaser bör de kunna sprida sig till 

intilliggande regelfack genom otätheter och springor. Problematiken kan däremot framträda 

vid situationer där dimensionerna på väggen blir för stora för att fyllas av gasen. Ytterligare 

problematik uppstår eftersom gasens återantändningsskydd endast kvarstår under tiden som 

släckmedlet är befintlig i konstruktionen. När gasen försvinner kan syre återvända till den 

tidigare brandhärjade konstruktionen och möjligheten finns att en återantändning sker i 

väggen. 

 

Skillnaden i påföringsmetod kan möjligen ha påverkat resultatet vid bägge försöksmetoderna. 

Släckförsöken med flytande kväve medförde en klar skillnad beroende på påföringsmetod. 

När släckmedlet påfördes direkt på branden uppstod en situation varvid släckmedlet inte 

stannade i konstruktionen och därmed inte uppfyllde sin funktion som släckmedel. Mer 

släckmedel fick tillföras för att erhålla ett positivt släckförsök. Vid de försök där släckmedlet 

påfördes i konstruktionens mitt stannade släckmedlet kvar under en betydlig längre tid. Detta 

medförde att den kvävande gas som bildades kunde under en längre tidsperiod påverka den 

tidigare brandhärjade konstruktionen. Vätskan kunde även observeras spridas genom 

mineralullen och därmed fördela sig i en betydligt större andel av konstruktionen och på så vis 

påverka en större del av konstruktionen. 

 

Vid de försök som involverade koldioxidsläckare observerades ingen större skillnad mellan 

påföringsmetoder. Detta kan bero på att den torr-is som framträdde vid aktivering fastnade 

lokalt vid den ytan där den applicerades. Vid de försök där släckmedlet applicerades i mitten 

av konstruktionen stannade den i omgivande mineralull och vid den konstruktion där den 

påfördes i det nedre högra hörnet stannade den lokalt. 

 

Skillnaden i utförandet av konstruktionerna, speciellt i de konstruktioner där en större 

diameter användes, för hålet där branden anlades, kan mycket väl påverkat resultaten. 

Anledningen till detta kan vara att branden får större lufttillförsel och därmed större intensitet. 
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Detta skulle kunna antydas ifall man jämför Figur 15 och Figur 17, där vi kan se att 

temperaturstegringen är brantare i termoelementen för försök 4 – 6 jämfört med försök 1 – 3. 

Samtidigt kan ett större hål medfört att luckan som användes för lufttillförseln omedvetet 

täckt mer av hålet vilket skulle resulterat i att lufttillförseln inte påverkats märkbart. Detta är 

dock enbart spekulationer eftersom lufttillförseln in till konstruktionen inte mättes.  

6.1 Flytande kväve 

Några tidigare forskningsarbeten gällande användning av flytande kväve som 

släckningsmedel vid konstruktionsbränder kunde inte hittas när teoriavsnittet skrevs. Det har 

lett till att det har varit svårt att veta vilken mängd kväve som behövdes i försöken för att 

släcka branden, eller om det var möjligt att släcka branden överhuvudtaget. Idén som nämns i 

metoden om hur flytande kväve skulle kunna appliceras in i väggkonstruktionen användes 

aldrig i försöken. Den enkla designen, som syns i Figur 6, provades ett fåtal gånger och skulle 

troligen fungera. Det var svårt att veta hur mycket flytande kväve som pressades ut ur 

behållaren, vilket gjorde att appliceringsmetoden inte användes. För att skapa empiriska 

försök valdes därför slutligen metoden vilket bestod av att flytande kväve, med en känd 

volym, hälls in i väggkonstruktionerna. När försöket för testkonstruktionen med flytande 

kväve genomfördes bestämdes det att doseringen skulle bli cirka sju deciliter (så gott som 

fullt i behållaren som användes vid släckförsöken) istället för cirka fem deciliter som testades 

först i testkonstruktion 1. 

Flytande kväve uppvisade vissa intressanta kvalitéer som kan vara avgörande vid en 

konstruktionsbrand. Faktumet att släckmedlet är just flytande visade sig påverka den 

släckeffekt som uppvisades vid applicering. När kvävet applicerades vid brandens bas, i 

försök 3, uppdagades det snabbt att kvävet försvann ut ur konstruktionen vid otäta utrymmen 

vilket innebär att effekten av kvävet minskade drastiskt. Vid försök 1 och 2 sjönk kvävet 

genom mineralullen och stannade kvar i konstruktionen en längre tid, vilket uppvisar en 

frostbildning som bildats genom OSB-skivan och finns kvar långt efter applicering. Sättet 

man angriper branden med flytande kväve verkar därmed vara avgörande för effekten kvävet 

kan utverka på en konstruktion och risken för återantändning. 

Ifall detta släckmedel implementeras vid räddningstjänster i Sverige medför detta att det inte 

är nödvändigt att applicera släckmedlet mot brandens bas för att uppnå önskvärt resultat. En 

metod måste däremot tas fram för förvaring, transport och applicering av släckmedlet. Kvävet 

medför flertalet problem och risker vid användning vilka måste lösas innan detta kan 

användas som släckmedel vid räddningsaktioner likt CAFS eller brandsläckare. En metod för 

påföring bör därmed utvecklas innan det kan implementeras. Detta eftersom det är ett 

kryogent ämne som bör hanteras och appliceras vid en brand utan att hälla det genom öppen 

hantering och därmed utsätta användaren för onödiga risker.  

Flytande kväve har i detta projekt visat sig vara ett lämpligt släckmedel som uppvisar ett 

lovande resultat för att kunna användas vid konstruktionsbränder. Ett alternativ för 

applicering skulle kunna vara att använda sig av en trycksatt behållare med ett finare 

munstycke för att kunna precisera appliceringen (likt en brandsläckare eller skärsläckare). 

Detta skulle eventuellt kunna minska volymen flytande kväve som används vid en 
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konstruktionsbrand samt dra nytta av en snabbare gasbildning vilket kan kväva branden. För 

att detta ska lyckas måste en metod tas fram för mobil hantering av flytande kväve.  

Den konstruktion som skiljer sig från mängden är försök 3 där appliceringen sker mot 

brandens bas. Fram till dess att släckmedlet appliceras följer temperaturutvecklingen de andra 

konstruktionerna. Skillnaden är att temperaturen i termoelement 2 fortsätter att stiga även 

efter släckmedlet applicerats. Anledningen till detta beror mest troligt på att släckmedlet 

försvinner ut från konstruktionen och påverkar därmed inte temperaturutvecklingen i lika stor 

grad som resterande försök.  

Alla försök som involverade flytande kväve gick efter en trend, nämligen att temperaturen i 

konstruktionen sjönk drastiskt initialt och vid försökens slut hade temperaturerna i 

konstruktionerna sjunkit till temperaturer där återantändning var omöjlig eller väldigt 

osannolik. Det skulle därför vara intressant att undersöka släckmedlet med ytterligare försök 

som avser att undersöka huruvida volymen flytande kväve kan minskas och fortfarande 

erhålla en positiv släckverkan.  

6.2 Koldioxid 

Koldioxid uppvisade en kvalité som visade sig vara ett bekymmer vid applicering på 

konstruktionsbränder, nämligen att det fastnar i mineralullen. Vid försök 4 och 5 observerades 

det att den torris som uppstod vid användning av koldioxidsläckare fastnade lokalt i det 

område där munstycket placerats. En del av torrisen lyckades trots detta initialt sprida sig ut i 

konstruktionen och kunde återfinnas på andra ställen i konstruktionerna. Vid alla 

konstruktioner uppdagades det dock att det fasta materialet, torr-is, stannade kvar en markant 

tid under loggandet av försöket samt efter att försöket avslutades. Detta medförde att den torr-

isen kunde sublimera under en lång tid och därmed avlägsna syret från glödbranden och 

minska risken för återantändning.  

Eftersom koldioxidsläckare redan är i bruk vid räddningstjänster i Sverige visar detta projekt 

att släckmedlet går att använda för att undvika vattenskador som eventuellt kan uppstå vid 

räddningsarbeten. Fler försök bör utföras angående detta ämne men resultatet visar att 

metoden kan användas vid applicering mot brandens bas såväl som mitt i konstruktionen med 

en positiv släckverkan. Koldioxid har vid detta projekt visat sig vara effektivt mot 

konstruktionsbränder. 

I försök 4 visar termoelement 2 en långsammare temperaturstegring än det förväntade 

mönstret. Den mest sannolika förklaringen till detta är att ett tekniskt fel uppstått vid 

termoelementet eller att det var skadat på ett eller annat sätt. Om detta är fallet medför detta 

att försök 4 inte uppvisar pålitliga mätdata och fler försök bör utföras för att verifiera försök 5 

och 6. Ett alternativt scenario kan vara att termoelement 2 inte befinner sig på samma ställe i 

konstruktionen som resterande konstruktioner. Detta medför alltså att det ett fel gjorts vid 

installationen av termoelement som medfört att termoelementet flyttats från dess ursprungliga 

positionering. Detta anses dock osannolikt eftersom det undersöktes efter att försöket 

avslutades. 
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Vid försöken som involverade koldioxid uppvisade försök 5 och 6 en positiv släckverkan. 

Försök 4 registrerade en tydlig temperatursänkning men fick även en temperaturökning och 

återantändning innan försöket avslutades. Eftersom alla försök uppvisade en 

temperaturminskning skulle det därmed vara intressant att undersöka ifall detta enbart var en 

avvikelse och ifall en mindre mängd koldioxid skulle vara möjlig att använda och fortfarande 

uppge en positiv släckverkan. 

6.3 Värme absorberad av släckmedlen 

Vid försöken var det lättare att reglera mängden flytande kväve jämfört med koldioxid. Detta 

eftersom det var svårt att veta exakt vilken mängd koldioxid som släckaren pressat ut och 

därmed mängden som pressats in i respektive väggkonstruktion.  

Enligt beräkningarna visas det att det behövs fem gånger mer energi för att värma torr-is till 

samma temperatur jämfört med flytande kväve. Ett viktigt faktum att ta med sig dock är att 

det vid försökens slut fortfarande fanns torris kvar på den plats släckmedlet applicerats, all 

koldioxid hade därmed inte omvandlats till gasform. Det skulle även vara möjligt att det finns 

koldioxid eller kväve i gasform men som ännu inte nått den slutliga genomsnittstemperaturen 

på + 34 grader Celsius. I de teoretiska beräkningarna har de utförts med förutsättningen att all 

flytande kväve och torris omvandlats och uppnått samma slutliga temperatur.  

När beräkningarna utförs med samma massa för kväve och koldioxid kan jämförelsen göras 

att kväve behöver cirka två tredjedelar av den energi som krävs för koldioxid. Detta visar på 

att ämnena egentligen är ganska lika även om det i försöken har varit stora skillnader i vilken 

massa som använts. Utifrån resultaten på släckförsöken fungerade det bra med att släcka en 

brand med den mängden kväve som användes. En frågeställning kan vara om det i försöken 

med koldioxid kan ha används för mycket släckmedel eftersom det borde fungerat att släcka 

bränderna med en mindre mängd enligt beräkningarna. Samtidigt fick försök 4 med koldioxid 

en återantändning och varför det skedde är oklart. Andra viktiga faktorer förutom massan av 

släckmedlet kan dock ha varit avgörande för försökens resultat, bland annat positionen för 

appliceringen av släckmedel i konstruktionen och hur släckmedlet kan sprida sig i 

väggkonstruktionen.  

6.4 Felkällor 

Temperaturstegringen vilket registreras av termoelement 2 i försök 4, sker betydligt 

långsammare än i övriga försök, enligt Figur 18. Anledningen till detta kan vara att 

termoelement 2 inte var placerad på samma ställe som övriga konstruktioner eller gått sönder. 

Temperaturstegringen i termoelement 1 i samma försök sker däremot betydligt snabbare än i 

övriga försök. Detta skulle möjligen kunna bero på att isoleringen längst ned i konstruktionen 

kanske inte var installerad korrekt. Ifall en luftspalt mellan isoleringen och vindpappen bildats 

skulle detta eventuellt kunna förklara den snabbare temperaturstegringen. Fler tester bör 

därmed utföras för att bedöma ifall de erhållna resultaten kan upprepas samt ifall 

händelseförloppet i försök 4 enbart var en tillfällighet. 

Placeringen av termoelementen i dessa försök är avgörande för de resultat som kan erhållas. 

Ifall termoelementen skulle placeras närmre brandens bas skulle detta med stor sannolikhet 
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innebära en större temperaturförändring. På samma sätt medför en placering längre bort från 

brandens bas en minskning i temperaturförändringar.  Genomgående genom testerna uppvisar 

inte termoelement 3 – 5 några större temperaturförändringar. Temperaturförändringarna i 

konstruktionerna tyder därmed på att vara lokala närmast branden. Det skulle därmed vara av 

intresse att placera fler termoelement där mätbara data kan loggas under försöken. Detta för 

att ge en noggrannare representation av släckmedlens effekt vid applicering. 

Vid försöken användes varierande storlek på de borrhål som användes för applicering av 

släckmedlen samt påföring av brand vid konstruktionerna. Detta kan påverkat resultatet och 

bör utredas ytterligare med fler tester ifall det har en mätbar påverkan vid utförandet av 

försöken. 

6.5 Förslag till framtida forskning   

För att bedöma släckmedlens förmåga att släcka riktiga konstruktionsbränder bör ytterligare 

tester utföras som testar större konstruktioner med flertalet regelfack. Det skulle vara 

intressant att undersöka släckmedlens förmåga att sprida sig till andra regelfack i en 

fullständig vägg eftersom detta projekt endast undersökt en fristående väggkonstruktion som 

innehåller två regelfack. 

Släckmedlen i detta projekt har begränsats till att appliceras vid 200 °C och det kan därmed 

undersökas vidare hur de ter sig vid högre temperaturer och huruvida de kan påvisa positiva 

släckförsök eller inte.  

För att fortsätta på samma spår bör det även undersökas var i konstruktionen det är optimalt 

att applicera släckmedlen. Ifall optimala positioneringar kan påvisas, kan det även vara 

möjligt att finna den optimala mängden flytande kväve och koldioxid som behövs vid ett 

släckningsarbete. 

Gällande utveckling och testning vore det intressant att undersöka påföringsmetoder för 

flytande kväve. Den metod som benämns i denna rapport är en väldigt simpel sådan men 

lovande påföringsteknik ifall ytterligare resurser kan läggas på att utveckla den. Vid denna 

tidpunkt utlovade inte påföringsmetoden en empirisk pålitlig metod för detta projekt. Värt att 

nämna dock är att metoden kan utvecklas avsevärt. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur flytande kväve och koldioxid skulle fungera 

som släckmedel ihop vid en konstruktionsbrand. Flytande kväve tillsammans med koldioxid 

kan snabbt sänka temperaturen i väggkonstruktionen vid applicering. Efter ett tag kan det 

dock antas att de skiljer sig åt eftersom flytande kväve omvandlas snabbare till kvävgas än 

den torr-is som sublimerar till koldioxid.  

Vid liknande försök i framtiden kan det vara fördelaktigt att undersöka hur en brand uppför 

och sprider sig inne i en väggkonstruktion utan att applicera någon form av släckmedel. I 

denna vägg skulle det även vara lämpligt att montera termoelement för att observera 

temperaturutvecklingen.  
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7. Slutsatser  

Att applicera flytande kväve eller koldioxid, i fast fas, i väggkonstruktioner ger temporärt en 

signifikant temperaturminskning i den del av konstruktionen där släckmedlet används. 

Temperatursänkningen i kombination med kvävningseffekten visar sig vara en 

tillfredställande släckningsmetod eftersom branden slocknar i nästintill alla försök. Detta visar 

även på att flytande kväve och koldioxid är att föredra som släckmedel vid 

konstruktionsbränder jämfört med PGA. 

 

Trots de låga temperaturerna vid användning av bägge dessa släckmedel kunde inga 

bestående skador observeras på konstruktionerna.  

 

Slutsatsen för denna rapport är att flytande kväve anses vara ett effektivt släckmedel vid 

konstruktionsbränder och det optimala av de två som undersöktes, men även att koldioxid kan 

agera som ett bra släckmedel. Problematiken med koldioxid, vilket belysts tidigare, är dess 

tendens att stanna lokalt på det område där släckaren appliceras. För att styrka dessa slutsatser 

finns det ett behov av ytterligare forskning och arbete för att hitta de mest optimala 

lösningarna.  
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