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Introduktion 
Det finns ett ökat intresse av partikelemissioner från förbränningskällor i samband med hälso- och 
klimateffekter från luftföroreningar. Massan av partiklar med en diameter mindre än 2.5 µm 
samvarierar med utfallet av lung- samt hjärt- och kärlsjukdomar. En stor del av dessa partiklar har 
genererats från förbränningskällor, t ex från transporter och energiproduktion. Partiklar har också 
nyligen hamnat i fokus då de har en kontrollerande effekt på den globala strålningsbalansen. 
Partiklar bildade i atmosfären bidrar typiskt till en kylande effekt av klimatet och maskerar därmed 
växthuseffekten, medan sotpartiklar från förbränning bidrar till en värmande effekt på klimatet. Det 
har under de senaste åren visat sig allt tydligare att partiklarnas kemiska sammansättning och storlek 
är kontrollerande egenskaper för effekter på både hälsa och klimat. Organiska ämnen i partiklarna (t 
ex tjära) anses vara av stor vikt för negativa hälsoeffekter från förbränningspartiklar. En grupp av 
ämnen med stor hälsorelevans är polycykliska aromatiska kolväten (PAH). 
 
Emissioner från transporter är tämligen väl studerade. Det finns dock betydligt mindre kunskaper om 
emissionsnivåer och partikelegenskaper från småskalig vedeldning. Det har under de senaste åren 
utvecklats nya direktvisande kraftfulla tekniker för karakterisering av partiklar. Ett exempel på ett 
sådant instrument som idag motsvarar state-of-the-art inom partikelforskningen är aerosol 
masspektrometern (AMS) som möjliggör kvantitativ direktvisande analys av partiklars 
sammansättning och storlek. Dessa tekniker har huvudsakligen använts vid mätningar i 
utomhusluften. Idag finns enbart ett fåtal begränsade AMS-studier publicerade i den vetenskapliga 
litteraturen vid emissionsmätningar från småskalig vedeldning (Schneider et al. 2006, Weimer et al. 
2007), båda utförda med en enklare variant av AMS-instrumentet som ger begränsad tidsupplösning 
och information av partiklarnas kemiska sammansättning. Dessa studier har visat att de organiska 
emissionerna har ett komplext beroende av förbränningsförhållanden och bränsle. Weimer et al. 
(2007) visade att man typiskt har kraftigt förhöjda organiska emissioner i samband med uppstart av 
en vedkamin, och en andra topp av organiska ämnen uppkommer i utbrinningsfasen. De visade att 
uppstartfasen ofta var rik i ämnen från termisk nedbrytning av cellulosa (till exempel levoglukosan) 
medan utbrinningsfasen bestod av kraftigt oxiderade ämnen. De fann låga emissioner av 
polyaromatiska kolväten för samtliga vedbränslen i den studerade kaminen.  

Syftet med detta begränsade projekt var att undersöka tillämpbarheten för ett mer avancerat  AMS-
instrument, en så kallad time-of-flight AMS för studier av emissioner från en vedkamin. Det visade sig 
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att AMS-metoden kan ge unik, högt tidsupplöst information om hur koncentration och 
sammansättning av den organiska aerosolen varierar som funktion av eldningsförhållanden och 
förbränningscykel.  

Metod 
En i svenska hem vanligt förekommande vedkamin valdes ut för studien (Handöl 10). Kaminen 
eldades med björkved (14% fukt). Huvuddelen av mätningarna utfördes för två typer av 
eldningsförhållanden, låg effekt och hög effekt. Lägre effekt åstadkoms med 2 vedträn som 
tillsammans vägde ca 1,8 kg och gav en vedförbrukning av 1,3-1,4 kg/h. Hög effekt åstadkoms med 6 
vedträn som tillsammans vägde ca 2.2 kg, vilket gav en vedförbrukning på 2,4 kg/h. Dessutom 
undersöktes effekten av att lägga på 3 vedträn som tillsamans vägde 0,8 kg på en brasa som brann 
för fullt. En kallstart följdes av två till tre vedinlägg på glödbädd. Följande gaser analyserades med 
hjälp av en rökgasanalysator (TESTO 350XL): kolmonoxid (CO), kväveoxid (NO) och syrgas (O2). Vidare 
provtogs kolväten i gasfas med en flamjonisationsdetektor (JUM VE5). Filterprover för totalstoft 
provtogs vid en temperatur av 150° C. Den experimentella uppställningen finns beskriven i figur 1 och 
2. Provet för de direktvisande partikelinstrumenten späddes ut i upp till tre steg. Den primära 
utspädningen skede med ett system baserat på ett poröst rör (1:10-15), denna följdes av två 
ejektorspädsteg (1:10 resp 1:15). Detta gav en total utspädningsfaktor på ca 1:1500-2000. Partiklarna 
provtogs alltså vid rumstemperatur vid en koncentration relevant för omgivningsluften (10-100 
µg/m3). Utspädningsluften höll rumstemperatur i samtliga steg. De direktvisande partikelinstrument 
som användes i studien var förutom Aerosol Masspektrometern, Scanning Mobility Particle Sizer för 
bestämning av partiklarnas antal och storleksfördelning (10-700 nm) samt Differential Mobility 
Analyser – Aerosol Particle Mass Analyser (DMA-APM) för bestämning av partiklarnas effektiva 
densitet, vilket ger on-line information om partiklarnas struktur samt massandelen organiskt material 
som funktion av storleken. Mätningarna med SMPS och DMA-APM kommer att rapporteras separat i 
projektet ” Aerosolmasspektrometri (AMS) för karakterisering av partiklar i rökgaser från trä och 
spannmålsbränslen” STEM Projektnr 30824-1. 
 

 

Figur 1. Mätuppställning med vedkamin och rökgaskanal med provtagningspunkter. TC= 
termoelement. 
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Figur 2. Schematisk bild över spädsystem och mätinstrument. PTD = utspädare 1 (Porus Tube 
Diluter), Ejektor = spädare 2 respektive 3, KM = kritiskt munstycke, TL = tryckluft, DGI = Dekati 
gravimetrisk impaktor (för insamling till toxikologisk-analys). 

 

 

Figur 3. Högupplöst TOF Aerosol Masspektrometer som användes i studien. 
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Aerosol masspektrometern (figur 3) är av typen högupplöst Time-of-Flight AMS (Aerodyne Inc. 
Billerica, MA, USA). Metoden bygger på att man transporterar luftburna partiklar direkt från 
omgivningsluften till vakuum där de förångas, joniseras och slutligen detekteras i en 
masspektrometer. Partiklar i intervallet 40-1000 nm transporteras från omgivningsluften till vakuum 
med hjälp av ett aerodynamiskt lins system för att fokusera partiklarna till en kolimerad 
partikelstråle. Partikelprovtagningsflödet (80 ml per min) kontrolleras med hjälp av ett kritiskt 
munstycke i linsinloppet. Partiklarna förångas med hjälp av en ugn som hålls vid 600 °C. Förångade 
molekyler joniseras sedan med hjälp av 70 eV elektron impakt (EI) jonisering. Det ska noteras att de 
flesta molekyler fragmentiseras till flera mindre delar i samband med jonisering och förångning. 
Jonfragmenten detekteras sedan som funktion av massa till laddningsförhållandet (m/z). 
Upplösningen är ca 2500, vilket innebär att man kan separera de flesta jonfragment nära samma 
heltal av m/z. Under ungefär 50% av tiden blockeras partikelstrålen vilket gör att mätningen kan 
korrigeras för instrumentbakgrunden. Ur dessa masspektrum kan totala koncentrationen av 
organiska ämnen och ett antal oorganiska molekyler (sulfat, nitrat, ammonium, klor etc) i 
partikelfasen bestämmas. Den organiska signalen kan också vidare delas upp i undergrupper såsom 
till exempel polycykliska aromatiska kolväten. Man kan också studera tidsförloppet för enstaka 
markörfragment, t ex m/z 60 och 73 för monosakarider (bl a levoglukosan). Som alternativ kan 
partikelstorleksfördelningar för varje ämnesgrupp genereras. I detta Particle Time-of-flight (PTOF) 
läge moduleras partikelstrålen av en roterande chopper med 1% öppning. Partiklarnas transporttid 
(time-of-flight) som funktion av partikelstorleken är känd från kalibreringar och 
partikelstorleksfördelningar konstrueras. AMS instrumentet kalibrerades i fält rörande 
masskoncentrationen med hjälp av en känd koncentration av ammoniumnitrat som genererades 
med hjälp av en nebulisator.   

Resultat och Diskussion 
En sammanställning av emissionsdata från de två eldningsfallen finns angivna i tabell 1. 
Emissionsvärden är framtagna under eldning vid låg respektive hög effekt och omfattar 3 vedinlägg 
per eldningstest. Det innebär att värden för ”hela förbränningscykeln” är det samlade medelvärdet 
från uppstart (kallstart) till slutet av det tredje vedinlägget, och att värden för ”kontinuerlig fas” är ett 
medelvärde för de tre kontinuerliga faserna. Den största skillnaden mellan de två fallen är att 
eldningen vid hög effekt skedde med en mycket lägre syrehalt i rökgaserna. CO och OGC (kolväten i 
gasfas) halterna var högre speciellt under den kontinuerliga fasen vid hög effekt. Den kontinuerliga 
fasen definierades som perioden då förbränningen skedde vid O2 mindre än 14% .  
 

Tabell 1. Emissioner från de båda eldningsfallen, för hel förbränningscykel och för endast den 
kontinuerliga fasen. 

 O2 (%) CO (mg/MJ) NOx (mg/MJ) OGC (mg/MJ) 

Hel förbränningscykel 
Hög effekt 9.5 3020 102 52 
Låg effekt 14.5 2590 90 40 

Endast kontinuerlig fas 
Hög effekt 5.3 2850 97 34 
Låg effekt 13.1 1550 85 22 
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I figur 4 visas en tidsserie över den totala koncentrationen organiska ämnen och PAH:er i 
partikelfasen från experimenten vid hög effekt. Det är mycket tydligt att den totala massan av 
organiskt material i partiklarna och PAH koncentrationen visar stora variationer över 
förbränningscykeln. De klart högsta emissionstopparna av organiska ämnen sker vid uppstart från 
kall kamin samt under ca 3-5 min efter det att mer ved har lagts in. Vid två tillfällen under 
eldningscykel tre lades en mindre mängd ved in under den kontinuerliga förbränningsfasen. Detta 
ledde till förhöjda emissioner av totalhalten organiska ämnen i partikelfasen. De högsta PAH 
emissionerna erhölls när ved lades in mitt under denna brinnande fasen (kontinuerlig fas). Det är 
tydligt att PAH:erna endast utgör en mindre andel av den organiska partikelmassan, typiskt mindre 
än 1-5%. Den resterande massan består av en komplex blandning av olika typer av ämnen som ibland 
brukar betitlas tjära. Viktiga komponenter är levoglukosan och andra socker-anhydrider från pyrolys 
av cellulosa och metoxyfenoler från pyrolys av lignin. Försök till kvantifiering av bidraget från dessa 
grupper av ämnen rymdes inte inom ramen för föreliggande projekt.    

 

Figur 4. Tidsupplöst analys av total organisk halt och total PAH halt (hög last) 

I figur 5 visas ett tydligt samband mellan PAH-koncentrationen och lågt syreöverskott i rökgasen. 
Förbränningsfallet som leder till förhöjda PAH emissioner vid lågt syreöverskott kan benämnas 
”övertändning”. Detta driftläge för kaminen uppstår då hela vedinlägget antänds och brinner med en 
(alltför) hög förbränningshastighet, d v s hög effektutveckling. Detta kan ske i denna typ av relativt 
täta och isolerade lokaleldstäder, speciellt då inomhustorkad (10-14% fukthalt) lite finare kluven ved 
eldas. Syret i tillförd luft förbrukas då och räcker inte till för att fullständigt oxidera de primära 
förgasningsprodukterna då veden sönderdelas termiskt. Dock är förbränningstemperaturen relativt 
hög eftersom driftläget pendlar mellan intensiv förbränning och ”förgasning” då luften inte räcker till. 
Detta gör att förbränningshastigheten hålls hög, vilket leder till att en stor del av de primära 
organiska ämnena som frigörs från veden bryts ned termiskt till rena aromater. Dessa 
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förbränningsförhållanden är alltså ideala för bildning av PAH:er eftersom dessa är relativt termiskt 
stabila jämfört med många andra organiska ämnen (Milne et al., 1998). 

Under den andra förbränningscykeln (ca 14:30) i figur 4 bildades låga halter PAH. Under denna cykel 
passerade aldrig syrehalten under 6% och CO halten höll sig på moderata nivåer kring 2-3000 ppm 
jämfört med över 10000 ppm vid ”övertändning”. Polycykliska aromatiska kolväten kan kvantitativt 
analyseras med AMS instrumentet eftersom dessa ämnen har en mycket låg fragmenteringsgrad vid 
joniseringen (Dzepina et al. 2007).   
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Figur 5. Samband mellan masskoncentrationen PAH i partikelfasen och syre i rökgasen. 

Även vid låg effekt erhölls de högsta organiska emissionerna i partikelfasen i samband med 
uppstarten och när mer ved fylldes på (figur 6). Mycket låga organiska emissioner erhölls under den 
kontinuerliga fasen, medan något förhöjda emissioner av organiska ämnen erhölls under 
utbrinningsfasen. Utbrinningsfasen definieras här som perioden efter det att syrehalten passerat 
över 14% i rökgasen fram till nästa vedinlägg.  Vid hög effekt var fallet annorlunda, signifikant högre 
organiska emissioner erhölls under den kontinuerliga fasen med tydlig förhöjning under perioder 
med låga O2 (< 5%). De lägsta emissionerna erhölls i detta förbränningsfall under utbrinningsfasen. 
Definitionen av ”utbrinningsfasen” är dock något godtycklig varvid resultaten bör tolkas med viss 
försiktighet. En intressant observation att notera var att de allra högsta organiska 
partikelemissionerna under studien erhölls efter en misslyckad vedinläggning då den nya veden inte 
fattade eld. Den nya veden låg då och pyrolyserades (”pyrde”) en längre tid varvid halterna av 
pyrolysprodukter från termiskt nedbruten vedmassa, d v s cellulosa, hemi-cellulosa och lignin, 
sannolikt var höga. 
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Figur 6. Korrelation mellan totala masskoncentrationen organiskt material i partikelfasen (PM1, 
normaliserat till 10% O2) och O2-halten i rökgaserna. Vänster: Hög last, Höger: Låg last 

I figur 7 visas partikelstorleksfördelningen för totala halten organiska ämnen och för PAH:er. 
Massfördelningen försköts mot större aerodynamisk diameter vid vedinlägg och uppstart (MMAD 
~600 nm), och mot mindre diameter under den kontinuerliga fasen (MMAD ~150 nm). Detta ledde 
till att medelstorleksfördelningen över hela förbränningscykeln fick ett bimodalt utseende. PAH 
emissionerna skedde huvudsakligen under den kontinuerliga fasen och var därmed associerade med 
mindre partiklar. Den förhöjda partikelstorleken vid vedinlägg och uppstart är en direkt följd av 
aerosoldynamiken och den höga halten organiska emissioner vid dessa moment. De organiska 
ämnena kondenserar från gasfasen till partikelfasen vid lägre temperaturer, typiskt 50-200 °C. Dessto 
högre organisk massa som kondenserar desto mer kommer sot och askpartiklar bildade vid högre 
temperatur att växa till större partiklar.   

 

Figur 7. Partikelstorleksfördelning för den totala organiska massan och PAH:er under eldning vid hög 
effekt. 

Slutsatser 
Den högupplösta AMS-metoden har applicerats på en i Sverige mycket vanligt förekommande 
vedkamin (braskamin). I denna begränsade pilotstudie har vi visat att AMS-metoden kan ge unik 



8 
 

information om tidsvariationer för emissioner av organiska ämnen i partikelfasen. De organiska 
partikelemissionerna visade upp ett mycket kraftigt tidsberoende där de högsta emissionerna erhölls 
i samband med uppstart (d v s kallstart med tändbrasa) och efterföljande vedinläggningar.  
AMS-metoden gav vidare, mer specifikt, en möjlighet att kvantifiera PAH emissioner med hög 
tidsupplösning. Detta är unikt och av stor vikt eftersom PAH:er är en av nyckelkomponenterna för att 
förstå partiklars påverkan på hälsan. Förhållandevis höga PAH-emissioner identifierades vid eldning 
med stora vedsatser med torr ved vilket ledde till en ”intensiv” förbränning där hela vedmagasinet 
antänds, så kallad ”övertändning”, med en hög effekt på kaminen som följd. Det är således möjligt 
att en betydande andel av PAH-emissionerna till utomhusluften från sektorn med småskalig 
vedeldning sker genom bildning vid förbränning under sådana förhållanden, d v s vid förbränning vid 
relativt hög temperatur men med ett luftunderskott, d v s syrebrist i slutförbränningssteget. Detta 
illustrerar att uppfattningen om att ”torr” ved alltid är det bästa ur förbränningssynpunkt inte 
nödvändigtvis är korrekt i alla lägen. Det beror såklart istället på vad som avses med ”torr ved”, och 
värt att notera är att de flesta kaminer på marknaden idag är utvecklade för att fungera bäst då ved 
med fukthalter på 18-20% eldas vilket också är vad som ingår i de test- och certifieringsmetoder som 
används idag. 

Framtida utsikter 
De i denna rapport beskrivna resultaten representerar bara första ordningens analys av AMS-data. 
Om möjlighet ges kommer kvantitativ information om de kemiska egenskaperna hos den organiska 
aerosolen att undersökas i mer detalj. Detta innefattar kol-syre förhållandet och en bättre förståelse 
för under vilka förbränningsbetingelser som olika huvudkomponenter av den organiska aerosolen 
bildas (t ex levoglukosan, metoxyfenoler och kraftigt oxiderade ämnen). Arbetets kvalitet anses vara 
lämpat för flera vetenskapliga publikationer i den internationella granskade vetenskapliga 
litteraturen. Arbetet kommer också att presenteras vid internationella konferenser inom aerosol, 
hälsa och förbränningsområdena.   
 
Den AMS som användes i föreliggande studie var optimerad för studier av den organiska aerosolen. 
Instrumentet kommer inom kort at uppgraderas med en ny vaporiseringsteknik som kommer 
möjliggöra kvantitativa studier av sot och metaller. Möjligheter att detektera alkalisalter med det 
uppgraderade instrumentet kommer också att undersökas.  
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