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Abstract 
 
An evaluation of antifreeze for automatic sprinkler 
systems. BRANDFORSK project 631-961 
 
Where wet-pipe sprinkler systems are subject to freezing, an antifreeze can be used. This has become quite 
common in Sweden, especially within the saw mill industry. NFPA 13 recommends the use of glycerine, 
diethylene glycol, ethylene glycol, propylene glycol or calcium chloride. However, concerns have been 
raised whether or not some of these antifreezes contribute additional energy to an established fire upon 
sprinkler activation. This could potentially result in an excessive number of operating sprinklers. To 
investigate this a theoretical analysis and experimental study was initiated. In addition, questions regarding 
health, environmental issues, freeze point depression, corrosion, viscosity and cost were studied for a number 
of potential antifreezes. The following antifreeze solutions were selected for the experimental study; 
 
• calcium chloride 
• ethanol 
• glycerine 
• methanol 
• potassium acetate 
• propylene glycol 
• urea 
 
The fire tests were conducted in an intermediate scale. A burning wood crib was used as the fire source and 
the antifreeze solution was evenly distributed above it with spray nozzles. The heat release rate was measured 
continuously using oxygen depletion calorimetry. The results were compared to tests using water only. The 
conclusions were based on the total energy released over the ten minute period when water or antifreeze was 
applied. Two tests were conducted with each of the antifreeze solutions. The philosophy was to do one test 
with a mass concentration that provided for a freezing point of -15°C and another test with a mass 
concentration corresponding to -30°C. The exceptions from this philosophy were the tests with urea which 
were done at concentrations corresponding to -10°C and -15°C, respectively, and potassium acetate where 
only one test was conducted at a concentration valid for at least -33°C. 
 
The results show that only two of the antifreeze solutions tested are comparable to or better than water only, 
namely calcium chloride and potassium acetate. 
 
The other antifreeze solutions tested resulted in a significant increase in heat release rate of the fire source. In 
some cases the energy released under the ten minute period of application was 1,5 - 2 times higher than that 
found when pure water was used. These results correlated well with the theoretical calculations. It is clear 
that these antifreeze cannot be recommended for use in sprinkler systems, unless the total amount (volume) is 
very limited. 
 
The report identifies areas where additional research are needed. These areas include, but are not limited to, 
an investigation of potential for corrosion and viscosity at low temperatures for potassium acetate. 
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Sammanfattning 
 
Sprinklersystem av typen våtrörsystem bör inte användas i kalla utrymmen. Det före-
kommer dock att frysskyddsmedel blandas till vattnet så att vattnets fryspunkt sänks. I 
Sverige har det traditionellt sett inte varit så vanligt förekommande. På senare år har dock 
ett flertal sprinklersystem i ouppvärmda lokaler, framförallt inom sågverksindustrin, 
försetts med frysskyddsmedel. 
 
Målsättningen med detta projekt var att undersöka hur olika alternativa frysskyddsmedel 
påverkar ett brandförlopp. Dessutom diskuteras andra aspekter som bör beaktas, till 
exempel ut miljö- och hälsosynpunkt, risk för korrosion, viskositet och kostnad. 
 
Projektet inleddes med en litteraturstudie för att undersöka vad som tidigare gjorts inom 
området. Baserat på denna studie valdes sju olika frysskyddsmedel ut för brandförsök där 
deras energibidrag jämfördes med rent vatten. Totalt provades sju frysskyddsmedel; 
 
• Etanol 
• Glycerin 
• Kalciumklorid 
• Kaliumacetat 
• Metanol 
• Propylenglykol 
• Urea 
 
Det bedömdes tillräckligt att utföra två försök med varje frysskyddsmedel. För de flesta 
av frysskyddsmedlen användes en masskoncentration som motsvarade en fryspunkt om -
15°C respektive -30°C. Undantag från denna filosofi var försöken med urea där två 
försök gjordes med en masskoncentration som motsvarade -10°C respektive -15°C och 
kaliumacetat där ett försök gjordes med en masskoncentration som minst klarar -33°C. 
 
Endast två av de frysskyddsmedel som provades ger inte något egentligt energibidrag 
jämfört med rent vatten, kalciumklorid och kaliumacetat. Detta är helt i enlighet med de 
beräkningar av energibidragen som gjordes innan försöken. 
 
Propylenglykol, glycerin, etanol och metanol ger vid de koncentrationer som provats alla 
ett kraftigt bidrag till brandens intensitet. Av den anledningen kan man direkt säga att 
samtliga dessa frysskyddsmedel bör undvikas i sprinklersystem, förutsatt att den totala 
mängden inte är mycket begränsad. Bidraget från urea är acceptabelt om koncentrationen 
understiger cirka 28 % (-10°C), men inte vid högre koncentrationer. Vissa av dem har 
också andra egenskaper som inte är önskvärda. Metanol har sämre miljö- och hälso-
egenskaper än de övriga. Urea och glycerin har relativt bra miljöegenskaper. Nackdelen 
med urea är dels att det inte klarar att ge lägre fryspunktsänkning än cirka -17°C, 
dessutom kan ammoniak bildas vid brand. Glycerin kan bilda ämnet akrolein vid brand 
som är starkt frätande på ögon och lungor. 
 
Sökord: Sprinklersystem, frysskyddsmedel, glykol, alkoholer, salter 
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1 Inledning 
 
1.1 Projektets bakgrund 
 
I utrymmen där frysrisk föreligger används normalt sprinklersystem av typen torrör-
system. Principen bygger på att rörsystemet är fyllt med luft under tryck nedströms 
torrörlarmventilen och med vatten under tryck uppströms ventilen. När en sprinkler 
arkiveras strömmar luften ut, vilket gör att ventilen öppnar och vatten strömmar in i 
rörsystemet. Detta innebär att det finns en tidsfördröjning från det att första sprinkler 
aktiveras till dess att vatten börjar påföras branden. 
 
För att kompensera för att fler sprinkler riskerar att aktiveras ökas därför den 
dimensionerande verkningsytan, vanligen med 25 - 30 %. Dessutom finns det krav på en 
maximal tillåten volym hos rörsystemet, för att minska tidsfördröjningen innan vatten når 
branden. 
 
Ett alternativ i ej frostfria utrymmen är att våtrörsystem förses med frysskyddsmedel så 
att vattnets fryspunkt sänks. I Sverige har det traditionellt sett inte varit så vanligt före-
kommande. På senare år har dock ett flertal sprinklersystem i ouppvärmda lokaler, 
framförallt inom sågverksindustrin, försetts med frysskyddsmedel. Så vitt känt är det 
propylenglykol som använts. 
 
Det är inte helt ovanligt att sprinklersystem fryser sönder. I Räddningsverkets 
sammanställning av insatsstatistik för år 1997 [1] finns 88 fall redovisade där 
sprinklersystem som frusit sönder orsakat automatlarm. 80 av fallen inträffade inom 
industrin, fem av fallen i allmänna byggnader och tre fall i andra typer av byggnader. 
Totalt svarade de här fallen för 0,3 % av alla automatlarm som inte orsakats av brand. 
 
National Fire Protection Association (NFPA) publicerar detaljerade rekommendationer 
för installation av sprinklersystem i dokumentet NFPA 13 [2]. Man har ett underkapitel 
som rör val av frysskyddsmedel och även andra detaljer hur sprinklersystemet bör 
utformas bland annat vad gäller avtappningsventiler och expansionskärl. De 
frysskyddsmedel som NFPA 13 rekommenderar är glycerin, propylenglykol, 
etylenglykol, dietylenglykol och kalciumklorid. Man rekommenderar att rörvolymen 
begränsas till maximalt 150 L. Denna rörvolym motsvarar ett sprinklersystem med i 
storleksordningen 20 - 25 sprinkler. Antalet är beroende på riskklass och andra faktorer, 
men i praktiken rör det sig alltså om ganska begränsade rörsystem. 
 
I NFPA 13 hävdas att de frysskyddsmedel som rekommenderas har utvärderats och 
bevisats inte bidra till brandutvecklingen. Eftersom det inte har gått att hitta något 
bakgrundmaterial till detta fanns det alltså anledning att göra mer fördjupade studier. Ett 
annat skäl är att önskemål finns att använda frysskyddsmedel i rörsystem med större 
volym än 150 L. 
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1.2 Projektets målsättning 
 
Målsättningen med projektet var att undersöka hur olika alternativa frysskyddsmedel 
påverkar ett brandförlopp, och dessutom vilka andra aspekter som bör beaktas, till 
exempel ur miljö- och hälsosynpunkt. 
 
 
1.3 Projektets genomförande 
 
Projektet inleddes med en litteraturstudie för att undersöka vad som tidigare gjorts inom 
området. Information söktes i flera databaser och hos flera patentverk. Dessutom togs 
kontakter med brandlaboratorier i andra länder för deras synpunkter. Sökningen 
fokuserades på kombinationen frysskyddsmedel och användningsområdet släcksystem 
eller brand. 
 
Det finns en del information att hämta, bland annat finns ett antal patent på 
frysskyddsmedel som är speciellt utvecklade för fasta släcksystem eller för 
handbrandsläckare. 
 
Efter litteraturstudien avgjordes vilka av frysskyddsmedlen som var intressanta att gå 
vidare med för brandförsök. Här bedömdes om frysskyddsmedlet hade förutsättningar att 
ur en rent praktisk och ekonomisk synvinkel komma till verklig användning. 
Bedömningen inbegrep bland annat kostnad, löslighet i vatten, fryspunktsänkning vid 
olika koncentrationer, miljö- och hälsoaspekter och viskositet. Även om denna 
bedömning av de olika kandidaternas egenskaper var långt ifrån fullständig gick det att 
sortera bort ett antal frysskyddsmedel som inte bedömdes vara intressanta. Bland annat 
sorterades alla frysskyddsmedel som bestod av fler än en ingrediens, utöver vatten, bort. 
 
Arbetet gjorde dock ett faktum klart. Det är svårt att hitta ett frysskyddsmedel som 
uppfyller alla önskade egenskaper. De frysskyddsmedel som bedömdes vara intressanta 
redovisas i kapitel 2. Litteraturstudien indikerade att vissa av de frysskyddsmedel som 
valdes ut troligen skulle ge ett visst energibidrag vid brandförsöken. Trots detta togs de 
med, eftersom de redan används som frysskyddsmedel i sprinklersystem. 
 
Efter denna gallring vidtog brandförsöken, vilka redovisas i kapitel 3. 
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2 De frysskyddsmedel som provades 
 
Här redovisas de frysskyddsmedel som valdes ut för brandförsök. Frysskyddsmedlen är 
listade i bokstavsordning. Samtliga produktdata är hämtade från varuinformationsblad, 
Farligt Gods kort, etc. Sammanställningen är dock något bantad och om ytterligare 
information önskas hänvisas till dessa källor. Sammanställningen är kompletterad med 
den information som framkom i litteraturstudien och de resonemang som fördes när de 
olika frysskyddsmedlen valdes ut. 
 
I slutet av kapitlet finns en tabell med fysikaliska storheter som fryspunktsänkning, 
densitet, viskositet och beräknade energibidrag vid olika masskoncentrationer av 
frysskyddsmedlen. Även risken för korrosion diskuteras i separat underkapitel. 
 
De priser som redovisas gäller 1998 års prisnivå och är ungefärliga, exklusive moms. 
Priserna kan variera en del beroende på vilket kvantitet som köps och skall ses som en 
prisindikation om mängden motsvarar ett eller några fat. Samtliga de produkter som 
provades köptes från svenska leverantörer, förutom kaliumacetat som köptes från ett 
kemiföretag i England. 
 
2.1 Etanol 
 
Namn:   Etanol (även Etylalkohol, finsprit, industrisprit) 
Namn (eng):  Ethanol 
Kemisk formel: C2H5OH 
Användningsområden: Lösningsmedel, berusningsmedel 
Produktens form: Lättflyktig vätska 
Färg:  Färglös 
Lukt:  Karakteristisk, stickande lukt 
Flyktighet:  Lättflyktig 
Löslighet:  Fullständigt blandbar med vatten. Blandbar med de flesta 

organiska lösningsmedel. 
Hälsorisker:  Är måttligt hälsovådlig. Inandning av höga halter kan ge 

huvudvärk, trötthet, illamående avtrubbat omdöme och 
försämra reaktionsförmågan. Hudkontakt avfettar huden och 
ögonkontakt ger stark irritation. Förtäring i koncentrerad form 
medför sveda och ger liknande besvär som vid inandning. 
Denatureringsmedel vanligen obehagliga, men utgör normalt 
ingen ökad hälsorisk. 

Miljörisker:  Har troligen låg giftverkan på mark- och vattenlevande 
organismer. Är biologiskt lättnedbrytbart. Avlopps-
reningsverkens biologiska steg störs. 

Pris:  5 - 10 kr/kg i 99,5 % koncentration. 
 
Kommentarer: Fördelen med etanol är dess låga giftighet och lättlöslighet i vatten. Den 
rena produkten är mycket brandfarlig. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, 
skyddande fettbeläggningar samt material av gummi. 
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2.2 Glycerin 
 
Namn:   Glycerin (även Glycerol) 
Namn (eng):  Glycerine 
Kemisk formel: C3H5(OH)3 
Användningsområden: Hudvårdsprodukter 
Produktens form: Viskös vätska 
Färg:  Färglös 
Lukt:  Svagt sötaktig 
Flyktighet:  Svårflyktig 
Löslighet:  Blandbar med vatten. Hygroskopisk. 
Hälsorisker:  Liten hälsofara, men farligt att förtära i större mängder. 
Miljörisker:  Fullständigt biologisk nedbrytbart. Inga skadliga effekter på 

miljön har identifierats. 
Pris:  12 - 14 kr/kg i 99,7 % koncentration 
 
Kommentarer: Glycerin är en av de produkter som redan används som frysskyddsmedel i 
sprinklersystem och rekommenderas i NFPA 13. Bland annat säljer [3] ett amerikanskt 
företag en produkt som är baserad på glycerin. Försök [4] vid det finska brandlaboratoriet 
på VTT har visat att det krävdes dubbelt så mycket vatten/glycerin jämfört med enbart 
vatten för att släcka en brand i en träribbstapel. Underwriters Laboratories (UL) har 
använt vatten/glycerin i ett försök [5] med bostadssprinkler. Erfarenheterna från dessa 
försök är dock allt för begränsade för att dra några egentliga slutsatser. UL säger själva att 
fler försök krävs för att utvärdera glycerin som frysskyddsmedel. 
 
Trots ovanstående erfarenheter beslutades att studera glycerin dels för att få jämförelse-
data med de andra frysskyddsmedlen och dels för att glycerin alltså rekommenderas av 
NFPA. Till produktens fördelar hör att den har relativt sett bra miljöegenskaper och 
relativt harmlösa hälsorisker. En nackdel är att akrolein kan bildas vid termisk nedbryt-
ning, t ex vid brand. Akrolein är starkt giftigt och verkar frätande på lungor och ögon. 
 
 
2.3 Kalciumklorid 
 
Namn:   Kalciumklorid 
Namn (eng):  Calcium Chloride 
Kemisk formel: CaCl2 
Användningsområden: Vägsalt, köldbärare 
Produktens form: Fast ämne i form av flingor, pulver eller granulat 
Färg:  Vit 
Lukt:  Ingen 
Löslighet:  745 g/L vid 20°C 
Hälsorisker:  Irriterar hud och ögon vid kontakt 
Miljörisker:  Kan betraktas som relativt harmlöst. Inga speciella försiktig-

hetsåtgärder beträffande miljön krävs. 
Pris:  3 - 4 kr/kg (75 - 80 % koncentration) 
 
Kommentarer: Kalciumklorid är ett av de frysskyddsmedel som rekommenderas i 
NFPA 13, även om den praktiska användningen troligen är ganska begränsad. Till 
produktens fördelar hör att det har relativt sett bra miljöegenskaper och rätt harmlösa 
hälsorisker. Är dessutom billigt. 
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För lösningar där koncentrationen ligger nära mättnadskoncentrationen för de låga 
temperaturer som systemet utsätts för måste risk för utfällning av saltet beaktas. 
 
 
2.4 Kaliumacetat 
 
Namn:   Kaliumacetat 
Namn (eng):  Potassium Acetate 
Kemisk formel: CH3COOK 
Användningsområden: Avisningsmedel, köldbärare 
Produktens form: Vitt pulver 
Färg:  Vit 
Lukt:  Ingen 
Löslighet:  Lättlöslig i vatten 
Hälsorisker:  Låg, används som konserveringsmedel i matvaror 
Miljörisker:  Inga noterade 
Pris:  Cirka 15 kr/kg i 50 % lösning 
 
Kommentarer: Det har inte gått att finna särskilt mycket information om kaliumacetat. En 
av anledningarna är förmodligen att det är en ganska harmlös produkt. 
 
 
2.5 Metanol 
 
Namn:   Metanol (även Metylalkohol, träsprit) 
Namn (eng):  Methanol 
Kemisk formel: CH3OH 
Användningsområden: Tändvätska, lösningsmedel 
Produktens form: Vätska 
Färg:  Färglös 
Lukt:  Karakteristisk lukt 
Flyktighet:  Lättflyktig 
Löslighet:  Fullständigt blandbar med vatten 
Hälsorisker:  Förtäring medför risk för livshotande förgiftning och bestående 

blindhet. Inandning kan ge huvudvärk, trötthet, illamående, 
yrsel, etc. Höga halter kan efter flera timmar utan besvär ge 
kräkningar, buksmärtor, andnöd, synstörningar och medvets-
löshet. Hudkontakt avfettar huden, vilket kan ge hudsprickor 
och rodnad. Långvarig hudkontakt kan ge samma symptom som 
vid inandning. Ögonkontakt ger stark sveda och rodnad. 

Miljörisker:  Skadar levande organismer i vatten och mark. Skadar avlopps-
reningsverkens biologiska steg. Kan orsaka fiskdöd. Är biolo-
giskt lättnedbrytbart. Utsläpp till miljön skall om möjligt för-
hindras. Skall tas om hand som miljöfarligt avfall. 

Pris:  6 - 8 kr/kg 
 
Kommentarer: Nackdelen med metanol är dess giftighet. Den rena produkten är även 
mycket brand- och explosionsfarlig. Till fördelarna hör lättlösligheten i vatten och att det 
är billigt. Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande fettbeläggningar 
samt naturgummi och vissa syntetmaterial. 
 
 
2.6 Propylenglykol 
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Namn:   Propylenglykol (1,2-Propandiol, även Monopropylenglykol) 
Namn (eng):  Propylene Glycol (1,2-Propanediol) 
Kemisk formel: CH3CH(OH)CH2OH 
Användningsområden: Köldbärare, avisningsmedel 
Produktens form: Något trögflytande vätska 
Färg:  Färglös 
Lukt:  Nästan luktlös 
Flyktighet:  Svårflyktig 
Löslighet:  Fullständigt blandbar med vatten och alkohol. Hygroskopisk. 
Hälsorisker:  Är relativt harmlös. Ingen inandningsrisk föreligger på grund av 

ämnets låga ångtryck. Långvarig hudkontakt kan ev. ge irrita-
tion. Ögonkontakt kan ge övergående irritation. Förtäring av 
stora mängder kan ge illamående, yrsel och trötthet. 

Miljörisker:  Låg giftighet för vattenorganismer och landlevande däggdjur. 
Lättnedbrytbart. Utsläpp till miljön skall om möjligt förhindras. 
Skall tas om hand som miljöfarligt avfall. 

Pris:  12 -14 kr/kg i 99 % koncentration 
 
Kommentarer: Propylenglykol är en av de produkter som redan används som 
frysskyddsmedel i sprinklersystem och rekommenderas i NFPA 13. Bland annat säljer [3] 
ett amerikanskt företag en produkt som är baserad på propylenglykol. Till produktens 
fördelar hör att det har god löslighet i vatten samt relativt sett bra miljöegenskaper och 
relativt harmlösa hälsorisker. NFPA 13 rekommenderar även etylenglykol och 
dietylenglykol men de anses ha sämre miljöegenskaper varför propylenglykol bedömdes 
mer intressant att studera i detta projekt. Litteraturstudien visade att det har genomförts 
försök [6] med handbrandsläckare och olika koncentrationer etylenglykol. Dessa försök 
visade att det tar längre tid att släcka en brand i en träribbstapel ju högre koncentration 
som används. Beräkningar antyder att för samma fryspunktsänkning torde etylenglykol 
ge mindre energibidrag till en brand än propylenglykol. 
 
 
2.7 Urea 
 
Namn:   Urea (även Urinämne, Karbamid) 
Namn (eng):  Urea 
Kemisk formel: (NH2)2CO 
Användningsområden: Konstgödsel, avisningsmedel 
Produktens form: Fast ämne ofta i kornform 
Färg:  Vit 
Lukt:  Ingen 
Löslighet:  Lättlöslig i vatten, ca 100 g/L vid 20°C 
Hälsorisker:  Damm kan verka irriterande på luftvägar och på ögon. Vid 

kontakt, skölj med vatten. 
Miljörisker:  Omsätts relativt snabbt av naturligt förekommande mikroorga-

nismer. Kan dock bidra till övergödning av sjöar och vatten-
drag. 

Pris:  Kostar cirka 4 - 10 kr/kg i 25 - 40 kg säck 
 
Kommentarer: Nackdelen med urea är att det inte klarar att sänka fryspunkten lägre än 
cirka -17°C, därefter faller det ut. En annan nackdel är att urea i vattenlösning sönder-
faller långsamt till ammoniak och koldioxid. Ammoniak bildas även vid upphettning. 
Fördelen är de relativt goda hälso- och miljöegenskaperna och att det är relativt billigt. 
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2.8 Fysikaliska egenskaper och energibidrag 
 
För att få ett underlag för valet av lämpliga frysskyddsmedel gjordes en sammanställning 
av kända fysikaliska data, se tabell 1. Av omedelbart intresse är sambandet 
koncentration/fryspunktsänkning. Viskositeten som funktion av koncentrationen har 
också noterats i den mån data funnits tillgängliga. Det bör noteras att 
viskositetsangivelserna i tabellen gäller för 20°C. Vid låga temperaturer ökar viskositeten 
avsevärt. Värdena i tabell 1 är i huvudsak interpolerade värden från uppgifter i referens 
[7]. 
 
Tabell 1 Fysikaliska data för några frysskyddsmedelsblandningar 
 

Substans Koncentration 
[mass-%] 

Viskositet vid 
20 °C [cSt] 

Fryspunktsänkning 
ΔT [°C] 

Metanol 20,0 1,66 15,0 
 33,6 1,93 30,0 

Etanol 24,6 2,49 15,0 
 40,9 3,05 30,0 

Etylenglykol 29,9 2,10 15,0 
 45,3 3,12 30,0 

Propylenglykol ∼ 33,5 - 15 
 ∼ 49 - 30 

Urea 37,8 1,36 15,0 
 44,0 1,51 17,62 

Kalciumklorid 17,9 1,52 15,0 
 26,1 2,15 30,0 

Glycerin 39,1 3,31 15,0 
 56,9 8,20 30,0 

Kaliumacetat 50,0 - Minst 33 

 
Det förefaller rimligt att tänka sig att den organiska delen i en vatten/frysskyddsmedels-
blandning kommer att förbrännas i samband med släckning av brand. Därför har 
maximalt tillgängligt förbränningsvärme, liksom andelen vatten, beräknats för de aktuella 
blandningarna, se tabell 2. Referenstillstånd för förbränningsprodukterna från 
blandningens innehåll av organiskt bundet väte och kol är gasformigt vatten respektive 
koldioxid. Ingen hänsyn har tagits till bidrag från lösningsvärmen. För kaliumacetat har 
reaktionsprodukten antagits vara fast kaliumoxid, K2O. Bas för beräkning av 
förbränningsvärmen har varit förbrännings- och bildningsentalpier i referens [8]. 
 
Andel vatten respektive energibidrag är angivet per liter blandning i tabellen. Som 
framgår ger kaliumacetat lägsta bidrag bland de organiska komponenterna för jämförbar 
fryspunktsänkning. 
 
Man kan givetvis även vara intresserad av energibidraget per kg vatten. Ur det 
perspektivet är -30°C blandningen av glycerin/vatten sämst med 21,4 MJ per kg vatten 
följt av propylenglykol (20,9 MJ) och etanol (18,6 MJ). Bortsett från kalciumklorid ger 
kaliumacetat även räknat per kg det lägsta energibidraget, 6,1 MJ. 
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Tabell 2 Beräknat maximalt energibidrag 
 

Substans 
/ -Δhc  

Koncentration 
[mass-%] 

Densitet vid 
20 °C [kg/L] 

Andel vatten 
[kg/L] 

Energibidrag 
[MJ/L] 

Metanol 20,0 0,966 0,77 3,85 
19,93 MJ/kg 33,6 0,946 0,63 6,33 

Etanol 24,6 0,962 0,73 6,34 
26,80 MJ/kg 40,9 0,933 0,55 10,23 

Etylenglykol 29,9 1,038 0,73 5,29 
17,04 MJ/kg 45,3 1,058 0,58 8,17 

Propylenglykol 33,5 1,039 0,69 7,50 
21,65 MJ/kg 49,0 1,062 0,54 11,3 

Urea 37,8 1,104 0,69 3,78 
9,05 MJ/kg 44,0 1,124 0,63 4,48 

Kalciumklorid 17,9 1,157 0,95 - 
 26,1 1,240 0,92 - 

Glycerin 39,1 1,098 0,67 6,89 
16,06 MJ/kg 56,9 1,146 0,49 10,47 

Kaliumacetat 50,0 1,276 0,64 3,90 
6,08 MJ/kg     

 
 
2.9 Allmänt om risk för korrosion 
 
Risken för korrosion i system som kan betraktas som slutna, till exempel sprinklersystem, 
bestäms framförallt av hur systemet är utformat vad avser risk för inträngning av syrgas. 
Utan närvaro av syrgas sker ej någon korrosion och systemets livslängd kan därför i 
många fall anses vara helt beroende på systemets täthet mot syreinträngning. 
 
De olika frysskyddsmedlens egenskaper som korrosionsbefrämjare har naturligtvis också 
betydelse och de olika frysskyddsmedel som undersökts kan grovt sett indelas i följande 
tre kategorier: 
 
Kategori 1 bestående av blandningar av vatten och metanol eller etanol som alla är 
mindre korrosiva jämfört med vatten. 
 
Kategori 2 bestående av blandningar av vatten och propylenglykol, glycerin eller urea 
vilka alla är mer korrosiva jämfört med tidigare nämnda kategori av frysskyddsmedel. 
 
Kategori 3 bestående av vattenlösningar av salter som kalciumklorid eller kaliumacetat 
vilka är mest korrosiva av de frysskyddsmedel som provades. 
 
En låg temperatur undertrycker korrosion och bestämmer tillsammans med systemets 
grad av syreinträngning vilka konstruktionsmetaller som kan användas i kombination 
med aktuella slag av frysskyddsmedel. Då korrosionsinhibitorer oftast också tillsätts 
frysskyddsmedlen för att undertrycka korrosion spelar även dessas egenskaper in för att 
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kunna avgöra vilka metallegeringar som kan användas i kombination med ett visst frys-
skyddsmedel. 
 
Trots att de flesta av de undersökta frysskyddsmedlen är välkända är det svårt att finna 
relevanta data i litteraturen som skulle kunna ligga till grund för att bedöma olika 
metall/frysskyddsmedelkombinationers lämplighet ur livslängdssynpunkt, se till exempel 
”Handbook of Corrosion Data” [9]. Provning är därför att rekommendera i varje enskilt 
fall. 
 
En av de mest välkända provningsmetoderna i detta avseende beskrivs i ASTM 
standarden D 1384-80 ”Corrosion test for engine coolants in glassware”. I denna metod 
exponeras prover av olika metallegeringar helt nedsänkta i aktuellt slag av frysskydds-
medel med korrosionsinhibitorer tillsatt. Provningen sker under en längre tid varefter 
metallförlusten till följd av korrosionen bestäms. Exponeringen kan utföras i lösningar 
som hela tiden genomluftas under provningen eller under sådana förhållanden att någon 
genomluftning av lösningarna ej förekommer. Resultatet av testet ger underlag för val av 
lämpligaste metall/korrosionsinhibitor/frysskyddsmedel blandning. 
 
Betraktar man de tre kategorierna av frysskyddsmedel som definierats ovan kan man 
generellt sammanfatta deras egenskaper ur korrosionssynpunkt enligt följande; 
 
• Vattenblandningar av metanol eller etanol ställer inga speciella krav på metalliska 

konstruktionsmaterial jämfört med rent vatten. 
• Även glykoler utgör i sig ett gynnsammare korrosionsmedium jämfört med vatten. 

Dock sönderfaller glykoler långsamt varvid sura reaktionsprodukter bildas som är 
starkt korrosiva. Glykolers sönderfall påskyndas av metalljoner som järn och koppar. 
För användning i system där syreinträngning kan anses ringa bör därför korrosions-
inhibitorer tillsättas. Halt av dessa samt pH av bör kontrolleras regelbundet. 

• Som konstruktionsmaterial i kontakt med urea rekommenderas syrafast rostfritt stål i 
tidigare nämnda handbok [9]. 

• Saltlösningar är starkt korrosiva och användningen bör som regel därför begränsas till 
slutna system där syreinträngningen är mer eller mindre eliminerad och som en extra 
säkerhetsåtgärd bör inhibitorer tillsättas. Vad gäller kalciumkloridlösningar 
rekommenderas till exempel kromatinhibitorer och fastläggande av pH inom ett 
intervall mellan 7,0 och 8,5 i samband med användning i kombination med syrafast 
rostfritt stål [9]. Kalciumkloridlösningar är dock ett av de vanligaste förekommande 
kylmedlen i till exempel utomhusvärmepumpar, varför tekniken att undvika korrosion 
i samband med användningen av dessa är välkänd. Korrosionsdata för olika 
kalciumklorid/inhibitorlösningar kan hämtas från bland annat arbeten av Melinder och 
medarbetare [10, 11]. Kalciumkloridlösningar är generellt sett väsentligt mer 
korrosiva jämfört med kaliumacetatlösningar. Tyvärr har det inte gått att finna några 
korrosionsdata för kaliumacetatlösningar i litteraturen. 

 
Eventuella fortsatta insatser bör inriktas mot att ta fram korrosionsdata för kalium-
acetatlösningar samt bestämma lämpliga korrosionsinhibitorer. Ett sådant arbete bör 
förstås inriktas mot de metaller och metallegeringar som används i sprinklersystem och 
under betingelser som är så lika verkligheten som möjligt. 
 

3 Försök 
 
3.1 Försöksuppställning och försöksmetodik 
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Försöken genomfördes under SP-Brandtekniks möbelkalorimeter, med vars hjälp 
brandeffekt som funktion av tiden kan mätas. Som brandkälla användes en träribbstapel, 
bestående av 12 lager om åtta 730 mm x 40 mm x 40 mm trästavar. Träribbstapeln 
placerades på ett roterande bord, som normalt används för provning av brandsläckare i 
enlighet med SS 1192, Brandmaterial - Handbrandsläckare, utgåva 6, 1985-11-15. 
Försöksuppställningen visas i figur 1. 
 
Bordet roterar med 5 varv per minut och är försett med en propangasbrännare bestående 
av en rörslinga med ett antal borrade hål under en grusbädd. Vid försöken startades 
mätningarna vid tiden noll. Efter två minuter tändes gasen (gasflöde cirka 5,0 g/s). 
Gasbrännaren tilläts brinna i tre minuter varefter gastillförseln stoppades, slanganslut-
ningen lösgjordes och bordet började roteras. Efter ytterligare en minut startades 
påföringen av vatten/frysskyddsmedel. Avsikten var sedan att påföringen skulle pågå i tio 
minuter. 
 
 

 
 
 
Figur 1 Försöksuppställning vid brandförsöken 
 
Vattenapplikatorn utfördes av 1” (25 mm) stålrör och var försedd med fyra stycken 
munstycken med ett inbördes avstånd om 450 mm x 450 mm. Munstyckena var placerade 
cirka 150 mm ovanför träribbstapeln överkant. De munstycken som användes var av 
fabrikat Lechler med beteckningen 460.368.30.CA. Munstyckena hade en 
spridningsvinkel på 120° och en minsta munstycksöppning (diameter) om 0,70 mm. För 
att mäta och kalibrera påföringsmängden användes en kvadratisk balja om 730 mm x 
730 mm. Påföringsmängden baserades på massflödet vatten/frysskyddsmedel (den 
uppsamlade mängden vägdes med våg). Påföringsmängden mättes såväl innan som efter 
varje försök för att säkerställa att munstyckena inte sattes igen under försöken. 
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Vatten/frysskyddsmedel fylldes i ett tryckkärl (nominell volym 150 L). Till tryckkärlet 
anslöts tryckluft via en tryckreduceringsventil. Genom att justera lufttrycket kunde önskat 
flöde erhållas. Vatten/frysskyddsmedelsblandningen hade rumstemperatur. 
 
Tre referensförsök med vatten gjordes. I detta fall justerades vattentrycket till 3,0 bar 
vilket gav ett vattenflöde om 2,95 L/min. Detta motsvarade en beräknad vattentäthet om 
5,5 mm/min över träribbstapelns topp. Samma påföringsmängd, 2,95 kg/min, 
vatten/frysskyddsmedel användes. I vissa fall fick trycket ökas något för att kompensera 
för den ökade viskositeten jämfört med vatten, i andra fall sänktes trycket på grund av 
den högre densiteten. 
 
Det bedömdes tillräckligt att utföra två försök med varje frysskyddsmedel. För de flesta 
av frysskyddsmedlen användes en masskoncentration som motsvarade en fryspunkt om 
-15°C respektive -30°C. Undantag från denna filosofi var försöken med urea där två 
försök gjordes med en masskoncentration som motsvarade -10°C respektive -15°C och 
kaliumacetat där ett försök gjordes med en masskoncentration som minst klarar -33°C. 
Nedanstående tabell redovisar de försök som gjordes. 
 
Total genomfördes 19 brandförsök. Av olika anledningar misslyckades försök 1, 7 och 15 
varför dessa har utelämnats i tabellen. 
 
Tabell 3 Försöksprogram vid brandförsöken 
 

Försök Frysskyddsmedel Koncentration 
[mass-%] 

Ungefärlig 
fryspunktsänk-

ning ΔT [°C] 

2 Vatten - 0 
3 Vatten - 0 
4 Metanol 24,0  15 
5 Metanol 33,6  30 
6 Etanol 24,6  15 
8 Propylenglykol 33,5  15 
9 Propylenglykol 49,0  30 

10 Urea 27,8  10 
11 Kalciumklorid 17,9  15 
12 Kalciumklorid 26,1  30 
13 Etanol, repetition 40,9  30 
14 Vatten - 0 
16 Urea 38,0  15 
17 Kaliumacetat 50,0  Minst 33* 
18 Glycerin 39,0  15 
19 Glycerin 57,0  30 

*) Ett prov placerades i frys med temperaturen -33°C utan att frysa. Troligen klarar denna 
blandning ned mot -40°C. 
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3.2 Försöksresultat och observationer 
 
Under den del av brandförloppet när gasbrännaren användes stabiliserades brandeffekten 
på en nivå runt 1100 kW, när gasen slogs av sjönk brandeffekten till cirka 800 kW. 
 
Den vattenmängd som användes reducerade brandeffekten till mellan 500 - 600 kW. En 
lagom nivå eftersom branden markant dämpades utan att förlora för mycket i intensitet. I 
det enskilda försöken stabiliserades brandeffekten relativt väl under de åtta första 
minuterna, när bränslet förbrukades avtog effekten dock snabbt under de två sista 
minuterna. Till detta bidrog att innanmätet av träribbstaplarna var så utbränt i slutet av 
försöken att det rasade samman. Träribbstapelns yttre var dock mer intakt. Alla tre 
referensförsök med rent vatten låg resultatmässigt relativt väl samlade. 
 
Droppstorleksfördelningen från de munstycken som användes är sannolikt mindre jämfört 
med en sprinkler. Om detta påverkar resultaten är okänt. Av flera skäl har det troligen 
ingen betydelse alls i detta fall. För det första satt munstycken nära träribbstapelns topp 
och när vattensprayen träffar rinner vattnet igenom stapeln. För det andra gjordes inga 
visuella observationer av att vattendropparna i sprayen brann, innan de träffade 
träribbstapeln, förutom i försöken med etanol. 
 
I några av försöken bildades mindre poolbränder under och på sidan av träribbstapeln. 
Detta inträffade i båda försöken med propylenglykol och glycerin. I försöken med 
kalciumklorid och kaliumacetat bildades ett vitt pulver under träribbstapeln. Pulvret 
analyserades inte. 
 
För att jämföra resultaten från försöken beräknades den energi som utvecklades under de 
tio minuter som vatten/frysskyddsmedel påfördes branden. Både den konvektiva och den 
totala energin beräknades, se nedanstående tabell. 
 
Vid bedömningen av resultaten, speciellt om man inbördes jämför de olika 
frysskyddsmedlen, måste man beakta att försöksresultaten har en viss spridning på grund 
av en viss onogrannhet i mätutrustning. Mindre variationer mellan försöken som till 
exempel en viss skillnad i virkets fuktighet, påföringsmängd och spridningsbild från 
munstyckena spelar också in. Till det kommer vissa slumpmässiga variationer. 
 
Om man jämför de tre referensförsöken med vatten skiljer det cirka 25 % mellan högsta 
och lägsta konvektiva energi och 12 % mellan högsta och lägsta totala energi. För 
ändamålet är noggrannheten fullt tillräcklig. Nedanstående slutsatser baserades på en 
jämförelse mot medelvärdet av de tre referensförsöken. 
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Tabell 4 Försöksresultat 
 

Försök Frysskydds-
medel 

Ungefärlig 
fryspunktsänk
-ning ΔT [°C] 

Konvektiv 
energi [MJ] 

Total energi 
[MJ] 

2 Vatten - 225 370 
3 Vatten - 197 330 
4 Metanol 15 323 483 
5 Metanol 30 339 517 
6 Etanol 15 302 427 
8 Propylenglykol 15 330 493 
9 Propylenglykol 30 428 629 

10 Urea 10 233 371 
11 Kalciumklorid 15 199 312 
12 Kalciumklorid 30 226 356 
13 Etanol 30 446 673 
14 Vatten - 247 372 
16 Urea 15 344 461 
17 Kaliumacetat 33 219 340 
18 Glycerin 15 396 545 
19 Glycerin 30 444 596 

 
Grafer som visar brandeffekten som funktion av tiden, för varje försök, redovisas i 
Appendix A. 
 
Följande slutsatser kan dras från försöken. 
 
• Båda försöken med kalciumklorid visar att detta frysskyddsmedel inte ger något 

egentligt energibidrag jämfört med rent vatten. Man kan till och med skönja en viss 
förbättrad släckeffektivitet. 

• Kaliumacetat är jämförbart med vatten. 
• Urea ger ett marginellt energibidrag om masskoncentrationen är cirka 28 % (-10°C). 
• När masskoncentrationen är sådan att fryspunkten är -15°C ger etanol, glycerin, 

metanol, propylenglykol och urea ett konvektivt energibidrag mellan 1,4 och 1,8 
gånger högre än rent vatten. Den totala energin är mellan 1,2 och 1,5 gånger högre. 
Lägst energibidrag av dessa fem gav metanol, högst energibidrag gav glycerin. 

• När masskoncentrationen är sådan att fryspunkten är -30°C ger etanol, glycerin, 
metanol och propylenglykol ett konvektivt energibidrag mellan 1,5 och 2,0 gånger 
högre än rent vatten. Den totala energin är mellan 1,5 och 1,9 gånger högre. Lägst 
energibidrag av dessa fem gav metanol, högst energibidrag gav etanol. 

 



 
 
 
 
 

 

20

 

4 Slutsatser och diskussion 
 
Målsättningen med projektet var att undersöka hur olika frysskyddsmedel påverkar ett 
brandförlopp, och dessutom vilka andra aspekter som bör beaktas, till exempel ut miljö- 
och hälsosynpunkt. 
 
Projektet inleddes med en litteraturstudie för att undersöka vad som tidigare gjorts inom 
området. Sökningen fokuserades på kombinationen frysskyddsmedel och användnings-
området släcksystem eller brand. Baserat på denna studie valdes sju olika frysskydds-
medel ut för brandförsök där deras energibidrag jämfördes med rent vatten. Några av 
frysskyddsmedlen togs med trots att litteraturstudien indikerade att de sannolikt skulle ge 
ett visst energibidrag. Anledningen var att dessa frysskyddsmedel, framförallt 
propylenglykol och glycerin, i praktiken används i sprinklersystem och rekommenderas 
av NFPA 13. 
 
Alla de frysskyddsmedel som studerades har mer eller mindre bra miljö- och hälso-
egenskaper. 
 
En grundförutsättning när man väljer ett frysskyddsmedel bör förstås vara att det inte 
nämnvärt bidrar till att brandens intensitet ökar när sprinklersystemet aktiveras. Endast 
två av de frysskyddsmedel som provades uppfyller dessa krav, kalciumklorid och 
kaliumacetat, helt i enlighet med de beräkningar av energibidragen som presenterats i 
tabell 2. 
 
Propylenglykol, glycerin, etanol och metanol ger vid de koncentrationer som provats alla 
ett kraftigt bidrag till brandens intensitet. Av den anledningen kan man direkt säga att 
samtliga dessa frysskyddsmedel bör undvikas i sprinklersystem, förutsatt att den totala 
mängden inte är mycket begränsad. Bidraget från urea är acceptabelt om koncentrationen 
understiger cirka 28 % (-10°C), men inte vid högre koncentrationer. Vissa av dem har 
också andra egenskaper som inte är önskvärda. Metanol har sämre miljö- och hälso-
egenskaper än de övriga. Urea och glycerin har relativt bra miljöegenskaper. Nackdelen 
med urea är dels att det inte klarar att ge lägre fryspunktsänkning än cirka -17°C, 
dessutom kan ammoniak bildas vid brand. Glycerin kan bilda ämnet akrolein vid brand 
som är starkt frätande på ögon och lungor. 
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5 Förslag till fortsatta insatser 
 
Fortsatta insatser bör inriktas mot att ta fram ytterligare data för de två frysskyddsmedel, 
kalciumklorid och kaliumacetat som visats mest lämpliga att använda i sprinklersystem 
vad gäller energibidrag. Bland annat saknas information om viskositet vid olika koncent-
rationer och temperaturer. Det har heller inte gått att finna information om fryspunkt-
sänkning för kaliumacetat. 
 
Vad gäller risk för korrosion bör eventuella fortsatta insatser inriktas mot att ta fram 
korrosionsdata för kaliumacetatlösningar samt bestämma lämpliga korrosionsinhibitorer. 
Ett sådant arbete bör förstås inriktas mot de metaller och metallegeringar som används i 
sprinklersystem och under betingelser som är så lika verkligheten som möjligt. 
 
För kalciumklorid bör risken för utfällning studeras närmare för att undersöka behovet av 
kontinuerlig eller temporär cirkulation i rörsystemet. 
 
Det kan också tänkas att det finns andra frysskyddsmedel än de som studerats som kan 
vara intressanta att använda i sprinklersystem.  
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