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Measuring prograrnme. 
Work environment conditions in connection with the com· 
bustion of natural gas for earbon dioxide fertilizing in green· 
houses. 

Summary: 

Having been commissioned by NGC, NL has drawn up a measurement pro· 
gramme to monitor the work enviromnent in connectionwith the combustion of 
natural gas for earbon dioxide fertilizing in greenhouses. The measurement 
programme has been devised in concert with a project group which includes the 
following persons: 

Per-Arne Persson!I'homas Carlqvist, NGC; Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall; Ole 
Madsen, DGC; P on tus Mattson, N este OY; Lars Nilsson, Sydgas. 

The measuring programme has also been discussed with the National Swedish 
Board ofOccupational Safety and Health and the Labour Directorates ofSweden, 
Norway, Denmark and Finland, andhas been received positively bythese agencies. 

NGC reconunends that when measurements are to be perfonned to monitor the 
impactofthe combustion gases on the working en viranmen t, the se should be made 
in accordance with the measurement pragramm e. The measuring progranune can 
also be used as a basis for discussing the measurements of combustion gases from 
natural gas in other working environments. 

Measurements are beingtaken on the initiative of greenhouse owners orwhenever 
so required by the authorities. NGC reconunends that, initial! y, measurements be 
made in acoordance with level l of the measwing programme, which invalves 
measwing the content of earbon dioxide, earbon monoxide and ni tri c oxide. Where 
there are special grounds, measurements can also be made according to level 2, 
which includes measurements of such substances as are e:xpected to occur in very 
small proportions. 

This docwnent can be used in liaising with consultants who are to sub mi te an offer 
for the measurement work. A more comprehensive report entitled "Measwing 
progranune. Work enviromnent conelitians in connection with the combustion of 
natural gas for earbon dioxi.de fertilizing in greenhouses" is available and can be 
orered from NGC. 
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Mätprogram. 
Arbetsmiljöförhållanden vid rorbränning av naturgas för 
koldioxidgödsling i växthus. 

Sammanfattning: 

På uppdrag av NGC har IVL utarbetatett mätprogramför kontroll av arbetsmiljön 
vid förbrämring av naturgas för koldioxidgödsling i växthus. Mätprogranrmet har 
utarbetats i samråd med en projektgrupp, där följande personer ingått: 

Per-Arne Persson!l'homas Carlqvist, NGC; Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall; Ole 
Madsen, DGC; Pontus Mattson, Neste OY; Lars Nilsson, Sydgas. 

Mätprogranrmet har även diskuterats med Arbetarskyddsstyrelsen/Arbeids
tilsynet i Sverige, Norge, Danmark och Finland ochflittett positivt bemötande av 
dessa myndigheter. 

NGC rekommenderar att mätningar görs enligt mätprogranunet, när mätningar 
ska göras för kontroll av förbranningsgasernas effukt på arbetsmiljön. Mät
programmet kan även användas som underlagfOr planering av och diskussion om 
mätningar på fOrbräruringsgaser från naturgas, i andra arbetsmiljöer. 

Mätningar görs på initiativ av växthusägare ellernärmyndigheter så kräver. NGC 
rekommenderar att mätningar i första hand görs enligt nivå l i mätprogranunet, 
vilket innebär mätning av koldioxid-, kolmonoxid- och kvävedioxidhal tema. Om 
särskilda skäl föreligger, kan mätningar även göras enligtnivå 2, vilken innefattar 
mätningar av sådana ämoen som förvåntas förekomma i låga halter. 

Detta dokument kan användas vid kontakter med konsulter som ska läoma offert 
på mätningarna. En mer utförlig rapport med titeln "Mätprogram. Arbets
miljöförhållanden vid förbräoning av naturgas för koldioxidgödsling i växthus" 
finns ochkan beställas från NGC. 



MÄTPROGRAM 
ARBETsMILJÖFÖRHÅLLANDEN VID FÖRBRÄNNING AV NATURGAS FÖR 
KOLDIOXIDGÖDSLING I VÄXRHUS. KORTVERSION 

l, BAKGRUND OCH SYFTE 

Nedanstående mätprogram har utarbetats med målsättningen att kartlägga hur höga 
haltema av luftföroreningar blir vid förbränning av naturgas för koldioxidgödsling i växt
hus och om gällande hygieniska gränsvärden överskrids. 

NGC och dess ägare rekommenderar att mätprogrammet används. Mätningar genom
förs på initiativ av växthusägare som har eller planerar koldioxidgödsling från natur
gasfOrbränning eller på begäran från respektive myndighet i de nordiska länderna. 

Mätprogrammet har delats upp i två nivåer. Den fOrsta nivån är de viktigaste mätning
arna. I de fall beslut fattas om att mätningar ska genomniras, rekommenderas att mät
ningar görs enligt nivå l, eftersom halten av dessa ämnen ligger närmast sina resp 
gränsvärden. För samtliga ämnen som inkluderas i denna nivå finns idag mätresultat 
som tyder på att haltema koappast kommer att överskrida det hygieniska gränsvärdet, 
mer än om det uppstår fel vid förbränningen av naturgasen. 
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Den andra nivån är en mer ambitiös nivå, som kompletterar den första nivån. Den är 
inriktad på ämnen som inte förväntas överskrida ens 10% av gränsvärdet samt att kon
trollera luftlevaliten generellt i lokalen. Flera av dessa mätningar görs i fasta mätpunkter 
och kan därför ej enkelt jämföras mot gräosvärden. Dessa mätningar syftar mer till att 
ge kunskap om hur haltema i lokalen varierar över tiden och vilka faktorer som påver
kar variationen. Mätningar enligt nivå 2 görs endast om särskilda skäl foreligger, se 
vidare avsnitt 6. 

Utöver dessa mätningar finns ofta kontinuerliga mätinstrument installerade för att mäta 
koldioxidhalten, så att gödslingen sker vid optimal koldioxidhalt Ibland finns även gas
varnare för att varna för ev haverier, som kan ge upphov till förhöjda kolmonoxidhalter. 
Kolmonoxid är en luktlös gas, som i förhöjda halter blockerar blodets syreupptagning. 
Gasvarnare för kolmonoxid är därför särskilt befogat. I en del länder finns krav på gas
varnare för kolmonoxid. Gasvarnarna ska då kalibreras regelbundet. Dessa 
mätare/gasvarnare inkluderas ej i mätprogrammet. 

2. MÄTNINGARNlVÅl 

2.1 Parametrar 

Som grundparameter föreslås koldioxid och kolmonoxid. Koldioxid- och kolmonoxid
haltema ska alltid mätas. 

Vid sidan av dessa mäts även halten kvävedioxid. Om det efter första mättillfället vid en 
anläggning visar sig att kvävedioxidhalten inte överskridit 25% av sitt gränsvärde, under 
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normala arbetsförhållanden i ett växthus, samt normalt inom- och utomhusklimat , kan 
kvävedioxid sedan uteslutas ur mätprogranunet för den anläggningen. Om 25% av 
hygieniska gränsvärdet (50% av avgasgränsvärdet j överskrids, vidtas antingen förnyade 
mätningar eller åtgärder för att minska halten till under 25 % av det hygieniska 
gränsvärdet. Normalt är det inga problem att hålla kvävedioxidhalten under 25% av 
gränsvärdet (50% av avgasgränsvärdet j i ett växthus. 

Enligt de erfarenheter som idag finns samt med kärrnedom om fundamentala förbrän
ningsbetingelser, ökar knappast kvävedioxidhalten med tiden. Vid ett haveri med 
syreunderskott, minskar kvävedioxidhalten. Att efter en tid utesluta kvävedioxid torde 
därför inte innebära några risker. 

2.2 Mätstratea:i 

Samtliga mätningar på nivå l avser direkt eller indirekt att kontrollera att gällande 
hygieniska gränsvärden ej överskrids. Eftersom det är svårt att göra med personburen 
mätutrustning för koldioxid och kolmonoxid, används en något annorlunda mätstrategi 
för dessa ämnen. 
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Samtliga mätningar görs under en hel arbetsdag. 

För mätning av kvävedioxid, nivå l, gäller att mätningar företrädesvis görs under en hel 
arbetsdag och med personburen utrustning. 

Koldioxid är ej lämpligt att mäta personburet, dels för att en enkel och fältmässig 
mätteknik saknas, dels för att provet kan påverkas av utandningsluften från bäraren 
eller andra som står i närheten. Mätning av koldioxidhalten görs därför stationärt med 
direktvisande instrument. Mätningar görs också för att verifiera att koldioxidhalten är 
jämn i personalens vistelsezon. Exponeringen beräknas genom att väga vistelsetiden i 
arbetslokalen mot vistelse i andra lokaler utan luftföroreningar från förbränning av gas. 
För den övriga tiden antas koldioxidexponeriogen vara 500 ppm, om den inte mäts. 

Om koldioxidhalten varierar mycket i personalens vistelsezon, kan två strategier tilläm
pas. Mätningar görs i flera punkter i de områden där personalen vistas, för att 
identifiera den mätpunkt där haltema är högst. Om haltema i zonen med högst halter 
ligger under gränsvärdet, mäts haltema i denna punkt. I annat fall, mäts halterna i flera 
punkter och ett tidsvägt medelvärde baserat på personalens vistelsetid i de olika 
zonerna beräknas. 

Kolmonoxidhalten mäts också med direktvisande instrument i flera mätpunkter där 
personalen vistas. Den mätpunkt där haltema är högst identifieras. Om 
kolmonoxidhalten där ligger över 20% av gränsvärdet, tyder det på att förbrämtingen är 
ofullständig. I dessa fall ska förbränningen omgående justeras. Med instrumentet 
kontrolleras sedan att haltema minskar till under 10% av gränsvärdet. 
Kolmonoxidmätningen är i detta fall inte primärt till för att kontrollera att gränsvärdet 
ej överskrids, utan istället att förbränningen är så god att exponeringen för kolmonoxid 
från rökgaserna med mycket god marginal underskrider gränsvärdet. Det bör observeras 



att speciellt vintertid, i tätorter kan utomhushaltema av kolmonoxid ibland bli höga. De 
halter som anges ovan, måste därför jämföras med utomhushalterna. Om halterna ligger 
över 20% av gränsvärdet, p g a ett stort bidrag från bakgruodsnivån, kan iote alltid 
justeringar av förbränningen minska kolmonoxidhalten. 
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Under mätperioden får ingen rökning förekomma på platser där det kan påverka 
mätresultatet. Eventuell förekomst av andra aktiviteter, t ex körning med diesel- eller 
gasoldriven truck under mätperioden ska noteras och eventuell påverkan på 
mätresultaten ska anges. Det gäller även väderförhållandena och ventilationens 
påverkan på halten luftföroreningar. 

2.3 Mätmetoder 

Koldioxidhalten mäts med !R-instrument eller med ett instrument som bygger på 
fotoakustik detektion. Instrumentet måste kunna mäta på minst 25 ppm när. Kalibrering 
görs med kalibrergas, antiogen med färdig gasblandning på flaska, noggrannhet + -5%, 
eller med ren koldioxid, som blandas io i ett kalibrersystem (gäller för Miran· 
instrument). Om kalibrering görs med kalibrersystem, ska kalibrering göras vid flera 
olika halter, så att en kalibrerkurva upprättas. Kalibreringen görs genom att tillsätta 
samma volym ren gas, från en och samma gastäta spruta, upprepade gånger till samma 
gasblandning. På så sätt minimeras felet. 

Koldioxidinstrumentet kan dessutom kalibreras med uteluft, som antas ha koldioxid
halten 350 ppm eller mot syntetisk gasblandning fri från koldioxid, d v s O ppm. Mätning 
av utelufthalten får ej användas som enda kalibreringsmetod. 

Med dessa mätmetoder uppskattas mätnoggrannheten till +- 10%. 

Kolmonoxidhalten mäts också med ett IR-iostrument. Detektionsgränsen fär vara högst 
l ppm. Kalibrering görs enligt samma metoder som för koldioxid, med undantag för ka
librering med uteluft och teknisk luft. I normalfallet, kan utomhusluft anväodas för noll· 
kalibrering (förutsätter att utomhusluften ej håller för mycket bilavgaser och att det ej är 
vinter och inversion i tätort). Kolmonoxidhalten utomhus anges som referens till 
inomhusmätningarna. 

Med denna mätmetod uppskattas mätnoggrannheten till + · l ppm, vid halter mellan O 
och 10 ppm. Om ett iostrument med lägre detektionsgräns anväods, anges mätnog
grannheten till + -10%. 

Kvävedioxidhalten mäts med en diffusionsprovtagare eiier med aktivt pumpad 
provtagning. Två typer av dosimetrar kan användas. Antingen används en japansk typ 
som impregnerats med trietanolamin (säljs f n ej kommersiellt i N orden, re f Berglund M 
m fl, Mätning av exponering för N02 med personburen diffusionsprovtagare. En 
metodstudie, Rapport nr 3/89, Karolioska Institutet, Institutet för Miljömedicin, 
Stockholm 1989), eller en svensk typ (Institutet för Vatten- och Lnftvårdsforskniog, 
Göteborg), som impregnerats med kaliumjodid. Ingen av dem är idag tillräckligt väl 
testad för att de ska betraktas som mycket noggranna mätmetoder. Noggrannheten i 



dosimeterproverna antas tills vidare vara +-50%. När metoderna testats ytterligare kan 
noggrannheten bli bättre. För de flesta fall är sannolikt kvävedioxidhalten så låg att 
gränsvärdet underskrids med god marginal, varför den dåliga noggrannheten i de flesta 
fall inte spelar någon större roll. Om halva gränsvärdet överskrids, måste en 
kompletterande och noggrannare mätning göras. Från varje provtagningstillfälle bifogas 
minst ett O-prov till analysen. Vintertid, vid mätningar i tätort, bör ett referensprov tas 
utomhus, så att kompensation kan göras för bakgrundshalten. 

Som aktiv metod kan trietanolimpregnerat filter eller adsorptionsrör användas, se Wil
ley, M. A., McCannnon, C. S., Doemeny, L. J. A solid sorben! personal sampling method 
for the simultaneons collection of nitrogen dioxide and nitric oxide in air. Am. Ind. Hyg. 
Assoc. J. 38 (1977) 358-363. 

3. MÄTNINGAR, NIVÅ2 

3.1 Mätparametrar 

I den mån kvävedioxid avförs från nivå l, för att haltema ligger med god marginal under 
gränsvärdet, tillförs personburna kvävedioxidmätningar nivå 2. 

Mätningar på nivå två innefattar mätning av kvävedioxid-, kvävemonoxid-, 
benso(a)pyren- och fonnaldehydhalter. De två sistniinmda ingår eftersom de befintliga 
mätningarna är få, även om de uppmätta halterna relativt gränsvärdet är mycket låga. 
På sikt kan dessa parametrar uteslutas ur mätprogrammet, om mätningar vid flera 
anläggningar visar att haltema ligger under 10 % av gränsvärdet. De två förstnämnda 
parametrarna ingår för att ge en bättre bild av föroreningshalterna i lokalen samt hur 
förbränningen fungerar. 
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3.2 Mätstrate!ji 

Mätningarna på nivå 2 är ett komplement till mätningarna pä nivå l. Mätningarna görs 
under en hel arbetsdag. 

Mätningarna av kvävedioxid och kvävemonoxid görs med direktvisande och registre
rande instrument, över längre perioder. Hur länge mätningar görs, beror bl a på hur 
stora haltskillnader som kan förväntas mellan olika dagar, beroende bl a på hur natur
gasen används och lokalens utformning. 

Formaldehyd och benso(a)pyren mäts med personburen utrustning över en arbetsdag. I 
den mån kvävedioxid utesluts ur nivå 1, görs även personburna kvävedioxidmätningar på 
nivå2. M 

3.3 Mätmetoder 

Kväveoxidhalterna, kvävedioxid och kvävemonoxid, mäts med ett kemiluminiscens-



instrument. Detektioru;gränsen ska vara högst 0,1 ppm (100 ppb). lru;trumentet kalibre
ras antingen med kalibrergas på specialflaska, som tållagriog (t ex spectrasilcylinder) 
eller med permeationsrör. Kalibrergasen ska vara färsk, högst 6 månader gammal, eller 
ha kontrollerats på laboratorium senast 6 månader före mätningen. Om permeationsrör 
används, ska kalibreringen göras under längre tid, tills jämvikt inställts. Permeadans
röret ska bållas vid konstant temperatur, +-O, l <>C. Kvävemonoxid-och -dioxidhalterna 
utomhus anges som referens till inomhusmätningarna. 

Noggrannheten i kvävemonoxid- och kvävedioxidmätningen är med dessa mätmetoder 
+-10%. 

Formaldehydhalten mäts med 2,4-DNF-impregnerat Iilter, antingen med pmnpad prov
tagning eller med diffusionsprovtagare. Analys görs med HPLC med UV-detektor. 
Gaskromatogral kan också användas för analysen, men HPLC ger en lägre detektions
gräns, vilket är en fördel, eftersom halterna kan vara låga. Analysen görs specifikt på 
formaldehyd, vilket innebär att andra aldehyder ej stör mätningen, vilket kan ske om 
kromotropsyrametoden används. Formaldehydmätningarna görs därför ~ med kromo
tropsyrarnetoden. Prov tas ut under en hel eller två halva (vid pmnpad provtagning) 
dagar. Luftflödet vid mätningen får vara maximalt 50 mi/min. Minst ett O-prov analyse
ras tillsammans med proverna. O-provet ska ha behandlats på samma sätt som övriga 
prov vid mätningen, bortsett fråo själva provtagningen. Metoden med aktiv provtagoing 
(pmnp) beskrivs i Metodserien nr 30 från Arbetsmiljöinstitutet, Stockholm, Sverige. 

Noggrannbeten i formaldehydmätningen är med denna metod + -10%. 
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Benso(a)pyren eller PAH provtas med glasfiberlilter som seriekopplas med två poly
uretanpluggar efter. Eftersom PAR-halten antas vara mycket låg, analyseras proven 
med HPLC (vätskekromatogral) med fluorescensdetektor, vilket ger en god känslighet. 
Något särme känslighet, men en säkrare identifiering kan erhållas med ett GC/MS-sys
tem, som också kan användas. Resultatet anges dels som halt benso(a)pyren, dels speci
fierat på halten av övriga identifierade PAH. Denna mätmetod stämmer ej med de 
mätmetoder som rekommenderas i Sverige, Finland eller Norge för mätning av PAH i 
arbetsmiljön. De ämnen som analyseras är dock ungefär samma, men detektionsgränsen 
är betydligt lägre, vilket är nödvändigt i de aktuella miljöerna. Mätningar enligt metoder 
med högre detektionsgränser torde vara ointressant, eftersom resultat i form av mindre 
än-värden är det enda som kan förväntas. Den danska metoden, P AH i beru;enlöslig 
fraktion, har en så hög detektionsgräns att också den är ointressant i sammanhaoget. I 
projektet "Nordisk interkalibrering av miljögifter i luft", som administreras av statens 
Naturvårdsverk, Stockholm, har P AH-analyser vid olika nordiska laboratorier järoförts. 
Rapporten beräknas publiceras under slutet av 1991. 

Minst ett O-prov analyseras tillsammans med proverna. Det är en fördel om ett prov 
också kan tas för kontroll av PAR-halten utomhus. 

Noggrannheten i dessa mätningar är med denna metod +-10%, om haltema ligger klart 
över detektionsgränsen. Vid halter i nivå med detektionsgränsen är noggrannheten i 
samma storleksordning som detektionsgränsen. 



I övrigt görs mätningarna enligt de föreskrifter som gäller i respektive land. 

4, RAPPORTERING 

Mätresultaten rapporteras i en mätrapport som skrivs enligt de riktlinjer som finns i 
anvisningar från Arbetarskyddsstyrelsen / Arbeidstilsynet. I rapporten ska medtas 

- mätpunkter 

- mätmetoder med angivande av osäkerheten i mätresultatet 

- kalibreringsmetoder 

- mätresultat 

- temperatur och relativ luftfuktighet inom- och utomhus under mätningen 

-förhållandena under·mätningen, bl a ventilation, ev påverkan av utomhusklimatet, vind 
etc. Gärna jämförelser mot normala koldioxidhalter uppmätta med företagets eget 
koldioxidinstrument. 

- eventuella förhållanden som kan ha påverkat mätresultaten, t ex förekomst av rökning, 
diesel- eller gasoldrivna truckar etc. 

- jämförelser mot de riktvärden som anges i detta mätprogram samt eventuella förslag 
till åtgärder. 
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