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Measuring programme. 
Work environment conditlons in connection with the com
bustion of natural gas for earbon dioxide fertilizing in green
houses. 

Summary: 

Having been commissioned by NGC, M.. bas drawn up a measurement pro
gramme to monitor the work environment in connection with the combustion of 
natural gas for earbon dioxide fertilizing in greenbouses. The measurement 
programme bas been devised in concert with a project group wbich includes the 
following persons: 

Per-Arne Perssontrhomas Carlqvist, NGC; Nils-Eric Carlstedt, Vattenfall; Ole 
Madsen, DGC; POl\ tus Mattson, Neste OY; Lars NJ.!sson, Sydgas. 

The measuring programme bas also been discussed with the National Swedish 
Board ofOccupational Safety and Health and the Labour Directorates ofSweden, 
Norway,DenmarkandFinland,andbasbeenreceivedpositivelybytheseagencies. 

NGC recommeuds that when measurements are to be performed to monitor the 
impact of the combustiongases on the working env1ronment, these sbould be made 
in accordance with the measurement progranune. The measuring pragrarorne 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 ofgreenhouse owners orwhenever 
so reqwred by the authorities. NGC recommends tbat, initially, measurements be 
made in accordance with leve! l of the measuring programme, wbich involves 
measuringthe conteut of carllon dioxide, carbonmonoxide and ni tri c oxide. Where 
there are special grounds, measurements can also be made according to leve! 2, 
wbich includes measurements of such substances as are expected to occur in very 
small proportions. 

In parall el with this extensive measurement programmethere is also an abridged 
version whichcan be used in liaisingwith consultants who are to submit an offerfor 
the measurement work. 
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Mätprogram. 
Arbetsmiljöf"örhållanden vid f"örbränning av naturgas f"ör 
koldioxidgödsling i växthus. 

Sammanfattning: 

På uppdrag av NGC har M.. utarbetat ettmätprogram for kontroll av arbetsmiljön 
vid forbränning av naturgas for koldioxidgödsling i växthus. Mätprogrammet har 
utarbetats i saroråd med en projektgrupp, där foljande personer ingått: 

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

Mätprogrammet har även diskuterats med Arbetarskyddsstyrelsen/Arbeids
tilsynet i Sverige, Norge, Danmark ocb Finland ocb lätt ett positivt bemötande av 
dessa myndigheter. 

NGC rekommenderar att mätningar görs enligt mätprogrammet, när mätningar 
ska göras fOr kontroll av forbranningsgasernas effekt på arbetsmiljön. Mät
programmet kan även användas som underlagfOr planering av och diskussion om 
mätningar på forbränningsgaser från naturgas, i andra arbetsmiljöer. 

Mätningargörspåinitiativavväxthusägareellernärmynilighetersåkräver.NGC 
rekommenderar att mätnioger i forsta hand görs enligt nivå l i mätprogrammet, 
vilket innebär mätning av koldioxid-, kolmonoxid- ocb kväveili oxidhalterna. Om 
särskilda skäl foreligger, kanmätningar ävengöras enligtnivå 2, vilkeninnefattar 
mätningar av sådana ånmen som forväntas forekomma i låga halter. 

Vid sidan av detta utforliga mätprogram, finns även en kortversion, som kan 
användas vid kontakter med konsulter, som ska länrna offert på mätniogama. 



MÄTPROGRAM 
ARBETSMIWÖFÖRHÅLLANDEN VID FÖRBRÅNNING AV NATURGAS FÖR 
KOLDIOXIDGÖDSLING I VÄXTHUs 

l. BAKGRUND OCH SYFTE 

Förbränning av naturgas för t ex värmeproduktion har flera fördelar jämfört med för
bränning av ko~ olja och andra konventionella bränslen. Förbränning av naturgas sker 
nästan fullständigt till vatten och koldioxid, vilket ger ett stort energiutbyte och rena 
förbränningsgaser. Koldioxidemissionen per MWh är lägst för naturgas jämfört med 
andra fossila bränslen. Bl a den höga verkningsgraden ger låga utsläpp. Investerings
kostnaden för naturgas är dessutom ofta låg. Sammantaget innebär dessa faktorer att 
naturgas är ett högintressant alternativ till konventionella bränslen. Mest ekonomiskt 
blir det om naturgasen används i direktverkande system, vilket kan innebära att för
bränningsgaserna används direkt, istället för att indirekt värma ett annat medium som 
sedan transporterar värmen. Med direktverkande system utnyttjas förbränningsgasernas 
energiinnehåll, med inga eller små energiförluster. 

Direktanvändning av naturgas, även för annat än värmeproduktion, har diskuterats ur 
arbetsmiljösynpunkt. Koldioxidgödsling av växthus har ifrågasatts. 
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Nedanstående mätprogram har utarbetats med målsättningen att kartlägga hur höga 
halterna 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. Mätniagar genom
mrs på initiativ av växthusägare som har eller planerar koldioxidgödsling frän natur
gasforbränning eller på begäran frän respektive myndighet i de nordiska länderna. 

Mätprogrammet har delats upp i två nivåer. Den forsta nivän är de viktigaste mätning
arna. l de fall beslut fattas om att mätningar ska genomfdras, rekommenderas att mät
ningar görs enligt nivå l, eftersom halten av dessa ämnen ligger närmast sina respektiva 
gränsvärden. För samtliga ämnen som inkluderas i denna nivå finns idag mätresultat 
som tyder på att halterna knappast kommer att överskrida det hygieniska gränsvärdet, 
mer än om det uppstår fel vid förbränningen av naturgasen. 

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 luftkvalilen generellt i lokalen. Flera av dessa mätningar görs i fasta mätpunkter 
och kan därför ej enkelt jämföras mot gränsvärden. Dessa mätr<ingar syftar mer till att 
ge kunskap om hur haltema i lokalen varierar över tiden och vilka faktorer som påver
kar variationen. Mätniagar 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 regelbnndel Dessa 
mätare/gasvarnare inkluderas ej i mätprogrammet. 

Detta mätprogram har utarbetats av Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, IVL 
på uppdrag av Nordisk Gasteknisk Center. Projektet har granskats av en NGC-projekt
grupp bestående av: 

Per-Arne Persson j Thomas Carlqvist 
Nils-Eric Carlstedt 
Ole Madsen 
Pantus Mattson 
Lars Nilsson 

NGC 
Vattenfall 
DGC 
Neste OY 
Sydgas 

I bilaga 3 redovisas ett antal företag som kan göra mätningar enligt mätprogrammet 

2. VILKA ÄMNEN KANBILDASVID FÖRBRÅNNING AV GA$? 

De ämnen som bör övervägas, vid planeringen av ett mätprogram för kontroll av luft
kvalilen vid förbränning av gas, är 

koldioxid, som är den dominerande förbränningsprodukten 
kolmonoxid, som kan bildas om förbränningen sker ofnliständigt, t ex vid syrennderskott 
kväveoxider, som bildas vid förbränning i tillräckligt hög temperatur, genom att en del 
av luftens kväve oxideras 
svaveldioxid, som bildas om naturgasen innehåller svavel 
formaldehyd, som kan bildas som biprodukt vid förbränning 
benso(a)pyren, ett av många polyaromatiska kolväten, PAH, som kan bildas vid 
förbränning. 
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Om förorenad luft används som förbränningsluft, kan andra änmen bildas. Mät
programmet är avsett endast för förbränning med uteluft eller luft av motsvarande kva
lite, t ex lokalluft i växthus. Om förorenad luft används som förbränningsluft, måste 
mätprogrammet ses över och ev revideras. 

Generellt.s~tt innehåller naturgas från Nordsjön mycket små mängder svave~ varför 
svaveldioxiden inte kan anses vara något problem. Förbränning av naturgas är mycket 
effektiv, varför mängden bildade oönskade biprodukter, som benso(a)pyren, PAH och 
formaldehyd är mycket liten. 

I bilaga l redovisas gållande och föreslagna hygieniska gränsvärdena i de nordiska län
derna för dessa änmen. I bilaga 2 redovisas vilka halter av dessa änmen som uppmätts 
vid nordiska mätningar på luftföroreningar som bildas vid förbränning av gas. Mätning
arna är dels mätningar gjorda i arbetsmiljön, dels emissionsmätningar. I bilaga 2 finns 
även en jämförelse av relationerna mellan halterna av dessa änmen, relativt koldioxid 
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samt relationerna mellan koldioxids och övriga ämnens gränsvärden. 

I bilaga l och 2 redovisas även mätresultat från annan typ av naturgasförbränning ån 
koldioxidgödsling i växthus. Mätprogranunet nedan är endast avsett för växthus, men 
kan även användas som ett planerings~ och diskussionsunderlag för mätningar i andra 
miljöer där förbränningsgaser från naturgasförbränning kan tånkas tillföras 
arbetsmiljön. 

3. MÅTNINGAR NIVÅ l 

3.1 Parametrar 

Som grundparameter föreslås koldioxid och kohnonoxid. Koldioxid- och kolmonoxid
halterna 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 
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) 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 sarot med kärrnedom om fundaroentala förbrän
ningsbetingelser, ökar koappast kvävedioxidhalten med tiden. Vid ett haveri med 
syreunderskott, minskar kvävedioxidhalten. Att efter en tid utesluta kvävedioxid torde 
därför inte innebära några risker. 

3.2 MätstrateJ:i 

Sarotliga mätningar på nivå l avser direkt eller indirekt att kontrollera att gällande 
hygieniska gränsvärden ej överskrids. Eftersom detta är svårt att göra med personburen 
mätutrustning för koloxid och kolmonoxid, används en något annorlunda mätstrategi för 
dessa ämnen. 

Sarotliga mätningar görs under en hel arbetsdag. 

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

Koldioxid är ej lämpligt att mäta personburet, dels för att en enkel och fältmässig mät
teknik saknas, dels för att provet kan påverkas av utandningsluften från bäraren eller 
andra som slår i närheten. Mätning av koldioxidhalten görs därför stationärt med direkt
visande instrument. Mätningar görs också för att verifiera att koldioxidhalten är jänm i 
personalens vistelsezon. Exponotingen beräknas genom att väga vistelsetiden i arbets-



lokalen mot vistelse i andra lokaler utan luftföroreningar frän förbränning av gas. För 
den övriga tiden antas koldioxidexponeringen vara 500 ppm, om den inte mäts. 

Om koldioxidbalten varierar mycket i personalens vistelsezon, kan två strategier tilläm
pas. Mätningar görs i flera punkter i de områden där personalen vistas, för att identi
fiera 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 haltema i flera punk
ter och ett tidsvägt medelvärde baserat på personalens vistelsetid i de olika zonerna 
beräknas. 

Kolmonoxidhalten mäts också med direktvisande instrument i flera mätpunkter där per
sonalen vistas. Den mätpunkt där haltema är högst identifieras. Om kolmonoxidbalten 
där ligger över 20% av gränsvärdet, tyder det på att förbränningen 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 förbrän· 
Dingen är så god att exponeringen för kolmonoxid frän förbränningsgaserna med mycket 
god marginal underskrider gränsvärdet. Det bör observeras att speciellt vintertid, i tät
orter kan utombushalterna av kolmonoxid ibland bli höga. De halter som anges ovan, 
måste därför jämföras med utombushaltema. Om haltema ligger över 20% av gräns
värdet, p g a ett stort bidrag frän bakgmndsnivån, kan inte alltid justeringar av förbrän
ningen minska kolmonoxidbalten. 

Under mätperioden får ingen rökning förekomma på platser där det kan påverka mät
resultatet. Eventuell förekomst av andra aktiviteter, t ex körning med diesel- eller gasol
driven truck under mätperioden ska noteras och eventuell påverkan på mätresultaten 
ska anges. Det gäller även väderförhällandena och ventilationens påverkan på halten 
luftföroreningar. 
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3.3 Mätmetoder 

Koldioxidhalten mäts med !R-instrument. Instrumentet måste kunna mäta på minst 25 
ppm när. Kallbrering görs med kallbrergas, antingen med färdig gasblandning på flaska, 
noggrannhet +-5%, eller med ren koldioxid, som blandas in i ett kallbrersystem (gäller 
för Miran-instrument). Om kallbrering görs med kallbrersystem, ska kallbrering göras 
vid flera olika halter, så att en kallbrerkurva upprättas. Kallbreringen görs genom att 
tillsätta samma volym ren gas, frän en och samma gastäta spruta, upprepade gånger till 
samma gasblandning. På så sätt minimeras felet. 

Koldioxidinstrumentet kan dessutom kallbreras med uteluft, som antas ha koldioxid
halten 350 ppm eller mot syntetisk gasblandning fti frän koldioxid, d v s O ppm. Mätning 
av utelufthalten får ej användas som enda kallbreringsmetod. 

Med dessa mättnetoder uppskattas mätnoggrannheten till +- 10%. 

Kolmonoxidhalten mäts också med ett !R-instrument. Detektionsgränsen får vara högst 
1 pprn. Kallbrering görs enligt samma metoder som för koldioxid, med undantag för ka-



librering med uteluft och teknisk luft. I normalfallet, kan utomhusluft användas 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 inom
husmätningarna. 

Med denna mätmetod uppskattas mätnoggrannheten till +- l p pm, vid halter mellan O 
och 10 ppm. Om ett instrument med lägre detektionsgräns används, anges mätnog
grannheten till +-10%. 

Kvävedioxidbalten mäts med en diffusionsprovtagare eller med aktivt pumpad provtag
ning. Två typer av dosimetrar kan användas. Antingen används en japansk typ som 
impregnerats med trietanolamin (säljs f n ej kommersiellt i Norden, ref Berglund M m 
fl, Mätning av exponering för N02 med personburen diffusionsprovtagare. En 
metodstudie, Rapport nr 3/89, Karolinska Institutet, Institutet för Miljömedicin, 
Stockhohn 1989), eller en svensk typ (Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 
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 sarrnalikt kvävedioxidhalten så låg att 
gränsvärdet underskrids med god marginal, varför den dåliga noggrannheten i de flesta 
fall inte spelar någon större roll. Om halter över halva gränsvärdet överskrids, måste en 
kompletterande och noggrarmare mätning göras. Frän 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., McCanunon, C. S., Doemeny, L J. A solid sorben t personal sampling method 
for the simultanenus collection of nitrogen dioxide and nitric oxide in air. Am. lnd. Hyg. 
Assoc. J. 38 (1977) 358-363. 

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

4. MÅTNINGAR, NIVÅ 2 

4.1 Mätnarametrar 

I den måo kvävedioxid avförs frän nivå l, för att halterna ligger med god marginal under 
gränsvärdet, tillförs personburna kvävedioxidmätningar nivå 2. 
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Mätningar på nivå två innefattar mätning av kvävedioxid-, kvävemonoxid-, 
benso(a)pyren- eller PAH och formaldehydhalter. De två sistnänmda ingår eftersom de 
befintliga mätningarna är få, även om de uppmätta halterna relativt gränsvårdet är 
mycket låga. På sikt kan dessa parametrar uteslutas ur mä(prograrnmet, om mätningar 
vid flera aniäggningar visar att halterna ligger under 10 % av gränsvärdet. De två 
förstnämnda parametrarna ingår för att ge en bättre bild av föroreningshalterna i 
lokalen samt hur förbränningen fungerar. 



4.2 Mätstrate&l 

Mätningarna på nivå 2 är ett komplement till mätningarna på 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. 

4.3 Mätmetoder 

Kväveoxid.haltema, kvävedioxid och kvävemonoxid, mäts med ett kemiluminiscens
instruroent. Detektionsgränsen ska vara högst 0,1 ppm (100 ppb). Instrumentet kalibre
ras antingen med kalibrergas på specialflaska, som tållagting (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 kalibretingen göras under längre tid, tills järnvikt inställts. Permeations
röret ska hållas vid konstant temperatur, +- O,loC. Kvävemonoxid-och -dioxidhaltema 
utomhus anges som referens till inomhusmätningarna. 

Noggrannheten i kvävemonoxid-och kvävedioxidmätningen är med dessa mätmetoder 
+-10%. 
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Formaldehydhalten mäts med 2,4-DNF-impregnerat filter, antingen med pumpad prov
tagning eller med diffusionsprovtagare. Analys görs med HPLC med UV-detektor. 
Gaskromatograf kan också användas för aoalysen, 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 
kromotropsyrarnetoden används. Formaldehydmätningarna görs därför ej med kromo
tropsyrarnetoden. Prov tas ut under en hel eller två halva (vid pumpad provtagning) 
dagar. Luftflödet vid mätningen fär 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 från själva provtagningen. Metoden med aktiv provtagning 
(pump) beskrivs i Metodserien nr 30 från Arbetarskyddsstyrelsen, Stockbobn, Sverige. 

Noggrannbeten i formaldehydmätningen är med denna metod +-10%. 

Benso(a)pyren eller PAH provtas med glasfiberfilter som seriekopplas med två poly
uretanpluggar efter. Eftersom PAH-halten antas vara mycket låg, analyseras proven 
med HPLC.(vätskekromatograf) med fluorescensdetektor, vilket ger en god känslighet. 
Något sämre 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-



flera t på halten av övriga identifierade P AH. Denna mätmetod stämmer ej med de 
mätmetoder som rekommenderas i Sverige, Finland eller Norge för mätning av P AH 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 bensenlöslig 
fraktion, har en så hög detektionsgräns att också den är ointressant i sarmnanhanget. I 
projektet "Nordisk ffiterkalibrering av miljögifter i luft", som administreras av Stateos 
Natnrvårdsverk, Stockhohn, har PAR-analyser vid olika nordiska laboratorier jämförts. 
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 P AH-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. 

5. 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 

- förhällandena under mätningen, bl a ventilation, ev. påverkan av utomhusklimate~ 
vind etc. Gärna jämförelser mot normala koldioxidhalter uppmätta med företagets 
eget koldioxidinstrument. 

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

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

6. KOMMENTARER 
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De mätningar som görs i växthus, kan illustreras av figur l. Mot bakgrund av genom-



förda mätningar, har två parametrar, koldioxid och kolmonoxid utkristalliserats, som 
kan vara lämpliga för kontinuerlig övervakning. Några parametrar finns som kan vara 
befogade att kontrollmäta, vilket motsvarar nivå 1. Nivå 2 innebåller parametrar som 
mer är av forskningsintresse eller endast bör mätas i ett inledande skede, fOr att lära 
sig mer om den aktuella processen. Om mätprogrammet för växthus används som 
diskussionsunderlag för mättting vid andra applikationer, är det möjligt att parametrarna 
kommer att ändras och att fler ämnen till en början återfinns på nivå l. En del av dem 
övergår senare till kontinuerlig övervakning, när man konstaterat att så är lämpligt. En 
del faller ner till nivå 2, eftersom det konstateras att halterna av dessa ämnen 
genomgående är mycket låga. 

Figur l. Beskrivning av en systematik för mätprogram för arbetsmiljö vid naturgas
användning. Mätprogranunet och vilka parametrar som medtas på de olika nivåerna 
diskuteras för varje applikation. 

Kontinuerliga mätttingar för processövervakning 
Gasvarnare för ev kontroll av arbetsmiljön 

l' 

Erfarenhet från mätttingar 

v 
Nivå l Mättting av ämnen vilkas halter ligger högst relativt gränsvärdet. 

Syfte: kontroll av arbetsmiljön 

Erfarenhet från mätttingar 

' ~ 
Nivå2 Mättting av ämnen vilkas halter med god marginal underskrider 

gränsvärdet 
Syfte: forskningsintresse + mycket noggrann kontroll av processen 
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BILAGAl 

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN I DE NORDISKA LÄNDERNA FÖR DE ÄMNEN 
SOM KANBILDASVID FÖRBRÄNNING AV NATURGAS 

Hygieniska gränsvärden (nivågränsvärden) för ämnen som kan bildas vid förbränning av 
naturgas. Gränsvärdena är angivna i mg/m' och ppm. 

Ämne Nivågränsvärde, mg/m' f ppm 
Sverige Danmark Finland Norge 

mg/m3 ppm mg/m3ppm mgfm3ppm mg/m3ppm 

koldioxid 9000 5000 9000 5000 9000 5000 9000 5000 
kolmonoxid 40 35 40 35 34 30 40 35 
kvävedioxid 4 2 5,6 3 6 3 3.6 2 
kvävemonoxid 30 25 30 25 30 25 30 25 
svaveldioxid 5 2 5 2 5 2 5 2 
benso(a)pyren 0,005 0,01 
PAH 0,04 
P AH i bensenlöslig fraktion 0,2 
formaldehyd 0,5 0,6 0,4 0,3 1,3 l 0,6 0,5 

Som synes är gränsvärdena likartade i de nordiska länderna. Avvikelser förekommer 
främst för benso(a)pyren /PAH där gränsvärdena bygger på olika mätmetoder, samt för 
kvävedioxid och formaldehyd. 

I Sverige kommer två nya gränsvärden att införas, som sannolikt kan tillämpas vid 
naturgasförbränning. Arbetarskyddsstyrelsen har beslutat att när det gäller "avgaser" ska 
mer restriktiva gränsvärden användas. Som ledparametrar används kolmonoxid med ett 
gränsvärde på 20 ppm (25 mg/m') och kvävedioxid med ett gränsvärde på l ppm (2 
mg/m3). 

De gränsvärdeslistor som använts som underlag för tabellen ovan är: 

Sverige, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling, AFS 1990:13 Hygieniska Gräns
värden, Arbetarskyddsstyrelsen 1990. 

Danmark, At-anvisning m 3.1.0.2 Graensevaerdier for stoffer og materialer, Arbeidstil
synet April 1988 

Finland, Luftföroreningar på arbetsplatsen, säkerhetsmeddelande 3, Arbetarskydds
styrelsen, 1982 med revidering 1987:25 

Norge, Administrative normer for fornrensning i arbeidsatmosfaere. Direktoratet for 
arbeidstilsynet, 1990. 
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BILAGA2 

JÄMFÖRELSER MELLAN UPPMÄTIA HALTER RELATIVT GRÄNSVÅRDEN 

I tabell l redovisas vilka normerade halter som uppmätts vid förbränning av naturgas. 
Endast halterna relativt koldioxid anges. Koldioxid är det ämne som bildas i störst 
mängd vid förbränning av naturgas. Huvudsyftet med tabellen är att visa hur halterna 
förhåJJer sig relativt sina gränsvärden. Tabellen läses på följande sätt: 

Koldioxidhalten är alltid satt till l, oavsett hur hög halten är. Detta motsvarar att koldi
oxidhalten ligger t ex på sitt gränsvärde. ÖVriga halter anges relativt koldioxidhalten, t ex 
kolmonoxidhalten har dividerats med koldioxidhalten. Ett tal mycket ntindre än l 
erhåJJs då, eftersom kolmonoxidhalten alltid är mycket lägre än koldioxidhalten. För att 
göra tabellen lättare att läsa, har kolmonoxidhalten multiplicerats med 10 000 (Hl'). 
(Om koldioxidhalter saknas, har kolmonoxidhalten iståJJet satts till 70 och övriga halter 
räknats i relation till kolmonoxidhalten. 70 motsvarar att kolmonoxidhalten ligger på 
gränsvärdet.) 

Om de relativa halterna järnförs med den nedersta raden, där motsvarande beräkning 
gjorts för de hygieniska gränsvärdena, kan man enkelt se vilka av ämnen som ligger nära 
eller över sina gränsvärden, när koldioxidhalten ligger på gränsvärdet. De ämnen som i 
tabellen visar högre värden än på gränsvärdesraden, ligger över gränsvärdet om kol
dioxidhalten ligger på gränsvärdet. De halter som ligger under värdet på gränsvärdes
raden, ligger under sina gränsvärden när koldioxidhalten ligger på gränsvärdet. 

Tabell l har upprättats för att möjliggöra en enkel jämförelse med gränsvärden. I tabell 
2, där grunddata för tabell l finns, ser man att de flesta halter ligger med god marginal 
under sina resp gränsvärden. Ur tabell 2 är det därför svårt att utläsa vilka ämnen som 
är mest kritiska, d v s först kan förväntas överskrida sina resp gränsvärden om rökgas
halterna blir mycket höga. Tabell l kan användas för att välja vilka ämnen man i första 
hand bör mäta på, d v s vilka ämnen som först kommer att överstiga gränsvärdet. 

Mätunderlaget som tabell l grundas på är mäntingar genomförda vid enskilda företag i 
Norden som idag bränner naturgas. Några av mätningarna är emissionsmätningar. För 
en relativ jämförelse av halter spelar dock detta ingen roll. De ingående komponenterna 
förutsätts spädas på ett likforntigt sätt, när de entitteras till arbetsmiljön, d v s de inbör
des relationerna mellan haltema av koldioxid, kolmonoxid, kväveoxider o s v är lika 
oavsett om man mäter i förbränningsgaser eller i arbetsmiljön. 

Observera att flera av mäntingarna gäller växthus. I växthus förbrukas koldioxid konti
nuerligt av västerna. Det innebär att koldioxidhalten blir lägre än i förbränningsgaserna. 
Järnfört med andra miljöer överskattas därför halterna av övliga ämnen. 
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Tabell l. Relativa halter av föroreningar uppmätta vid olika mätningar i Norden. 
Halterna anges relativt koldioxid (C02). I tabellen har medtagits kol
monoxid (CO), kvävedioxid (NO,), kvävemonoxid (NO), svaveldioxid 
(S02), benso(a)pyren (BaP) samt formaldehyd (FA). De relativa halterna 
har multiplicerats med den faktor som anges för varje ämne, för att 
erhålla ett mer lättläst värde. Mätningarna är gjorda i Sverige (S), Dan
mark (Dk) och Finland (F). I de fall mätresultat från koldioxidmätningar 
saknas, anges haltema relativt kolmonoxid, vars halt sätts till 70. 

Mätstålie Halt av förorening relativt koldioxidhalten 
C02 CO NO NO S02 BaP FA"l 

xl()4 xl()f xlO' xlO' x107 xl()4 

la. Beton~uteri, 
make-up-arr, F 
lb. Stålverkshall, 
make-up-air 
le. IR-värmning 
2. Växthus'), Dk l 
2. Växthus'), Dk l 
2. Växthus'), Dk l 
3. Växthustl, Dk l 
3. Växthus'l, Dk l 
4. Växthus'), Dk l 
4. Växthus'), Dk l 
5. Västhus1l, Dk l 
5. Växthus'l, Dk l 
6. Växthus"'), Dk l 
6. Växthus2~l. Dk l 
7. Växthus'·'\ Dk l 
7. Växthus'·•l, Dk l 
8. Växthus'·'\ Dk l 
8. Växthus2.4l, Dk l 
9. Växthus'-'l, Dk l 
9. Växthus2AJ, Dk l 
10. Växthus'·'l, Dk l 
10. Växthus'·•), Dk l 
11. Allmänt vid 
naturgasförbränning'l, Dk 
12. IR-värmning'l, S l 
12. IR-värmning"l, S l 
13. Växthus2l, S l 

70 

70 
70 
0,29 
0,29 

1,3 
7,4 
0,82 
5,6 
1,5 
0,96 
o 
o 

70 

64'l 
UO'l 
<l 

Relativa hygieniska gränsvärden') 
Sverige l 70 
Danmark l 70 
Finland l 60 
Norge l 70 

< 0,003 < 0,003 -

<0,04 <0,38 
<0,03 <0,1 

0,22 2,8 
0,28 2,8 

0,10 9,9 

0,06 0,8 

0,19 0,37 
0,52 0,43 
0,66 1,3 
3,2 8,6 
3,8 9,6 
0,92 4,4 
1,3 3,4 
0,55 2,2 
1,1 4,0 
0,54 1,7 
0,83 3,0 
17,6 0,35 

0,43 1,7 
1,6 9,5 
<0,2 < 1,1 

4 
6 
6 
4 

50 
50 
50 
50 

4 
4 
4 
4 

0,0053 O,o? 

<0,002 -

5,5 
220 
11 
44 

l 
0,6 
2 
l 

l) Växthusen koldioxid-gödslades med förbränningsgaser från förbränning av naturgas. 
Halterna uppmätta i rökgasemission i kanal, ej arbetsmiljömätningar. 
2) Som l OV!lllo men halterna mätta i arbetsmiljön 
3) Halterna mätta som dygnsmedelvärden. 
4) Halterna är maxhalter. 
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5) Emissionsmätningar 
6) De relativa hygieniska gränsvärdena är beräknade på ppm-halterna i den mån sådana 
finns. Se även tabell l för kommentarer till benso(a)pyrengränsvärdena. 
7) Halterna är dagsmedelvärden 
8) De uppmätta halterna ligger nära mätmetodens detektionsgräns och är därför mycket 
osäkra. 
9) FA är formaldehyd. 

Ur tabell l kan utläsas att koldioxid i samtliga fall utom ett, mätplats 12, varit det ämne 
som nått den största andelen av sitt gränsvärde, d v s först skulle överskridit sitt gräns
värde. Vid mätplats 12 skulle kohnonoxidhalten överskridit gränsvärdet först. Det är 
oklart vad de höga kohnonoxidhalterna vid denna mätplats beror på. Sannolikt spelar 
det en stor roll att kolmonoxidhalterna låg mycket nära mätinstrumentets detektions
gräns och därför var mycket osäkra. En jämförelse med mätplats la, b och c visar att 
kohnonoxidhalten också här ligger mycket högt järnfört med kvävedioxiden. (Vid dessa 
mätplatser har tyvärr inte koldioxidhalten mätts). Speciellt i stålverket finns det förmod
ligen andra källor som alstrar kohnonoxid, vilket delvis förklarar de höga halterna. 

Vid en mätning, mätplats 7, låg kvävedioxidhalten ovanligt högt och skulle överskridit 
sitt gränsvärde vid en koldioxidhalt strax över gränsvärdet. I övriga mätningar och för 
övriga ämnen, ligger halterna med god marginal under sina gränsvärden, när koldioxid
gränsvärdet överskrids. 

I mätning 11, som härrör från mätning direkt i rökgaser, ser det ut som om kvävedioxid 
skulle överskrida gränsvärdet kraftigt och formaldehyd skulle kunna nå cirka 1/10-del av 
sitt gränsvärde. Detta gäller dock under förutsättning att kohnonoxidhalten ligger på 
gränsvärdet. Normalt sett ligger kohnonoxidhalten på högst 10% av gränsvärdet. Det 
innebär att kvävedioxiden ligger på högst halva gränsvärdet och formaldehyd vid natur
gasförbrärming torde ligga på högst cirka l% av gränsvärdet. 

Ur tabell l dras slutsatsen att koldioxid, kohnonoxid och kvävedioxid är de ämnen som 
mätning i första hand bör utföras på. Kohnonoxidhalten mäts för att kontrollera att för
hrärmingen inte är dålig. 

I tabell 2 redovisas vilka absoluthalter som uppmätts i arbetsmiljön vid mätningar i Nor
den 
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Tabell 2. Uppmätta absoluthalter av föroreningar från förbränning av gas. Mätningarna 
gjorda i Norden. För förkortningar, se tabell l. 

Mätställe Halt av förorening, ppm 
co, co N02 NO so, BaPlO) FA12J 

la. Betonggjuterit), F 7-10 0,3 n. d. 
!b. Stålverkshallll, F 3-12 <0,5 0,5-4,5 
le. JR-värmning'), F 4-6 0,2 0,6 
2. Växthus'), Dk 914 0,027 0,020 0,27 
2. Växthus'), Dk 530 0,015 0,16 
3. Växthus'), Dk 675 0,5 0,007 0,67 
4. Växthus'), Dk 900 0,5 0,005 om 
5. Växthus'), Dk 980 0,09 0,019 0,036 
6. Växthus'), Dk 1153 o 0,52 0,43 
7. Växthus'·•), Dk 2400 0,77 2,04 
7. Växthus'.Sl, Dk 4000 1,5 3,8 
8. Växthus'·•), Dk !JOO 0,10 0,48 
8. Växthus'.Sl, Dk 1900 0,26 0,66 
9. Växthus3.4l, Dk !JOO 0,06 0,24 
9. Växthus3.Sl, D k 2000 0,22 0,80 
JO. Växthus3.4l, Dk 1100 0,06 0,19 
10. Växthus'.Sl, Dk 1300 0,11 0,39 
12 JR-värmning'), S 470 3 0,02 0,08 
12 JR-värmning'), S 570 7 0,09 0,54 
13 Växthus, S 500- <0,5- <O, l- 0,10- <0,0003 

1400 16011) 0,1 0,55 <0,001 
14. Tilloppskanal, 3-4 0,1-0,4 
make-up air (F) 

Hygieniska gränsvärden 
Sverige 5000 35 2 25 2 0,0056) 0,6 
Danmark 5000 35 3 25 2 0,27l 0,3 
Finland 5000 30 3 25 2 0,0!6l l 
Norge 5000 35 2 25 2 0,048) 0,5 

l) Tilluften värmdes med förbränningsgaser från naturgas, s k direkt lufrnppvärmning. 
2) lokalen värmdes med naturgasdrivna JR-värmare 
3) växthuset koldioxid-gödslas med förbränningsgaser från förbränning av naturgas. 
4) Värdena som anges är dygnsmedelvärden 
5) Värdena som anges är maxvärden 
6) Gränsvärflet i mg/m' 
7) Gränsvärdet gäller för P AH i bensenlöslig fraktion. 
8) Gränsvärdet gäller för P AH 



9) Värdena är dagsmedelvärden. 
10) Halten anges i ~g/m'. 
11) Höga kolmonoxidhalter uppmättes vid körning av gasdrivna truckar i växthuset, vid 
skörduing. Kolmonoxidhalterna från naturgasförbränning överskred ej 0,5 ppm. 
12) FA är formaldehyd. 

Som kan utläsas ur tabell2, ligger samtliga halter, oftast med god marginal under sina 
resp.gr~värden. 

Några kommentarer om de änmen för vilka det endast finns ett fåtal mätresultat eller 
helt saknas mätresultat i tabell l och 2: 

Formaldehydhalten har ej mätts i arbetsmiljön. Finska mätningar visar att vid "normal 
funktion" hos make-up air-anläggningar var aldehydhalten 0,05-0,14 ppm. Vid ofördel
aktig förbränning varierade halterna mellan 0,05-0,4 ppm. Inget av dessa värden över
skrider gällande gränsvärde för formaldehyd. Det är oklart exakt vilka aldehyder som 
bildas vid förbränning av naturgas. Det är befogat att i några fall göra mätningar för att 
kontrollera att formaldehydhalten verkligen är så låg som befintliga uppgifter tyder på. 

Svaveldioxidhalten har ej mätts. Svaveliunehället i naturgas är mycket lågt, varför sva
veldioxid ej anses utgöra ett problem. Inte ens vid emissionsmätningar har svaveldioxid 
mätts. Risken för höga svaveldioxidhalter i arbetsmiljön anses därför vara försumbar. 

Benso(a)pyrenhalten har mätts i ett växthus i Sverige, mätplats 13. Halterna låg med 
mycket god marginal under gränsvärdet. För säkerhets skull bör mätning göras vid Yt
terligare något växthus. Om också en eller ett par sådana mätningar visar samma mycket 
låga halter, behöver benso(a)pyrenhalten ej mätas sedan. 
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Bilaga 3 

FÖRETAG SOM KAN GENOMFÖRA MÄTNINGAR ENLIGT 
MÄTPROGRAMMET SOM KONsULTUPPDRAG 

16 

Nedanstående företag har identifierats via en enkät som skickats ut till konsulter 
verksamma huvudsakligen inom det kemiska arbetsmiljöområdet. Även om 
förteckningen innehåller många företag, får den ej betraktas som komplett. Det kan 
finnas andra företag som kan göra mätningar enligt mätprogrammet 

DANMARK 

Dansk Gasteknisk Center A/S 
Dr. Neergaardsvej 5 A 
DK-2970 HÖRSHOLM 

Telefon: 45 - 76 60 44 

Kontaktperson: Lars Jacobsen 

dk-TEKNlK 
Gladsase Möllevej 15 
2860SÖBORG 

Telefon: 31- 69 65 11 

Kontaktperson: Allan Bang Jensen 

Dansk Teknologisk lnstitut 
Gregersensvej 
2630 TAASTRUP 

Telefon: .42- 99 66 11 

Kontaktperson: Carl-Otto Rachlitz 

Nivå l Nivå2 

x x 

x x 

x x 



Dansk Teknologisk Institut 
Teknologiparken 
8000ÅRHUSC 

Telefon: 86- 14 24 00 

Kontaktperson: Henning Bonde (mätningar) 
Carsten Teisen Pedersen (kemiska analyser) 

MILJÖ-KEMI, Dansk Miljö Center A/S 
Smedeskovvej 38 
8464GAL1EN 

Telefon: 86- 94 42 66' 

Kontaktperson: Hans-Ulrik Rasmussen 

FINlAND 

Air-lxOy 
P.O.Box453 
SF-33101 TAMPBRE 

Telefon: 358-31-2442111 

Kontaktperson: Markim Tapola 
Seppo Heinärren 

Insiniööritoimisto Paavo Ristola Oy 
Terveystie 2 
15870 HOILOIA 

Telefon: 990-358- (9) 18-803 525 

Kontaktperson: Esa Ekholm 
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Nivå l Nivå2 

x x 

x x 

x 

x x 



Kuopio Regionsinstitut för Arbetshygien 
P.B. 93 
SF-70701 KUPIO 

Telefon: 358-71-201211 

Kontaktperson: Jyrki liesiwori 

Nylands Regionalinstitutet för 
Arbetshygien 
Ärilsvägen 3 
00370 HELSINGFORs 

Telefon: 0-55 89 61 

Kontaktperson: Virtano Saarinen 

Statens Tekniska Forskningscentral 
säkerhetstekniska Laboratoriet 
P.B. 656 
33101 TAMMERFORs 

Telefon: 358-31-163111 

Kontaktperson: Virve Christiansen 

Tannnerfors Regionsinstitut för Arbetshygien 
Box486 
33101 TAMMERFORs 

Telefon: 931-608640 

Kontaktperson: Eero Priha (lab.chef) 

Nivå l Nivå2 

x x 

x 

x x 

x x) 

x) Har f.n. ej egen instrumentell utrustning för direktanalys av kväveoxider, vilket krävs 
för nivå2 
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Uleåborgs Regionsinstitut for Arbetshygien 
P.B. 451 
SF-90101 ULEÅBORG 

Telefon: 358- 81 333355 

Kontaktperson: Lauri pyy (lab.chef) 

Nivå l Nivå2 

x x) 

x) Har f.n. ej egen instrumentell utrustning för direktanalys av kväveoxider, vilket krävs 
för nivå2 

Villmanstrands Regioninstitut för 
Arbetshygien 
Laserkatu 6 
SF-53850 LAPPBENRANTA 

Kontaktperson: Karl Korhanen 

NORGE 

Senter for Industriforskning 
Boks 124 Blindem 
03140SW3 

Telefon: 00947 - 2-45 20 10 

Kontaktperson: Tor G. Tollefsen/ 
Christel Benestad 

SVERIGE 

AMIK:O Arbetsmiljökonsulterna KB 
Clementing. 10 
421 54 V. FRÖLUNDA 

Telefon: 031-29 56 41 

Kontaktperson: Kenneth Stonsert 

x 

x x 

x x 
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Arbetsmiljögruppen AB 
Box562 
721 lO V ÄSTERÅS 

Telefon: 021 - 12 95 95 

Kontaktperson: Björn Nilsen 

Arbetsmiljökonsulten Anders Nilsson 
Klaveses hage 4 
620 20 KLINTEHAMN 

Telefon: 0498- 40822, 60396 

Kontaktperson: Anders Nilsson 

EVR & Wablings Installationsutveckling AB 
Box l 
182 11 DANDERYD 

Telefon: 08 - 622 92 00 

Kontaktperson: Leif Bejner 

FFV Materialteknik 
Boxl3200 
580 13 UNKÖPING 

Telefon: 013 - 23 19 00 

Kontaktperson: Hans Kling 

Nivå l Nivå2 

x x 

x x 

x 

x x) 

">Har f.n. ej egen instrumentell utrustning för direktanalys av kväveoxider, vilket krävs 
för nivå 2 
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Försvarets Forskningsanstalt 
Huvudavdelning för ABC-skydd 
90182UMEÅ 

Telefon: 090- 18 92 30 

Kontaktperson: Gustav Andersson 

IVL 
Box21060 
10031 STOCKHOLM 

Telefon: 08- 729 15 00 

Kontaktperson: Ann-Beth Alltonsson 
Avdelningskontor finns i Göteborg 

Kockums AB 
20555MALMÖ 

Telefon: 040 - 34 86 05 

Kontaktperson: Bengt Arheden 

K-Konsnlt, Miljöteknik 
117 80 STOCKHOLM 

Telefon: 08 - 744 99 99 

Kontaktperson: Helena Uddehohn 

Miljökonsult Sydost AB 
Box 120 
386 00 FÄRJESTADEN 

Telefon: 0485 - 35 656. 010- 49 08 20 

Kontaktperson: Lars Richardsson 
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Seandiakonsult Miljöteknik AB 
Box 17013 
20010MALMÖ 

Telefon: 040- lO 00 80 

Kontaktperson: Wollmar Hintze 

SP 
Box857 
50115 BORÅS 

Telefon: 033 - 16 50 00, 

Kontaktperson: Lars Roseli 

statshälsan 
Brogatan 7 
21144MALMÖ 

direktnr. 16 52 71) 

Telefon: 040 - 717 65 

Kontaktperson: Jan Erjestam 

Svensk Arbetshygien AB 
Box324 
64123 KATRINEHOLM 

Telefon: 0150 - 142 30, 142 31 

Kontaktperson: Leif Rösarne 
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Sveriges Lantbruksuniversitet 
Institutionen för Lantbrukets 
Byggnadsteknik 
Box945 
22009LUND 

Telefon: 046- 47510 

Kontaktperson: Lennart Mårtensson 

Uvision Arbetsmiljökonsult 
Jacob Bratts Väg 3 
430 90 ÖCKERÖ 

Telefon: 031-96 74 80 

Kontaktperson: Marie Anderson 

Vattenfall Utveckling AB 
810 71 ÄLVKARLEBY 

Telefon: 026- 88200 

Kontaktperson: Christer Brunström 

VBBVIAKAB 
Box21012 
20021MALMÖ 

Telefon: 040- 93 43 40 

Kontaktperson: Rolf E. Andersson 
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VBBVIAK 
Box5038 
102 41 STOCKHOLM 

Telefon: 08 - 782 70 00 

Kontaktperson: Bengt Göran Knaberg 

VBBVIAKAB 
Box519 
162 15 V ÄLUNGBY 

Telefon: 08- 17 05 00 

Kontaktperson: Anders Welin 

Yrkesmedicinska Kliniken 
St. Sigfridsg. 85 
412 66 GÖ1EBORG 

Telefon: 031 - 83 06 15 

Kontaktperson: linnea Lillienberg 

Yrkesmedicinska Kliniken 
Regionsjukhuset 
701 85 ÖREBRO 

Telefon: 019 - 15 35 88 

Kontaktperson: Göran Stridh 

•> Har f.n. ej instrumentell utrustning 
för direktanalys av kväveoxider. 
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Publikationer fra Nordisk Gasteknisk Center 
Publications from Nordie Gas Technology Centre 

Titel: 

Konference- & Workshop-rapporter/reports 

N a tu rgasfyrede decentrale kraft/-varmevcerke r 

Naturgas i industrin 

Forskning och utveckling inom naturgasanvändning 

Naturgas och milj0 

Industrielle t0 rringsprocesser 

Forskning og utvikting innanfor naturgassanvendelse 

Naturgasanvändning inom kraftvärme-sektorn 

Fuel Cell Workshop l 1989 

Reburning Workshop 1990 

Fuel Cell Workshop Il 1991 

Nordisk FUD-Workshop "Naturgasanvendelse" 

Projektrapporter/Research reports: 

Kraftvarme/Co·Generation: 
Gasturbinernas tekniska nivå och utvecklingsriktningar 

Erfarenheter från finska gasturbinanläggningar 

Erfaringer med danske og andre europceiske naturgasdrevne 
gasmotoranlceg 

Små gasturbiners tekniska nivå och utvecklingsriktningar 

Energiproduktionskostnader med naturgas 

Gassmotorer for kraft/varmeproduksjon: Teknelegier 
for emisjonsbegrensninger 

Utredning av små gasturbin- och motorkraftverksanläggningar 

Motorer och kraftvärmeaggregat för naturgasdrift 

lndustriel anvendelse/lndustrial Applications: 
Industriell gasanvändning i Norden - En branschanalys. 

Bind 1: Livsmedelsindustri 

Industriell gasanvändning i Norden - En branschanalys. 
Bind 2: Massa- och pappersindustri 

Industriell gasanvändning i Norden - En branschanalys. 
Bind 3: Kemisk industri • Jord- og stenvaruindustri • Verkstadsindustri 

Autoprofiling with Gas lnfrared Paper Dryer 

Möjligheten till cagenerering vid direkttorkning 

Luftkvaliteter i lokaler vid direktutsläpp av rökgaser 
från naturgasförbranning 

Naturgas vid betongelementtillverkning 

Gasformiga bränslen i glasugnar 

ISBN nr.: 

87-89309-00-6 

87-89309-02-2 

87-89309-04-9 

87-89309-06-5 

87-89309-08-1 

87-89309-13-8 

87-89309-19-7 
87-89309-27-8 

87-89309-33-2 

87-89309-52-9 

87-89309-68-5 

87-89309-24-3 
87-89309-15-4 

87-89309-29-4 

87-89309-37-5 

87-89309-35-9 

87-89309-39-1 

87-89309-40-5 
87-89309-48-0 

87-89309-05-7 

87-89309-11-1 

87-89309-07-3 

87-89309-56-1 

87-89309-58-8 

87-89309-62-6 

87-89309-64-2 

87-89309-66-9 
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Projektrapporter (forts.)/Research reports (cont.): 

Mätprogram. Arbetsmiljöförhållanden vid förbränning av naturgas 
för koldioxidgödsling i växthus 

Mätprogram. Arbetsmiljöförhållanden vid förbränning av naturgas 
för koldioxidgödsling i växthus. Kortversion 

Forbrmndingsteknlk og miljo/Combustion and Environment: 
Modeli ng and Chemical Reactions - Review of Turbulence and 

Combustion Models 

Modellering og Kemisk Reaktion - Statusrapport: Reaktionskinetisk 
database/Den kemisk kinetiske modet 

The Fuei-Rich Hydraearbon/Nitrogen Chemistry -
lmplications for Reburning with Natural Gas 

Modeting and Chemical Reactions - Detailed Modeling of NOx 
Emissions from Staged Combustion in Full Scale Units 

Modelling and Chemical Reactions - Reaction Rate Survey 
for Natural Gas Combustion 

Modelling and Chemical Reactions- Davetopment and Test of a 
Kinetic Modet for Natural Gas Combustion 

Modeting and Chemical Reactions- Development and Test of Reduced 
Chemical Kinatic Maehanism for Combustion of Mathane 

Reburning- International Experiences with Reburning with Special 
Emphasis on Reburning Fuel Jnjection and Mixing 

Reburning - Status over internatianale erfaringer 

Reburning - Reburning using Natural Gas - Potential in Finland 

Reburning - Reburning med naturgas på kulst"vsfyrede kedler -
Potentiale i Danmark 

Reburning - Reburning med naturgas - Potential i Sverige 

Reburning- lnjection Methods- Analytical and Experimental Study 

Reburning- Feasibility studie af reburning teknikkan 
på kulst"vsfyrede kedler 

Reburning - Injektion av strålar i en tvärström 
Reburning - Parametric Study of Natural Gas Reburn Chemistry 

using Kinatic Modelling 

Development Projaet in Limhamn District Heating Central. -
Reburning, Modelling and Experiments in a 125 MW Hot Water Boiler 

Mathematical Modelling of Reburning - Description of Methods 
and Application to the Limhamn Boiler and Amager Boiler 

statusrapport for methanudslip fra naturgasanlaag i de nordiske landa 

Status Report concerning Mathane Release from Natural Gas 
Systems in the Nordie Countries 

Energi og Milj" i Norden 

NGAS Database: 
Nordie R&D Projects within the field of Natural Gas Downstream 

Technologies - Directory 1990 

Publlkationerne kan erhverves ved henvendelse tll Nordisk Gasteknisk Center. 
The publications are available from the Nordie Gas T echnology Centre. 
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