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Förord 
 

Detta examensarbete utfördes under Ht -10 vid enheten Energiteknik och termisk processkemi 

(ETPC) vid Instutionen för Tillämpad fysik och elektronik, Umeå universitet. Examensarbetet omfattar 

30 poäng. 

Jag vill tacka min handledare Christoffer Boman och ETPC’s tekniker Ulf Nordström för all hjälp med 

genomförandet av detta arbete. Utöver dessa två vill jag även tacka resten av ETPC för några väldigt 

givande veckor Ht-10. 

 

 

Robin Nyström  
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Sammanfattning 
 

Ledande europeiska och amerikanska forskare har slagit fast att partiklar i emissioner från vedeldning 

("vedrök") och utsläpp vid småskalig biobränsleeldning generellt sett måste anses som skadligt för 

hälsan vid exponering, även i de låga halter som normalt förekommer i utomhusluften. Vad som dock 

saknas är kunskap kring hur denna "farlighet" förändras, och kan påverkas, då modern teknik 

används samt hur olika biobränslen förhåller sig i detta sammanhang. Skälet till att det är så viktigt 

med forskning inom området är eftersom det är beslutat i Europeiska Unionen att 2020 skall 20% av 

medlemsnationernas energibehov komma från förnyelsebara bränslen. Redan nu är det känt att 

stora delar av PM2,5 kommer från biomassaförbränning, främst småskalig sådan, och därav behövs 

forskning om vilka tekniker som har minst negativa effekter så att rätt teknik väljs när EU målet 

uppnås. Ett bra sätt att undersöka dessa frågeställningar är genom s.k. humanexponeringar där 

människor på ett kontrollerat vis exponeras för olika typer luftburna föroreningar, t ex vedrök och 

dieselavgaser. Syftet med detta examensarbete var därför att konstruera, utvärdera och undersöka 

olika delar och frågeställningar kopplat till ett sådant humanexponeringssystem vid ETPC, Umeå 

universitet.  

Under de tester som genomfördes i slutet av arbetet så visade det sig att systemet fungerar som det 

ska och att det går med lite erfarenhet av systemet att genomföra repeterbara försök i 

laborationsuppställningen i sin helhet. De problem som stöttes på var bland annat utspädningen av 

rökgaserna men till slut så hittades SEC100 som klarade de krav som ställs och med regelbundet 

underhåll så finns det inget som talar för att det kommer uppstå några problem med framtida 

exponeringar när denna används under samma förhållanden som under detta arbete. Ett annat 

problem var Omblandningen i kammaren som inte är perfekt, det var en viss skillnad i koncentration i 

de olika hörnen av kammaren, men utifrån de förutsättningar som fanns uppfylls de krav som ställts 

och systemet i sin helhet har under upprepade exponeringar visat sin duglighet.  
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Abstract 
 

Leading European and U.S. researchers have concluded that fine particles in emissions from burning 

wood ("wood smoke") and emissions from small-scale biomass burning in general must be regarded 

as harmful to health, even in the low concentrations normally found in outdoor air. However, what is 

lacking is knowledge about how this health risk is changing, and may be affected, when modern 

technology is used and how different biofuels relate in this context. The reason it is so important to 

do research in the area is because it is decided in the European Union that in 2020, 20% of the 

member nations energy needs will come from renewable fuels. It is already known that large parts of 

PM2,5 derives from biomass combustion (mainly small scale) and hence the need for research on what 

technologies that have the least negative effects so that the correct technology is chosen on the way 

to the goal. An important method to explore these issues is through controlled human exposures 

where different kinds of air pollution components can be used, e g wood smoke and diesel exhaust. 

The objective with this master thesis was therefore to construct, evaluate and elucidate different 

component is such an exposure set-up at ETPC, Umeå university.es. The control system has been 

tested and evaluated over several exposures and have fulfilled all the requirements set at the 

beginning of the work. 

During the tests conducted at the end of the work it turned out that the system is working properly 

and that it is possible with a little experience of the system to conduct repeatable experiments in the 

setup in its entirety. One of the problems encountered was the dilution of flue gases but when the 

ejector SEC100 was found it passed the requirements and with regular maintenance, there are no 

indications that there will be any problems with future exposures when used under the same 

conditions as during this work. Mixing in the chamber is not perfect but on the conditions that 

existed it met the requirements set and the system as a whole has during repeated exposures shown 

that it also fulfills all the requirements set at the beginning.   
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1. Bakgrund 
 

I två översiktsartiklar[1,2] har ledande europeiska och amerikanska forskare slagit fast att partiklar i 

emissioner från vedeldning ("vedrök") och utsläpp vid småskalig biobränsleeldning generellt sett 

måste anses som skadligt för hälsan vid exponering, även i de låga halter som normalt förekommer i 

utomhusluften. Under 1900 talet identifierades ett flertal incidenter där luft föroreningar kopplades 

ihop med fler döda och en ökad mängd personer inlagda på sjukhus. I December 1952 fick till 

exempel en period av kyla och vindstilla förhållanden en tjock smog av luftföroreningar att lägga sig 

över London, veckorna efter detta uppskattar medicinska rapporter att ungefär 4000 invånare dog i 

förtid på grund av detta. I senare gjorda uppskattningar har det framkommit att denna siffra kan vara 

så mycket högre som tre gånger detta. Denna incident hade en viktig inverkan på miljö forskning och 

ledde till en ökad medvetenhet om relationen mellan luftkvalitet och hälsoeffekter och även till 

strängare regler kring detta[3]. Vad som dock saknas är kunskap kring hur denna "farlighet" förändras, 

och kan påverkas, då modern teknik används samt hur olika biobränslen förhåller sig i detta 

sammanhang.  

En avgörande fråga, med intresse för såväl det vetenskapliga samhället som för myndigheter, industri 

och allmänheten, är hur partiklars olika egenskaper påverkar dess öde i atmosfären, klimatpåverkan, 

deponering i andningsvägarna, dess toxikologiska potential samt vilka möjligheter det finns att 

påverka detta genom bränsleval, processåtgärder och/eller reningsteknik. Detta är nödvändig 

information om det ska vara möjligt att bedöma påverkan på folkhälsan av olika föroreningskällor 

samt relatera olika tekniska och bränslemässiga förändringar till potentiell miljö- och hälsopåverkan. 

Undersökningar som har gjorts har visat att exponeringar för omgivande luftföroreningar kan 

associeras med ökad symptom i andningsvägarna, förvärrad astma och kronisk obstruktiv 

lungsjukdom, ökad dödlighet hos nyfödda, nedsatt lungtillväxt hos barn och även en ökad risk för 

hjärtinfarkt, stroke och förtidig död på grund av luft och kärl sjukdomar[4,5]. World Health 

Organization (WHO) har uppskattat att luftföroreningar orsakar cirka 2 miljoner för tidiga dödsfall i 

världen varje år, i Sverige motsvara detta ungefär 3500 (från transportsektorn) respektive 1800 

(lokalt genererade partiklar)[6].  

Luftföroreningar utomhus kommer från en mängd olika källor och består av både ämnen i gasfas och 

i partikelfas, hit räknas primära föroreningar som biomassa rök som avgaser från fordon och även 

sekundära föroreningar som bildas i atmosfären av de primära föroreningarna.  Ett stort problem har 

hittills varit att bestämma vilka komponenter i omgivande luft föroreningar som egentligen orsakar 

hälsoeffekter, diesel avgaser har länge trots varit en viktigt trafikrelaterad luftförorening men 

bidraget från de många olika källorna är inte fullständigt förstådd än. Det partikulära materialet (PM) 

tros vara ett viktigt bidrag till de observerade hälsoeffekterna, detta eftersom omgivningsluft 

innehåller höga mängder av detta. PM består av dels små förbränningspartiklar (aerodynamisk 

diameter <1µm) som kan härledas till motorer, industriella processer och förbränning av biomassa 

och dels av större mekaniskt genererade partiklar (aerodynamisk diameter >1µm) som genereras till 

exempel från vägslitage, slitage på däck bara för att nämna några. Dessa partiklar delas in i olika 

kategorier beroende på deras storlek; grova partiklar (PM10; aerodynamisk diameter <10µm), fina 

partiklar ( PM2,5; aerodynamisk diameter <2,5µm) och ultrafina partiklar (PM0,1; aerodynamisk 
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diameter <0,1µm). Detta spelar roll eftersom de olika partikelstorlekarna beter sig olika i omgivande 

luft, allt under PM10 räknas som inandningsbara partiklar men i regel gäller att ju mindre partikel 

desto längre ner i andningsvägarna kommer denna [7].  

Biomassa rök från bostadssektorn (uppvärmning och matlagning) består av en rad olika former 

förbränningsanläggningar till exempel pannor, kaminer och öppna eldstäder. I dessa används en rad 

olika bränslen som ved, pellets och flis, processen där dessa förbränns kan dessutom variera väldigt 

mycket beroende på fukthalt i bränslet, lambda värden i förbränningsprocessen och hur bränslet ser 

ut (vedträn kan till exempel variera väldigt mycket i storlek). Generellt så är partiklarna som 

genereras vid biomassaeldning fina partiklar (dvs. PM2,5; aerodynamisk diameter <2,5µm) dock så kan 

de kemiska egenskaperna hos dessa partiklar variera enormt tack vare tekniken som valts och 

bränslet men partiklarna kan delas in i tre huvudgrupper; organiskt kol, elementärt kol (sot) och 

oorganiska askpartiklar, alla med olika potential för biologiska respons.  

Det är lite känt om hur dessa toxikologiska responser påverkas av vilken teknik och 

förbränningsförutsättningar som används men det är mycket viktigt att ta reda på detta. Det är dock 

klarlagt att det finns mycket stora variationer tack vare detta, en rapport visar att eldning med stora 

vedinlägg i äldre pannor utan ackumulatortank genererar emissioner som är ca 30 ggr högre än för 

moderna vedpannor som eldas på ett riktigt sätt, och 50-100 ggr högre än motsvarande för väl 

fungerande pelletsbrännare/pannor[8]. Skälet till att det är så viktigt med forskning inom området är 

eftersom det är beslutat i Europeiska Unionen att 2020 skall 20% av medlemsnationernas 

energibehov komma från förnyelsebara bränslen. Redan nu är det känt att stora delar av PM2,5 

kommer från biomassa förbränning och därav behövs forskning om vilka tekniker som har minst 

negativa effekter  så att utveckling och implementering av rätt teknik, bränsle och system väljs när 

EU målet uppnås[9, 10]. 
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2.  Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete var att: 

 Designa och bygga ett styrsystem för att möjliggöra humanexponeringsstudier i ETPC´s 

laborationslokaler vid Umeå universitet. 

 

 Utvärdera olika utspädningssystem för att hitta ett sätt att stabilt och utan risk för 

igensättning kunna späda ut även svårhanterliga rökgaser (vedrök) 

 

 Undersöka hur omsättningstid och distributionssätt påverkar omblandning och 

uppehållstider i exponeringskammaren. 

 

 Använda systemet i en exponeringskampanj för att utvärdera dess funktion och 

applicerbarhet i verklig drift och säkerställa att systemet uppfyller de krav som ställts. 
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3. Metod 
 

Till försöken som systemet designas att köra under skall det dels användas en vedkamin och dels en 

pelletspanna. Vedkaminen är av en typ som är representerbar för större delar av de kaminer som 

finns i Sverige i dagsläget och pelletspannan är en Combifire 20 med en BeQuem 15D brännare. 

Combifire pannan används som referenspanna vid certifiering enligt P-märkning vid SP Sveriges 

tekniska forskningsinstitut. Eftersom dessa båda system har olika rökrör, rökgasfläktar och skorstenar 

var utspädningssystemet tvunget att vara flexibelt och lätt flyttbart för att exponeringar för olika 

rökgaser skall vara möjligt utan större ombyggnationer.  

De bränslen som eldas var i vedkamin experimenten björkved från en bonde just utanför Umeå. 

Veden var av ungefär samma storlek och uppskattas ha haft ungefär samma fukthalt, detta för att 

kunna ha repeterbarhet i alla försöken eftersom alla femton försökspersoner skall andas in så lika 

aerosol som möjligt. Till pelletsförsöken användes en stamveds pellet från Skellefteå Kraft. 

Under exponeringarna med försökspersonerna skall en mängd olika filterprovtagningar tas och 

utöver detta skall data från en stort antal av olika instrument loggas. Vissa av dessa instrument som 

till exempel TEOM används även som den parameter som styr exponeringen. I figur 1 ses en 

översiktsbild av systemet och vart de olika provtagningarna görs. För mer information om de olika 

instrumenten och filterprovtagningarna som genomförs under exponeringarna  se 3.6 respektive 3.7. 
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Figur 1. Schematisk bild över vedkamin och exponeringskammare där även de olika mät-

utrustningarna och filterprovtagningar finns med. 
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3.1 Vedkaminen 
Vedkaminen som används är en helt ny installation i labbet och därför var allt tvunget att byggas från 

början. Med början från vedkaminens topp där rökröret ansluts går gaserna upp för att passera en 

provtagningssträcka och slutligen ut i skorstenen där dessa släpps ut. För att hålla ett konstant 

undertryck i systemet så används i denna uppställning en ejektor fläkt vilken skapar ett sug utan att 

behöva dra "smutsiga" rökgaser genom fläktbladen, detta gör att rökgaserna inte behöver scrubbas 

vilket krävs i den uppställning som pelletspannan är ansluten till. Till detta system hör även en 

Lambdasond, en luftflödesmätare, fyra st termoelement och undertrycksmätning.  

Lambdasonden är en elektronisk sensor som mäter syrenivån i rökgaserna, detta gör den genom att 

mäta den spännings skillnad som uppstår genom två elektroder, en av dessa påverkas av den 

omgivande luften och den andra av rökgaserna. När mängden syrgas på elektrodernas båda sidor 

skiljer sig åt, bildas en spänning. [11] 

Med hjälp av lambda sonden och den luftflödesmätare som sitter på tillluften till kaminen (som är av 

självdragsprincip)  kan man o kan räkna ut en bränsle effekt under drift vilket är till stor hjälp under 

de pågående försöken. Denna luftflödesmätare är av typen varmtrådsgivare som ger en ström 

beroende på hur mycket den luft som passerar kyler, högre flöde ger mer vindavkylning och vice 

versa. De fyra termoelementen är till för att mäta temperaturerna i rökgaserna och är placerad enligt 

figur 2., detta för att få bekräftat att gaserna ligger på en lämplig temperatur för att förhindra 

tjärutfällning och att gaserna hamnar under daggpunkt i systemet. 

 
Figur 2. Bild över vedkaminen som används och de sondhål och termoelement som används.  
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3.2 Pelletspannan 
Till försöken där det eldas pellets används en Combifire 20 panna som tillverkas av VedSol AB. 

Pannan är vattenmantlad och används av SP som referenspanna vid P-märkning av pelletsbrännare. 

Brännaren som används till pannan är en BeQuem 15D (nominell effekt 15 kW) från Thermia och är 

en välbeprövad brännare som används till många försök vid ETPC. Den är mycket lättskött, lätt att 

optimera själv och pålitlig. Konstruktionen är mycket robust och undermatad, d v s pellets skruvas in 

mot brännkoppen och trycks där uppåt tills den når övre delen där primärluften tillsätts och pelletsen 

förbränns. Den värme som uppstår vid förbränningen i laborationsutrustningen tas om hand genom 

att med hjälp av en värmeväxlare värma kallvatten som sedans släpps ut i avloppet, detta på grund 

av att det inte är möjligt att använda värmen till något i de system som finns i huset. 

I uppställningen hålls med hjälp av en rökgasfläkt ett undertryck på 0,06mbar(6mmvp, ungefär vad 

en normal panna ligger på utan rökgasfläkt) i rökgaskanalen, denna fläkten är inte en ejektorfläkt 

som den som används i vedkamin uppställningen utan här måste gaserna skrubbas innan. Detta görs 

genom att använda en scrubber där gaserna sugs genom en vattendimma och kyls, ett annat skäl till 

detta är att vissa av bränslena som eldas i pannan behöver skrubbas innan dessa släpps ut för att 

renas från t ex SO2. I figur 3 nedan ses de punkter där termoelement, utspädningssystem och Testo 

(rökgasanalysatorn) ansluts till denna uppställning. 

 

 
Figur 3. Bild över pelletspannan som används och de sondhål och termoelement som används.  

TC 
TC 

TC 

 Testo 350XL 

Totalstoftsprovtagning 
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Sida 12 av 43 
 

3.3 Exponeringskammaren 
Epidemiologiska studier är väl lämpade för undersökningar av hälsoeffekter från luftföroreningar i 

stora populationer och områden. Det är dock stora begränsningar för att definiera vilka källor som 

ger specifika effekter och att studera effekter av framtida teknik/bränslen som inte används i stor 

skala ännu. Det är där som andra typer av hälsoeffektstudier som t ex kliniska studier i  

exponeringskammare kommer in. I kammaren kan de flesta parametrar varieras eller hållas 

konstanta vilket gör att det är möjligt att studera effekterna från varje enskild parameter. Nackdelen 

med detta är att det oftast är svårt att få igenom en större mängd försökspersoner och eftersom 

vissa parametrar stryks vid designen av försöken kan resultaten i vissa fall inte jämföras direkt med 

situationer i den riktiga världen.  

Vid designen av kammaren så togs hjälp av tidigare artiklar inom området där expertkunnande från 

bland annat aerosol fysiker, medicinsk personal och ventilations experter, de kriterier som bedömdes 

som viktiga var[12]: 

 Kammaren ska ha ett litet övertryck så att det med säkerhet inte läcker in omgivningsluft i 

kammaren så att med det med säkerhet är rätt aerosols som försökspersonen exponeras för. 

 Lufttillförseln bör kunna justeras och kontrolleras. 

 Tillförseln av mängden aerosol (provgas) till kammaren skall vara lätt att justera. 

 Hela systemet ska vara lätt att underhålla och rengöra. 

 Materialen i kammaren och fram till denna ska vara inerta för vatten och kemiska ämnen och 

skall ej heller innehålla eller frige allergiska, irriterande eller på andra sätt giftiga ämnen. 

Med detta i åtanke designades kammaren som en helkropps-kammare där väggmaterialet är 

plywood plattor som på den sidan som är in mot kammaren är täckt i rostfritt stål, detta eftersom 

materialet bedöms som nog inert och bidrar inte heller till statisk elektricitet (som till exempel teflon 

klädda väggar kunde leda till). I den väggen som är mot kontrollrummet finns även ett fönster på 

192x125cm för övervakning av försökspersonen, för att motverka klaustrofobi och annan 

obehagskänsla under vistelsen i kammaren och för att möjliggöra övervakning utifrån. För att få in 

ljus i kammaren sitter det även två stycken glaspartier i taket på vilka det ligger lysrörsarmaturer, 

detta eftersom det är önskvärt att ha så lite utrustning som möjligt inne i kammaren. Kammaren är 

även utrustad med en sluss innan man kommer in i själva exponeringsutrymmet för att minimera den 

"förorening" av aerosolen inne i kammaren. Frånluften sugs ut genom frånluftsdon inne i själva 

kammaren ut in i slussen där dessa sedan går ut från kammaren för att försökspersoner skall kunna 

gå in och ut utan att påverka aerosolen inne i kammaren. Inuti kammaren finns en cykel med 

elektriskt reglerbart motstånd för exponeringar där försökspersonen skall fås att ventilera och en stol 

för vila, utöver detta finns det utsug (tygon slang och kopparrör) för filterprovtagning och för 

instrumenten som finns på utsidan och även TEOM enheten. Själva kammaren är på 17 m3 med en 

sluss på 2,85 m3 ,rökgaserna går in genom tilluftsdonen i takhöjd längst in i kammaren och sugs ut 

genom frånluftsdon som är placerad i golvnivå i motsatta änden av kammaren, se figur 4 och 5. För 

att förhindra att luften går raka vägen mot frånluftsdonen från tilluftsdonen så är dessa inställda för 

att sprida aerosolen så mycket som möjligt och utöver detta är det i kammaren placerat en vanlig 

bordsfläkt. Detta med avsikt att skapa turbulens och därmed en god omblandning som skall medföra 

en homogen aerosol i kammaren. 
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Figur 4. Översikt och mått på kammaren 

 

Figur 5. 3D översikt av kammaren 

 

  

Utsug från slussen 

Inlopp till kammaren 
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3.4 Utspädningssystem 
 

 

Figur 6. Utspädningssystemet. 

För att suga och späda rökgaserna som skall in i kammaren används ett trestegs spädningssystem, 

från rökröret går rökgaserna in i en PTD (porous tube diluter), se figur 6, detta är helt enkelt ett rör 

med ett innerrör bestående av en porös metall som utspädningsluften kan passera igenom, se figur 

7. Det är här som primärspädningen sker och det är även här som det går att variera spädningen 

eftersom utspädningsluften in i PTD:n går att variera med hjälp av en massflödeskontroller, det enda 

kravet här är att utspädningen måste vara minst 6 gånger för att undvika att påverka partiklarna. 

 

 

Figur 7. PTD[13] 

Med enbart en PTD så fås det inget sugflöde och därav går det inte in några rökgaser i denna, därför 

används efter denna en ejektor för att skapa det sugflöde som krävs för att få in gaser i kammaren, i 

många andra uppställningar där gaserna inte behöver vara "opåverkade" så används en pump längst 

bak i systemet istället för en ejektor för att skapa detta sugflöde men eftersom gaserna skall in i 

kammaren efteråt går det inte att ha det i denna uppställning. En ejektor fungerar enligt Venturi 

effekten (ett särskilt fall av Bernoullis princip) som säger: 
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”När hastigheten på en fluid ökar så sänks dess tryck och omvänt” 

Detta medför att man med hjälp av enbart tryckluft, se figur 8, skapar ett sug utan att behöva dra 

rökgaserna genom någon form av fläkt eller annat som skulle kunna påverka dom[14]. Nackdelen med 

en ejektor är att det munstycke som skapar suget oftast är rätt litet och har svårigheter att klara av 

"smutsigare" rökgaser som till exempel vedrök där det är mycket sot och tjära och därav sätter 

ejektorn igen och tappar gradvis sin förmåga att suga in rökgaser.  

                         
Figur 8. Ejektor design. 

 

Det tredje spädsteget är när rökgaserna går in i ventilationskanalen och blandas med den 

ventilationsluft som går in i kammaren, detta är dock satt till ett fixt värde eftersom under testerna 

av kammaren så bestämdes det att omsättningen skulle vara 3 i timmen. 

  

Tryckluft 

Rökgaser Utspädda rökgaser 
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3.5 Styrsystem 
LabVIEW (förkortning för Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) är en platform 

och utvecklingsmiljö för det "grafiska" programmerings språket "G" från National Instruments, "G" 

släpptes ursprungligen redan 1986 till Apple Macintosh och är ett så kallat dataflow programmerings 

språk där exekveringen bestäms av strukturen hos de blockdiagram som ens applikations byggs av 

(liknande PLC programmering) och de olika blocken knyts ihop med hjälp av att man ritar ledningar 

mellan dessa[15], se figur 9, dessa block eller funktioner har sedan en grafisk representation i den 

frontpanel som applikationen styr ifrån, se figur 10.  

 

Figur 9. Del av det blockschema som vedkamin interfacet är byggt av. 

 

Det system som används till vedkaminen var en del av detta examensarbete och byggdes från 

grunden, det som syns i figur 10 är bara en del av programmet och på den fliken som syns visas 

temperaturerna i olika delar av systemet, undertryck, O2 från lambda sonden, bränsleeffekt, NOx, 

CO, TEOM värden, medelsvärdbildning av TEOM värden under körning och det går även att styra 

massflödet till PTD genom olika massflödeskontroller. Alla dessa värden loggas även till en textfil för 

att senare importeras till excel för lättare bearbetning av datan i dessa. Utöver detta ligger det i 

andra flikar mer detaljerad temperatur information, undertrycks information, möjlighet att styra 

rökgasfläkt mot ett önskat undertryck och loggning av fler instrument. 
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Figur 10. Del av vedkamin interface byggt i labview. 

Till det system som används till pellets pannan fanns det redan ett färdigt labview program och då 

detta fungerar så valdes det att fortsätta användas medans en nerbantad version av programmet för 

vedkaminen användes för loggning av TEOM, NOx och CO.  
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3.6 Instrument 
För att kunna övervaka alla parametrar i kammaren, dels av hälsosynpunkter och dels för att kunna 

garantera reproducerbarhet, användes en uppsjö av instrument. I denna sektion nämns lite om vad 

för några instrument som används och hur dessa fungerar och även lite om varför det behövs 

övervakning. 

3.6.1. NOx 

För att övervaka kvävemonooxid (NO) och kvävedioxid (NO2) halten i kammaren används en CLD700 

från Ecophysics som med hjälp av kemiluminiscens kan mäta så låga halter som 0,001ppm. NOx 

framställs från reaktionen mellan kväve och syre vid förbränning, speciellt vid förbränning vid höga 

temperaturer. En betydande del av alla NOx utsläpp kommmer från förbränningsmotorer, och då 

speciellt från diesel, men ungefär 20% av de globala utsläppen kan härledas till biomassa förbränning 

i större anläggningar. Hälsoeffekter från dessa utsläpp är i första hand smog och surt regn men 

orsakar även bland annat skador i lungvävnad vid inandning, förvärrad astma, emfysem och bronkit. 

NOx reagerar även med VOC i solljus och bildar ozon som är en giftig gas som är skadligt för växter 

och djur. [16] 

3.6.2 Kolmonoxid (CO) 

För att övervaka kolmonoxid halten i kammaren används primärt en UNOR6N från Maihak utöver 

detta används en MC400 från Monicon Technology som ett kolmonoxid larm ifall för höga halter i 

kammaren uppnås, denna är helt separat från alla andra system och börjar tjuta när halterna i 

kammaren börjar närma sig det som är skadligt för att ifall alla andra system lägger av finns det 

åtminstone en backup för att kunna säkerhetsställa att försökspersonen i kammaren inte kan få för 

höga doser kolmonoxid. 

Kolmonoxid bildas genom partiell oxidation av kolhaltiga ämnen, det vill säga när det inte finns 

tillräckligt med syre för att producera koldioxid (CO2), t.ex. vid förgasning eller av en 

förbränningsmotor i ett slutet utrymme. I närvaro av syre brinner kolmonoxid med en blå låga och 

producerar då koldioxid. Kolmonoxid kan vara mycket skadligt att andas in, dock är mekanismen 

bakom dess giftighet komplex och inte fullt förstådd men den viktigaste aspekten är att kolmonoxid 

binder till de röda blodkropparna starkare än syre gör och omvandlar hemoglobin till 

karboxihemoglobin, vilket är mycket mer ineffektivt för att leverera syre till kroppens vävnader. 

Detta tillstånd kallas anoxemia (syrebrist i blodet).  

Så låga halter som 667 ppm kan orsaka att upp till 50% av kroppens hemoglobin konverteras till 

karboxihemoglobin. Detta resulterar i att en hög exponering snabbt kan leda till syrebrist även om 

man andas ren luft direkt efteråt. På grund av detta så användes Arbetsmiljöverkets gränsvärden på 

35ppm i max åtta timmar som max värde för att vara på den säkra sidan. 

De vanligaste symtomen på kolmonoxid förgiftning kan likna andra typer av förgiftningar och 

infektioner, inklusive symtom som huvudvärk, illamående, kräkningar, yrsel, trötthet och en känsla av 

svaghet. Neurologiska tecken omfattar förvirring, desorientering, synstörningar, synkope och 

kramper. [17] 
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3.6.3 Flame ionization detector (FID) 

En flamm joniseringsdetektor är en sorts gas detektor som används i gaskromatografi för att mäta 

kolväten och andra brandfarliga beståndsdelar och för dessa ämnen är tekniken väldigt känslig. 

Nackdelen är att det är en destruktiv teknik, det vill säga alla komponenter som detekteras förstörs i 

processen, detta kan vara en problem om gasmängden är begränsad och fler analyser behövs. I den 

uppställning som tekniken används i under detta examens arbete är detta dock inget problem. Som 

namnet antyder detekterar en FID joner som genereras av en vätgas-luft flamma som pyrolyserar de 

organiska beståndsdelarna i provgasen och på detta sättet generar positivt laddade joner och 

elektroner. Dessa mäts sedan med hjälp av en negativ elektrod ovanför flamman som drar till sig 

jonerna som när de träffar elektroden skapar en ström som kan relateras till mängden kol som 

reducerats i flamman[18,19]. Skälet till att kolväten mäts är att det är ett sätt att se hur det brinner, vid 

bra förbränning så är det mindre kolväten än vid dålig förbränning och därmed är detta en mycket 

bra parameter att ha koll på. 

3.6.4 Tapered element oscillating microbalance (TEOM) 

Grundläggande fysik, genom Newtons andra lag, fastställer att kvantifiering av massa som bestämts 

dynamiskt via en tröghets teknik är identisk med samma massa som bestämts statiskt med hjälp av 

en gravimetrisk metod. Det är detta som TEOMet utnyttjar. Detektorn består av ett filter som har 

placerats längst ut på ett ihåligt rör. Hela detta rör oscilleras sedan vid dess egna resonans frekvens 

som bestäms av massan på filtret. Genom detta filter dras sedan provgasen, med hjälp av det ihåliga 

röret, och ändrar därmed massan hos filtret och därmed också den frekvens som röret oscillerar i och 

på detta sätt kan detektorn mäta den ackumulerade massa hos filtret utan att detta behövs vägas. 

Med hjälp av massan och den volym gas som dras igenom per tidsperiod räknas sedan partikel mass 

koncentrationen ut och det är till detta som TEOMet används till i kammaren, tekniken tar helt enkelt 

bort den mass kalibreringsosäkerheten som de system som inte mäter massan direkt har och 

eliminerar även risken för felaktig filterhantering vid vägning och ger massan i nästintill realtid. För 

en mer komplett beskrivning av hur TEOM tekniken fungerar se Patashnick & Rupprecht[19].    
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3.6.5 Scanning mobility particle sizer  (SMPS) 

I kammaren mäts även koncentrationen av fina partiklar och dessas storleksfördelning med hjälp av 

ett SMPS system, denna sorts instrument används omfattande i en mängd olika aerosol relaterade 

applikationer som nanoteknik forskning, atmosfärs och klimatstudier, luftkvalitets mätningar och 

som ett sätt att mäta föroreningar bara för att nämna några. Ett SMPS system består av två olika 

instrument som kombineras för att uppnå önskat resultat, först en differential mobility analyzer 

(DMA), se figur 11, som funkar som en elektrisk spektrometer som delar upp partiklarna efter deras 

elektriska rörlighets diameter (dvs. vid en viss spänning passerar bara partiklar av en viss storlek 

igenom). Efter detta så skickas partiklarna vidare till en condensation particle counter (CPC) där 

aerosolen först passerar en mättad n-Butanol ånga som efter kylning för partiklarna att växa genom 

kondensering till ungefär 10μm för att sedan räknas optiskt med hjälp av ljusspridning en och en. 

DMAn gör därför svep där den går igenom det spännings intervall som ställts in och CPC:n räknar hur 

många partiklar av varje storlek som finns i aerosolen. I denna uppställning användes en DMA (model 

3071A, TSI Inc, USA) och en CPC (model 3010, TSI Inc, USA).[20,21] 

 

 
Figur 11. Schematisk illustration av en cylindrisk DMA liknande den TSI 3071 DMA som användes[19] 
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3.7 Filterprovtagning 
I kammaren provtogs det en mängd olika filter för att karakterisera partiklarna i den aerosol som 

försökspersonerna blev exponerade för. Här följer en kortare sammanfattning av hur dessa olika 

filtermetoder går till och varför dessa utförs; 

3.7.1 Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) 

Provtagning och analyser av semi-volatila and partikulära polycykliska aromatiska kolväten togs även 
från kammaren. Det partikulära uppsamlades på kvartsfiberfilter och det semi volatila i 
polyuretanskum puffar som sedan skickades iväg på analys vid Analytisk Kemi vid Stockholms 
universitet. Efter provtagning och diverse metoder för att få ut det önskvärda ur dessa puffar 
analyseras och kvantifieras dessa med hjälp av gas kromatografi-massspektrometri (GC-MS). Skälet 
till att man vill göra detta är att polycykliska aromatiska kolväten är potenta luftföreningar överlag 
men vissa av dessa har även identifierats vara cancerframkallande, mutagena och teratogena. För att 
läsa mer om analys metoden se material av docent Roger Westerholm vid Stockholms 
universitet[22,23,24]. 
 

3.7.2 Totalstoft (TS) 

För att bestämma total masskoncentration av partiklar i rökgaserna gjordes filterprovtagningar 

utifrån standardprinciper, se SS 02 84 26[25], för ”totalstoft” som provtogs vid 120˚C. Vid 

provtagningen användes 90 mm kvartsfiberfilter som torkades och vägdes före och efter 

provtagningen. Vid varje provtagningstillfälle erhölls två filter eftersom filterhållaren är tvådelad, ett 

av dessa fryses ner ifall att vidare analyser behövs. Filtren används sedan för att bestämma totalt 

partikulärt material (PMtot) och även för att preliminärt bestämma fördelningen av organiskt och 

elementärt kol (OC/EC) med hjälp av en enkel inaskningsmetod. Detta innebar att filtret hettades 

upp i olika steg, först till 120˚C, därefter till 300˚C och slutligen till 550˚C och hölls vid dessa 

temperaturer i ca 2 timmar vid varje steg. Efter varje temperatursteg togs filtrena ut och vägdes för 

att se hur mycket material som hade avgått (förångats/förbränts) på filtrena.  

 

Detta antogs ge en indikation på hur mycket av det insamlade materialet på filtrena som var 

organiskt kol (förbränns vid lägre temperaturer) och elementärt kol (förbränns vid högre 

temperatur). Det går dock inte att använda denna metod med speciellt stor säkerhet dels eftersom 

det är en ”varm” provtagning vilket gör att en del av det organiska kommer att försvinna och dels för 

att själva inaskningen är så pass oexakt. Dock antogs att det skulle ge en ledtråd om vad efterföljande 

mer adekvata OC/EC-analysen, som provtogs i kammaren, (se 3.7.5 nedan) skulle komma att visa 

som utfördes vid avdelningen för Kärnfysik vid Lunds universitet. 

 

3.7.3 Stacked filter unit (SFU)  

En stacked filter unit är ett samlingsnamn för olika typer av filterhållare som möjliggör provtagning av 

flera filter i samma enhet. Den variant som användes här har två steg. först ett grovfilter och efter 

detta sitter det ett fint filter. Det material som uppsamlas här skickas efteråt till Lunds Universitet för 

PIXE analys, PIXE står för Particle-induced X-ray emission eller proton-induced X-ray emission och är 

en teknik för att bestämma de grundämnen som provet består av. Detta går till som så att provet 

utsätts för en jonstråle från en jonaccelerator vilket gör att det inre skalet av atomen joniseras och 

elektroner från de yttre skalen "faller" ner och tar de lediga platser som uppstått. När detta inträffar 
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så avges röntgenstrålning som sedan detekteras och med hjälp av de databaser som byggts upp kan 

grundämnen identifieras.[26] 

 3.7.4 Volatile organic compound (VOC) 

Flyktiga organiska ämnen (VOC) avser organiska kemiska föreningar som kan påverka miljön och 

människors hälsa. Olika VOC är många, varierande, och allmänt förekommande föreningar med en 

mängd olika källor både konstgjorda och naturligt förekommande. Men det är enbart de 

antropogena VOC som är reglerade, speciellt inomhus där koncentrationer kan vara som störst. VOC 

är normalt inte akut giftiga men har kroniska effekter, eftersom halterna oftast är låga och symtomen 

utvecklats långsamt så är analys av VOC och deras effekter ett krävande område. Men det finns 

tecken som tyder på att förbränning kan stå för en stor del av de antropogena utsläppen. 
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3.7.5 Organiskt och Elementärt Kol (OC/EC) 

För att bestämma OC/EC användes en vedertagen filterbaserad analytisk metod (i samarbete med 

Lunds universitet)[28]. I denna metod används 47 mm kvartsfiberfilter och 47 mm teflonfilter som 

placeras i filterhållare enligt figur 12. Det är det ensamma kvartsfiltret som primärt används för 

efterföljande kolanalys, men den parallella linjen med teflon+kvartfilter är till för att bestämma och 

korrigera för artefakten att gasformiga organiska ämnen kan adsorberas till kvartsfiltret och därmed 

ge ett felaktigt resultat. Tanken är att teflonfiltret filtrerar bort det partikulära materialet men tillåter 

organiskt material i gasfas att passera och adsorberas (till viss grad) på kvartsfiltret nedströms. Det 

kvartsfilter som sitter ensamt samlar således in både elementärt och organiskt material och genom 

att korrigera bort det adsorberade gasformiga organiska materialet från det andra kvartfiltret kan en 

adekvat kvantifiering göras.  

Den kvantitativa kemiska analysen går till så att en del av filtret ifråga stansas ut och analyseras i ett 

speciellt instrument genom kombinerad termisk och optisk analys. I det nu använda 

analysprotokollet är proceduren sådan att provet stegvis värms upp till först 650˚C i en ugn med 

heliumatmosfär för att förflyktiga organiskt kol. Detta oxideras sedan till CO2 som sedan metaniseras 

till CH4 (metan) för att slutligen förbrännas i en flammjoniseringsdetektor (FID) som bestämmer hur 

mycket kol som avgivits från filtret. Filtret får sedan svalna och atmosfären i ugnen ändras till 98% He 

+ 2% O2 och värms upp igen, denna gången till 750-800˚C. Under denna uppvärmning oxideras det 

elementära kolet (sotet) och detekteras på samma sätt som för det organiska kolet. Ett problem med 

denna metod är att under uppvärmningen av det organiska materialet så kan en mindre del av det 

omvandlas (pyrolyseras) till elementärt kol som då måste kompenseras för annars så blir den 

organiska delen mindre än vad den egentligen är. För att göra detta lyser man med en laser på provet 

på den utstansade filterbiten under hela analysen och mäter reflektansen och/eller transmittansen, 

vilket sedan används för att bestämma denna pyrolysartefakt. Detta hjälper på grund av att filtret 

mörknar när det bildas mer elementärt kol på det, så under första uppvärmningen mörknar filtret 

och under andra när det elementära kolet försvinner så ljusnar filtret igen. Materialet som avgått 

innan den punkt när filtret återfår samma transmittans och/eller reflektans som innan första 

uppvärmningen räknas som organiskt och det efter denna punkt som elementärt kol[28].  

 

Figur 12. Filterprovtagning för kolanalys (OC/EC).  
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3.7.6 Dekati Gravimetric Impactor (DGI) 

En Dekati Gravimetric Impactor (DGI) är en låg trycks impaktor som består av fem steg som i varje 

steg fångar upp en viss partikel fraktion. Varje steg består dels av en platta som fungerar som 

uppsamlingsplatta för partiklarna, det är på denna man lägger filtret som används, och dels en platta 

med små hål i. Det är dessa hål som styr vilken fraktion som fås ut i varje steg, efter att provgasen 

passerat igenom hålen så kommer en tvär sväng vilket medför att partiklar större än stegets "cut-

point" inte klarar av att följa med gasen i svängen utan istället åker ner på uppsamlingsplattan där 

filtret ligger, se figur 13. De partiklar som klarar av att följa med provgasen kommer sedan ner till 

nästa steg där denna fraktion samlas upp och så vidare, det sista filtret som ligger i botten är ett 

totalfilter utan några hål ovanför sig och på detta samlas allt material mindre än i vårt fall 0.2 μm 

upp. Se figur 14 för de olika "cut-points" som den DGI som använts i dessa försök har[29].  

Det material som insamlas med denna metod skickas sedan på diverse analyser med avseende på 

toxikologiska responser, dels till King's college i London, England där det utförs tester för oxidativ 

stress och dels till University of Eastern Finland i Kuopio, Finland där det de letar efter inflammations 

markörer.  

 
Figur 13. DGI funktionsprincip. 

 

Figur 14. Olika "cut-points" för den DGI som använts.
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3.8 Utvärdering av kammaren 

 
Figur 15. Provtagningspunkter för utvärdering av kammaren. 

För att utvärdera kammaren användes SMPS systemet för att kontrollera hur lång tid det tog att 

uppnå "steadystate" i de olika punkter som visas i Figur 15 ovan, för att begränsa designen så 

används en omsättning på tre per timme (dvs. 3*18m3) vilket är den omsättning som används under 

exponeringarna. Dessa tester måste därför göras om för de olika omsättningar som kan komma att 

användas i framtiden. De punkter som valdes att kontrollera är alla åtta hörn i kammaren och en 

centrumpunkt för att kunna utvärdera designen så bra som möjligt och därmed kontrollera att 

omblandningen i kammaren är bra och att det inte finns något hörn där luften står orimligt stilla. 

Detta eftersom partiklar och emissioner påverkas av tiden de är i omgivningsluft, till exempel NO blir 

NO2 och partiklar växer till sig och blir större samt kan deponeras på väggarna i kammaren, just 

denna effekt vill man undvika för att kunna kontrollera exakt vad personen i kammaren blir utsatt för 

och därmed kunna studera just den effekt som eftersöks. För att kunna utvärdera detta på ett bra 

sätt så användes en atomizer, vilket är en saltpartikelgenerator, som källa till partiklarna inne i 

kammaren. Med hjälp av denna så kan man med säkerhet bestämma exakt vilken halt som skickas in 

i kammaren hela tiden vilket eliminerar den osäkerhet som skulle uppstå ifall någon av 

förbränningsprocesserna skulle användas efter dessa inte är konstanta. 

  

Provtagningspunkt 1. 

Provtagningspunkt 2. 

Provtagningspunkt 3. 

Provtagningspunkt 4. 

Provtagningspunkt 5. 

Provtagningspunkt 6. 

Provtagningspunkt 7. 

Provtagningspunkt 8. 

Provtagningspunkt 9. 
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4. Teori 
 

Förbränning är en exoterm process där brännbart material (kol och väte) oxideras till CO2 och H2O 

och även ämnen som kväve och svavel oxideras till NO/NO2 och SO2. Under denna process frigörs 

den energi som är lagrad i bränslet och genererar värme och strålning som går att utnyttja på olika 

sätt. För att uppnå fullständig förbränning (dvs. allt kol blir till CO2 osv.) krävs att vissa 

förutsättningar är uppfyllda, dessa är välkända och är: 

1. Tillräckligt med syre för fullständig oxidation 

2. Tillräckligt hög temperatur för de kemiska reaktionerna  

3. Tillräckligt hög uppehållstid vid tillräcklig temperatur 

4. Tillräckligt med turbulens för att mixa bränslekomponenterna och luften 

I stort sett i alla praktiska förbränningsfall är dessa förutsättningar inte uppfyllda varken samtidigt 

eller fullständigt och detta gör att det bildas en mängd oförbrända restprodukter, se figur 15 för en 

schematisk bild över detta. Det som är relevant för detta arbete är de fina partiklarna, och generellt 

sett kan dessa partiklar vid småskalig biobränsleeldning delas upp i tre kategorier; I) aska(oorganiskt), 

II) sot (elementärt kol) och III) organiskt material (organiskt kol) vilket visas i figur 16. Askan kommer 

från det icke brännbara materialet i och som följer med bränslet, medan sotet och det organiska 

materialet är produkter av det brännbara i bränslet. För mer information och mer detaljer om 

småskalig förbränningsteknik och de emissioner som bildas hänvisas till Boman [32] Sippula[33].  

 

 

Figur 16. Schematiskbild över de olika stegen i förbränning[32]. 
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Figur 17. Karakteristik och egenskaper hos de tre typiska klasserna av partiklar i rökgaser från 

småskalig biobränsleeldning[28].  

Det är bland annat dessa partiklar som den studie kammaren skall användas till kommer att försöka 

ta reda på vad som händer med i kroppen, eftersom det nästan inte finns någon data på försök i 

kontrollerad miljö så är detta en mycket viktig del i den kommande satsningen på ökad småskalig 

biomassa i samhället. Då det i detta arbete inte ingår att beskriva mer om vad som tros hända i 

kroppen kommer detta ämne inte behandlas mer än så här men ifall intresse finns rekommenderas 

Maria Sehlsteds doktorsavhandling[7].   
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5. Resultat 
 

Nedan redovisas resultaten på de syften som sattes upp i fyra sektioner, en för respektive syfte; 

5.1 Design av styrsystemet 
Då det är rätt mycket kopplingsscheman och liknande information i denna sektion så ligger allt detta i 

bilaga 2 istället, här redovisas Tabell 1 där de olika in och utgångarna, vilken signaltyp de är och till 

vilket instrument de går. Som ses i Figur 18 så används inte alla d-subbar utan dessa är där ifall mer 

instrument behövs anslutas och även de fyra platserna ovanför de moduler som sitter där är till för 

möjligheten att expandera styrskåpet ifall behov uppstår. Från d-sub kontakterna går kablarna först 

till kopplingsplintar där dessa är avsäkrade med vanliga glassäkringar för att ifall det blir någon 

kortslutning skall de andra instrumenten inte påverkas och för att modulerna inte skall skadas då 

dessa är mycket känsliga. Signaltypen är beroende av instrumentet som det går till, vissa instrument 

har en utsignal på 0-10V medan andra har 0-5V, 4-20mA eller 0-20mA för att nämna några. Nyare 

instrument har nästan enbart mA signaler medan de äldre har V. FieldPoint modulerna är gjorda för 

att kunna klara av båda signaltyperna genom att ha olika anslutningsmöjligheter inuti connector 

blocken som kablarna ansluts till. 

Tabell 1. De olika ingångarna i styrskåpet. 

Kontakt Typ Signaltyp Instrument 

D-sub 1 Ingång mA Nox instrumentet 

D-sub 2 Ingång mA Lambdasonden 

D-sub 3 Ingång mA Luftflödesmätare 

D-sub 4 Ingång V FID 

D-sub 5 Ingång V CO instrument 

D-sub 6 Ingång V TEOM 

D-sub 7 Ingång mA Tryckmätare 

D-sub 8 Utgång mA Rökgasfläkt styrning 

TC 1 Ingång mV Termoelement 1 

TC 2 Ingång mV Termoelement 2 

TC 3 Ingång mV Termoelement 3 

TC 4 Ingång mV Termoelement 4 

TC 5 Ingång mV Termoelement 5 

TC 6 Ingång mV Termoelement 6 

TC 7 Ingång mV Termoelement 7 

TC 8 Ingång mV Termoelement 8 
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Figur 18. Bild över insidan av styrskåpet. 
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5.2 Utvärdering av utspädningsmetoder 
I Tabell 2 så redovisas de data som fås från tillverkarna vad gällande de tre ejektorer som testades, 

sugflödet är det maximala flödet som fås ifall systemet är helt öppet mot atmosfären dvs detta 

kommer vara lägre när det sitter i systemet. Tryckluftsflödet är den mängd renad tryckluft som 

tillsätts för att skapa sugflödet.  

Tabell 2. Ejektorer 

Ejektor Sugflöde (lpm) Tryckluftsflöde (lpm) 

KVPVDF150 91 127,5 

HV150 92 170 

SEC 100 190 580 

 

Till att börja med valdes en KVPVDF150 från brittiska KV Automation, detta eftersom enligt 

produktbladet så skall denna vara bra på just smutsigare gaser (företaget har till och med gett 

KVPVDF serien smeknamnet "The dirty one") och dessutom är den en variabel ejektor som det går 

att styra sugflödet i genom att variera avståndet mellan munstycket och tryckluftsflödet, se figur 3 i 

bilaga 1. Denna ejektor levde dock inte upp till det som utlovades och flödet sjönk kraftigt under 

längre exponeringar vilket ledde till att en HV150 från Airtec inhandlades istället, denna är av en 

annorlunda konstruktion och bedömdes som mindre troligt att sätta igen, men även denna hade 

svårt att klara av rökgaserna och gick inte heller att lita på under längre perioder. Eftersom en 

"vanlig" ejektor verkade ha väldiga problem med det som krävdes i detta system så var andra 

alternativ tvungna att utforskas och tillslut så hittades en flödesförstärkare från tyska Schmalz, en 

flödesförstärkare är en typ av ejektor som egentligen är till för att transportera material såsom ris, 

tabletter mm. detta innebär att den inte har något munstycke som de andra ejektorerna som 

testades och därför inte kan sätta igen. En av nackdelarna med denna är att den har mycket lägre 

sugflöde i relation till tryckluftsmängd in och därför inte sågs som ett alternativ från början när det 

antogs att de andra ejektorerna kunde användas, en annan sak är även att den är väldigt känslig för 

mottryck och därför var det svårt att säga exakt vilket flöde som skulle ges i respektive system, detta 

på grund av olika rörlängder före och efter PTD och ejektor bland annat. Efter testerna så bedömdes 

det dock som att den klarade av det den skulle och var okänslig för igensättning och det blev därför 

denna som valdes. Denna tryckkänslighet utnyttjades till slut i uppställningarna genom att 

förträngningar sattes in i rören för att sänka det maximala flödet till 60-80lpm istället för de 190lpm 

som den skulle gett mot atmosfärstryck. Efter upprepade eldningar så visade det sig att SEC100 var 

stabil nog att användas i uppställningen utan risk för att den skulle sätta igen under exponeringarna. 

Dock så är det fortfarande nödvändigt att plocka ner och rengöra denna mellan exponeringar på 

grund av att rökgaserna är så smutsiga som dessa är. 
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5.3 Utvärdering av kammaren 
Som det står i metodbeskrivningen användes SMPS systemet för att kontrollera hur lång tid det tog 

för det att bli jämvikt i kammaren efter att atomizerna slagits på och därefter hur lång tid det tog att 

evakuera ner halten i kammaren till samma nivå som innan atomizern slogs på.  

 

Tabell 3. Resultat från utvärdering av kammaren. 

  Koncentration (µg/m3) Antal Samples (#) Tid (minuter) 

Punkt Start Stabil Efter Upp Ner Upp Ner 

Hög, Bak, High 0,181 6,423 0,450 33 20 99 60 

Hög, Bak, Low 0,450 5,584 0,444 24 19 72 57 

Hög, Fra, High 0,334 6,784 0,338 17 21 51 63 

Hög, Fra, Low 0,305 6,973 0,313 21 26 63 78 

Vän, Bak, High 0,097 5,922 0,089 37 29 111 87 

Vän, Bak, Low 0,128 5,536 0,124 25 31 75 93 

Vän, Fram, High 0,153 6,709 0,158 20 26 60 78 

Vän, Fram, Low 0,140 5,978 0,144 15 43 45 129 

Mitt i kammaren 0,946 6,529 0,848 16 22 48 66 
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5.4 Utvärdering av exponeringar. 
Eftersom detta examensarbete blev såpass försenat som det blev så hann ett flertal exponeringar 

genomföras vilket gör det möjligt att utvärdera hur bra det egentligen funkade. I tabell 4 så redovisas 

medelvärdena för de olika exponeringarna. TC1 är det termoelement som sitter närmast kaminen 

och TC4 sitter närmast skorstenen, TEOM värdet är medelhalten av partikelhalt i kammaren under 

exponeringen. NOx och CO är också dessa tagna i kammaren medan Lambda är O2 i de råa 

rökgaserna och Airflow är den mängd luft som går in i kaminen (primärluft). 

 

Tabell 4. Resultat från vedexponeringar. 

Exp. TC1 TC2 TC3 TC4 TEOM Nox CO O2 Airflow 

   (°C)  (°C)  (°C)  (°C)  (µg/m3) (ppm) (ppm)  (%)  (m/s) 

WS9 268 254 232 220 279 0,39 28 10,1 2,14 

WS10 251 242 222 210 356 0,43 29 11,2 1,87 

WS15 242 221 203 189 232 0,44 35 8,9 1,23 

WS18 268 246 224 209 313 0,33 19 10,7 1,54 

WS20 281 259 241 220 342 0,51 26 11,3 1,96 

WS21 297 276 256 235 314 0,65 25 10,2 1,41 

WS25 286 251 217 204 330 0,44 22 8,8 1,66 

WS26 301 265 234 221 320 0,26 16 9,3 1,45 

WS29 272 241 214 201 337 0,26 21 10,0 1,33 

 

6. Diskussion 
 

Styrsystemet som designats och utvärderats under flertalet exponeringaruppfyllde alla de krav som 

sattes upp i början av arbetet. Det som är värt att nämna i detta sammanhang är att Labview och 

Fieldpoint systemen är mycket användarvänliga och bra att jobba med, både när det gäller att 

programmera och att koppla ihop systemet. Förslag till förbättringar av systemet finns ändå, till 

exempel möjlighet att ansluta fler instrument för att hela tiden kontinuerligt följa utspädningen vid 

fler punkter online; ett förslag är att mäta NO i de råa rökgaserna med Testo 350XL och få in signalen 

i mA till styrsystemet och sedan förutom det NOx instrument som redan finns, införskaffa ett till och 

mäta efter andra spädsteget. På detta sätt går det att övervaka och parera förändringar i den aerosol 

som går in i kammaren mycket snabbare än som det är nu, det skulle till och med kunna gå att 

automatisera utspädningen genom att koppla dessa insignalerna till de utsignaler som går till 

massflödeskontrollerna till porous tube dilutern. Detta skulle dock behöva utvärderas och testas 

grundligt så att inga fel skulle kunna uppstå under exponeringar. 

Utvärderingen av spädsystemet visade att det primära spädsteget i form av en PTD (porous tube 

diluter) tillsammans med en sekundär ejektorspädare av lämpligt slag är en fungerande uppställning 

för den aktuella applikationen. Denna typ av spädsystem har utvecklats och utvärderats av 

forskargruppen i Kuopio (Östra Finlands universitet) vad gäller aerosoldynamiken (nybildning, 

kondensering, förluster m m) vid provtagning i dieselavgaser [13]. Denna typ av spädsystem med en 

PTD och en ejektor har sedan använts av forskarna i Kuopio för provtagning av partiklar i avgaser och 
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biobränsleemissioner för efterföljande toxikologisk analys [30]. En mycket viktig aspekt att beakta i 

dessa sammanhang då ”smutsiga” rökgaser studeras är risken för igensättning av ejektorspädare, 

vilket denna studie visade tydligt. Det visade sig att endast en av de testade ejektorspädarna kunde 

fungera utan igensättning, nämligen SEC100, det krävs dock fortfarande att ejektorn rengörs mellan 

körningar så det är inte säkert att ifall behov finns för längre exponeringar (över fem timmar)att 

systemet klarar av detta. Om detta behov uppkommer så får en till utspädnings-uppställning kopplas 

upp parallellt med den nuvarande så att möjlighet finns att alltid kunna byta och ta ner och rengöra 

den ena, det har dock inte varit något problem under den studie som genomförts och var inte heller 

något av de krav som ställdes. Det största problemet med just vedrök är det klibbiga sotet som 

fastnar i munstycket på ejektorerna, detta förändrar väldigt fort det flöde som dessa klarar av att 

suga, erfarenheter från detta arbete och från diverse andra projekt är att det uppstår problem vid 

varje tillfälle som rökgaser måste spädas och transporteras där det inte går att använda pumpar eller 

fläktar (eftersom dessa kan kontaminera och förändra aeroslen som går igenom). Det finns andra sätt 

att lösa detta på, till exempel så kallade spädtunnlar som används flitigt av bland annat bilindustrin 

men på grund av platsskäl så var det önskvärt att slippa ha ett stort komplext system med pumpar 

och överloppsflöden[31]. Där det finns möjlighet att använda ett sådant system så är det dock att 

föredra, en av nackdelarna med system av denna typen är, förutom att det är dyrt och tar plats, att 

det krävs större flöden av både rökgaser och spädluft än system liknande det som testats under detta 

arbete. 

Vad gäller omblandningen i kammaren kunde man se (tabell 3) att det var en viss skillnad i 

koncentration i de olika hörnen av kammaren. Detta är dock ganska förväntat på grund av 

utformningen av kammaren och det enda egentliga sättet att undvika detta är troligen att ha så 

kallad "laminär" ventilation i kammaren där luften tillsätts via ett perforerat tak jämnt fördelat i hela 

rummet och dras ut genom ett lika perforerat golv. Detta är det enda sättet att inte få några 

stillastående hörn men det är också ett mycket dyrt och platskrävande sätt att lösa problemet på, på 

grund av detta så valdes det näst bästa sättet och med testerna som gjort kan det bekräftas att det är 

nog bra för syftet. Under de förutsättningar som nu testades, med tre omsättningar i timmen (utifrån 

tillsatt luftflöde) krävdes det ca en timme för att byta ut luften i varje punkt (del) av kammaren. 

Åldringseffekten var då inte påtalig heller under denna tid.  

För att förbättra omblandningen så går det till exempel att modifiera de till luftdon som används i 

kammaren, att sänka ner donen en bit i kammaren och även kunna distribuera aerosolen 360 grader 

runt själv donen istället för som nu när den enbart går genom springor neråt, dessa är riktade i olika 

vinklar så det uppstår fortfarande spridning men med rätt sorts "munstycken" skulle det gå att rikta 

strålar med en den hastighet som skulle behövas för att skapa turbulens i just de områden där det är 

mer stillastående som det är nu. Det skulle dock kunna uppstå vissa problem med detta och det är 

att dessa munstycken skulle kunna påverkas av den aerosol som går igenom (skulle kunna skita ner 

och påverka flödet bland annat) vilket skulle innebära att mer saker skulle behövas plockas ner och 

rengöras mellan exponeringar. Ett annat sätt till förbättringar under kommande studier är att tänka 

efter innan man bestämmer sig för vilken omsättning som behövs i kammaren, högre omsättningar 

kommer troligtvis att ge mindre variation i de olika punkterna i kammaren men kommer resultera i 

att det är svårare att hålla en jämn medelhalt i kammaren då alla variationer i de råa rökgaserna 

direkt kommer att återspeglas i kammaren, detta skulle då inte vara fallet vid användning av 

pelletsbrännare och automatiserade system men är tyvärr inte aktuellt vid vedeldning som varierar 

mycket under utbränningstiden. 
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Slutligen kan sägas att humanexponeringsuppställningen i sin helhet visade sig fungera mycket bra 

och ändamålsenligt. Som ses i tabell 4 gick det bra att hålla värden från exponeringarna inom ett 

rimligt spann, vilket i detta fall var att hålla sig kring 300 µg/m3. Det ska påpekas att prestandan i 

systemets funktion slutgiltigt till stor del beror på sättet som operatören kan parera variationer i 

driften (eldningsförhållandena) speciellt då vedeldade system ingår. Då automatiskt matade system 

med fläktar och annat som ger en kontinuerlig och god förbränning används, t ex pelletsbrännare, är 

stabiliteten i en exponering mindre beroende av operatören.  

Det visade sig att med kunskap om hur eldandet skall gå till går det att med systemet uppnå det som 

är målet, vilket var fallet i denna studie. Även CO och NOx är beroende på eldandet, eldas det fel så 

får man väldigt höga halter (ppm) för att hålla partikelhalten som eftersöks, vilket kan vara kritiskt 

särskilt för CO som är akut-toxiskt, men på det sättet som exponeringarna nu utfördes var det inte 

något problem.  

7. Slutsatser 
 

Styrsystemet har testats och utvärderats under flertalet exponeringar och har uppfyllt alla de krav 

som sattes upp i början av arbetet. 

 

 Styrsystemet har utvärderats och alla de krav som önskades av beställaren är uppfyllda.  

    

 När det gäller utspädningen så klarar SEC100 de krav som ställs och med regelbundet 

underhåll så finns det inget som talar för att det kommer uppstå några problem med 

framtida exponeringar. 

 

 Omblandningen i kammaren är inte perfekt, det var en viss skillnad i koncentration i de 

olika hörnen av kammaren, men utifrån de förutsättningar som fanns uppfylls de krav 

som ställts och systemet i sin helhet har under upprepade exponeringar visat sin 

duglighet.  

 

 Som ses i tabell 4 gick det bra att hålla värden från exponeringarna inom ett rimligt 

spann, det vill säga i denna studie 300 µg/m3, och de nio exponeringar som redovisas i 

tabellen visar att det går med lite erfarenhet av systemet att genomföra repeterbara 

försök i laborationsuppställningen i sin helhet. 
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Bilaga 1. Ejektorer 
 

Porous Tube Diluter 

 

Figur 1. PTD 

 

Airtec HV150 

 

Figur 2. Airtec HV150 
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KV Automation KVPVDF 150 

 

Figur 3. KVPVDF150 

 

Schmalz - SEC 100 

Figur 4. SEC100 
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Bilaga 2. Kopplingscheman. 
 

Tabell 1. D-sub inkoppling. 

D-sub Typ Signaltyp Instrument 

1 Ingång mA Nox instrumentet 

2 Ingång mA Lambdasonden 

3 Ingång mA Luftflödesmätare 

4 Ingång V FID 

5 Ingång V CO instrument 

6 Ingång V TEOM 

7 Ingång mA Tryckmätare 

8 Utgång mA Rökgasfläkt styrning 

 

Tabell 2. Inkoppling i AI-110. 

Kanal Instrument Signaltyp Vin/Iin COM 

0 Används ej - - - 

1 Nox mA 4 20 

2 Luftflödesmätare mA 6 22 

3 FID V 7 24 

4 CO-Instrument V 9 26 

5 Lambda mA 12 28 

6 TEOM V 13 30 

7 Tryckmätning mA 16 31 

 

Tabell 3. Kablage mellan styrskåp och instrument. 

Tryckmätning 
  4-pin "specialkontakt"   9-pin D-Sub 

Pin Info Kabelfärg Pin 

1 Supply +Ve Vit 1 

2 Supply -Ve Blå 3 

3 Config terminal Gul 5 

4 Kabeljord Kabeljord 7 

 
 

   Kimo luftflödesmätare 
  Anslutning i Instrument   9-pin D-Sub 

Plint Info Kabelfärg Stift 

Kanal 1 
   4-20mA I+ Vit 1 

GND GND Blå 3 

Kanal 2 
   4-20mA I+ Röd 7 

GND GND Grön 9 
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    Lambda sond 
  Anslutning i Instrument   9-pin D-Sub 

Plint Info Kabelfärg Pin 

K9 Matningspänning Vit 1 

K10 Matningspänning Blå 3 

K11 Strömslinga IN+ Gul 5 

K12 Strömslinga UT- Röd 7 

 
 

   FID 
   6,3 mm stereokontakt   9-pin D-Sub 

Pin Info Kabelfärg Pin 

Längst fram V+ Vit 1 

Mitten GND Blå 3 

Längst bak - Gul 5 

 
 

   TEOM 
   15-pin D-Sub     9-pin D-Sub 

Pin Info Kabelfärg Pin 

Kanal 1 
   10 V+ Vit 1 

3 GND Blå 3 

Kanal 2 
   1 V+ Grön 7 

5 GND Röd 9 
 
 

   CO-instrument 
  25-pins D-Sub   9-pin D-Sub 

Pin Info Kabelfärg Pin 

1 Vut Vit 1 

14 Vin Blå 3 

2 Byglad med 15 - - 

15 Byglad med 2 - - 

 
 

   Nox-instrument 
  7-pin D-Sub     9-pin D-Sub 

Pin Info Kabelfärg Pin 

2 Nox Vit 1 

5 GND Blå 5 

 

 


