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SAMMANFATTNING 

Förr i tiden låg gjuterierna ofta lite avsides och de närboende hade som regel 
någon i familjen som arbetade på gjuteriet. Detta är något som har förändrats 
drastiskt. Stadskärnorna växer sig allt större och det gjuteri som en gång låg 
utanför staden ligger nu mitt i. Närboende har nödvändigtvis heller ingen 
relation till gjuteriet. Således har även toleransen för luktstörningar och 
utsläpp av VOC (flyktiga organiska föreningar) minskat hos närboende.  

Det är inte bara de närboende som har en lägre toleransnivå. Även 
myndigheterna ställer allt högre krav. I takt med att gjuteriernas miljöpåverkan 
på omgivningen minskar fokuserar myndigheterna på nya miljöfrågor. Lukt 
och VOC är, tillsammans med buller, några av de områden där kraven på 
gjuterierna ökat de senaste åren. Krav ställs allt oftare på luktutredningar och 
åtgärder för att minska lukt. 

Lukt är något som är mycket individuellt d.v.s. vissa har bättre luktsinne än 
andra. Detta är en av anledningarna till att lukt är svårt att mäta. Dessutom 
behöver det inte vara ett enskilt ämne som ger upphov till dålig lukt. Det kan 
istället vara ett flertal ämnen som förekommer i låga koncentrationer men just 
blandningen av ämnena ger upphov till dålig lukt.  

Den enskilt största källan till utsläpp av lukt och VOC är bindemedlet. 
Faktorer som typ av bindemedel och hur produktionsprocessen ser ut påverkar 
vilka ämnen som bildas, i vilken mängd ämnena bildas, var de bildas samt 
vilken typ av störning de ger upphov till. Antalet faktorer som påverkar ger 
upphov till en enorm komplexitet som gör det mycket svårt att åtgärda 
störningar i form av lukt och VOC. 

För att minska emissioner i form av lukt och VOC finns flera 
tillvägagångssätt. Först och främst sker en kontinuerlig utveckling där 
bindemedlens innehåll av ämnen som ger upphov till lukt och VOC minskas 
alternativ slopas. Dessutom strävar tillverkarna efter att optimera bindemedlen 
så att så liten mängd som möjligt krävs. Vid användningen är det 
gjuteripersonalen som genom optimerad användning och ett gott underhåll av 
maskiner kan minska emissionerna. För de utsläpp som sker finns en uppsjö av 
olika reningsmetoder. Att rena utgående luft kan dock vara mycket svårt efter 
som det oftast rör sig om stora flöden innehållande låga koncentrationer av de 
ämnen som vill avlägsnas. Det är heller inte en självklarhet att man vet vilket 
eller vilka ämnen det är som man vill avlägsna. Slutligen är det också viktigt 
att kapsla in processerna för att undvika diffusa källor till lukt- och VOC-
emissioner. 

Teorierna om hur lukt och VOC-utsläpp ska minskas är många men än så 
länge finns inget entydigt svar. Troligen måste åtgärder sättas in i alla led 
d.v.s. vid produkttillverkning, vid produktanvändning och slutligen åtgärder i 
form av reningsutrustning. 
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1   BAKGRUND 

Ett fenomen som flera gjuterier upplever är att den omgivande bebyggelsen 
allt mer kryper närmare gjuteriets tomtgräns. Från att ursprungligen haft få 
eller inga grannar i den omedelbara närheten ligger man nu omgiven av 
bostadshus. Denna utveckling medför även att toleransen för luktstörningar i 
närområdet sänks. 

I takt med att gjuteriernas miljöpåverkan på omgivningen minskar fokuserar 
myndigheterna på nya miljöfrågor. Lukt och VOC (flyktiga organiska 
föreningar) är ett av de områden där kraven ökat de senaste åren. Krav på lukt- 
och VOC-utredningar och åtgärder för att minska dessa utsläpp ställs allt 
oftare. Lukt och VOC-problematiken är sannolikt ännu mer aktuell i många 
andra länder där befolkningstätheten är högre och fler boende berörs av varje 
enskilt gjuteri. Erfarenheter från luktproblematiken finns såväl i Sverige som 
internationellt. 

För att gjuterier ska kunna utvecklas, expandera och finnas kvar på nuvarande 
plats krävs många gånger en minskning av emissioner i form av luktande 
ämnen och VOC. 

2 INLEDNING 

2.1  Vad är lukt? 

Definitionen av lukt är enligt Nationalencyklopedin - ”förnimmelse i näsans 
slemhinna av förångade partiklar av något ämne, liknande den 
smakförnimmelse ämnet kan ge i fast eller flytande form (vittring, doft, odör, 
stank, vällukt)”. 

Vår känsla av att något luktar uppstår alltså när något ämne kommer in i 
näshålan och träffar luktsinnescellerna där. Luktsinnet är mycket viktigt för 
vår livskvalitet. En unik lukt kan få oss att minnas särskilda minnen från vår 
barndom eller känslosamma ögonblick – positiva eller negativa. Att förlora 
luktsinnet är ett betydande handikapp; vi kan inte längre känna hur maten 
smakar eller upptäcka varningssignaler som t ex lukten av rök från en eld. 

Förmågan att uppfatta lukter är individuell – vissa personer har bättre 
luktsinne än andra. Hos en och samma person varierar dessutom luktsinnet 
beroende på omgivande miljö (temperatur, fuktighet, närvaro av andra 
luktande ämnen) och annat (förkylning, rökning mm). Luktkänsligheten avtar 
med åldern. Några stora könsskillnader finns inte rapporterade. En del 
individer har en ärftlig oförmåga att förnimma vissa luktämnen. I stort sett 
förefaller emellertid känsligheten för ett luktämne motsvaras av en 
proportionell känslighet för andra luktämnen. [1] 
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 Bild 1 Bilden visar luktkänslighet i förhållande till ålder. Luktkänsligheten 

varierar mellan olika personer och avtar med åldern. [2] 

Hur en viss lukt upplevs varierar mellan olika personer eftersom andra faktorer 
förutom själva exponeringen av lukt spelar in. Det kan vara attityder, 
beroendeställning till luktkällan och hur den privata ekonomin påverkas. Alla 
har vi nog hört ”Det luktar inte illa, det luktar pengar”. Tar man exemplet 
sulfatfabriken i Deje, strax norr om Forshaga, vars massaproduktion 
avvecklades 1978 så förekom det praktiskt taget inga klagomål till 
tillsynsmyndigheten beträffande lukt trots intensiv och mer eller mindre 
konstant lukt i omgivningarna. [3] 

Luktande luftföroreningar är ett samlingsbegrepp för en mängd olika kemiska 
föreningar. Dessa kännetecknas av att de kan förnimmas med luktsinnet, ofta i 
halter som är mycket lägre än de där medicinska effekter kan riskeras. 

Mekanismerna bakom luktupplevelser är inte klarlagda fullt ut. Därför kan 
man inte konstruera en allmängiltig fysikalisk-kemisk mätapparat för lukt, inte 
ens av typen ”bullermätare”. För mycket specifika ändamål har dock 
”konstgjorda näsor” tagits fram. Alla luktmätningar måste på ett eller annat 
sätt relateras till mätningar av subjektiva luktupplevelser. Vanligen diskuteras 
fyra dimensioner av luktande luftföroreningar: 

� förnimbarhet 

� styrka 

� karaktär 

� besvärsframkallande effekt. 

En lukts förnimbarhet uttrycks vanligen med ett tröskelvärde. 
Tröskelbestämningar ger värdefulla upplysningar, t ex vid kontroll av 
källstyrkan hos luktavgivande processer och beräkning av luktutsläppens 
geografiska spridning. 
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När väl en lukt kan förnimmas, växer den upplevda luktstyrkan med ökande 
koncentration av luktämnet, men i allt lägre takt ju högre koncentrationen blir. 
En minskning av halten av luktande luftföroreningar har därför sin största 
effekt vid låga halter, medan samma minskning vid höga koncentrationer kan 
ge en bara obetydlig effekt på luktstyrkan. [1] 

Människor har förmågan att vänja sig vid en lukt som han eller hon utsatts för 
under en längre tid, detta kallas adaption. Adaptionsförmågan varierar mellan 
olika personer och beror på att frekvensen av impulser från luktcentrat avtar, 
troligtvis efter signal från hjärnan då det inte är lämpligt att få det starka 
luktintrycket under en längre tid. [4] 

Inom ett par minuter kan den upplevda luktstyrkan reduceras till ungefär en 
tredjedel av sin ursprungliga nivå. Tillvänjningen är specifik, vilket innebär att 
den endast gäller det aktuella luktintrycket och inga andra. Luktsinnet 
återhämtar sig till ursprunglig nivå inom ett par minuter efter det att 
exponeringen har upphört. [5] 

 
 Bild 2 Upplevd luktstyrka i förhållande till koncentrationen av luktande 

ämnen. 

 

Att bestämma luktens karaktär är viktigt i de fall luktens ursprung måste 
klarläggas. [1] 

Luktsinnet varierar mellan olika djurarter. Storleken på luktepitelet (rött i bild 
3) hos hundar är fyrtio gånger större än oss människor. 
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 Bild 3 Variationer i luktsinnet för olika djurarter. [6] 

Människans luktsinne är inte utvecklat för att identifiera olika lukter. En hund 
kan däremot särskilja och identifiera specifika lukter. Den kan därför utnyttjas 
till att finna och identifiera små mängder av ämnen, t ex som narkotikahund 
eller för att upptäcka läckor inom processindustrier. Människans näsa är mer 
inriktad på att identifiera blandningar (”det luktar skog”), (”det luktar gjuteri”). 
Stora ansträngningar har gjorts att försöka spalta upp lukters karaktär i enkla 
grundbegrepp, ungefär som i fråga om smaken av salt, sött, surt, bittert m.fl. 
Inget klassifikationssystem för generell användning har hittills utvecklats. [7] 

Den miljömässigt viktigaste dimensionen hos luktande luftföroreningar är 
deras besvärsframkallande effekt. Hur besvärande en lukt är påverkas bland 
annat av luktens karaktär och de exponerades tidigare erfarenhet och attityder 
till luktkällan. Det vanliga sättet att uppskatta besvärsgraden hos luktande 
luftföroreningar är genom frågeundersökningar. [1] 

2.1.1  Lukttrösklar 

Olika ämnen luktar olika starkt, dvs de har olika lukttrösklar. Med lukttröskel 
menas den halt vid vilken lukt kan kännas från ett enskilt ämne eller från en 
blandning av ämnen. Normalt är lukt från gjuterier inte en hälsofråga, utan 
snarare ett sanitärt problem. Halten av ämnena i luften är mycket låga när man 
kan börja känna lukten, mycket lägre än de där medicinska effekter kan 
uppstå. För många ämnen som lämnar gjuteriet är lukttröskelnivåerna relativt 
låga. Aminer är kända för att de orsaker luktstörningar i gjuteriets omgivning. 
För trietylamin är lukttröskelvärdet kring 1 mg/m3, men halterna behöver bli 
betydligt högre om några effekter på människan skall kunna påvisas. Det 
omvända förhållandet gäller för kolmonoxid. Ämnet är luktlöst och samtidigt 
giftigt. Någon förvarning om att halten är farlig får man alltså inte. Gasol är 
också luktlös. För att vi skall få en varning om en gasolläcka blandar man in 
ett starkt luktande ämne. [7] 

Är det bara fråga om ett enda dominerande luktämne kan det räcka att 
bestämma dess koncentration i källan, jämföra med data om ämnets lukttröskel 
och utföra en korrekt spridningsberäkning. I många fall är dock de lukttrösklar 
som rapporteras i litteraturen av dålig kvalitet och oftast alltför höga. 
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När avgasblandningen är komplex är det svårt att förutsäga vad den samlade 
luktstyrkan är, även om man känner luktstyrkan för var och en av de ingående 
luktämnena. Lukter som adderas till varandra resulterar ofta i en luktstyrka 
som är något annat än en ren addition, för likartade lukter ofta mindre än 
summan. 

I många fall sker inte utsläppen genom en väldefinierad skorsten utan mera 
diffust. Det är då svårt att bestämma luktemissionen, såväl sensoriskt som 
fysikaliskt-kemiskt. Det kan vara enklare att i stället mäta den faktiska 
förekomsten av lukt i omgivningen med hjälp av observatörer.  [1] 

Lukttröskelvärden varierar mycket beroende på vilken litteratur man tittar i. 
En orsak till värdenas stora variation är att det skiljer sig åt hur bestämningen 
av lukttröskeln har gjorts. Flera lukttröskelbestämningar har inte utförts enligt 
standardmetoden SS-EN 13725. 

Det finns publicerade sammanställningar av lukttrösklar för flera hundra 
undersökta ämnen som ofta används. Exempel på sådana sammanställningar är 
följande: 

� Devos M, Patte F, Rouault J, Laffort P, van Gemert LJ. 
Standardized human olfactory thresholds. New York: 
Oxford University Press; 1990. 

� Van Gemert LJ. Compilations of odour thresholds 
values in air and water. Huizen, the Netherlands: TNO 
Nutrition and Food Research, Boelens Aroma 
Chemical, Information Service (BASIC) 1999. [8] 

2.1.2  Vad är gjuterilukt? 

Vid många gjuterier tillverkas formar och kärnor av sand. För att skapa 
komplicerade strukturer och hålrum måste sandkornen bindas samman. Det 
görs med ett bindemedel. Bindemedlet skall vara så beskaffat att det efter 
gjutningen faller samman och sanden sedan kan skakas ur så att bara 
gjutgodset blir kvar. 

Ett stort antal olika bindemedel används för form- och kärnmassor. Många 
bindemedel är enkla kemiska föreningar som inte orsakar större utsläpp. Det 
kan t ex vara stenkolspulver och bentonit eller vattenglas. För vissa formar och 
kärnor krävs mer specialiserade bindemedel. Det rör sig då vanligen om olika 
organiska bindemedel, oftast baserade på fenoler. Det är bindemedel som 
liknar bakelitplast. När dessa vid gjutprocessen kommer i kontakt med den 
varma metallen pyrolyseras de. De viktigaste förbränningsprodukterna vid 
fullständig förbränning är koldioxid och vatten. Emellertid förbränns inte allt 
bindemedel fullständigt utan en del delvis förbrända ämnen kommer att bildas. 
Många av dessa är förhållandevis luktstarka. Även om utsläppen av organiska 
ämnen, till vilka luktämnen hör, är tämligen små och sker i låga 
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koncentrationer förekommer lukt i utsläppen från många gjuterier. 
”Gjuterilukt” är alltså ett välbekant problemområde för gjuteriindustrin.  

I denna rapport redogörs ytterligare för vad det är som avges från olika 
processer och bindemedel samt när i processen emissionerna sker. 

2.2  Vad är VOC? 

VOC står för volatile organic compounds eller översatt till svenska flyktiga 
organiska föreningar. Uttryckt med andra ord blir det ungefär: organiska 
ämnen (dvs sådana som innehåller organiskt kol) som avdunstar vid normalt 
tryck och temperatur. 

VOC är en stor grupp ämnen som bland annat innehåller aromatiska och 
halogenerade kolväten. Ämnena har vitt skilda egenskaper. Flera VOC är 
cancerframkallande, skadar arvsmassan, ger nervskador och/eller orsakar 
allergier. Bensen, butadien, eten och propen är exempel på ämnen som är 
cancerogena. 

VOC bidrar också till marknära ozon- och smogbildning. Exponering för ozon 
kan bland annat ge ökad retbarhet och inflammation i luftvägarna och kan 
påverka lungfunktionen. Aromatiska VOC har kolatomer i ringstruktur. 
Aromatiska VOC reagerar lättare än andra VOC med andra ämnen och är 
därför mer skadliga för hälsa och miljö. Exempel på ämnen är toluen, xylen 
och styren. Halogenerade VOC innehåller en eller flera halogener (fluor, klor, 
brom, jod). Exempel på ämnen är metylenklorid, trikloretylen, CFC och 
freoner. Andra vanliga exempel på VOC är etanol, formaldehyd, aceton och 
etylacetat som är ämnen med rak molekylstruktur. 

Att erhålla en tydlig definition av VOC är dock inte lätt. I boken ”Air pollution 
control enginering” finns en ”ungefärlig” definition av VOC. Definitionen 
lyder: 

”VOC är organiska lösningar vars ångtryck är större än 0,07 kPa vid 
rumstemperatur och vars kokpunkt vid atmosfärstryck är upp till omkring 
260 C, vilket innebär de flesta organiska föreningar med färre än 12 
kolatomer.” 

Det kan konstateras att definitionerna av VOC skiljer sig något beroende på 
vad som varit syftet med direktiv/lagstiftning. Sammanfattningsvis gäller att 
såväl i Sverige, EU och USA undantas metan från den generella definitionen 
av VOC när det gäller emissioner som skall rapporteras till myndigheter. Det 
samma gäller VOC i de svenska miljömålen. I USA undantar man dessutom 
en lång rad organiska ämnen med låg fotokemisk potential. Dessa undantag 
finns inte i Sverige. Takdirektivet inom EU har dock en skrivning som i 
praktiken kan innebära att de amerikanska undantagen även skall tillämpas i 
Europa. 
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Det är viktigt att vara tydlig när man talar om VOC dels vilken definition som 
används och dels vilken mätmetod som används för framtagning av underlags- 
och uppföljningsdata. Det är således viktigt att den använda mätmetoden är 
avstämd mot den definition av VOC som man tänker använda. 

2.2.1  Definition, Sverige 

Vid kontakt med Naturvårdverket, år 2003, (Göran Thunberg) visade det sig 
att Naturvårdsverket inte hade någon fastslagen definition av VOC. Göran 
Thunberg hänvisade istället till ”Naturvårdsverkets föreskrifter om 
begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av 
användning av flyktiga organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och 
anläggningar; NFS 2001:11”, i vilken det står: 

"Flyktig organisk förening (VOC) = en organisk förening som vid 293,15 oK 
har ett ångtryck av minst 0,01 kPa eller som har motsvarande flyktighet under 
de särskilda användningsförhållandena; vid tillämpning av dessa föreskrifter 
skall den andel kreosot som överstiger detta ångtrycksvärde vid 293,15 oK 
anses vara en flyktig organisk förening." 

Definitionen i NFS 2001:11 är densamma som i EU direktiv 99/13/EG (VOC-
direktivet). Det bör observeras att definitionen som används i direktivet och 
Naturvårdsverkets föreskrift baseras på användning av organiska 
lösningsmedel. 

I Naturvårdsverkets rapport om marknära ozon Nr 4133 finns en skrivning om 
metan: 

"Trots att metan bryts ner relativt långsamt bidrar oxidation av metan till 
ozonbildningen genom att den atmosfäriska halten är hög" 

I Naturvårdsverkets rapport nr 5318 oktober 2003 " Frisk luft - 
Underlagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet" sägs att: 

"År 2010 skall som ett av delmålen inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft, 
utsläppen av flyktiga organiska ämne, exklusive metan, (NMVOC eller 
förkortat VOC i denna rapport) i Sverige ha minskat till 241 000 ton/år." 

Naturvårdsverkets definition baseras på motsvarande i regeringens proposition 
2000/01:130 "Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier" 

I regeringens proposition 2004/05:150 "Svenska miljömål- ett gemensamt 
uppdrag skrivs i kap. 6.3 "Delmål om halten marknära ozon" 

"Skälen för regeringens bedömning:....Det är därför av största vikt att 
utsläppen av ozonbildande ämnen som VOC (exklusive metan) samt 
kväveoxider fortsätter att minska i Sverige och i Europa som helhet...." 
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2.2.2  Definition, EU 

Europaparlamentet publicerade 9 februari 2000 "Ändringsförslag 6-35, 
Förslag till betänkande av Riita Myller - Nationella utsläppstak för vissa 
luftföroreningar - Förslag till direktiv KOM(1999)125 - C5-0047/1999 - 
1999/0067(COD). 

I denna text föreslår man ångtrycket 0,01 kPa vid 293,15 grader Kelvin som 
definition men man exkluderar helt metan. 

I EU-direktivet 2001/81/EG, 23 oktober 2001 "Om nationella utsläppstak för 
vissa luftföroreningar är: 

"flyktiga organiska föreningar och VOC: Alla organiska föreningar som kan 
härledas till mänsklig verksamhet, förutom metan, och som kan framkalla 
fotokemiska oxidanter genom reaktion med kväveoxider under inverkan av 
solljus." 

Här skiljer man således på VOC och flyktiga organiska föreningar. Även i den 
engelska ursprungstexten står det " ´volatile organic compounds` and `VOC` " 

Definition av VOC finns även i "Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga 
organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i 
vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om 
ändring av direktiv 1999/13/EG" 

"Flyktiga organisk förening (VOC) organisk förening vars 
begynnelsekokpunkt är högst 250ºC mätt vid ett standardtryck av 101,1 kPa" 

2.2.3 Definition, USA 

Under USA:s "Clean Act" definierar man VOC som: 

" s) Volatile organic compounds (VOC) means any compound of carbon, 
excluding carbon monoxide, carbon dioxide, carbonic acid, metallic carbides 
or carbonates, and ammonium carbonate, which participates in atmospheric 
photochemical reactions.  

(1) This includes any such organic compound other than the following, which 
have been determined to have negligible photochemical reactivity: methane; 
ethane; methylene chloride (dichloromethane); 1,1,1-trichloroethane (methyl 
chloroform); 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (CFC–113); 
trichlorofluoromethane (CFC–11); dichlorodifluoromethane (CFC–12); 
chlorodifluoromethane (HCFC–22); trifluoromethane (HFC–23); 1,2-dichloro 
1,1,2,2-tetrafluoroethane (CFC–114); chloropentafluoroethane (CFC–115); 
1,1,1-trifluoro 2,2-dichloroethane (HCFC–123); 1,1,1,2-tetrafluoroethane 
(HFC–134a); 1,1-dichloro 1-fluoroethane (HCFC–141b); 1-chloro 1,1-
difluoroethane (HCFC–142b); 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane (HCFC–
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124); pentafluoroethane (HFC–125); 1,1,2,2-tetrafluoroethane (HFC–134); 
1,1,1-trifluoroethane (HFC–143a); 1,1-difluoroethane (HFC–152a); 
parachlorobenzotrifluoride (PCBTF); cyclic, branched, or linear completely 
methylated siloxanes; acetone; perchloroethylene (tetrachloroethylene); 3,3-
dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC–225ca); 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-
pentafluoropropane (HCFC–225cb); 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane 
(HFC 43–10mee); difluoromethane (HFC–32); ethylfluoride (HFC–161); 
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC–236fa); 1,1,2,2,3-pentafluoropropane 
(HFC–245ca); 1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC–245ea); 1,1,1,2,3-
pentafluoropropane (HFC–245eb); 1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC–
245fa); 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC–236ea); 1,1,1,3,3-
pentafluorobutane (HFC–365mfc); chlorofluoromethane (HCFC–31); 1 
chloro-1-fluoroethane (HCFC–151a); 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroethane 
(HCFC–123a); 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-methoxy-butane (C4F9OCH3 or 
HFE–7100); 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane 
((CF3)2CFCF2OCH3); 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane 
(C4F9OC2H5 or HFE–7200); 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-
heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OC2H5); methyl acetate, 1,1,1,2,2,3,3-
heptafluoro-3-methoxy-propane (n-C3F7OCH3, HFE–7000), 3-ethoxy-
1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl) hexane (HFE–7500), 
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC 227ea), and methyl formate 
(HCOOCH3), and perfluorocarbon compounds which fall into these classes: 

(i) Cyclic, branched, or linear, completely fluorinated alkanes; 

(ii) Cyclic, branched, or linear, completely fluorinated ethers with no 
unsaturations; 

(iii) Cyclic, branched, or linear, completely fluorinated tertiary amines with no 
unsaturations; and 

(iv) Sulfur containing perfluorocarbons with no unsaturations and with sulfur 
bonds only to carbon and fluorine.  

(2) For purposes of determining compliance with emissions limits, VOC will 
be measured by the test methods in the approved State implementation plan 
(SIP) or 40 CFR part 60, appendix A, as applicable. Where such a method also 
measures compounds with negligible photochemical reactivity, these 
negligibility-reactive compounds may be excluded as VOC if the amount of 
such compounds is accurately quantified, and such exclusion is approved by 
the enforcement authority. 

(3) As a precondition to excluding these compounds as VOC or at any time 
thereafter, the enforcement authority may require an owner or operator to 
provide monitoring or testing methods and results demonstrating, to the 
satisfaction of the enforcement authority, the amount of negligibly-reactive 
compounds in the source's emissions. 
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(4) For purposes of Federal enforcement for a specific source, the EPA shall 
use the test methods specified in the applicable EPA-approved SIP, in a permit 
issued pursuant to a program approved or promulgated under title V of the 
Act, or under 40 CFR part 51, subpart I or appendix S, or under 40 CFR parts 
52 or 60. The EPA shall not be bound by any State determination as to 
appropriate methods for testing or monitoring negligibly-reactive compounds 
if such determination is not reflected in any of the above provisions.  

(5) The following compound(s) are VOC for purposes of all recordkeeping, 
emissions reporting, photochemical dispersion modeling and inventory 
requirements which apply to VOC and shall be uniquely identified in emission 
reports, but are not VOC for purposes of VOC emissions limitations or VOC 
content requirements: t-butyl acetate. [10] 

3   LUKT- OCH VOC-KÄLLOR 

Störande lukt kan uppstå vid flera olika operationer i ett sandgjuteri. 
Smältning, sandblandning, form- och kärntillverkning, blackning, avgjutning, 
svalning och urslagning är de arbetsmoment som i ogynnsamma fall kan 
tänkas ge upphov till för omgivningen störande luktemissioner. 

De flesta lukter orsakas av sandens bindemedel. Ett bindemedel måste 
uppfylla ett flertal kriterier för att fungera tillfredsställande: 

� Produktivitet 

� Driftskostnad 

� Tekniska egenskaper som styrka, gjutkvalitet, 
urslagning etc. 

� Kostnader för rening av utsläpp till luft inkl. lukt 

� Kostnad för återvinning och deponering 

� Begränsningar vid användning 

Sanningen är att det inte finns något bindemedel som uppfyller alla dessa 
kriterier fullt ut. 

Bindemedel kan delas upp i organiska och oorganiska. Organiska bindemedel 
ger god styrka, är ekonomiskt fördelaktiga, ger bra produktivitet, 
gjutegenskaper och hög återvinningsgrad men ger emissions- och luktproblem. 
Oorganiska bindemedel däremot har generellt sämre hållfasthet, är dyrare, ger 
sämre produktivitet och har sämre tekniska egenskaper som t.ex. att de är 
svåra att slå ur. Däremot så ger de oftast inte upphov till några störande 
emissioner eller lukt. [11]  

Ett och samma bindemedel kan ge upphov till olika emissioner och varierande 
lukt beroende på det enskilda gjuteriets produkter och utformning. Vilka gaser 
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och i vilka kvantiteter som bildas i samband med de varma processerna 
(avgjutning, avrykning och uppslagning) beror förutom av bindemedelstyp 
även av gjuttemperatur, tillgång på syre, bindemedelshalt, sandmängd per 
tidsenhet, gjutgodsets vikt, dimension och utformning och där av betingad 
genomvärmning av sandformen. En faktor av betydelse är också tiden mellan 
avgjutningen och den s.k. urslagningsoperationen. Kort tid mellan dessa 
moment ger en annan gas- och luktsituation än en lång. Kompakt och grovt 
d.v.s. långsamt stelnande svalnande gods ger även en annan bild än tunt och 
klent gods. Generella slutsatser är därför farliga, eftersom samma typ av 
bindemedel och tillsatser kan fungera utan invändningar i ett fall, men ge 
miljöbesvär i ett annat. [12] 

I detta kapitel beskrivs de olika gjutprocesserna samt deras bidrag till utsläpp 
av lukt och VOC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4   Schema över gjutprocesser 
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3.1  Smältning 

För smältning används olika ugnstyper; elektriska-, kupol- och olje- eller 
gaseldade ugnar. I dagens gjuterier dominerar de elektriska ugnarna både 
räknat i ton smält material och då det gäller antalet ugnar. Idag finns endast 
några få kupolugnar kvar i Sverige som fortfarande är i drift. Tonnagemässigt 
smälts dock fortfarande en väsentlig del av gråjärnet i kupolugn eftersom det 
största gråjärnsgjuteriet utnyttjar denna typ av smältutrustning. Olje- eller 
gaseldade smält- och varmhållningsugnar används nästan enbart i 
metallgjuterier. [13] 

Generellt för de olika ugnstyperna kan sägas att chargering med förorenat 
skrot som oljigt spån, skrot med färg och plastavfall ger problem med 
illaluktande pyrolysprodukter. Även slaggbildare som tillsätts smältan kan 
vara en källa till lukt. [13, 14] De högsta emissionshalterna förekommer i 
början av smältcykeln. 

De flesta gjuterier i Sverige har någon typ av villkor inskrivet i sitt 
miljötillstånd som reglerar utsläpp av stoft från smältugnarna. Ett vanligt 
exempel på villkor fastställer att stoftutsläpp från smältugnar får inte överstiga 
0,1 kg stoft per ton smält metall, mätt över en hel processcykel, alternativt 5-
10 mg stoft/Nm3. Det är däremot mindre vanligt, om ens förekommande, att 
utsläpp av luktande ämnen eller VOC regleras genom villkor. Vissa gjuterier 
har dock villkor som fastställer att skrotet ska vara mer eller mindre fritt från 
föroreningar. Detta har indirekt betydelse för utsläpp av luktande ämnen och 
VOC. 

Genom att förse ugnarna med huvar kopplade till någon typ av 
reningsutrustning t.ex. ett textilt spärrfilter kan mängden utgående stoft 
minskas avsevärt, men detta påverkar inte emissionerna av lukt eller VOC.  

3.1.1  Elektriska smältugnar 

Det finns olika typer av elektriska smältugnar, exempelvis ljusbågsugn och 
induktionsugn.  

Ljusbågsugnar används främst för smältning av stål. Emissioner från den här 
typen av ugn utgörs främst av stoft och gasformiga ämnen som kväveoxider, 
kolmonoxid och organiska ämnen. Vad för typ av organiska ämnen som avgår 
beror av typ och mängd av förorening som följer med råmaterialet d.v.s. 
metallen som ska smältas. [15] 

Vid smältning i elektriska induktionsugnar är emissionen av stoft, gaser och 
lukter normalt på en mycket lägre nivå än vad som gäller för ljusbågs- och 
kupolugnssmältning. [12] 

Smältning av galvaniserat stål leder till signifikanta emissioner av zinkoxid 
[15] 
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3.1.2  Kupolugnar 

Den koks som används i kupolugnar innehåller omkring 1 % svavel. 50-70 % 
av detta går över till slaggen och metallen, medan resten överförs till gasfasen, 
där det föreligger som svaveldioxid. [16] Vid smältning i kupolugnar bildas 
även kolmonoxid. De flesta kupolugnar är utrustade med rening som tar upp 
större delen av svaveldioxiden. Det används även system för förbränning av 
kolmonoxid som även förbränner VOC och lukt. 

3.1.3  Olje- eller gasoleldade smält- och varmhållningsugnar 

Olje- eller gaseldade smält- och varmhållningsugnar används nästan 
uteslutande endast i metallgjuterier. [13] Information om utsläpp av lukt och 
VOC i samband med olje- eller gaseldade smält- och varmhållningsugnar har 
inom ramen för detta projekt inte kunnat tillgås. 

3.2  Från sandberedning till urslagning 

En mycket stor del av gjutgodsproduktionen i världen framställs i 
engångsformar uppbyggda av sand, bindemedel samt eventuella tillsatser för 
att styra egenskaperna i önskad riktning. Även om formarna bara används en 
gång kan i många fall formmassan till stora delar återanvändas efter lämplig 
behandling. 

Ur luktsynpunkt har använt bindemedel och eventuella tillsatsmedel intresse. 
[12] Den helt dominerande form- och kärnmassan vid engångsformar är sand 
plus ett bindemedel samt eventuella tillsatsmaterial. Bindemedlet utgörs 
exempelvis av bentonit (en typ av lera), organiska produkter eller vattenglas. 

Bindemedlen kan delas in i följande huvudkategorier kategorier: 

� Elektrokemiska bindemedel 

� Kemiska bindemedel 

� Fysikaliska bindemedel 

Till dessa kategorier tillkommer fullformsgjutning som antingen kan 
kombineras med kemiskt bunden sand eller vibrationspackad sand. 

Nedan presenteras de vanligaste bindemedelssystemen i Sverige. 
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Bild 5   Översikt över de vanligaste kärn- och formframställningsmetoderna i Sverige. (Figuren är baserad på figur i STÖPBAT [17])  
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Tabell 1   Elektrokemiska bindemedel 
Arbetsmiljömässiga aspekter Miljömässiga aspekter Tekniska aspekter Ekonomiska aspekter Bindemedelssystem Bindemedel/Härdare-

kombination 
Användningsområde 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

R
ås

an
ds

fo
rm

ni
ng

 

Bindemedel 
Bentonit och vatten 
 
Tillsats 
4-10 % bentonit 
2,5-4,5 % vatten 
 
Additiv vid järngjutning 
Stenkolspulver alt.  
sotersättningsmedel 
 
Tillsats 
2-5 % A

lla
 g

ju
tjä

rn
 s

am
t s

tå
l-,

 A
l- 

oc
h 

C
u-

le
ge

rin
ga

r 

Låg luktgenerering. Goda 
urslagningsegenskaper. 
Formning kräver lite manuellt 
arbete till följd av att metoden 
till stor del kan automatiseras.  

Smutsig miljö vid 
tillsatts av 
stenkolspulver. 
Kolmonoxid bildas i 
samband med de 
varma processerna. 
Hög regenerer 

Låg luktgenerering. 
Avfallssanden är 
relativt lätt att få 
avsättning för.  
Låg miljöbelastning 
vid deponering. 
Avfallssand kan 
oftast läggas på 
deponi för inert 
material. 
Hög 
återvinningsgrad för 
sanden. 

VOC-emissioner i 
samband med de 
varma processerna om 
stenkolspulver har 
tillsats. 
Mycket svårt att uppnå 
sådan renhet hos 
regenererad sand att 
den kan användas vid 
kärntillverkning. 

Lätt att automatisera 
processerna och därmed fås 
en hög produktionstakt. 
Hög återvinningsgrad för 
sanden. 

Mycket svårt att uppnå 
sådan renhet hos 
regenererad sand att 
den kan användas vid 
kärntillverkning. 

Automatiseringen 
möjliggör långa 
tillverkningsserier av 
små och medelstora 
formar med hög 
produktionshastighet. 
Detta ger låga 
tillverkningskostnader 
per enskild produkt.  

Stora investeringar i 
samband med 
automatisering. 
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Bild 6   Översikt över gashärdande kärn- och formframställningsmetoder. (Figuren är baserad på figur i STÖPBAT [17]) 
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Tabell 2   Gashärdande kemiska bindemedel. (Tabellen är baserad på tabell i STÖPBAT [17]) 
Arbetsmiljömässiga aspekter Miljömässiga aspekter Tekniska aspekter Ekonomiska aspekter Bindemedelssystem Bindemedel/Härdare-

kombination 
Användningsområde 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

V
at

te
ng

la
s-

C
O

2 

Bindemedel 
Vattenglas, natriumsilikat  
(SiO2/Na2O) upplöst i 
vatten. 
 
Tillsats 
2-4 % 
 
Härdare 
Koldioxid (CO2) 
 
Förbrukning 
Bör icke överstiga 3 % av 
sandvikten 
 

A
lla

 g
ju

tjä
rn

 s
am

t s
tå

l-,
 A

l- 
oc

h 
C

u-
le

ge
rin

ga
r 

Ingen gasutveckling under 
framställning, avgjutning, 
avkylning och urslagning. 
Kräver ingen utbildning av 
personalen som vid Cold Box-
bindemedel. 
Ingen luktgenerering vid 
framställning, avgjutning, 
avkylning och urslagning. 
 

Kräver stor fysisk 
insats vid urslagning 
och urknackning av 
kärnor. 
Benägenhet till 
termisk reaktion 
(påbränning) mellan 
järn och kärnans yta 
ökar 
rensningsarbetet. 
Svårt att använda 
vattenblack eftersom 
det löser upp det 
vattenbaserade 
bindemedlet. 

Mycket låg 
miljöbelastning vid 
deponering. 
Möjlighet för 
alternativ 
användning av 
avfallssanden. 
Avsugningsluften 
från 
härdningsprocessen 
kräver ingen rening. 

Svårigheter med dålig 
regenererbarhet och 
återanvändbarhet kan 
öka mängden 
avfallssand. 

Kräver ej utrustning för 
rening av avsugningsluften.  
Goda 
urslagningsegenskaper vid 
aluminiumgjutgods. 
Kräver ett minimum av 
processavsug. 
Lämpar sig bäst för 
framställning av stora 
okomplicerade kärnor. 

Låg utgångshållfasthet. 
Dålig termisk 
nedbrytning och 
därigenom dåliga 
urslagningsegenskaper. 
Svår att regenerera och 
begränsad 
återanvändningsgrad. 
Vid stor tillgång på 
kärnrester till 
bentonitbunden sand, 
fara för överaktivering. 
Dåliga 
flytbarhetsegenskaper.  
Kärnorna kräver 
tempererade 
lagringsförhållanden. 
På grund av låg 
hållfasthet begränsade 
användningsmöjligheter. 
På grund av 
kärnsandens reaktion 
med CO2 begränsas 
bänktiden. Tendens till 
kemisk reaktion mellan 
järn och kärna. 

Investeringar i utrustning 
för rening av 
avsugningsluft bortfaller. 
Låga 
bindemedelskostnader. 
Det låga behovet av 
tilluft kräver mindre 
energi för ventilation och 
lokaluppvärmning. 
Inga kostnader för 
säkerhetskurser. 

Låg produktionskapacitet. 
Problem med dålig 
regenererbarhet och 
återanvändbarhet kan 
leda till ökade 
deponikostnader. 
Kostnaden för CO2 kan 
vara hög vid användning 
av otäta kärnlådor eller 
olämpligt placerade 
kärnlådeventiler. 
Ökade 
rensningskostnader vid 
järn- och stålgjutgods. 

R
es

ol
-C

O
2 

Bindmedel  
Alkalisk kondenserad 
fenolharts på vattenbas. 
(resol) 
 
Tillsats  
1,5-3 %. 
 
Härdare 
CO2 
 
Förbrukning 
3-7 g/kg kärna 
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Ingen luktgenerering vid 
framställning och lagring. 
Kräver ingen utbildning av 
personalen som vid Cold Box-
bindemedel. 
Kan vattenblackas. 

Betydande 
luktgenerering vid 
avgjutning, avkylning 
och urslagning. 
Utveckling av bl.a. 
CO, formaldehyd och 
fenol vid avgjutning, 
avkylning och 
urslagning. 
Frätningsfara vid 
hantering av 
bindemedlet. 
Kräver effektiv 
processventilation vid 
gjutning, avkylning 
och urslagning. 

Låg miljöbelastning 
vid deponering. 
Kräver ingen rening 
av avsugningsluften 
från 
härdningsprocessen. 

Svårigheter med dålig 
regenererbarhet och 
återanvändningsgrad 
ökar mängden 
avfallssand. 
Avfallssanden är 
primärt förorenad med 
fenol. 

Mindre tendens till att ge 
upphov till varmsprickor. 
Kärnorna är inte speciellt 
fuktkänsliga. 
Produktionskapacitet i nivå 
med Cold Box-metoden. 
Lämpar sig bäst för 
framställning av stora 
okomplicerade kärnor. 

Nedsatt 
återanvändningsgrad. 
Svår att regenerera. 
Kärnlådor av Al, Zn och 
Mg är begränsat 
lämpliga. 
På grund av 
kärnsandens reaktion 
med CO2 begränsad 
bänktid. 
Dåliga 
urslagningsegenskaper i 
förhållande till Cold Box.  
Bindemedlet mycket 
fuktkänsligt.  
Låg utgångshållfasthet 
och därigenom betingad 
lämplighet vid kärnor 
med tunna sektioner.  
Stor tillgång till 
kärnsand kan medverka 
till desaktivering av 
bentonitbunden sand. 
Kräver noggrann 
placering av 
kärnlådeventiler. 

Inga kostnader för 
säkerhetskurser. 
Bindemedelskostnaden 
är lägre än för Cold Box-
bindemedel. 

Ökade kostnader för 
regenerering och 
deponering. 
Låg hållfasthet kräver stor 
bindemedelstillsats i 
förhållande till Cold Box.  
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Bindemedel 
Alkalisk kondenserad 
fenolharts på vattenbas. 
(resol) 
 
Tillsats 
1,2-1,6 % 
 
Härdare 
Metylformiat (ester) i 
ångform 
 
Härdareförbrukning 
0,4-0,5 % av 
bindemedelsmängden 
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Hantering av bindemedlet 
kräver ingen utbildning av 
personalen. Obetydlig 
luktgenerering under 
härdningsprocessen. Kan 
vattenblackas med 
efterföljande torkning. Liten 
gasutveckling. Ingen 
förångning av lösningsmedlet 
under 
framställningsprocessen. 

Utvecklar 
metylformiatgas 
under framställning 
samt bensen och CO 
under avgjutning, 
avkylning samt 
urslagning plus 
diverse PAH. 
Frätningsfara vid 
hantering av 
bindemedlet. Kräver 
effektiv 
processventilation vid 
avgjutning, avkylning 
och urslagning. 

 Kräver rening av 
avsugningsluften från 
härdningsprocessen. 
På grund av låg 
regenereringsgrad 
större sandmängder till 
deponering Betydlig 
miljöbelastning vid 
deponering av ohärdad 
kärnsand. 
Avfallssanden är 
primärt förorenad med 
fenol, formaldehyd och 
kolväteföreningar. 
Höga DOC-halter vid 
deponering p.g.a. 
estern. 

Kan vatten- och spritblackas. 
Tendens till att ge upphov till 
varmsprickor. 
Kärnorna är inte speciellt 
fuktkänsliga. 

Begränsat regenererbar 
och återanvändbar.  
Harmonierar dåligt med 
andra 
bindemedelssystem. 
Möjlighet för 
överaktivering av 
bentonitbunden sand. 
I förhållande till Cold 
Box sämre. 
Methylformiat löser upp 
modellacken. 
Begränsat lämplig för 
kärnor med komplicerad 
geometri på grund av 
dålig hållfasthet. 
Dålig termisk 
nedbrytning vid 
aluminiumgjutgods. 

Låga 
investeringsomkostnader 
för utrustning för rening 
av den avsugna luften. 
Låga 
bindemedelskostnader i 
förhållande till Cold Box. 
Inga kostnader för 
säkerhetskurser. 

Stora kostnader för 
deponering på grund av 
dålig regenereringsgrad 
och 
återanvändningsmöjlighet. 
I förhållande till Cold Box 
lägre 
produktionshastighet. 
 

E
po

xi
-S

O
2 

Bindemedel 
Epoxiharts och 
kumenhydroperoxid 
 
Tillsats vid järngjutning 
1,0-1,3 % harts 
Ca 20 % 
kumenhydroperoxid 
räknat på hartsvikten 
 
Härdare 
SO2-gas 
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Kärntillverkningen är i stort 
sett luktfri 
Fungerar bra med vattenblack 

Betydande lukt i 
samband med 
avgjutning 

  Lång bänktid 
Snabbt härdningsförlopp 
Bra hållfasthet hos de färdiga 
kärnorna 

Kräver vanligtvis 
blackning 

  

C
ol

d 
B

ox
 

Bindemedel  
Benzyleterharts i 
organiska lösningsmedel 
eller vegetabilisk olja. 
 
Tillsats  
0,5-1%. 
 
Härdare 
Isocyanat i organiska 
lösningsmedel eller 
vegetabilisk olja. 
 
Tillsats 
0,5-1%. 
 
Katalysator: Aminer 
såsom TEA eller DMEA i 
gasform. 
 
Förbrukning 
Ca. 0,1-0,2 g pr. kg kärna. 
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Liten gasutveckling. 
Hög ytkvalitet på gjutna 
ämnen och därigenom mindre 
rensningsarbete. 
Fungerar bra med 
vattenblack. 

Hantering av 
bindemedelssystemet 
kräver utbildning av 
personalen. 
Vid framställning 
utvecklas i huvudsak 
amingas och under 
avgjutning, avkylning 
och urslagning 
primärt bensen, CO 
och PAH. 
Betydande 
luktgenerering från 
amin under 
avgjutning, avkylning 
och urslagning.  
Hudkontakt med 
härdare (isocyanat) 
kan medföra 
överkänslighet.  
Förångning av 
lösningsmedel under 
blandning och 
framställning. 
Kräver effektiv 
processventilation vid 
avgjutning, avkylning 
och urslagning. 

Kärnrester kan ingå i 
större mängder i 
bentonitbunden 
formmassa. Därför 
begränsas mängden 
av kärnavfall.  

Kräver rening av 
avsugningsluften från 
härdningsprocessen. 
Avfallssanden är 
primärt förorenad med 
fenol och PAH. 
Betydlig miljöbelastning 
vid deponering av 
ohärdad kärnsand. 

Hög hållfasthet.  
Hög produktionskapacitet 
och därigenom 
synkroniserbar med 
formframställningsprocessen. 
Goda flytbarhetsegenskaper 
hos kärnsanden möjliggör 
framställning av kärnor med 
komplicerad geometri och 
gjutgods med god ytjämnhet. 
Mekaniskt regenererad 
kärnsand kan ingå med upp 
till 80 % i ny kärnsand med 
hjälp av mekanisk attrition. 
Harmonierar med Hot Box-
bindemedel.  
Termiskt regenererad sand 
harmonierar också med 
furanbindemedel och 
minskar risken för 
varmsprickor. 

Dålig termisk 
nedbrytning vid 
aluminiumgjutgods. 
Kräver täta kärnlådor 
och korrekt placerade 
ventiler. 
Klibbning på utsatta 
ställen kräver i vissa fall 
rengöring av 
kärnlådorna med 
kemikalier. 
Bindemedlet mycket 
känsligt för fuktig sand. 
Fuktkänsliga 
bindemedelssystem 
kräver tempererad 
lagring av kärnor. 
Tendens till att ge 
upphov till varmsprickor.  
Temperaturen vid 
blandningen har stor 
inverkan på bänktid, 
flytbarhetsegenskaper 
och aminförbrukning.  
Utvecklar stora 
mängder glanskol. 

Låga 
produktionsomkostnader 
på grund av hög 
produktionskapacitet. 
Begränsade 
deponeringskostnader 
på grund av hög 
återanvändningsgrad 
och termisk nedbrytning.  
Goda 
urslagningsegenskaper. 
 

Stora kostnader för 
ventilation, 
lokaluppvärmning och 
rening av avsugen luft.  
Kostnader för utbildning 
av personalen. 
Vattenblackning kräver 
torkning. 
Hög kostnad för 
bindemedel och amin. 



Swerea SWECAST AB  
 
 
 

 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Bild 7   Översikt över kallhärdande kärn- och formframställningsmetoder. (Figuren är baserad på figur i STÖPBAT [17]) 

Kallhärdande kärn- och formframställningsmetoder 

Vattenglas-
ester 

Vattenglas Resol 
 

Fenolfuranharts 

Ester  
(diacetin + 
triacetin) 

Ester 
 

Syra  
(PTS, H3PO4 eller  
bensensulfonsyra) 

 

Bindemedel 

Härdare 

Kallhärdande 
resol-ester 

Furanmetoden Metod 
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Tabell 3   Kallhärdande kemiska bindemedel. (Tabellen är baserad på tabell i STÖPBAT [17]) 
Arbetsmiljömässiga aspekter Miljömässiga aspekter Tekniska aspekter Ekonomiska aspekter Bindemedelssystem Bindemedel/Härdare-

kombination 
Användningsområde 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

V
at

te
ng

la
s-

es
te

r 

Bindmedel  
Vattenglas, natriumsilikat 
(SiO2/Na2O) upplöst i 
vatten. 
 
Tillsats  
2-4 % 
 
Härdare 
Ester (diacetin + triacetin) 
 
Förbrukning 
0,3-0,5 % 
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Mycket låg gasutveckling och 
luktgenerering under 
framställning, avgjutning, 
avkylning och urslagning. 
Inget behov av kemikalier vid 
rengöring av kärnlådor. 
Begränsat med hälsorisker i 
samband med hantering av 
bindemedlet. 
 

Kräver stor fysisk insats 
vid urslagning p.g.a. 
delvis dåliga 
urslagningsegenskaper. 

Mycket låg 
miljöbelastning vid 
deponering. Detta 
gäller även ohärdad 
sand.  
Avsugningsluften 
från 
härdningsprocessen 
kräver ingen rening. 
Avfallssanden 
innehåller endast 
begränsade 
mängder BTEX. 
 

På grund av dålig 
regenererbarhet och 
återanvändbarhet ökar 
mängden avfallssand. 
Höga DOC-halter vid 
deponering p.g.a. estern. 

Goda 
urslagningsegenskaper 
vid aluminiumgjutgods. 
Hög termisk stabilitet. 
Mycket låg tendens för 
gasporositet, kväve- och 
svavelupptag i gjutgodset. 
Ingen glanskolsbildning. 
Mycket låg tendens att 
bilda sprickor hos kärna 
och begränsad tendens 
att bildavarmsprickor. 

Dåliga 
urslagningsegenskaper 
vid gjutjärn, stål och 
kopparlegeringar. 
Begränsad 
regenererbarhet och 
återanvändningsgrad.  
Kärnorna kräver 
tempererade 
lagringsförhållanden. 
P.g.a. tendens till 
kemisk reaktion mellan 
järnsmältan och 
formytan krävs 
blackning av alla 
kärnor. 
Vid användning av 
vattenblack krävs 
snabb efterföljande 
torkning.  
Dåliga flytegenskaper. 
Kärnrester harmonierar 
dåligt med sand från 
syrahärdade 
bindemedelssystem. Vi 
tillgång på mer än 10 
% kärnrester är det risk 
för överaktivering av 
bentonitbunden sand. 

Låga 
bindemedelskostnader. 
Det låga behovet av 
tilluft kräver mindre 
energi för ventilation 
och lokaluppvärmning. 
Goda möjligheter för 
alternativ användning 
av avfallssanden.  
Inga kostnader för 
säkerhetskurser. 

Höga 
deponeringskostnader 
om sanden inte kan 
återanvändas. Ökade 
kostnader till följd av 
blackning och torkning 
av kärnor. 

K
al
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Bindemedel 
Alkalisk kondenserad 
fenolharts på vattenbas. 
(resol) 
 
Innehåll 
Kaliumhydroxid ca 13 %, 
vatten ca 43 %, fenol, 

furfurylalkohol och N2. 
 
Tillsats 
1-2 % 
 
Härdare 
Ester 
 
Förbrukning 
0,3-0,5 % 
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Låg gasutveckling vid 
avgjutning, avkylning och 
urslagning. 
Inga kemikalier krävs vid 
rengöring av kärnlådor. 

Gasutveckling vid 
framställning: 
formaldehyd och fenol. 
Vid gjutning, avkylning 
och urslagning bildas 
primär bensen, 
kolmonoxid, fenol och 
formaldehyd. 
Urslagningsprocessen 
är fysiskt krävande 
samt buller- och 
stoftbelastande. 
Frätningsfara vid 
hantering av 
bindemedlet. 
 

Låg gasutveckling. 
Kräver ingen rening 
av 
avsugningsluften. 

Begränsad 
regenererbarhet och 
återanvändningsgrad 
Betydande 
miljöbelastning vid 
deponering, speciellt vid 
ohärdad sand. 
Avfallssanden är primärt 
förorenad med 
formaledehyd, fenol och 
PAH. 
Höga DOC-halter vid 
deponering p.g.a. estern. 

Medel till god termisk 
nedbrytbarhet samt 
medel till goda 
urslagningsegenskaper. 
Harmonierar bra med 
gashärdande resol-ester 
och resol-CO2-bunden 
sand. 
Hög vattenupplöslighet 
begränsar användningen 
av kemikalier vid 
rengöring av kärnlådor. 
Inga varm- eller 
kallsprickor vid järn- och 
stålgjutning. 

Vi tillgång på mer än 
10 % kärnrester är det 
risk för överaktivering 
av bentonitbunden 
sand.  
Harmonierar dåligt 
med bentonitbunden 
sand samt bindemedel 
som furan, Cold Box 
och Epoxi-SO2. 
Begränsad 
regenererbarhet och 
återanvändningsgrad 

Samma 
produktionskapacietet 
som furanmetoden. 
Begränsade kostnader 
för rengöring av 
kärnlådor.  
Inga kostnader för 
säkerhetskurser. 

Betydliga kostnader för 
deponering. 
Bindemedlets 
hållbarhet är 
begränsad.  
Kräver effektiv 
processventilation i 
samband med 
avgjutning, avkylning 
och urslagning. 
Kostnaderna för 
bindemedel/härdare är 
något högre än för 
furan. 
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Bindemedel 
Fenolfuranharts 
 
Härdare 
PTS-syra, H3PO4 eller 
besensulfosyra 
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Betydande lukt i samband med 
kärntillverkning 
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Bild 8   Översikt över varmhärdande kärn- och formframställningsmetoder. (Figuren är baserad på figur i STÖPBAT [17])

Varmhärdande kärn- och 
formframställningsmetoder 

Hot Box Vattenglas 
 

Fenolharts eller 
furanharts 

Sulfonsyror 
ammoniumnitrat eller 
myrsyra, fosforsyra + 

värme (220°C) 

Varmluft, mikrovågor, 
varma kärnlådor 

 

Skalsand 
 

Fenolharts + 
hexamethylentetra
min + 
kalciumstearat 

Värme (280°C) 
 

Na-silikat 
(vattenglas) 

 
Bindemedel 

Härdare 
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Tabell 4   Varmhärdande kemiska bindemedel. (Tabellen är baserad på tabell i STÖPBAT [17]) 
Arbetsmiljömässiga aspekter Miljömässiga aspekter Tekniska aspekter Ekonomiska aspekter Bindemedelssystem Bindemedel/Härdare-kombination Användningsområde 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

V
at

te
ng
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s-
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Bindemedel 
Vattenglas, natriumsilikat 
(SiO2/Na2O) upplöst i vatten. 
 
Härdare 
Värme 
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Mycket låg gasutveckling och 
luktgenerering. 

Svårt att använda 
vattenblack eftersom 
det har en tendens 
att lösa upp det 
vattenbaserade 
bindemedlet. 

Mycket låg 
miljöbelastning 
vid deponering. 
Möjlighet för 
alternativ 
användning av 
avfallssänden.  

 De nya modifierade 
torkningshärdade 
vattenglasbindemedlen 
har bättre 
urslagningsegenskaper 
jämfört med 
konventionellt 
vattenglas. 
Kräver ej utrustning för 
rening av 
avsugningsluften. 

Energikrävande 
härdningsprocess. 

Investeringar i utrustning 
för rening av 
avsugningsluft bortfaller. 

Energikrävande 
härdningsprocess. 

H
ot

 B
ox

 

Bindemedel 
Furan- eller fenolharts 
 
Bindemedelsmängd 
1,5-2% 
 
Härdare till furanharts 
Sulfonsyror, ammoniumnitrat. 
 
Härdare till fenolharts 
Myrsyra, fosforsyra. 
 
Mängd härdare 
0,2-0,5%. 
 
Härdningen accelereras i 180-
340˚C varma kärnlådor. 
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Kräver ingen utbildning av 
personalen som vid Cold Box-
metoden. 

Betydande 
luktgenerering vid 
framställning, 
avgjutning och 
avkylning. Gasen 
inne-håller bl.a. 
formaldehyd, 
furfurylalkohol, fenol 
och CO. 
Personalen måste 
hantera tunga och 
varma kärnlådor. 

Begränsad 
miljöbelastning 
vid deponering. 
Kärnrester kan 
regenereras och 
återanvändas i 
stor utsträckning. 

Betydande 
miljöbelastning vid 
deponering av ohärdad 
kärnsand.  

Hög hållfasthet. 
Upp till 90% regenererad 
sand kan användas. 
Tillåter framställning av 
måttnoggranna kärnor. 
Användning av 
traditionella 
kärnskjutmaskiner. 
Inga varmsprickor. 

Stora kostnader för 
kärnlådor. 
Begränsad 
produktionshastighet. 
Kräver effektiv 
processavsugning 
vid framställning. 
Besvärlig rengöring 
av kärnlådor. 
Begränsade 
kärndimensioner. 
Vanligt med 
varmsprickor vid 
järn- och stålgjutning 

På grund av hög 
återanvändningsprocent, 
begränsade 
deponeringskostnader. 
Inga kostnader för 
säkerhetskurser. 

Höga utgifter 
förvärmtåliga kärnlådor. 
Betydande kostnader 
för ventilation. 

S
ka

ls
an

d 

Skalsanden levereras belagd med 
bindemedel. 
Bindemedelskombinationen är 
beroende av belägg-ningsmetoden  
 
Bindemedelstillsats 
3-5% fenolharts, 0,4-0,5% 
hexamethylentetramin, 0,1-2% 
kalciumsterat. 
Härdning sker i uppvärmda 
kärnlådor (ca. 300°C). 

S
A
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A
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O

C
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G
E
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G
A
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Extern hantering av 
bindemedelssystemet. 
Kräver ingen utbildning av 
personalen som vid Cold Box-
metoden. 
Hantering av lätta kärnor, om 
de framställs ihåliga. 

Betydande 
luktgenerering vid 
härdning, avgjutning 
och avkylning. 
Personalen utsätts 
för värmebelastning 
(300°C).  
Personalen måste 
hantera tunga 
kärnlådor. 
Stor total 
gasutveckling under 
framställning, 
avgjutning och 
avkylning. Gasen 
innehåller bl.a. fenol, 
ammoniak, 
formaldehyd, cyanid 
och CO. 

Obetydlig 
miljöbelastning 
vid deponering av 
termiskt belastade 
kärnrester. 
Begränsad 
miljöbelastning 
generellt sett på 
grund av liten 
sandmängd. 

Betydande 
miljöbelastning vid 
deponering av oanvända 
kärnor. 

Hög hållfasthet, litet 
sandbehov.  
Kan vatten- och 
spritblackas. 
Möjliggör framställning 
av måttnoggrant gods 
med mycket god 
ytjämnhet och 
komplicerad geometri 
Inga varmsprickor. 
Både termiskt och 
mekaniskt regenererad 
kärnsand kan 
återanvändas, 
Kombinerbar med Hot 
Box och Cold Box. 
Goda 
lagringsegenskaper Liten 
risk för gjutgodsfel. 
Små bearbetningstillägg. 

Begränsade 
kärndimensioner. 
Vid framställning av 
skalkärnor krävs 
sammanlimning. 
Begränsad 
användning då det 
gäller 
godsdimension. 
Kräver effektiv 
processavsugning 
vid framställning, 
avgjutning och 
avkylning. 
Besvärlig rengöring 
av kärnlådor. 
Låg 
produktionskapacitet. 

Begränsade utgifter för 
deponering. 
Låga kostnader för 
rening. 
Begränsade 
bearbetningskostnader. 
Inga kostnader för 
säkerhetskurser. 

Energikrävande på 
grund av den höga 
härdningstemperaturen. 
Betydande kostnader 
för 
ventilationsutrustning. 
Höga kostnader för 
kärnlådor, 
processutrustning samt 
klädd sand. 
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Tabell 5   Fullformsgjutning 
Arbetsmiljömässiga aspekter Miljömässiga aspekter Tekniska aspekter Ekonomiska aspekter Bindemedelssystem Bindemedel/Härdare-

kombination 
Användningsområde 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

Fu
llf

or
m

sg
ju

tn
in

g 

 

 

Inga part- eller kärngrader 
bildas som behöver slipas 
bort. 

  Gasbildning när 
modellen pyrolyseras. 
Blackning sker 
vanligtvis med 
vattenbaserat black. 

Möjliggör gjutning av mycket 
komplicerat gods. 
Inga part- eller kärngrader 
förekommer. 

   

 
 
 
 
 

Tabell 6   Fysikaliska bindemedel 
Arbetsmiljömässiga aspekter Miljömässiga aspekter Tekniska aspekter Ekonomiska aspekter Bindemedelssystem Bindemedel/Härdare-

kombination 
Användningsområde 

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar 

V
ak

uu
m

fo
rm

ni
ng

 

 

 

Inget bindemedel. 
Lite lukt. 

Blackning med 
spritblack. 

Låga emissioner till 
luft. 

 Ger bra ytor hos gjutgodset. 
Lätt att återvinna sanden. 

Höga 
investeringskostnader. 
Kräver vakuum från 
formning till urslagning. 
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3.2.1  Råsandsformning 

Råsandsformning, som formning med bentonitbunden sand kallas, 
används vid formtillverkning. Den här typen av bindemedel lämpar sig 
inte för kärnor. En orsak till detta är att formsanden innehåller vatten 
vilket innebär att fukt innesluts i kärnan vid gjutning och orsakar 
kvalitetsproblem hos gjutgodset. Dessutom har en kärna tillverkad av 
råsand sämre hållfasthet och dimensionsstabilitet. [18] 

Bindemedlet utgörs av bentonit som är ett mineraliskt material som i 
princip inte innehåller något organiskt material. Bentonit utgörs 
framförallt av montmorillonit som är ett mineral som ger bentoniten dess 
bindkraft. När bentoniten kommer i kontakt med vatten så absorberar 
den vattnet och sväller. Bindningen som uppstår är elektrokemisk. Vissa 
bentoniter kan öka upp till 15 gånger sin volym i torrt tillstånd. [13] En 
råsandsform består förutom av sand, alltså av 4-10 % bentonit och av 
2,5-4,5 % vatten. [19] 

Till skillnad från kemiska bindemedel så hårdnar inte bentonitbunden 
sand genom härdning utan genom att sanden komprimeras. [18] 

När en bentonit utsätts för smältans värme förstörs den helt eller delvis. 
Den förlorar sin förmåga att binda vatten och därigenom sin 
bindförmåga. Ny bentonit måste alltså tillsättas om sanden ska 
återanvändas. 

Vid användning av bentonitbunden sand för tillverkning av järngjutgods, 
krävs tillsats av ett organiskt additiv, vanligtvis stenkolspulver eller sot 
som det vardagligt kallas (2,5-5 %). [19] Stenkolspulvret har flera 
syften, bl.a. så skapas en reducerande atmosfär så att gjutgods- och 
formytorna inte oxideras och reagerar med varandra. Därmed minskar 
risken för vidhäftningsdefekter. En reducerande atmosfär uppstår efter 
avgjutningen när temperaturen nätt 300-400°C. Stenkolspulvret avger då 
sitt bundna vatten. Reaktionen mellan vatten, kol och syre ger upphov 
till vätgas och kolmonoxid samt följaktligen också en reducerande 
atmosfär. [13] En reducerande atmosfär minskar även slaggbildningen. 
[20] 

Om sottillsatsen är för låg kan fayalit bildas. [13] Fayalit är ett järnsilikat 
som fungerar som lim mellan gjutgodsytan och sandkornen. Detta får 
bl.a. negativ effekt på bearbetningsverktygen som slits hårdare. [19] 

Stenkolspulvret har även till uppgift att bilda ”glanskol”. Detta är ett tunt 
skikt som bildas när den del av stekolspulvrets flyktiga beståndsdelar, 
som består av tyngre kolväten, kondenserar ut på formväggen. 
”Glanskolet” fungerar som fysisk spärr mellan sandkornen och smältan. 
Sanden riskerar därmed inte att bränna fast i godset. 

Ett tredje syfte med stenkolspulvret är förbättrad dimensionsnoggranhet. 
Det som återstår av stenkolspulvret när dess flyktiga beståndsdelar 
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avgått kommer att mjukna och expandera för att slutligen helt förkoksas. 
Stenkolspulvrets mjuka egenskap möjliggör att spänningar i sandformen 
minskas genom att stenkolspulvret tar upp den del av formväggarnas 
rörelse som uppstår när sanden blir varm.  

Ytterligare en anledning till varför stenkolspulver används är att det 
minskar risken för inträngningsdefekter d.v.s. att smältan tränger in i 
formväggen. När alla flyktiga beståndsdelar avgått från stenkolspulvret 
och endast koks återstår fyller koksen igen alla hålrum som finns mellan 
formens sandkorn. Detta är möjligt till följd av koksens spröda 
konsistens. [13] 

Vid gjutning av aluminium- och kopparlegeringar krävs ingen tillsats av 
additiver. Dessa metaller har en mycket lägre gjuttemperatur än järn och 
riskerar inte att sanden sintrar fast i godset. Vid framställning av 
stålgjutgods används inte heller stenkolspulver trots metallens höga 
gjuttemperatur. Anledningen är risken för kvalitetsproblem till följd av 
att kolhalten ökar i gjutgodsets yta. För att förhindra att sanden sintrar 
fast i godset används istället sandtyper som tål högre temperaturer än 
vad kvartsfältspatsand gör, som vanligen används vid råsandsgjutning i 
Sverige. Exempel på sandtyper som är lämplig vid gjutning i stål är ren 
kvartssand, olivin-, kromit- och zirkonsand. [19] 

För att öka hållfastheten hos sandformarna vid stålgjutning kan dextrin 
tillsättas. Dextrin är en repolymeriserad form av stärkelse som kan 
motverka expansionsdefekter hos formen. [15] 

Bentonitbunden råsand är i stort sett luktfri i alla stadier. Däremot så 
avger stekolspulver emissioner av VOC i form av en komplex blandning 
av kolväten under avgjutning, avsvalning och urslagning. Viss lukt kan 
uppstå i samband med dessa processer. Vissa anser att denna lukten kan 
orsakas av kolets svavelinnehåll. Några luktproblem uppstår dock inte i 
samband med sandblandning eller form- och kärntillverkning. [11, 12, 
13]  

I tabell  7 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av råsand. Observera att vissa av ämnena 
förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om förekommande 
mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte varit möjligt att få 
fram. Inte heller vilka enskilda ämnen eller grupper av ämnen som 
riskerar att ge upphov till lukt har kunnat preciseras. Då uppgift saknas 
om i samband med vilken process som ett ämne har påvisats så redovisas 
detta ämne i kolumnen ”okänd process”. 
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Tabell 7 Emissioner till luft vid användning av råsand. [12, 15] 
Process  

Sandberedning & 
formtillverkning 

Avgjutning, avsvalning 
& urslagning 

Okänd process 

Partiklar 
(emissionerna till luft är dock 
låga) 

Partiklar – sot från 
förbränning av 
stenkolspulver 

Acrolein 

 PAH från stenkolspulver Aldehyder C2-C6 
 Kolmonoxid Ammoniak 
 Koldioxid Aromatiska aminer 
 Bensen Bensen 
 Toluen Bensoantracen + 

bensofenantracen 
 Xylen Bensofloranten 
  Bensofloren 
  Benso(a)pyren 
  Cyanväte 
  Dibutylftalat 
  Dimetylfenantren + 

etylantracen 
  Fenantren + antracen 
  Fenol 
  Floranten 
  Formaldehyd (formalin) 
  Koloxid 
  Kväveoxider 
  Naftalen 
  Pyren 
  Svaveldioxid 
  Svavelväte 
  Toluen 
  Xylen 
  O-xylen 

Ä
m

ne
 s

om
 a

vg
år

 ti
ll 

lu
ft

 

  p-/m-xylen 

 

3.2.2 Vattenglas 

Vattenglas är ett bindemedel som använts vid svenska gjuterier sedan 
1950-talet. [12] Vattenglas är det bindemedel som idag anses vara det 
bästa alternativet ur miljösynpunkt. 

Bindemedlet används både för formframställning och kärntillverkning. 
[13] 

Vattenglas är ett oorganiskt bindemedel som består av natriumsilikat i 
vattenlösning och som förblandas med sand (normalt kvarts- eller 
kvartsfältspatsand). Vattenglasets egenskaper beror på molförhållandet 
mellan SiO2 och Na2O samt på viskositet och densitet. [17] 

I viss litteratur anges som exempel på negativ egenskap hos 
vattenglasbunden sand att den inte kan återvinnas, alternativt är svår att 
återvinna. Idag har dock utvecklingen gått framåt och fullt fungerande 



Swerea SWECAST AB  
 
 
 

 

29 

 

system med en återvinning på upp till 80-90 % finns. [21] I en del fall 
kvarstår dock vissa av problemen med att uppnå en hög renhetsgrad. 
[19] 

Vattenglas kan härdas på tre olika sätt. Vilken härdningsmetod som 
används beror av önskad produktionshastighet samt storlekar på formar 
och kärnor. De tre härdningsmetoderna är [13]: 

 

� Härdning med CO2 (gashärdande) 

� Härdning med flytande ester (kallhärdande) 

� Torkning genom tillförsel av värme 

3.2.2.1  Härdning med CO2 

Vattenglas som härdas med CO2-gas är det bindemedelssystem som idag 
anses vara det absolut bästa alternativet ur miljösynpunkt. [13] 
Anledningen till detta är avsaknaden av organiska ämnen och att 
bindemedlet är vattenbaserat. Detta tillsammans bidrar till att CO2-
härdat vattenglas inte ger upphov till VOC-utsläpp eller besvärade lukt. 
[18] Bindemedlets höga pH kan dock vara en nackdel i samband med 
hantering p.g.a. risk för stänk i ögonen eller liknande. 

Metoden används både vid formframställning och kärntillverkning, men 
framför allt vid manuell tillverkning av enklare kärnor i korta serier. 
CO2-härdat vattenglas lämpar sig för alla gjutjärn samt stål-, aluminium- 
och kopparlegeringar. Metoden lämpar sig där kraven på lagrings- och 
urslagningsegenskaper är låga samt där direkthållfastheten har mindre 
betydelse. [17] 

En fördel med vattenglas-CO2 är den långa bänktiden d.v.s. att sand och 
bindemedel kan blandas mycket lång tid i förväg utan att massans 
egenskaper förändras. [13] Blandning av stora satsstorlekar med 
samtidigt god ventilation bör dock undvikas eftersom snabb uttorkning 
kan leda till onödigt kort bänktid. Kan man förvara kärnmassan i en 
tättslutande behållare med lock, utan kontakt med omgivande luft kan 
den lagras under lång tid, över en vecka. En nackdel med vattenglas-CO2 
är dess dåliga flytbarhetsegenskaper. Både bänktiden och flytbarheten 
hos massan kan utsträckas i tid med hjälp av flytbarhetsmedel. [17] 

När kärnan väl har formats härdas vattenglaset alltså genom att CO2-gas 
blåses igenom kärnan. Föra att ytterligare snabba på härdningsförloppet 
kan gasen förvärmas till ca 50°C. [23] Reaktionsformel för förloppet är: 

CO2 + Na2O.SiO2 (H2O) � NaSiO2 + NaCO3 + H2O 

Reaktionshastigheten beror av temperaturen respektive tryckets 
uppbyggnad i kärnlådan. [17] 
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Vid gasning av vattenglasbunden sand måste hänsyn både tas till 
primärhållfastheten och sekundärhållfastheten. Primärhållfastheten är 
formens/kärnans hållfasthet direkt efter att gasning har skett. Vid 
gasning ökar formens/kärnans hållfasthet till ett maximum vartefter den 
avtar något vid fortsatt gasning. [24] Detta hänger ihop med den kemiska 
reaktionen som sker. Bilandet av natriumkarbonater gör formen/kärnan 
hård men om ytterligare gasning sker så bildas natriumvätekarbonat som 
ger en lägre hållfasthet. Bildande av natriumvätekarbonater kan ses 
genom att en vit beläggning bildas på den färdiga formen/kärnan. [25] 

Den sekundära hållfastheten mäts efter 24 timmar och beror också av 
gasningstiden men förhållandet är det omvända jämfört med 
primärhållfastheten. Om formen/kärnan har gasats under mycket kort tid 
(undergasning) eller inte alls och således fått lufttorka, så är den 
sekundära hållfastheten mycket hög d.v.s. hållfastheten ökar under tiden 
som formen/kärnan lagras. Om övergasning har skett d.v.s. 
natriumvätekarbonat har bildats, så minskar istället hållfastheten under 
lagring. Sammanfattningsvis så beror gasningstiden av vilka egenskaper 
som önskas. Är det viktigt med en hög primärhållfasthet för att kunna 
hantera kärnan så bör man gasa lite men då blir också 
urslagningsegenskaperna sämre eftersom hållfastheten har ökat med 
tiden. Är goda urslagningsegenskaper viktigare än primärhållfastheten så 
bör man övergasa. Sambandet mellan gasningstid och hållfasthet visas i 
bild 9 nedan. [24] 

 
 Bild 9 Exempel på hållfasthetsutveckling vid CO2-härdning av 

vattenglasbunden sand. 
Ug = undergasningsområde 
Ög = övergasningsområde 
a = hållfasthetsökning 
b = hållfasthetsminskning [24] 
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Vid goda gasningsförhållanden åtgår ca 1 % koldioxid räknat på 
massavikten, annars betydligt mer. En nackdel är svårigheten att få 
gasen att fördela sig jämt. [13] 

Härdade kärnor/formar kräver tempererade lagringsförhållanden. Detta 
gäller speciellt de med liten andel bildad natriumkarbonat. Anledningen 
är att bindemedlet är mycket hygroskopisk d.v.s. har förmåga att uppta 
vattenånga, vilket kan medföra att det tar fukt från omgivningen och 
löses upp. 

En nackdel med kärnor i vattenglas-CO2 är att blackning med spritblack 
ofta är nödvändigt eftersom ett vattenbaserat black har en tendens att 
lösa upp det vattenbaserade vattenglaset. [17] 

Vattenglasets dåliga urslagningsegenskaper beror som tidigare nämnts 
på bildandet av natriumkarbonater som gör sanden mycket hård. 
Urslagningsegenskaperna vid tillverkning av aluminiumgjutgods är dock 
relativt goda till följd av den lägre gjuttemperaturen. Vid riktigt höga 
temperaturer förglasas bindemedlet och sanden blir extremt hård. Till 
skillnad från organiska bindemedel fungerar inte urbränning av 
sandkärnor. Viss mjukhet hos vattenglaset kan erhållas men bindemedlet 
sönderfaller inte tillnärmelsevis så kraftigt som t.ex. vid Cold Box. [23] 
Sönderfallsmedel har utvecklats för att förbättra 
urslagningsegenskaperna. Mycket förenklat tillsätts någon typ av 
kolhydrat som underlättar sandens sönderfall vid urslagningen. 
Nackdelen med detta hjälpmedel är dess innehåll av kol som kan ge 
upphov till VOC. [18] 

Varken vid framställning, avgjutning, avkylning eller urslagning sker 
någon gasutveckling. Samtliga processteg är dessutom VOC- och 
luktfria förutsatt att inget organiskt sönderfallsmedel används. Den 
största källan till VOC-utsläpp är spritblack om sådant används. [17] 

I tabell 8 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats i 
samband med användning av CO2-härdat vattenglas. Observera att vissa 
av ämnena förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om 
förekommande mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte 
varit möjligt att få fram.  
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Tabell 8 Emissioner till luft vid användning av CO2-härdat vattenglas. [15] 

Process  

Sandberedning, kärn- & formtillverkning Avgjutning, avsvalning & urslagning 

 VOC om organiskt söderfallsmedel 
används 

 Koldioxid 
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 Kolmonoxid 

 

3.2.2.2  Härdning med flytande ester 

I det här fallet består härdaren av en flytande ester som blandas in i 
formmassan. Denna härdningsmetod är speciellt lämplig vid tillverkning 
av stora formar, där gasgenomträngligheten är begränsad. 

När estern kommer i kontakt med det alkaliska natriumsilikatet 
sönderdelas estern. Detta leder till att pH-värdet sjunker och 
kiseldioxider faller ut som gel. 

Esterhärdat vattenglas innebär en högre miljöpåverkan än CO2-härdat 
vattenglas. Anledningen är estern som är en organisk förening och 
därmed ger upphov till bl.a. viss lukt och VOC. 

Ytterligare en nackdel är att det tar längre tid innan härdningen är 
fullständig. Däremot är härdningsförloppet jämnare och några problem 
med gasfördelning uppstår givetvis inte. [13] Urslagningsegenskaperna 
är bättre eftersom karbonater inte bildas i samma utsträckning. Även 
lagringsegenskaperna är bättre eftersom esterhärdat vattenglas inte har 
lika stor benägenhet att ta upp fukt från omgivningen. [18] 

I tabell 9 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats i 
samband med användning av esterhärdat vattenglas. Observera att vissa 
av ämnena förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om 
förekommande mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte 
varit möjligt att få fram. Inte heller vilka enskilda ämnen eller grupper 
av ämnen som riskerar att ge upphov till lukt har kunnat preciseras.  

Tabell 9 Emissioner till luft vid användning av esterhärdat vattenglas. [17] 

Process  

Sandberedning, kärn- & formtillverkning Avgjutning, avsvalning & urslagning 

Ingen gasutveckling VOC om organiskt söderfallsmedel 
används 

 Koldioxid 
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 Kolmonoxid 
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3.2.2.3  Torkningshärdning 

Härdning genom torkning med tillförsel av värme lämpar sig i första 
hand för kärnor. Formar eller liknade som har stor volym tar allt för lång 
tid att torka på detta sätt för att det ska vara ekonomiskt lönsamt. [23] 
Värme kan tillföras antingen genom konvektion, mikrovågor eller varma 
kärnlådor. Slutprodukten har mycket höga hållfasthetsvärden. [13, 26] 

På senare år har flera modifierade vattenglasbindemedel som härdas 
genom torkning utvecklats. Målet med dessa är att behålla vattenglasets 
positiva miljöegenskaper men samtidigt avhjälpa de nackdelar som 
vattenglasmetoden är förknippad med. Exempel på sådana nackdelar är 
förglasning vid höga temperaturer, att kärnor innehåller 
lösningsmedelsrester i form av vatten samt att härdningsreaktionen är 
irreversibel vilket kan försvåra kärnurslagning och återvinning av sand. 

Torkningshärdat vattenglas ger inte upphov till någon nämnvärd 
gasutveckling eller lukt. [26] 

3.2.3  Resolbindemedel 

3.2.3.1  Resol-CO2 

Resol-CO2 är ett gashärdande bindemedelssystem som kan användas vid 
gjutning i alla gjutjärn samt stål-, aluminium- och kopparlegeringar. 
Resol-CO2 lämpar sig för tillverkning av kärnor i korta till långa serier, 
där det ställs stora krav på flybarhet hos formmassan och där kraven på 
direkt hållfasthet inte är extremt höga. 

Bindemedlet består av en alkalisk fenolharts som förblandas med 
sanden. Vanligtvis använd kvarts- eller kvartsfältspatsand. Bindemedlets 
lösningsmedel utgörs av vatten. Hur stor mängd bindemedel som krävs 
beror på användning, krav på hållfasthet samt krav på 
urslagningsegenskaper. Mängden variera mellan 1,4 och 2,8 vikt-%, där 
det lägre värdet lämpar sig för aluminiumgjutgods och det högre för 
stålgjutgods.  

Bänktiden är begränsad till följd av bindemedlets förmåga att reagera 
med luftens CO2. Flytbarheten hos formmassan är god. Bänktid och 
flytbarhet kan förbättras påtagligt med flytbarhetsmedel. 

Vid härdning blåses CO2-gas genom kärnan. Gasen kan vara uppvärmd 
till 50°C eller högre för att snabba på härdningsförloppet. Det som sker 
när CO2 blåses genom kärnan är att det sker en neutraliseringsreaktion 
som förskjuter pH-värdet så att det bildas oorganiska komplex i 
hartslösningen. Det är dessa komplex som i sin tur fungerar som härdare. 
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 Bild 10 Härdningsreaktion för CO2-härdat resolbindemedel. [17] 
 

Reaktionshastigheten beror av temperaturen och tryckets uppbyggnad i 
kärnlådan. 

Av miljöskäl har flera gjuterier helt eller delvis gått från klassisk Cold 
Box till Resol-CO2 under senare tid. Sämre hållfasthet och sämre 
urslagningsegenskaper jämfört med Cold Box gör dock att en sådan 
övergång inte alltid är möjlig. 

Kärnor framställda med Resol-CO2 kan vattenblackas men inte utan 
svårighet. Eftersom bindemedlet är vattenbaserat har vattenblack en 
förmåga att lösa upp bindemedlet och orsaka dålig hållfasthet. Problem 
är inte lika stora som när det gäller vattenglas. Genom att låta den 
vattenblackade kärnan torka m.h.a. varmluft eller mikrovågor kan 
problemen motverkas. Några problem med hållfastheten uppstår inte vid 
spritblackning. [18] 

Kärntillverkningen och lagringen är i princip helt luktfria men vid 
avgjutning, avkylning och urslagning uppstår betydande lukt. Vid de 
senare processerna bildas bl.a. formaldehyd och fenol som kan orsaka 
besvärande lukt. [22]  

Urslagningsegenskperna är mycket bättre för Resol-CO2 jämfört med 
exempelvis vattenglasbundna kärnor, men inte lika bra som vid 
användning av Cold Box-metoden. [17] 

I tabell 10 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av resol-CO2. Observera att vissa av ämnena 
förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om förekommande 
mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte varit möjligt att få 
fram.  

Tabell 10 Emissioner till luft vid användning av resol-CO2. [15, 17] 

Process  

Sandberedning, kärn- & formtillverkning Avgjutning, avsvalning & urslagning 

 Formaldehyd* 

 Fenoler* 

Ä
m

ne
 s

om
 

av
gå

r 
til

l 
lu

ft
 

 Kolmonoxid 

* Ämnen som troligen ger upp till lukt. 
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3.2.3.2  Resol-ester 

Esterhärdade bindemedel baseras på esterhärdning av ett alkaliskt 
fenolharts (pH-värde ca 12). Hartserna som används är syrakatalyserade 
alkaliska fenol-resoler. Förutom fenol och formaldehyd innehåller de 
kaliumhydroxid och/eller natriumhydroxid samt vatten. Fenolerna 
föreligger i huvudsak som kalium- alternativt natriumfenolater. Endast 
en mycket liten andel finns som fri fenol. [13] 

Det finns två typer av esterhärdade resolbindemedel: 

� Cykliska karbonatestrar, t.ex. etylenkarbonatestrar 

� Linjära estrar, t.ex. diacetin, triacetin eller EGDA 
(etylenglykoldiacetat) 

Idag är karbonatestrarna mer vanliga. Anledningen är att de har en lägre 
nedbrytningstemperatur, ca 500°C jämfört med de linjära estrarna som 
bryts ner vid ca 700°C. Den lägre nedbrytningstemperaturen ger fördelar 
i samband med sandåtervinningen bl.a. eftersom mindre energi krävs. 
Längre tillbaka var de linjära estrarna mer populära, dels eftersom de 
lanserades först, dels eftersom de var billigare. [13, 23] 

Esterhärdade resoler kan delas upp i två varianter, kallhärdande och 
gashärdande. [13] 

Kallhärdande resol-ester 
Kallhärdande resol-ester lämpar sig för mediumstora till stora formar. 
Metoden används vanligen inte på mindre kärnor där kraven på hög 
direkthållfasthet är höga. I Sverige används metoden främst av 
stålgjuterier. En anledning till detta är avsaknaden av kväve som kan 
orsaka s.k. pinholes hos stålgjutgods. [19] 

Vid kallhärdande resol-esterbindemedel tillsätts flytande harts och 
härdare till sanden. Mängden harts är normalt 0,2-1,3 % räknat på 
sandvikten och mängden härdare 15-25 % räknat på hartsvikten. Det tar 
från 10 minuter upp till ett par timmar innan bindemedlet har stelnat så 
pass att modellen kan dras. Tiden beror av vilken härdare som används. 
[13] 

Förbrukningen av bindemedel och härdare kan minimeras genom 
användning av högkvalitativ sand med låg halt av slam och humusämnen 
samt sand som är fri från kalk och vatten. Vid användning av mekaniskt 
regenererad sand bör slamhalten och glödgningsförlusten hållas på ett 
absolut minimum, pH-värdet bör vara över 3 och sandtemperaturen 
mellan 15 och 25°C. Vidare bör även bänktiden göras så kort som 
möjligt och lagringen bör vara tempererad. [17] 
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Urlagningen är fysiskt krävande men inte lika komplicerad som med 
vattenglas. Den hårda bindning som uppstår kan orsaka problem vid 
återvinning av sanden. [19] Idag finns dock sandåtervinningssystem där 
85-90 % av sanden kan återvinnas. [22] 

Jämfört med resol-CO2 uppfattas ofta kallhärdande resol-ester ge upphov 
till mer störande lukt. Detta beror troligen inte på någon nämnvärd 
skillnad i hur bindemedlen luktar utan att kallhärdande resol-ester oftast 
används i större mängd eftersom det vanligen används vid 
formtillverkning. Resol-CO2 används däremot vanligen vid tillverkning 
av kärnor som kräver en mindre mängd bindemedel. [19, 22] 

Vid sandberedning och (kärn-) och formtillverkning bildas formaldehyd, 
fenol och estrar som avgår till omgivande luft. Troligen är det just 
formaldehyd och fenol som ger upphov till lukt. Emissionerna är dock 
låga. [15] 

I tabell 11 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av kallhärdande resol-ester. Observera att 
vissa av ämnena förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om 
förekommande mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte 
varit möjligt att få fram.  

Tabell 11 Emissioner till luft vid användning kallhärdande resol-ester. [15,17] 

Process  

Sandberedning, kärn- & formtillverkning Avgjutning, avsvalning & urslagning 

Formaldehyd* Partiklar i form av sot från ofullständig 
förbränning av kolbaserat lösningsmedel 

Fenol* Koldioxid 

Estrar Kolmonoxid 

 Formaldehyd 

 Fenol 

 Kresol 

 Xylenol 

 Aromater 

Ä
m

ne
 s

om
 a

vg
år

 ti
ll 

lu
ft

 

 Bensen 

 
* Ämnen som troligen ger upp till lukt. 
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Gashärdande resol-ester/MF-metoden 
Gashärdande resol-esterbindemedel kallas även MF-metoden med 
anledning av att härdningsgasen utgörs av metylformiat. Metoden 
lämpar sig för medelstora till stora kärnor i korta serier, där kraven på de 
färdiga kärnornas hållfasthet inte är extremt höga. Den något sämre 
hållfastheten bidrar även till begränsad lämplighet för kärnor med 
komplicerad geometri. [17] Vanligen används inte MF-metoden till 
formar eftersom härdaren är relativt dyr i förhållande till t.ex. CO2. [15] 
Metoden är tillämpbar vid alla typer av gjutjärn samt stål-, aluminium- 
och kopparlegeringar.  

Bindemedlet består alltså av en alkalisk fenolharts som förblandas med 
sanden. Sanden utgörs vanligtvis av kvarts- eller kvartsfältspatsand men 
alkaliska sander som olivin- och kromitsand kan med fördel användas. 
Hur mycket bindemedel som tillsätts beror på användning, krav på 
hållfasthet samt krav på urslagningsegenskaper. Nivåerna varierar 
mellan 1,2-2,5 %, där de lägre nivåerna lämpar sig för 
aluminiumgjutgods medan de högre nivåerna lämpar sig för 
stålgjutgods. 

Härdaren utgörs av metylformiat som befinner sig i vätskeform vid 
rumstemperatur. För att få härdare att övergå i gasform så måste den 
antingen värmas upp till 80°C eller så måste gastrycket höjas. Därefter 
kan kärnan härdas genom att gasen leds in i modellen via nipplar. 
Bindemedlet härdar därefter relativt snabbt. Det som händer vid 
härdningen är att det sker en neutraliseringsreaktion som förskjuter pH-
värdet så att det i hartslösningen bildas oorganiska komplex. Det är 
dessa komplex som i sin tur fungerar som härdare. Reaktionshastigheten 
beror av temperaturen och tryckets uppbyggnad i kärnlådan. 

 
 Bild 11 Härdningsreaktion för resolbindemedel härdat med 

metylformiat. [17] 
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För att minimera förbrukning av metylformiat är det viktigt att kärnlådan 
är tät och optimalt utformad så att den gas som pressas reagerar med 
bindemedlet och in inte läcker ut. Metylformiat är ett mycket effektigt 
lösningsmedel viket medför att risk finns att färgen på modellerna löses 
upp. De färdiga kärnorna är speciellt känsliga för fukt.  

Kärnor där gashärdande resol-esterbindemedel används kan sprit- eller 
vattenblackas. Bindemedelssystemet harmoniserar dåligt med andra 
bindemedelssystem. 

Urslagningsegenskperna är mycket bättre jämfört med exempelvis 
vattenglasbundna kärnor, men inte lika bra som vid användning av Cold 
Box-metoden. [17] 

Vid sandberedning och kärntillverkning avgår formaldehyd, fenol och 
metylformiat. Under de här processerna avgår obetydligt med lukt. 
Eventuell lukt som uppstår orsakas troligen av formaldehyd och fenol. 
Dessa båda ämnen bildas inte utan ingår i bindemedlet och den låga 
mängd som inte reagerar avgår till omgivande luft. Metylformiat ger 
däremot inte upphov till någon störande lukt och är heller inte speciellt 
giftigt. Lukt kan däremot vara ett problem i samband med avgjutning. 
[15, 17] 

I tabell 12 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av gashärdande resol-ester. Observera att 
vissa av ämnena förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om 
förekommande mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte 
varit möjligt att få fram.  
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Tabell 12 Emissioner till luft vid användning av gashärdande resol-ester/MF-metoden. [15, 17] 

Process  

Sandberedning, kärn- & formtillverkning Avgjutning, avsvalning & urslagning 

Formaldehyd* Partiklar i form av sot från ofullständig 
förbränning av kolbaserat lösningsmedel. 

Fenol* Koldioxid 

Metylformiat Kolmonoxid 

 Formaldehyd 

 Fenol 

 Kresol 

 Xylenol 

 Aromater 

 Bensen 

Ä
m

ne
 s

om
 a

vg
år

 ti
ll 

lu
ft

 

 PAH 

 
* Ämnen som troligen ger upphov till lukt. 
 

3.2.4  Epoxi-SO2 

Epoxi-SO2 är ett gashärdande bindemedelssystem som inte är så vanligt i 
Sverige. Metoden lämpar sig för tillverkning av kärnor i långa serier, där 
det ställs stora krav på flytbarhet hos formmassan och där kraven på de 
färdiga kärnornas hållfasthet är extremt höga. [13Metoden passar för 
järn- och metallgjuterier. 

Bindemedlet utgörs av en epoxiharts samt kumenhydroperoxid, men 
innehåller inget lösningsmedel. Bindemedlet förblandas med sanden som 
vanligtvis utgörs av kvarts- eller kvartsfältspatsand. Mängden 
bindemedel beror på användning, krav på hållfasthet och önskade 
urslagningsegenskaper, men vid järngjutgods används normalt 1,0-1,3 % 
harts samt 20 % kumenhydroperoxid räknat på hartsvikten. [17] 

För att härda massan blåses SO2-gas genom kärnmassan, som då 
genomgår en radikalpolymerisering och mycket snabbt härdas till en 
färdig kärna. [13] Vanligtvis utgörs gasen av 100 % SO2. Som minst 
uppgår halten SO2 till 50 % och då utgörs resterande av N2 eller CO2 
som fungerar som bärargas. [27] Eftersom härdningen är en reaktion 
mellan en gas och en vätska så beror reaktionshastigheten av temperatur 
och tryckets uppbyggnad i kärnlådan. [17] 
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Systemets främsta fördelar är dess långa bänktid, snabba 
härdningsförlopp, de färdiga kärnornas styrka och att det är en kall 
process och således inte kräver någon värme. [13] 

Andra fördelar med systemet är att det inte blir någon uppbyggnad av 
hartsrester på modellverktyg och att gasutvecklingen är låg till följd av 
låg halt av bindemedel. Urslagningsegenskaperna är goda, till och med 
bättre än för Cold Box. [17] 

Vanligtvis krävs att kärnor gjorda med Epoxi-SO2-metoden blackas. 
Vattenblack fungerar bra på den här typen av bindemedel. [18] 

Vid kärntillverkning är processen i stor sett luktfri men ofta upplevs en 
irritation i slemhinnor till följd av luftens innehåll av svaveldioxid. [13]. 
Däremot uppstår en del lukt i samband med avgjutning. Exempel på 
ämnen som bildas vid avgjutningen är SO2, kumen, �-metylstyren, 
bensen med flera substanser. [17] SO2 härstammar både från läckor där 
man alltså omedvetet släpper ut luft, men också från medvetet utsug. 
[11]. Ämnen som kväve, isocyanater, fenol eller formaldehyd har 
däremot inte påvisats i samband med användning epoxi-SO2. [15, 17] 

I tabell 13 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av epoxi-SO2. Observera att vissa av ämnena 
förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om förekommande 
mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte varit möjligt att få 
fram. Inte heller vilka enskilda ämnen eller grupper av ämnen som 
riskerar att ge upphov till lukt har kunnat preciseras.  

Tabell 13 Emissioner till luft vid användning av epoxi-SO2. [17, 27] 

Process  

Sandberedning, kärn- & formtillverkning Avgjutning, avsvalning & urslagning 

SO2 SO2 

Kumen Kumen 

 �-metylstyren 

Ä
m

ne
 s

om
 a

vg
år

 
til

l l
uf

t 

 bensen 
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3.2.5  Cold Box 

Cold Box är ett gashärdande bindemedelsystem som kan användas både 
vid form- och kärntillverkning men är vanligast vid kärntillverkning. 
[13] Metoden lämpar sig vid tillverkning av komplicerade kärnor i stora 
serier där kraven på flytbarhet hos formmassan och hållfastheten hos de 
färdiga kärnorna är mycket höga. Metoden passar för alla gjutjärn samt 
aluminium- och kopparlegeringar. [28] 

Metoden kännetecknas av extremt hög härdningshastighet och hög 
hållfasthet hos den härdade massan.  Mycket goda flytbarhetsegenskaper 
jämfört med andra kemiska bindemedelssystem gör att väldigt 
komplicerade kärnor kan tillverkas med hjälp av den här metoden. 
Ytterligare en fördelar med Cold Box är dess dimensionsstabiliteten och 
utmärkta sönderfall vid urslagning. [13, 15] 

Bindemedlet utgörs av två komponenter som blandas med sanden, i de 
flesta fall kvarts- eller kvartsfältspatsand. Del 1 utgörs av ett 
fenolbaserat harts  och del två utgörs av en isocyanat som fungerar som 
härdare. Vanligen används metylenbisfenyldiisocyanat som förkortas 
MDI. [13, 17] För att massan ska härda måste en katalysator i form av 
tertiärt amin tillsättas. Katalysatortillsatsen är ca 0,1 % räknat på 
sandvikten. I Sverige är den vanligaste amintypen DMEA 
(dimetyletylamin). [13] Synonym för DMEA är etyldimetylamin 
(EDMA). [29] Även TEA (trimetylamin), DMIA 
(dimetylisopropylamin) eller (DMPA) dimetylpropylamin kan användas 
som katalysator. [15] 

Aminen blåses in i kärnan eller formen med hjälp av en bärgas som 
vanligen utgörs av koldioxid, kvävgas eller torr luft. Därefter sker en 
snabb härdningsreaktion. Avslutningsvis blåses torr tryckluft genom den 
härdade massan för att avlägsna kvarvarande aminrester. [13, 15]  

I samband med form- och kärntillverkning samt lagring av färdiga 
kärnor är det främst amin som ger upphov till dålig lukt. DMEA är en 
färglös, flyktig och mycket lättantändbar vätska med en kraftig fisk-
/ammoniaklik lukt. Vätskan är starkt alkalisk och blandbar med vatten. 
Ämnet är starkt slemhinneirriterande och har en toxisk effekt på ögats 
hornhinna. [29] Ett lukttröskelvärde på 0,023 mg/m3 (7,6 ppb) har 
rapporterats. [30] Nivågränsvärdet d.v.s. det hygieniska gränsvärdet för 
exponering under en arbetsdag, för DMEA är 2 ppm eller 6 mg/m3 enligt 
AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.  

I tabell 14 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av Cold Box. Observera att vissa av ämnena 
förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om förekommande 
mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte varit möjligt att få 
fram. Inte heller vilka enskilda ämnen eller grupper av ämnen som 
riskerar att ge upphov till lukt har kunnat preciseras. Då uppgift saknas 
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om i samband med vilken process som ett ämne har påvisats så redovisas 
detta ämne i kolumnen ”okänd process”. 

Tabell 14 Emissioner till luft vid användning av Cold Box. [12, 15, 17] 

Process  

Sandberedning & 
formtillverkning 

Avgjutning, avsvalning 
& urslagning 

Okänd process 

Amin* Kolmonoxid Acetofenon 
Isocyanater (MDI) Bensen Aceton 
Formaldehyd* PAH Acrolein 
Fenol Partiklar i form av sot från 

ofullständig förbränning av 
kolbaserat lösningsmedel 

Aldehyder C2-C6 

 Kolmonoxid Alifatiska kolväten C5-C16 
 Koldioxid Ammoniak 
 Kväveoxider Aromatiska aminer 
 Monoisocyanater Aromater C9-C10 
 Formaldehyd Bensaldehyd 
 Fenol Bensen 
 Kresoler n-Butan+ISO-Butan+n-

Buten 
 Xylenoler 2-Butanon 
 Aromater (inkl. 

polycykliska) 
Cyanväte 

 Aniliner Dietoxietan 
 Naftalener Dietoximetan 
 Ammoniak Dimetylamin 
  Dimetylfenol 
  Dimetyllindan 
  Dimetylnaftalener 
  Dimetylstyren 
  Etanol 
  Etylacetat 
  Etylbensen 
  Etyldimetylamin alt. 

Metylisopropylamin 
  Fenol 
  Formaldehyd (formalin) 
  N-Heptanal 
  Klorbensen 
  Koloxid 
  Kresol 
  Kväveoxider 
  Metylindan 
  Metylnaftalener 
  4-metyl-2-pentanon 
  Metylstyren 
  Naftalen 
  Nitrometan 
  n-Nonan 
  Propanol 
  Svaveldioxid 
  Svavelväte 
  Tetrahyrdonaftalen 

Ä
m

ne
 s

om
 a

vg
år

 ti
ll 

lu
ft

 

  Trikloretan 
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  Toluen 
  Trietylamin 
  Trimetylamin 
  3,5,5-Trimetyl-2-

cyklohexanon 
  Trimetylcyklohexenon 
  Xylen 
  O-xylen 
  p-/m-xylen 

 
* Ämnen som troligen ger upp till lukt. 
 

3.2.6  Furanmetoden 

Furanmetoden är ett kallhärdande bindemedelssystem, där ett harts och 
en syra blandas i sanden. Metoden lämpar sig speciellt vid tillverkning 
av stora kärnor i korta serier där det ställs höga krav på termisk 
belastning på kärnorna och hög hållfasthet hos kärnorna. 
Direkthållfastheten är dock inte extremt hög, först efter någon eller 
några timmar är kärnan tillräckligt stark för att kunna lyftas ur modellen. 
Metoden fungerar för järn- och metallgjuterier. [17] 

Vanligen utgörs bindemedlet av ett harts som är en 
kondensationsprodukt av fenol och/eller urea, formaldehyd och 
furfurylalkohol (FA). Härdare d.v.s. syran utgörs vanligen av PTS-syra 
(paratoluensulfonsyra) och/eller fosforsyra (H3PO4) samt 
bensensulfonsyra. Vilken typ av syra som används beror bl.a. på kväve- 
och FA-halten hos hartset. Härdare innehållande fosforsyra lämpar sig 
för bindemedel med en hög halt fritt kväve. När snabba härdtider önska 
lämpar sig en syra med hög andel bensensulfonsyra. [31] 

Den pH-sänkning som erhålls vid tillsats av syran, medför att hartset 
kondenserar, avger vatten och bildar en plast. Syran fungerar endast som 
katalysator. Rekationshasigheten vid härdning är till stor del beroende av 
sandtemperaturen och syrahalten. Under kallare årstider kan 
förvärmning av sanden krävas för att motverka allt för lång härdningstid. 
[13] Kort härdningstid ger visserligen tidsvinster i produktionen men på 
bekostnad av en lägre sluthållfasthet.  

Alla källor till vatten d.v.s. fukt i sanden, vatten i hartset och syran m.m. 
måste beaktas eftersom om den totala fukten i kärnmassan blir alltför 
stor försämras hållfastheten och härdreaktion kan t.o.m. avstanna. Full 
styrka på hållfastheten uppnås först då vattnet har avdunstat. [13, 17]  

I samband med kärntillverkningen kan påträngande lukt förekomma men 
även i samband med de varma processerna uppstår luktproblem. [17] 
Ytterligare en källa till lukt kan vara den återvunna sanden. Lukten 
orsakas framför allt av svaveldioxid som kommer från PTS-syrans 
svavel och från furfurylalkoholen. Även fenol och formaldehyd bidrar 
till störande lukt men i mycket mindre omfattning än svavel och FA.  
[19, 22] 
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I samband med de varma processerna kan isocyanater i form av 
isocyansyra (HNCO) och metylisocyanat (CH3NCO) bildas. Dessa 
ämnen bidrar inte till något luktproblem men dess uppkomst kan behöva 
förklaras. För att kontrollera halten formaldehyd som avgår så kan urea i 
form av karbamid tillsätts som binder formaldehyden. Karbamid 
innehåller kväve som, när det kommer upphettas bildar ovan nämnda 
isocyanater.  

I tabell 15 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av furanmetoden. Observera att vissa av 
ämnena förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om 
förekommande mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte 
varit möjligt att få fram. Då uppgift saknas om i samband med vilken 
process som ett ämne har påvisats så redovisas detta ämne i kolumnen 
”okänd process”. 

Tabell 15 Emissioner till luft vid användning av furanmetoden. [12, 17] 

Process  

Sandberedning & 
formtillverkning 

Avgjutning, avsvalning 
& urslagning 

Okänd process 

Formaldehyd* Partiklar i form av sot från 
ofullständig förbränning av 
kolbaserat lösningsmedel 

Bensen 

Fenol* Koldioxid Cyanväte 
Furfurylalkohol* Kolmonoxid Diacetonalkohol 
Vätesulfid Fenol Fenol 
Syradimma Kresolser Formaldehyd (formalin) 
 Xylenoler Koloxid 
 Formaldehyd Kresol 
 Aromater (inkl. 

polycykliska) 
Toluen 

 Svaveldioxid* Xylen 
 Ammoniak  
 Anilin  
 Isocyansyra**  
 Metylisocyanat**  

Ä
m

ne
 s

om
 a

vg
år

 ti
ll 

lu
ft

 

 Bensen  

 
*  Ämnen som troligen ger upp till lukt. 
** Bildas vid tillsats av karbamid till bindemedlet 

3.2.7  Hot Box 

Hot Box är en varmhärdande bindemedelssystem som ofta används för 
tillverkning av kärnor i långa serier. [13] Metoden lämpar sig för 
samtliga gjutjärn samt stål-, aluminium- och kopparlegeringar. [17] 

Fördelen med Hot Box är att sanden, bindemedlet och härdare kan 
förblandas och vänta mycket länge utan att härdningen startar. Vid 
kärntillverkning fylls en uppvärmd sandlåda med den förblandade 
sanden och det är först när sanden kommer i kontakt med den 
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uppvärmda kärnlådan, och värms till 200-300°C, härdar massan snabbt. 
[13] 

Bindemedlet utgörs vanligen av ett fenolharts och härdare utgörs av 
myrsyra eller fosforsyra. Även furanharts kan användas som bindemedel 
men då utgörs härdaren vanligen av sulfonsyra eller ammoniumnitrat. 
[17] Vanligtvis uppgår halten bindemedel till 1,5-2,0 % räknat på 
sandmängden. Massan innehåller normalt även en utspädd lösning (10-
15 %) av ett ammoniumsalt, ca 25 % räknat på bindemedelsmängden. 

Med metoden finns viss risk att tunna partier blir sönderbrända eller att 
tjockare partier förblir ohärdade. [13] Hållfastheten är däremot hög och 
metoden tillåter att måttnoggranna kärnor kan tillverkas. Upp till 90 % 
av sanden kan regenereras. [17] 

Metoden medför en betydande luktgenerering i samband med 
kärntillverkning och de varma processerna. En av orsakerna till den 
dåliga lukten är avgång av formaldehyd. [11, 17] 

I tabell 16 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av Hot Box. Observera att vissa av ämnena 
förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om förekommande 
mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte varit möjligt att få 
fram. Då uppgift saknas om i samband med vilken process som ett ämne 
har påvisats så redovisas detta ämne i kolumnen ”okänd process”. 

Tabell 16 Emissioner till luft vid användning av Hot Box. [11, 15, 17] 

Process  

Sandberedning & 
formtillverkning 

Avgjutning, avsvalning 
& urslagning 

Okänd process 

Formaldehyd* Partiklar i form av sot från 
ofullständig förbränning av 
kolbaserat lösningsmedel 

Formaldehyd 

Syror Koldioxid Furfurylalkohol 
Fufurylalkohol* Kolmonoxid Fenol 
Fenol* Kväveoxider Kolmonoxid 
Ammoniak* Formaldehyd*  
Isocyansyra Fenoler*  
Metylisocyanat Kresoler*  
 Xylenoler*  
 Aromater (inkl. 

polycykliska) 
 

 Anilin  
 Ammoniak  
 Isocyansyra**  

Ä
m

ne
 s

om
 a

vg
år

 ti
ll 

lu
ft

 

 Metylisocyanat**  

 
*  Ämnen som troligen ger upp till lukt. 
** Bildas vid användning av harts som innehåller kväve 
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3.2.8  Skalsand 

Skalsand är ett varmhärdande bindemedel som även benämns som 
Croningsand efter dess uppfinnare dr J. Croning. [13] 

Skalsand används framför allt vid tillverkning av kärnor och mindre 
formar, där det ställs mycket höga krav på mekanisk och termisk 
hållfasthet samt flytbarhet hos kärnsanden. Metoden ger en mycket hög 
direkthållfasthet och lämpar sig för samtliga gjutjärn samt stål-, 
aluminium- och kopparlegeringar.  [12, 17, 22]  

Skalsanden levereras helt färdig till gjuteriet vilket innebär att både 
bindemedel, härdare och släppningsmedel redan har tillsats. 
Bindemedlet utgörs av ett fenol-formaldehydharts som varje sandkorn 
beklätts med. Hartsandelen uppgår vanligen till 2-5 % av sandvikten. 
Den vanligaste sanden som används till skalsand är kvartfältsspatssand. 
Helst bör sanden ha en kornform som är rund eller kantrund. Även ren 
kvartssand samt kromit- och zirkonsand kan användas. Härdaren utgörs 
av hexamin (hexametylentetramin) och släppningsmedlet utgörs 
vanligen av kalciumstearat. [13, 17] 

Vanligen sker tillverkningen av kärnor genom att skalsand blåses in i en 
varm kärnlådan (ca 300°C ) med hjälp av lufttryck Efter några sekunder 
härdar sanden och ett skal med önskad tjocklek bildas, härav namnet. 
Sedan töms överskottssanden ur kärnlådan. [17 ]Härdningen sker genom 
att hartset d.v.s. hexamin sönderdelas till formaldehyd och ammoniak 
när sanden når en temperatur över 120°C. Formaldehyden reagerar med 
det på sandkornen befintliga delvis smälta hartset. Tvärbryggor bildas 
mellan hartsmolekylerna och systemet härdar. [13] Till sist sluthärdas 
skalet på sin baksida med gasollågor. 

Exempel på fördelar med metoden är hög hållfasthet hos kärnan, goda 
lagringsegenskaper för kärnor och formar, litet sandbehov samt att 
gjutgodset har hög måttnoggrannhet och mycket god ytjämnhet. 
Metoden möjliggör även framställning av gods med komplicerad 
geometri. En nackdel med systemet är att den är energikrävande till följd 
av den höga härdningstemperaturen. Dessutom krävs sammanlimning 
vid användning av skalsand för kärnor.  

Termiskt regenererad kärnsand kan återanvändas medan mekaniskt 
regenererad sand endast är begränsat användbar. Bindemedelssystemet 
är kombinerbar med Hot Box och Cold Box. 

Blackning krävs sällan. Vid gjutning i stål är skalsandskärnor de kärnor 
som oblackade ger bäst ytor, men vid gjutning av låglegerat stål är 
risken stor för att kvävgas orsakar gasblåsor av typen pinholes. 
Urslagningsegenskaperna är mycket bra eftersom sanden kan kollapsa 
inåt. [17] 
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Vid användning av skalsand uppstår ofta en mycket stark och stickande 
lukt, framför allt i samband med härdning, avgjutning och avkylning. 
Lukten beror dels på fenoler och dess nedbrytningsprodukter men även 
av den ammoniak som bildas när sanden härdar. Lukttröskelvärden för 
dessa ämnen ligger dock långt under hälsorelaterade värden, vilket göra 
att problematiken endast är luktrelaterad och inte hälsorelaterad. [11, 17] 

I tabell 17 nedan sammanfattas vilka emissioner till luft som har påvisats 
i samband med användning av skalsand. Observera att vissa av ämnena 
förekommer endast i mycket låga halter. Uppgift om förekommande 
mängder eller halter har p.g.a. bristande underlag inte varit möjligt att få 
fram. Då uppgift saknas om i samband med vilken process som ett ämne 
har påvisats så redovisas detta ämne i kolumnen ”okänd process”. 

Tabell 17 Emissioner till luft vid användning skalsand. [15, 17] 

Process  

Sandberedning & 
formtillverkning 

Avgjutning, avsvalning 
& urslagning 

Okänd process 

Formaldehyd* Partiklar i form av sot från 
ofullständig förbränning av 
kolbaserat lösningsmedel 

Acrolein 

Ammoniak* Kolmonoxid Aldehyder C2-C6 
Fenol* Koldioxid Ammoniak* 
Aromater Fenol* Aromatiska aminer 
HCN Kresoler** BCME 
 Xylenoler** Bensen 
 Ammoniak* Cyanväte 
 Aldehyder Diacetonalkohol 
 Bensen Fenol 
 PAH Formaldehyd (formalin) 
 Formaldehyd Koloxid 
 Cyanid Kresol* 
  Kväveoxider 
  Mesityloxid 
  Naftalen 
  N-(p-metoxi-bensyl) 

acetamid 
  Svaveldioxid* 
  Svavelväte* 
  Toluen 
  Xylen 
  O-xylen 
  p-/m-xylen 

Ä
m

ne
 s

om
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år
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ll 
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ft

 

  2,6-xylenol 
 
*  Ämnen som troligen ger upp till lukt. 
** Bildas vid användning av harts som innehåller kväve 

Användningen av skalsand minskar allt mer i Sverige. Anledningen till 
att det är på väg bort är bl.a. problemet med den stickande lukten som 
uppstår vid de varma processerna. Skalsand kan i vissa fall bytas mot 
Resol-CO2. [22] 
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3.2.9  Fullformsgjutning 

Fullformsgjutning baseras på att en modell av polystyren omges av 
formmassa. Modellen tas inte ur formen före gjutning utan när metallen 
hälls i formen så förgasas modellen fullständigt.  

Metoden möjliggör att komplicerat gods, med avseende på dess 
konstruktion, kan gjutas. Inga kärnor behövs och inga part- eller 
kärngrader förekommer. 

Fullformsgjutning tillämpas i två varianter: 

� Enstyckstillverkning och kortseriegods 

� Storserietillverkning. Härvid används formsand 
utan bindemedel 

Vid enstyckstillverkning bäddas modellen in i formmassa. Vanligen 
binds formmassan samman med hjälp av furan- eller vattenglasmetoden. 
För att undvika eventuella problem med de gaser som bildas när 
modellen förgasas så kan den tas ur formmassan innan gjutning.  

Vid storserietillverkning bäddas modellen in i obunden sand. För att 
sanden ska stabiliseras och bli hård vibrationspackas den och modellen 
och ingjutssystemet blackas. Blackning sker vanligtvis med 
vattenbaserade blacker. [13, 22] 

3.2.10  Vakuumformning 

Vakuumformningsmetoden utvecklades i Japan under 1970-talet och har 
använts i Sverige sedan 1979. [13, 32] 

Metoden är en fysikalisk bindemedelsmetod där formmaterialet utgörs 
av sand utan bindemedel. Sammanhållningen av formen åstadkoms 
genom att formdelarnas ytterytor är täckta av en tunn plastfolie och att 
varje formdel utsätts för undertryck. 

Jämfört med konventionell gjutning i sandform så ger 
vakuumformningen ett gjutgods som kräver mindre rensningsarbete. 
Gjutgodset har dessutom mycket god måttgrannhet och ytjämnhet. 

Metoden fungerar så att modellen är monterad på en brättplåt som sätts 
under vakuum. Modellen är försedd med avsugningsnipplar så att luft 
kan sugas ner genom modellen till vakuumlådan. Över modellen är en 
plastfilm uppspänd. Plastfilmen är en s.k. EVA-folie som är en bladning 
av etylen och vinylacetat. 
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 Bild 12 Modell monterad på brättplåt som kan sättas under vakuum. 

[13] 

 

Plastfilmen värms upp till ca 100°C med hjälp av en värmplatta eller 
gasol, innan den sänks ner över modellen. Vakuumet gör att plasten sugs 
tätt intill modellen.  

 
 Bild 13 En uppvärmd plastfilm sugs in mot modellen. [13] 

 

Därefter beläggs plastfilmen med ett tunt blackskikt. En formflaska som 
består av dubbla väggar, där den inre är perforerad, läggs över modellen. 
Genom röranslutning kan formflaskan sättas under vakuum varpå den 
fylls med torr finkorning sand. Formflaskan vibreras för god 
tätpackning. Formens överyta täck med en plastfilm och formflaskan 
sätts sedan under vakuum. 

 

 
 Bild 14 En formflaska placeras över modellen. Formflaskans överyta 

täcks med en plastfilm innan flaskan sätts under vakuum. [13] 
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Efter att vakuumet i vakuumlådan släppts lyfts formen av modellen.  

 
 Bild 15 Formen lyfts upp från modellen. [13] 

 

Formdelen sätts samman med en annan formdel som tillverkats på 
samma sätt och en fullständig form erhålls. 

 
 Bild 16 Färdig form. [13] 

 

Även avgjutningen sker med pålagt vakuum. Först när gjutstycket stelnat 
släpps vakuumet och formsanden lämnar flaskan. [13] 

Plasten förbränns och det kan tänkas att viss lukt kan uppstå i samband 
med detta. [19] 

3.3  Blackning 

Man skiljer vanligtvis på black baserad på organiska lösningsmedel och 
black baserad på vatten. Båda dessa typer har sina för- och nackdelar. 

Black baserad på organiska lösningsmedel är möjlig att använda 
tillsammans med de flesta bindemedel. Det organiska lösningsmedlet i 
black är vanligtvis etylalkohol eller isopropylalkohol. Anledningen till 
att man använder alkoholbaserad black trots explosions- och brandrisk 
samt försämrad arbetsmiljö, är bl a kort torktid och att de går att använda 
tillsammans med bindemedel eller form/kärnsandstyper, där 
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vattenbaserad black ej är lämplig (t ex vattenglas). Användandet av 
organiska lösningsmedel ställer höga krav på ventilation. 

Vattenblacker lämpar sig inte för alla typer av bindemedel. Exempelvis 
så har vattenbaserad black en tendens att lösa upp bindningen hos 
vattenbaserade bindemedel som vattenglas- och resolbindemedel. 
Vattenblacker har flera miljömässiga fördelar men innehåller dock 
konserveringsmedel som kan ge upphov till allergier. Vattenbaserad 
black kan angripas av bakterier, som orsakar jäsning, dålig lukt och 
försämring av blackets egenskaper. [13] 

Lösningsmedelsbaserade blacker kan ge luktstörningar. I vissa fall 
bränns lösningsmedel av vilket minskar lukterna. Även torkning av 
organiska kärnor som har blackats med vattenbaserad black luktar då 
lösningsmedlet i kärnorna frigörs. [17] 

4  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID MÄTNING AV LUKT OCH VOC 

4.1  Mätning av lukt 

Mätning av luktstyrka hos en process eller ett material är komplext 
eftersom både uppfattningen om olika lukter är subjektiva och olika 
människor är olika luktkänsliga. Luktstyrka är därför svår att mäta med 
instrument. 

Det finns ett antal olika metoder för att kvantifiera och analysera lukter: 

� Olfaktometri - sensorisk luktmätning 

� Spridningsberäkningar 

� Gasanalyser 

� Elektroniska näsor 

Förutom särskilda mätmetoder kan även lukts intensitet och karaktär 
registreras genom: 

� Direkta frågeundersökningar 

� Fältmätningar av kvalificerade luktobservatörer 
[5] 

4.1.1  Olfaktometri – sensorisk luktmätning 

Olfaktometri kan göras för att bestämma luktstyrka och karaktär hos en 
gasblandning. En panel av försökspersoner används och får lukta på 
prov i ett antal spädningar med stigande koncentration. Olfaktometri 
görs enligt standardmetoden SS-EN 13725. 
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Panelen bör bestå av minst åtta personer och dessa personer måste 
uppfylla vissa kriterier för att vara med i mätningen. Variationen mellan 
personerna i panelen måste vara små, vilket testas genom att personernas 
lukttröskelvärde för n-butanol ska ligga inom ett visst intervall. Samtliga 
panelmedlemmars lukttrösklar antas då ligga inom vissa intervall när det 
gäller andra ämnen. När 50 % av luktpanelen kan känna lukt i provet 
anses att lukttröskeln passeras. 

I olfaktometern blandas provgas med spädluft. Luktstyrkan hos den 
testade gasen anges i luktenheter (le eller ouE) per kubikmeter och 
representerar antalet spädningar av ursprungsgasen som krävdes för att 
luktfrihet skulle erhållas. Resultatet av en sensorisk luktbedömning skall 
förstås så att om ett prov har uppmätts innehålla 1 000 le/m3 så måste det 
spädas 1 000 gånger för att det skall bli luktfritt. 

Relativt stora avvikelser kan förekomma vid olika mätningar med 
olfaktometri beroende på försökspersonerna som ingår och andra 
omständigheter. Förutom problemet med att olika resultat är svåra att 
jämföra är även olfaktometri ganska omständligt och tidskrävande. Den 
stora fördelen med olfaktometri jämfört med andra mätmetoder är att 
låga nivåer av lukt kan registreras i komplexa gasblandningar och att 
resultatet representerar den verkliga uppfattningen om luktens karaktär. 
(Åtgärder mot lukt, rapport B2007:04, Avfall Sverige) 

Eftersom olfaktometri visar hur mycket en gas måste spädas för att 
gasen ska bli luktfri är metoden bra att använda när man t ex ska ta reda 
på hur hög en skorsten behöver vara för att lukten ska kunna spädas ut 
tillräckligt. [5] 

 
 Bild 17 Olfaktometri [34] 
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4.1.2  Spridningsberäkningar 

Med hjälp av spridningsmodeller kan uppskattningar göras om förväntad 
styrka hos lukter i olika riktningar och på olika avstånd från 
anläggningen. Oftast utgår dessa beräkningar från utsläpp vid en 
punktkälla, t ex en skorsten och används för att bestämma förväntade 
luktkoncentrationer i närheten av anläggningen. Vissa av modellerna 
bygger in meteorologiska och topografiska data för platsen, bl a 
vindstyrka och vindriktning. 

De uppgifter som normalt behövs för att kunna göra en 
spridningsberäkning är följande: 

� Ämne 

� Halt 

� Utsläppshöjd 

� Gastemperatur 

� Flöde 

� Utsläppspunkternas diameter: 

� Emissionsfördelning sommar/vinter (angivet i %) 

� Emissionsfördelning under veckan (vilka dagar är 
produktionen igång) 

� Vilka tider på dygnet sker utsläpp 

� Är verksamheten stängd någon månad [35] 

Exempel på spridningsmodeller framgår av bilaga 1. Utifrån de 
spridningsmodeller som finns på marknaden beskrivs Alarm-systemet 
närmare i kapitel 4.1.2.1 nedan. 

4.1.2.1  Alarm-systemet (Advanced Local And Regional Modelling system) 

I ett område med terräng påverkar terrängen vinden och turbulensen i 
området. Alarm är en spridningsmodell som tar hänsyn till den lokala 
terrängens inverkan på vind- och turbulensfält.  

Systemet består av en avancerad spridningsmodell, 
emissionsberäkningsmetodik samt GIS-applicerad presentationsteknik 
av resultaten. Modellsystemet baseras på ett stort antal "förberäknade" 
vädersituationer vad gäller vind, temperatur, specifik fuktighet och 
turbulens. Dessa förberäknade situationer har samlats i en meteorologisk 
databas. 
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Medelvärdes- och percentilberäkningar kan göras från enstaka eller flera 
källor – vägar, industrier och uppvärmning mm. 

Modellen har utvecklats av docent Leif Enger vid Meteorologiska 
institutionen, Uppsala universitet med stöd av Naturvårdsverket. 
Modellen är validerad mot ett stort antal mätningar. Enligt uppgift från 
Leif Enger uppskattas skillnaden i resultatet av en spridningsberäkning 
enligt modellen jämfört med en långtidsmätning vara ± 10 %. Den 
största osäkerheten ligger i den emissionsmätning av punktkällan som 
hela beräkningen bygger på. 

Luftvårdsförbundet för Västra Sverige bistår medlemmarna med 
spridningsberäkningar av luftutsläpp i Alarm. I Västra Götalands län har 
databasen och programmet installerats i en dator och på endast en plats 
och alla kommuner och industrier i området kan ringa upp datorn över 
ett telefonmodem eller över internet.� Genom Leif Enger är det dock 
möjligt att göra spridningsberäkningar i Alarm för vilket område som 
helst i Sverige. [36] 

 

 
Bild 18   Exempel på spridningsberäkning med Alarm 
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4.1.3  Gasanalyser 

Analys av lukt i luft kan utföras med hjälp av kemiska gasanalyser. 
Gasanalyser som identifierar ämnen i ett prov har fördelen att de är 
objektiva och att resultat vid olika mätningar direkt kan jämföras. Den 
vanligaste metoden som används vid kontroll av luftföroreningar är en 
kombination av gaskromatografi och masspektrometri (GC-MS). 
Gaskromatografi separerar ämnen beroende på deras individuella 
löslighet och ångtryck. Masspektrometri separerar ämnen utifrån deras 
massa och laddning. Genom att kombinera dessa går det att ta reda på 
vilka ämnen som finns i gasen och ämnenas halter.  

Analyserna har svårt att efterlikna luktsinnets funktion för att registrera 
lukter. Inga skillnader kan göras mellan icke-luktande och luktande 
komponenter och därför krävs det i förtid kunskap om vilka specifika 
ämnen i analysen som avger lukt. En komplex blandning av många 
luktkomponenter kan även ha annan karaktär än de enskilda ämnena och 
även ett annat lukttröskelvärde som inte går att bestämma med en 
gasanalys. [5] 

4.1.3.1  GC-Olfaktometri 

Vid GC-Olfaktometri, som även kallas GC-sniff, kombineras två 
mätmetoder: GC-MS där man får fram vilka ämnen en gas innehåller 
och ämnenas halter samt GC-sniff där man även får information om 
ämnenas luktstyrka och luktkaraktär. Som har nämnts i kap 4.1.3, 
Gasanalys ger analys genom GC-MS ingen information om vilka ämnen 
det är som luktar. Genom att kombinera metoderna får man alltså denna 
information. 

Eftersom GC-Olfaktometri visar vilka ämnen det är som luktar i ett prov 
är metoden bra att använda när man har konstaterat att man har ett 
luktproblem och man vill ta reda på vilka ämnen det är som luktar för att 
kunna åtgärda källan till problemet. [37] 
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 Bild 19   GC-Olfaktometri [38] 

4.1.4  Elektronisk näsa 

En elektronisk näsa är ett detektionsinstrument som används för att 
övervaka utsläpp till luft. Principen är ett instrument som till funktionen 
påminner om den mänskliga näsan. Näsan består av ett antal detektorer 
som reagerar på förekomsten av olika gaser. Genom att låta en dator 
sammanställa informationen från gasdetektorerna kan näsan läras att 
reagera på speciella gassammansättningar. 

Tekniken för elektroniska näsor utvecklas kontinuerligt. I framtiden kan 
den få stor betydelse till exempel genom att urskilja otjänliga livsmedel, 
narkotika och gasläckor. Ytterligare en tanke med den elektroniska 
näsan är att man ska kunna lära den att känna igen dofter som 
människans luktsinne inte kan uppfatta. Detta skulle till exempel vara 
dofter som människan utsöndrar, så kallade feromoner. Då skulle den 
elektroniska näsan kunna vara till stor hjälp vid bland annat lavinolyckor 
och jordbävningar. [39] 

4.1.5  Direkta frågeundersökningar 

Ett annat sätt att bestämma utredning av lukt är genom direkta 
frågeundersökningar där intervjuer och frågeformulär ges till dem som 
bor och arbetar i anläggningens omgivning. Detta kan vara komplicerat 
eftersom andra faktorer förutom själva exponeringen av lukt ofta spelar 
in. Det kan vara attityder, beroendeställning till luktkällan och 
socioekonomiska förhållanden hos de boende som kan ge risk för 
överskattning eller underskattning av luktens styrka och varaktighet. [5] 
Det är därför svårt att utan vidare jämföra svaren från olika 
befolkningsgrupper och olika verksamheter. 



Swerea SWECAST AB  
 
 
 

 

57 

 

Vid frågeundersökningar av luktförekomst i förfluten tid förekommer att 
de intervjuade rapporterar lukt under längre tid än vad som är 
matematiskt rimligt. Orsaken är sannolikt att människan inte minns sina 
luktupplevelser sekund för sekund utan integrerar över längre tid så att 
luktens varaktighet överskattas. 

Ett viktigt komplement är att på olika sätt försöka visa betydelsen för 
hälsan av de besvär som rapporteras. Därför frågas ofta efter i vilken 
grad olika vardagsaktiviteter påverkas av att det luktar, om medicinska 
symptom förekommer som exempelvis illamående eller obehag vid 
andning, samt om klagomål har framförts till myndigheterna eller om 
den tillfrågade vidtagit andra aktiva åtgärder för att minska luktbesvären. 

Hur frågeformuläret utformas är av stor betydelse för att: 

� Undvika ledande frågor. 

� Inte överdrivet mycket betona den miljöfråga man 
vill ha belyst. 

� Möjliggöra en rimlig gradering av 
intervjupersonens erfarenheter av eventuella 
luktbesvär. 

� Genom kontrollfrågor söka kartlägga hur definitiv 
intervjupersonens åsikt är etc. 

Alla intervjuade använder inte samma bedömningsgrunder när de svarar 
på frågeundersökningen. ”Mycket stora” eller ”mycket små” besvär kan 
betyda olika saker för olika människor. Ofta är det viktigt att klarlägga 
den intervjuades attityd till bland annat luktkällan, eftersom attityden 
kraftigt kan påverka svaren. Att utforma ett frågeformulär för en seriös 
frågeundersökning är en uppgift för experter. [1] 

4.1.5.1  Känsliga grupper 

Rapporter om luktbesvär verkar vara vanligare bland vissa grupper. Hit 
hör personer med tidigare sjukdomar i andningsvägarna eller hjärt-
kärlsystemet, personer med neurotisk läggning, personer som är känsliga 
för exempelvis flygbuller eller andra miljöstörningar. Flera av dessa 
grupper antas bestå av särskilt känsliga individer vars besvär inte är 
överdrivna utan kräver särskild hänsyn vid värderingen av resultaten 
från frågeundersökningar. Kontrollerade studier i laboratorium av 
subjektiva besvär av samhällsbuller har också visat att personer med 
ökad s.k. besvärsbenägenhet som grupp betraktat kan ”lida” mer, 
prestera sämre och reagera annorlunda fysiologiskt. [1] 

Astma orsakas av en inflammation i luftvägarna. Hos personer som har 
astma är de inflammerade luftrören extra känsliga. Ansträngning eller 
faktorer i omgivningen som irriterar dem, till exempel rök, damm, avgas 
och vissa lukter, gör att det bildas slem eller att luftrören drar ihop sig i 
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kramp. Du får astmatiska besvär och det blir svårt att andas. Dessa 
omgivningsfaktorer, som kallas triggerfaktorer, orsakar inte astman utan 
utlöser besvär bara om du har en obehandlad eller otillräckligt behandlad 
astmatisk inflammation i dina luftrör. [40] 

 

 Bild 20 Normalt luftrör jämfört med ett inflammerat luftrör. [40] 
  

I fråga om luftföroreningar har man tidigare vanligtvis utgått ifrån att en 
viss halt eller exponeringsnivå måste överskridas för att avsätta spår i 
hälsan. Det är möjligt att så oftast är fallet på individnivå. I stora 
befolkningsstudier ser man ändå att halt och effekt följs åt ända ner till 
de lägsta föroreningsnivåerna som studeras. Senare års epidemiologiska 
forskning med vanliga luftföroreningsindikatorer har funnit att antal 
dödsfall och personer som tas in på sjukhus per dygn tycks ha direkt 
motsvarighet i föroreningshalten, från låga halter uppåt och utan någon 
nedre tröskel. [1] 

4.1.6  Fältmätningar av kvalificerade luktobservatörer 

Användningen av luktobservatörer, som kan vara anställda vid 
anläggningen eller andra personer som har bra kännedom om 
verksamheten, innebär en möjlighet att få en mer systematisk 
registrering av luktförhållandena. Observatörerna kontrakteras för att 
efter ett bestämt schema registrera om det luktar där de vistas, vilken 
karaktär lukten har osv. Samtidigt kan väder- och vindförhållanden samt 
verksamheten vid anläggningen dokumenteras. Observationer vid olika 
väderleksförhållanden och tidpunkter kan ge en bredare information om 
vilka parametrar som har betydelse för luktupplevelsen. Ju längre 
mätningarna pågår desto mer pålitliga blir slutsatserna. En rimlig 
mätningsperiod kan vara sex månader. [5] 

4.1.7  Provtagning 

För analys av lukt vid olfaktometri och gasanalyser måste provtagning 
göras av luften. Det finns ett antal faktorer som måste tas hänsyn till vid 
provtagning för att få ett så representativt prov som möjligt: 

� Provtagning bör göras vid normala 
driftförhållanden på anläggningen. 
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� Driftförhållandena skall dokumenteras vid 
provtagningstillfället. 

� Mätpunkterna bör väljas där utsläppspunkter 
finns. 

Provtagningen kan vara stickprov (där koncentrationen i luften 
representerar provtagningstillfället) eller samlingsprov (där 
koncentrationen i luften ger ett medelvärde under längre tid) 

Luftprov förs in i en luktfri behållare. Minst 10 liter behövs för en 
olfaktometrisk luktbestämning. Vid provtagning är det viktigt att tänka 
på att kondensation, större partiklar och kemiska reaktioner mellan 
föreningar som kan ske i solljus och värme i provet ska undvikas. Om 
olika luktkomponenter reagerar med varandra eller bryts ned innan 
analys sker kommer provet inte att återspegla den verkliga lukten på 
området och resultatet blir missvisande. Analys bör göras inom 30 
timmar från provtagningstillfället. [5] 

4.2  Mätning av VOC 

4.2.1  Mätning av totala kolvätehalten med flamjonisationsdetektor 

Kontinuerlig mätning med flamjonisationsdetektor (FID) används för 
mätning av den totala kolvätehalten inklusive metan. 

Vid flamjonisation leds provgasen genom en vätgaslåga varvid 
kolföreningarna i gasen sönderdelas och bildar joner. Mängden joner 
registreras som en ström mellan ett elektrodpar. För mättade kolväten är 
signalen i princip proportionell mot antalet organiskt bundna kolatomer i 
provgasen. Instrumentet mäter alltså totala mängden organiskt bundet 
kol, inte de olika fraktionerna separat. Vid mätning med en FID erhålls 
en halt propanekvivalenter som kan räknas om till mg C/m3. 

Den totala kolvätehalten är ett diffust mått som inte har någon direkt 
koppling till hälsoeffekter. Därför kopplas ofta mätningar av den totala 
kolvätehalten till någon form av aktiv VOC-provtagning för att kunna 
ange kolvätesammansättningen och erhålla ett bättre underlag för att 
bedöma hälsorisker. 

4.2.2  Mätning av lätta kolväten utom metan med adsorbentrör 

Erfarenheter från undersökningar som har gjorts visar att huvuddelen av 
den VOC som emitteras från gjutning i sandformar består av metan. För 
att kunna skilja metan från övrig VOC kan mätningar göras genom 
uppsamling på Tenax-rör med efterföljande analys med GC-MS. Vid 
provtagning används en pump för att pumpa luft genom adsorbentröret. 

Med denna teknik analyseras inte metan men däremot kan övriga 
enskilda ämnen ingående i VOC-emissionen kvantifieras. 
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5  VILLKOR SOM REGLERAR LUKT OCH VOC I GJUTERIERS 
    MILJÖTILLSTÅND 

De flesta gjuterier i Sverige har någon typ av villkor inskrivet i sitt 
miljötillstånd som reglerar utsläpp till luft. Vanligen regleras utsläpp av 
oljedimma och stoft. Vissa gjuterier har dock villkor gällande lukt och 
VOC, även om dessa ännu så länge är mindre vanliga. 

Ett villkor gällande lukt kan vara utformat enligt följande: 

”Om olägenhet för lukt uppstår till följd av verksamheten skall bolaget 
vidta åtgärder för att undanröja dem.” 

Det finns givetvis olika varianter på den här typen av villkor. 
Exempelvis finns det olika formuleringar som styr när åtgärd måste 
vidtas. Det kan vara när luktstörning uppstår vid närliggande bostäder, 
vid klagomål på lukt från anläggningen eller om annat än tillfälliga 
luktstörningar skulle uppstå i omgivningarna. Vanligt är också att 
åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. Alla villkor 
fastställer heller inte att luktolägenheten måste undanröjas helt utan vissa 
formuleras så att olägenheten måste begränsas, minimeras eller bara 
minskas. 

Ett villkor kan även reglera inkapsling och ventilation: 

”Utsläpp av luktande ämnen skall inkapslas och avventileras på sådant 
sätt att de inte leder till olägenheter i omgivningen.” 

Det finns även gjuterier där pågående luktreduktionsarbete gjort att de 
har fått utredningsvillkor gällande lukt. Ett sådant exempel på villkor 
som tillkom under 2008 lyder enligt följande: 

”Bolaget skall utreda möjligheten att minska lukt till omgivningen från 
verksamheten. Utredningen skall omfatta identifiering av källor till lukt, 
möjliga åtgärder, förväntad effekt samt kostnader för åtgärderna. 
Utredningen skall innehålla förslag på slutliga villkor och skall inlämnas 
till miljöprövningsdelegationen senast 31 december 2009.” 

Vid användning av Cold Box är det som tidigare nämnts ämnet amin 
som ger upphov till störande lukt. Nedan följer några exempel på villkor 
som reglerar halten av utgåenden amin: 

- ”Gaserna från kärnskjutning enligt Cold Box 
polyuretanmetoden skall ledas till en svavelsyra skrubber. 
Halten amin i luftutsläppet från skrubbern får som 
riktvärde inte överstiga 2,5 mg/Nm3.” 

- ”Halten amin efter rening får som riktvärde inte överstiga 
2,5 mg/m3ntg.” 
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- ”Luft från gjuteriets tillverkning av kärnor enligt 
coldboxmetoden skall renas så att halten aminer i 
utsläppet som riktvärde inte överstiger 2 mg/Nm3.” 

- ”Utsläppet av aminer skall som riktvärde uppgå till högst 
0,20 kg amin per ton kärnmassa. Gasolbrännare ska vara 
försedda med brinntidsmätare och tillverkning av kärnor 
får endast ske om gasolbrännarna är i drift.” 

- ”Utsläpp av dimetylamin till luft från kärnmakeriet efter 
syraskrubbern får som riktvärde högst uppgå till 5 mg/m3. 

Även ämnen som fenol och formaldehyd kan ge upphov till lukt och 
nedan följer ett exempel på villkor som reglerar dessa ämnen: 

” Utsläpp av fenol och formaldehyd till luft får som riktvärde uppgå till 
högst 2,1 ton vardera per år.” 

Villkor som reglerar utsläpp av VOC förekommer vanligen hos de 
gjuterier som bedriver någon typ av målningsverksamhet. Ett exempel 
på sådant villkor är: 

”Utsläppet av flyktiga organiska ämnen från målning och 
rostskyddsbehandling får inte överskrida 60 ton per år.” 

Mängden VOC som tillåts kan variera kraftigt och är anpassat efter den 
aktuella verksamheten. I vissa villkor finns inskrivet hur mängden VOC 
ska beräknas, exempelvis: 

”Utsläppt mängd får bestämmas genom beräkningar som baseras på 
förbrukad mängd av råvaror och dess innehåll av flyktiga organiska 
komponenter i respektive produkt.” 

Det är dock inte bara gjuterier med målningsverksamhet som erhållit 
villkor gällande VOC. Gjuterier som använder sig av spritblack ger 
också upphov till VOC-utsläpp men deras villkor är vanligen något mer 
generellt formulerade. Nedan följer några exempel: 

- ”Bolaget skall aktivt arbeta för att minska utsläppen av 
VOC från verksamheten. Bolaget skall årligen redovisa 
till tillsynsmyndigheten hur arbetet med att minska 
utsläppen av VOC fortgår.” 

- Bolaget skall aktivt arbeta för att finna alternativ till den 
lösningsmedelsbaserade blacken. Arbetet skall årligen 
redovisas i miljörapporten.” 

- Bolaget skall kontinuerligt arbeta för att minimera 
utsläppet av VOC så långt det är tekniskt möjligt, 
ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.” 
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Nedan följer ytterligare några exempel på villkor där VOC regleras. 

- ”Andelen aromater (t.ex. toluen och xylen) får utgöra högst 
5 % av utsläppt mängd organiska lösningsmedel.” 

- ”Användningen av klorerade flyktiga organiska ämnen 
skall begränsas så att utsläppen, inklusive styren, 
understiger 9 ton per år vid full produktion enligt 
tillstånd.” [41] 

I folktäta länder som Nederländerna är luktproblematiken långt mer 
uppmärksammad än vad den är i Sverige. Generellt är lagstiftningen i 
övriga Europa betydligt mer utvecklad för att förhindra störande lukt. 
Enligt Piet Lagas från Netherlands Environmental Assessment Agency 
har klagomålen på störande lukt från industrin i Nederländerna ökat. 
Enligt Lagas beror inte detta på att den enskilda industrin luktar mer utan 
en kombination av att det finns fler illaluktande källor, allt fler 
människor lever i industrins närhet samt att människors toleransnivå för 
dålig lukt har minskat. [42]  

Gjuterier är kanske inte den industri som utgör den största källan till 
dålig lukt runt om i Europa. Stor del av forskningen liksom 
lagstiftningen är istället inriktad på djurhållning, avfallsdeponier och 
reningsverk för avloppsvatten. Oavsett vilken typ av industri som ger 
upphov till dålig lukt så har myndigheterna ett gemensamt problem, 
nämligen att luktproblematikens komplexibilitet gör det svårt att 
formulera lagar och regler som får önskad effekt. [43] 

6  ÅTGÄRDER FÖR ATT MINSKA LUKT OCH VOC 

6.1  Reningstekniker 

För att reducera emissioner av lukt och VOC från gjuterier kan luften 
behandlas på olika sätt. Vissa tekniker är väl etablerade och 
kontinuerligt utvecklas nya metoder. I detta avsnitt presenteras de 
vanligaste metoderna. 

En uppdelning av behandlingsmetoderna kan göras i tre 
huvudkategorier: 

- Biologiska metoder 

- Kemiska metoder 

- Fysikaliska metoder 

Biologiska system för behandling av lukt har använts i många år. De 
biologiska processerna bygger på naturens, dvs mikroorganismernas 
egen förmåga att bryta ned olika material. Biologisk nedbrytning 
utnyttjas i både bioskrubbern och biofiltret. I båda fallen förutsätter 
teknikerna och föroreningarna i ett första steg separeras från gasfasen 
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genom en separeringsmetod som absorption eller adsorption. Den 
biologiska nedbrytningen sker sedan i vattenlösningen eller på den 
adsorberande ytan. [4]  

Sammansättningen av både organiska och oorganiska ämnen av olika 
molekylstorlek som utsläpp från gjuterier består av gör frågeställningen 
om vilken reningsutrustning som är bäst att använda komplex. 

Vid installation av reningsutrustning måste nyttan vägas mot en ökad 
energiförbrukning eftersom det krävs fläktar för att få luften att passera 
genom utrustningen. Beroende på val av reningsteknik kan 
förbrukningen av fossila bränslen och därmed utsläppen av 
förbränningsgaser öka kraftigt. Det kan också vara så att man får nya 
fraktioner av avfall, framförallt farligt avfall som måste omhändertas och 
destrueras. Det kan i många fall vara tveksamt om man får en total 
miljövinst för människa och miljö vid rening av luktande ämnen. 

I bilaga 2 presenteras exempel på leverantörer av olika 
reningsutrustningar. Informationen ska inte ses som en fullständig 
förteckning över vilka leverantörer som finns på marknaden. Dessutom 
är informationen en färskvara som snabbt kan bli inaktuell. 

6.1.1  Biofilter 

6.1.1.1  Beskrivning 

I ett biofilter leds det förorenade luftflödet genom en befuktare och 
därefter vidare till en bädd av organiskt material bestående av t ex torv, 
flis, jord eller bark. Biofilter består ofta av: 

� Inblåsning med hjälp av fläkt 

� Ventilationssystem 

� Dräneringssystem 

� Media 

� Fuktningssystem [5] 

Bädden av organiskt material fungerar som bäraryta för 
mikroorganismer vars uppgift är att bryta ned de organiska luktämnena i 
luften och på så sätt minska spridningen av lukt. Då den luktförorenade 
gasen passerar genom bädden kan de gasformiga ämnena absorberas till 
filtermaterialet, vilket möjliggör en mikrobiologisk nedbrytning. Då 
biofiltret fungerar bildas koldioxid, vatten och mineralsalter. Erforderlig 
uppehållstid uppgår till något tiotal sekunder. [4] 

Filtermaterialet måste uppfylla flera krav för att vara passande för 
mikroorganismerna. Ytan måste vara stor och jämn för att ge så stor 
kontaktyta mellan luften och filtret som möjligt. För att mikrofloran i 
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biofiltret ska kunna leva och trivas kräver de hög fuktighet, rätt pH, rätt 
temperatur och tillgång på näringsämnen. Det är därför viktigt att 
filtermaterialet har en buffertkapacitet för att kunna ta upp och avge 
syror och baser. Då klarar mikroorganismerna tillfälliga pH-skillnader i 
luften som orsakas av framförallt ammoniak och sulfider. Ett bra pH är 
vanligtvis neutralt pH 6-8. 

Mikroorganismer i biofilter brukar trivas vid 25-35°C. De kan vara 
känsliga för temperaturskillnader och få försämrad effekt vid låga 
temperaturer under 10°C. Även vid höga temperaturer över 40°C 
hämmas många biologiska processer och nedbrytningen blir beroende av 
termofila mikroorganismer som lever vid högre temperaturer. [5] 

Fukthalten är av avgörande betydelse då uttorkning av materialet har till 
följd att luftströmmen passerar med en högre hastighet och inte hinner 
bli behandlad. Genom att fukta luften innan den passerar genom 
biomaterialet förhindras att torra luftkanaler bildas i biobädden. [4] 

 
  
 Bild 21 Biofilter [44] 

6.1.1.2  För- och nackdelar 

Några fördelar med biofilter är att de är enkla att använda, kräver lite 
underhåll och kemikalieanvändning samt att de har relativt låg 
driftskostnad. 

Nackdelar med biofilter är främst att de är skrymmande och tar mycket 
plats. För behandling av en luftvolym på 40 000 Nm3/h får man räkna 
med en biomassavolym på ca 500 m3. [45] Filtermaterialet i sig bryts 
ned av mikrofloran och har därför en begränsad livslängd. Livstiden för 
ett bäddmaterial brukar anges till två år men kan även vara längre 
beroende på belastningen, driftsförhållanden och filtermaterial. 

Olika leverantörer har skilda åsikter beträffande biofiltrets kapacitet att 
klara varierande belastningar. Vissa källor menar att för låga 
koncentrationer under längre tid kan innebära att mikroorganismerna 
inte får tillräckligt med energi och minskar i biomassa och därmed 
försämrar filtrets kapacitet. 
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Ammoniak kan vid höga koncentrationer vara toxiskt för 
mikroorganismer och bör vid anläggningar där mycket höga 
ammoniakhalter bildas renas bort från luften, t ex via en skrubber, innan 
den tillåts passera genom biofilter. 

Biofilteranläggningar är energikrävande då stora luftmängder skall 
passera genom materialet. Biofiltret kräver ett kontinuerligt flöde med 
små förändringar i pH och temperatur. 

Andra problem med biofilter innefattar risk för: 

� Kanalbildning i filtret och därmed minskad 
kontaktyta för luften och sämre rening 

� Uttorkning 

� Nedbrytning av filtret vilket gör det kompakt och 
svårgenomträngligt för den behandlade luften 

� Stopp i vattensprinkler som fuktar 
biofiltermaterialet [5] 

6.1.1.3  Reningskapacitet 

Biofilter används för att minska luktande ämnen, aminer och VOC från 
form- och kärntillverkning och gjuteriet. Bensen och andra flyktiga 
organiska ämnen kan renas i biofilter men reningen är inte helt 
tillförlitlig. Reningsgraden varierar märkbart med anledning av ett flertal 
faktorer som väderförhållanden, ålder på filtermaterialet etc. Biofilter 
kan därför inte användas som ensam teknik för att reducera VOC. Det 
filtret framförallt kan användas för är luktreducering. 

Ett tyskt gjuteri använder ett biofilter för att rena ämnen som avgår vid 
avgjutning och svalning. Gjuteriet, som gjuter i järn, använder sig av 
formar i råsand och kärnor framställda i skalsand samt genom Cold Box-
metoden. Sensorisk analys med hjälp av försökspersoner (olfaktometri) 
visar på en genomsnittlig minskning av luktande emissioner med 
94,5 %. Mätningar av VOC-utsläpp har gjorts och resultatet framgår av 
tabell 18. [15] 
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Tabell 18 Utsläpp av ämnen från avgjutning och svalning. [15]  

Ämne Före biofilter 
(mg/m3) 

Efter biofilter 
(mg/m3) 

Minskning 
(%) 

CO 382 299 21,7 

Bensen 15,8 1,44 90,9 

Toluen 9,37 0,92 90,1 

Etylbensen 3,00 0,46 84,7 

Xylen 4,90 1,54 68,6 

Formaldehyd 0,37 0,01 68,6 

Stoft 13,63 2,03 85,1 

Ammoniak 8,97 0,16 98,2 

Fenol 4,67 <0,02 >99,6 

Kresol 3,73 <0,02 >99,5 

PCDD/F 0,0056 0,0041 26,8 

Benzo(a)pyrene 0,0001 0,00003 70,0 

 

6.1.1.4  Kostnad 

Det tog lång tid att optimera biofiltret som det tyska gjuteriet 
installerade. Investeringskostnaden för detta gjuteri uppgick till 32 Mkr 
och driftkostnaden till 1,7 Mkr/år. Flödet genom filtret var ca 32 000 
Nm3/h. 

Den uppskattade prisbilden för biofilter är betydligt lägre. 
Investeringskostnaden beräknas normalt till 0,7-1 Mkr för ett flöde på 
17 000 Nm3/h. Driftkostnaden beräknas för detta flöde till 0,15-0,25 
Mkr/år. Det är oklart om kringkostnaderna är inräknade i 
investeringskostnaden eller om det enbart är filtret som står för 
kostnaden. I det tyska gjuteriet stod kringkostnaderna för ca 30 % av 
investeringskostnaden. Samtliga uppgifter om kostnader gäller för år 
1998. [15] 
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6.1.2  Absorption, kemisk skrubber 

6.1.2.1  Beskrivning 

Absorption innebär en process vid vilken ett gasformigt ämne löses i en 
vätska. Själva absorptionsprocessen utformas ofta så att gasströmmen 
exponeras mot vätskefasen i ett motströmsförhållande i en 
absorptionskolonn. 

Beroende på hur absorptionsprocessen utformas kan man särskilja ett 
antal kommersiellt tillämpade absorptionssystem för lukt och VOC: 

� Absorption i vatten med kemikalietillsatser, 
beskrivs i detta kapitel 

� Absorption i rent vatten, beskrivs i kapitel 6.1.3 

� Absorption i bioskrubber, beskrivs i kapitel 6.1.4 
[46] 

Kemiska skrubbrar används ofta för att rena utsläpp från kärn- och 
formtillverkning. En kemisk skrubber består av en cylinder packad med 
ett inert material av keramik, plast eller metall. Luft passerar genom 
skrubbern från botten och vätska sprids i skrubbern ovanifrån och 
recirkuleras. Ett alternativ är att skrubbern placeras i liggande ställning, 
luften passerar materialet i en horisontal riktning och vätskan sprinklas 
över materialet ovanifrån. [5] 

Om formar och/eller kärnor framställs med Cold Box-metoden används 
en skrubber med syra, vanligtvis utspädd svavelsyra. Om formar 
och/eller kärnor istället framställs i skalsand eller genom epoxi – SO2 
metoden används en skrubber med en alkalisk lösning. 

Hur mycket vatten som måste ledas bort beror på hur mycket 
föroreningar och salter som har samlats i det cirkulerande vatten. När 
föroreningsnivå blir för hög i skrubbervattnet måste en del av det 
förorenade vattnet avlägsnas. 

Skrubbervätska från Cold Box innehåller aminer och fenoler. 
Skrubbervätska från epoxi-SO2 innehåller i huvudsak natriumsulfat. [15] 

6.1.2.2  För- och nackdelar 

Uppehållstiden för luft i skrubbern är endast några sekunder och därför 
klarar skrubbern att behandla stora luftflöden. 
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6.1.2.3  Reningskapacitet 

Enligt tillverkare kan en kemisk skrubber ta hand om praktiskt taget alla 
luktemissioner och har kapacitet att rena luftvolymer upp till 70 000 
m3/h. Skrubbrar kan även dimensioneras efter anläggningens storlek och 
luftflödet är således inte en begränsande faktor. [5] 

Avskiljningsgraden i en skrubberanläggning för amin är >95 %. 

6.1.2.4  Kostnad 

Kostnaden för en amingasskrubber med ett flöde på ca 30 000 m3/h 
uppskattas till ca 1,9 Mkr. Driftkostnaden beräknas till ca 63 kr/ton gott 
gods. [15] 

6.1.3  Absorption, vattenskrubber 

6.1.3.1  Beskrivning 

Absorption i rent vatten används där lättlösliga föreningar förekommer 
såsom exempelvis aceton och etanol. Metoden bedöms inte som 
tillämplig för avskiljning av ämnen med låg eller ingen löslighet i vatten. 
Vattenskrubbrar kan även användas som luftfuktare innan luften förs 
vidare till t ex ett biofilter för vidare behandling.[5] 

6.1.4  Bioskrubber 

6.1.4.1  Beskrivning 

Absorption innebär en process vid vilken ett gasformigt ämne löses i en 
vätska. Bioskrubber är en vätskebaserad biologisk anläggning som 
består av en reaktor fylld med ett medium, exempelvis plastbitar, där 
biofilm av mikroorganismer växer. [5] Luft passerar med tryck genom 
reaktorn underifrån och vatten tillförs ovanifrån som droppar ner i 
reaktorn. Damm samt lukt kan reduceras genom absorption i vattnet och 
genom mikrobiell nedbrytning i filtret. [4] 

Bioskrubber kan dimensioneras efter behovet på anläggningen, men kan 
ofta passa bättre vid anläggningar med mindre luftflöden då 
uppehållstiden för luften i reaktorn bör vara minst 10 sekunder. 
Mikroorganismerna kräver passande temperatur, pH och tillgång på 
näringsämnen. [5] 
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 Bild 22 Biofilter [47] 

 

6.1.4.2  För- och nackdelar 

En bioskrubber är relativt enkel att använda. Fördelen med biologisk 
skrubbning är, i jämförelse med exempelvis en kemisk skrubber, att det 
erhållna skrubbervattnet i regel enkelt kan avbördas till kommunalt 
reningsverk utan några särskilda åtgärder. Bioskrubbern är främst 
lämplig för vattenlösliga lösningsmedel. Polära lösningsmedel är 
normalt mer lättnedbrytbara. För en effektiv avskiljning av ämnen som 
löser sig dåligt i vatten erfordras att man har mycket kraftig 
vattencirkulation, vilket gör att driftskostnaderna blir höga. 

Vidare bör flödena vara stora och kontinuerliga eftersom 
mikroorganismerna i vattenreningssteget behöver jämn tillgång till föda. 
[47] 

Det kan vara svårt att få processen stabil. Ett problem med bioskrubber 
är att slam kan avlagras på bärarmaterialet som sätts igen och hämmar 
tillväxten av organismer och därmed deras nedbrytningskapacitet. Det är 
därför viktigt att man byter vatten ofta. [5] Detta tillsammans med 
många andra faktorer som exempelvis svåråtkomlighet vid reparationer 
och underhåll, effektivitetsvariationer i samband med igensättning av 
material o s v gör att bioskrubbern är en kostsam lösning för behandling 
av lukt och VOC från gjuterier. 
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6.1.4.3  Reningskapacitet 

Rening av gjuterigas med hjälp av bioskrubber utnyttjas på ett antal 
gjuterier och kan därmed anses vara etablerad teknik. Metoden ger 
medelhög reningsgrad för VOC under gynnsamma betingelser. Det 
krävs höga halter för att erhålla hög reningseffekt. Genomförda 
mätningar på Daimler-Benz och Eisenwerkw Bruhl indikerar följande 
reduktionsgrader. 

 Tabell 19 Mätningar i Tyskland. 

Ämne Före 
bioskrubber 

Efter 
bioskrubber 

Minskning 
(%) 

Fenol (mg/m3) 17 0,9 95 

Fenol (mg/m3) 30 1 97 

Organiskt kol (mg/m3) 65 26 60 

Lukt (luktenheter) 250 50 80 

Lukt (luktenheter) 88 22 75 

 

Bensen samt lättare kolväten kommer enligt uppgift från leverantören av 
reningsutrustningen inte att kunna avskiljas i någon nämnvärd 
utsträckning. [48] 

6.1.4.4 Kostnad 

Ett skrubbersystem för biologisk behandling av en luftström innebär i 
regel högre investeringskostnader men vanligtvis lägre driftskostnader. 
Biologisk skrubbning utnyttjas därför framför allt då större luftströmmar 
skall behandlas, medan kemisk skrubbning i huvudsak utnyttjas vid lägre 
luftflöden. Den ekonomiska brytpunkten för dessa två skrubbertyper 
anges ofta till ca 25 000 m3/h. [48] 

6.1.5  Adsorption 

6.1.5.1  Beskrivning 

Vid adsorption används vanligen aktivt kol men man kan också använda 
zeolit. Vid adsorption binds de i gasen förekommande föroreningar till 
adsorbenten med ganska svaga krafter. Reaktionen blir härigenom 
reversibel och föroreningarna kan frigöras från adsorbenten genom att 
energi tillförs. För adsorption av luktämnen ur luft används i 
kommersiella sammanhang för närvarande tre slags adsorbenter. Dessa 
är aktiverat kol, zeoliter samt syntetiska polymerer. 

Aktiverat kol är vanligast och det är med denna adsorbent den största 
industriella erfarenheten vunnits. Fördelen med detta material är att det 
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en förhållandevis billig adsorbent. För denna applikation bedöms 
aktiverat kol vara den lämpligaste adsorbenten. 

Kolfiltret består av en eller flera behållare innehållande en bädd med 
aktiverat kol. Kolet ligger ovanpå en hålad plåt. Under plåten finns en 
fördelningskammare som tillsammans med plåten ser till att luften 
fördelas jämnt vid passage genom bädden. När kolet är mättat på 
föroreningar byts det ut. Det mättade kolet transporteras till en 
anläggning för reaktivering. Där hettas kolet upp till en så hög 
temperatur att samtliga föroreningar avgår. Kolet transporteras därefter 
tillbaka till anläggning för att på nytt kunna utnyttjas. [48] 

 
 Bild 23 Adsorption i kolfilter [49] 

6.1.5.2  För- och nackdelar 

Aktivt kol har en hög adsorptionsförmåga. Nackdelen är att filtrets 
lagringskapacitet är beroende av halten föroreningar i gasen. Låga halter 
medför låg lagringskapacitet och vice versa. Detta medför att kolet 
måste bytas med täta intervall om halten föroreningar är låg, vilket leder 
till höga driftskostnader. De höga driftskostnaderna för adsorption gör 
att tekniken främst är möjlig att använda om den evakuerade volymen är 
liten. 

För att undvika att kolbädden sätts igen måste stoft och aerosoler 
filtreras bort innan luftströmmen kan genomgå adsorption. 

Det aktiva kolet förbrukas successivt under driften och måste bytas ut 
relativt ofta. Därför finns rekommendationer att kolfilter passar sig bäst 
som luktbehandlingsmetod vid mindre luftflöden. [48] 
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6.1.5.3  Reningskapacitet 

Leverantören av utrustning med aktivt kol bedömde att fenol, 
formaldehyd, bensen och kresol skulle vara lätta att adsorbera. Däremot 
var det tveksamt om ammoniak och olika pyrolysprodukter skulle kunna 
adsorberas. [50] Leverantören av utrustning med zeolit bedömde att 
adsorption av organiska ämnen med lite högre molekylvikt, t ex fenol 
fungerar bra. Däremot adsorberas ammoniak och formaldehyd mycket 
dåligt till zeolit. [51] 

6.1.5.4  Kostnad 

Investeringskostnaden för en anläggning med aktivt kol där kolet byts ut 
två gånger på år är minst 1 Mkr i investeringskostnad för enbart filtret 
för ett flöde på 30 000 m3/h. Driftskostnaden uppgår till ca 380 kkr/år för 
det aktiva kolet och fläktdrift. Till detta kommer sedan 
destruktionskostnader för det aktiva kolet. 

Investeringskostnaden för en zeolitanläggning med regenerering genom 
förbränning ligger mellan 2,5-6 Mkr för ett flöde på 30 000 m3/h. Den 
årliga kostnaden för drift och underhåll uppgår sedan till ca 300 kkr/år. 
Eftersom innehållet av organiska ämnen är så lågt kommer stödenergi att 
behövas till regenereringen vilket tillkommer som ytterligare en kostnad. 
[15] 

6.1.6  Förbränning 

6.1.6.1  Beskrivning 

Termisk behandling innebär att luktkomponenter och flyktiga föreningar 
oxideras genom upphettning av luften. Normalt krävs minst 1 sekunds 
varaktighet i temperaturer om minst ca 800°C. Vid användning av 
katalytisk förbränning, där man låter gasen passera över en 
katalysatoryta, kan en total oxidation säkerställas redan vid ca 350-
400°C eftersom katalysatorn påskyndar förbränningsreaktionerna. 
Katalysatorer kan däremot behöva bytas ut ofta då kapaciteten minskar 
om luften innehåller mycket partiklar och tjärliknande föreningar. 

Ett exempel på energibesparing är så kallad regenerativ termisk 
oxidation. Processen innebär att ett bäddmaterial (t ex keramiskt 
material) initialt värms upp av en elspiral eller brännare som lagrar 
energin och sedan hettar upp ingående luft. Kolväten i luften förbränns 
till koldioxid och vatten och avger samtidigt egen värme. Vid viss 
ingående koncentration av luktämnena blir processen autoterm där ingen 
ytterligare extern energi behövs. Förbränningen sker vid låga 
gaskoncentrationer. Enligt leverantör krävs i storleksordningen 0,6-0,8 
g/m3 kolväten i den inkommande luften för att processen ska bli 
autoterm. Nackdelen är att processen har lång uppstartstid och kräver 
mycket energi för att värma upp bäddmaterialet till 
förbränningstemperaturen på ca 1 000°C. [52] 
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 Bild 24 Katalytisk förbränning – SwingTherm-systemet [53] 

6.1.6.2  För- och nackdelar 

Förbränning är en effektiv metod för luktreduktion. Eftersom innehållet 
av organiska ämnen för gjuterier normalt är lågt i frånluften behövs 
stödbränsle för att hålla igång förbränningen. [54] 

6.1.6.3  Reningskapacitet 

Förbränning är en effektiv metod för luktreduktion. Normalt erhålls en 
reningsgrad på 96-98 %. Flyktiga organiska ämnen renas medan SO2 
passerar igenom. Ammoniak omvandlas till kvävgas och NOX. [53] 

6.1.6.4  Kostnad 

För ett flöde på 20 000 m3/h blir investeringskostnaden för en 
anläggning ca 2,5 Mkr. Driftskostnaden hamnar på ca 700 kkr per år. 
Till detta kommer sedan underhållskostnader på minst 50 kkr per år. 
Värmeinnehållet i den utgående renade luftströmmen kan användas till t 
ex lokaluppvärmning. [54] 

6.1.7  Kondensation 

6.1.7.1  Beskrivning 

Genom att kyla luft innehållande en viss halt av ett ämne kommer så 
småningom jämviktshalten för gasblandningen i fråga att överskridas. 
Därmed kommer lösningsmedlet successivt att börja kondensera. Denna 
princip kan utnyttjas för att avskilja ämnen från en gas. För att få en 
tydlig effekt måste kondenseringen ske vid mycket låga temperaturer. 
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6.1.7.2  För- och nackdelar 

Tekniken förutsätter att luftvolymerna är förhållandevis små 
(storleksordningen något hundratal m3 per timme) och halterna höga 
eftersom tekniken annars inte blir ekonomiskt konkurrenskraftig. 

En komplikation kan uppstå vid kondensering av ämnen som i 
kondenserad form är trögflytande eftersom dessa kan sätta igen 
värmeväxlarytorna. Dessutom kommer en påfrysning av 
värmeväxlarytorna att ske då vattenånga finns närvarande. 

Eftersom metoden endast är ekonomiskt rimlig när man har låga flöden 
och höga koncentrationer eller när man har starkt diskontinuerlig drift är 
denna reningsteknik sällan ett alternativ för gjuterier. [46] 

6.1.8  Kombination av adsorption och absorption 

6.1.8.1  Beskrivning 

Den här tekniken utgörs av en flytande produkt som vanligen sprayas 
där dålig lukt förekommer. Produkten eliminerar dålig lukt genom dels 
adsorption, dels absorption. 

Enligt tillverkarens produktblad baseras den här produkten på en typ av 
essentiella oljor som härstammar från växtriket. Mekanismen bakom är 
komplex men grundar sig på svaga elektrostatiska bindningar. Enligt 
tillverkaren så binder produkten de illaluktande molekylerna till sig 
varpå lukten elimineras genom att lukten neutraliseras eller genom att 
molekylerna bryts ner. Produkten maskerar alltså inte bara den dåliga 
lukten. 

Oljorna blandas med vatten och fördelas i luften t.ex. genom att den 
sprays. Oljan och vattnet delar sig på de mycket små vattendropparna så 
att oljan lägger sig som en tunn film runt själva vattendroppen. 
Oljefilmen ger upphov till en elektrostatisk laddning runt om sin yttre 
yta. Laddningen gör att illaluktande molekyler attraheras till droppen 
varpå molekylerna adsorberas till droppens yta. Därefter absorberas 
molekylen av droppen.  Även om vattendroppen som omges av 
oljehinnan är liten så är den stor nog att hålla kvar de illaluktande 
molekylerna och bidra till att de neutraliseras. 

Det finns flera olika metoder för att fördela produkten ut i luften. 
Förutom att den kan blandas med vatten innan den sprays med hjälp av 
pipmunstycke eller fläkt, så kan den även fördelas med hjälp av 
luftbubblor eller i koncentrerad form. 

Produkten bryter ner och eliminerar ett brett spektrum av organiska och 
oorganiska ämnen som orsakar dålig lukt. Den fungerar bl.a. för ämnen 
som amin, svaveldioxid, fenoler, formaldehyd ammoniak och 
ofullständigt nedbrutna lösningsmedel som innehåller kolväten. 
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Hur bra resultatet blir beror av luktkoncentrationen, vilken typ av 
utrustning som används och hur mycket av produkten som tillsätts. 

Enligt tillverkaren kan den här typen av produkt användas både inomhus 
och utomhus. Produkten anges varken vara giftig eller innehålla VOC. 
Dessutom är produkten biologiskt nedbrytbar. [55] 

6.1.8.2  För- och nackdelar 

Enligt tillverkaren är fördelarna många med den här tekniken medan 
nackdelarna i princip är obefintliga. Någon mer preciserad förklaring av 
hur produkten fungerar saknas, men metoden är intressant ur ekonomisk 
synvinkel. En mer objektiv utvärdering av den här produkten har inte 
gått att finna. 

6.2  Utspädning 

6.2.1  Beskrivning 

Om lukt inte är ett stort problem på anläggningen och ingen direkt 
behandling av luften är nödvändig kan lukten spädas med ren luft. På så 
sätt minimeras luktstyrkan och förnimbarheten. Det vanligaste sättet att 
späda den utgående luften är genom att ha en bra höjd på utsläppet via 
en skorsten. Ju högre skorsten desto effektivare blir spridningen och 
spädningen av lukten. 

Mycket generellt kan sägas att det vid identiska särskilda 
väderleksförhållanden blir maximalkoncentrationen i marknivå fyra 
gånger högre från en 50 meter hög skorsten, än från en ca 100 meter hög 
skorsten. Vindhastighet och turbulens påverkar luftmassornas stabilitet i 
horisontell och vertikal riktning och därmed utspädningen av lukten. I 
enskilda fall har även vindriktningen betydelse för spridningen från en 
skorsten. 

Även vid stora problem med lukt kan utsläpp via skorsten vara effektivt 
om luften dessförinnan behandlats med en eller flera 
luktbehandlingsmetoder. 

Att späda ut ventilationsluften på mark- eller taknivå kan vara ineffektivt 
om lukten innehåller ämnen som är tyngre än luft. Den lokala väderleken 
kan också bidra till att lukten stannar kvar på området. Ett effektivt 
utblås med fläkt kan öka spädningen och plantering av träd och buskar 
runt luftuttaget kan förbättra spridningen. [5] 

Vid installation av hög skorsten för luktutspädning finns det ett flertal 
saker som man bör tänka på. 

Skorstenens höjd bestäms bl.a. av gjuteriets omgivning. Exempelvis är 
det viktigt att veta om det finns andra byggnader i omgivningen som 
måste tas hänsyn till och hur högt upp rökgaserna bör släppas ut för att 
få en bra plym och därmed en god spridning. 
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För att dimensionera skorstenens diameter rätt är det viktigt att veta hur 
stor rökgasvolym och vilket flöde man har. Det är också viktigt att dess 
statiska och dynamiska kapacitet har beräknats för att skorstenen ska 
klara aktuella vindlaster. Maximal slankhet hos en skorsten brukar 
generellt vara 1:30 d.v.s. en skorsten som är 30 m hög bör minst vara 1 
m bred. 

En skorsten som är avsedd för rökgaser där soteld riskerar att uppstå 
består vanligen av ett isolerat rör som omges av en mantel. Manteln 
utgör själva hållfastheten hos skorstenen medan det inre röret har till sin 
främsta uppgift att skydda manteln vid eventuell soteld. Om manteln 
utsätts för alltför hög temperatur riskerar nämligen den, och därmed hela 
skorstenen, att kollapsa.  

Vid materialval måste hänsyn tas till rökgasernas temperatur och 
korrosiva egenskaper. Om skorstenen exempelvis utgörs av en 
stålkonstruktion måste rostfritt stål användas om gasernas temperatur 
överstiger 500°C. Vid lägre temperaturer fungerar vanligt stål. 

En hög fristående skorsten förankras vanligtvis i ett betongfundament. 
Skorstenen bör vara försedd med stege för att underlätta underhåll. 
Under de första åren krävs inget vidare underhåll men efter ca 5 år bör 
den inspekteras vartannat år. Vid kontroll inspekteras eventuella 
korrosionsangrepp. Speciellt känslig är skorstenens topp.  

6.2.2  Kostnad 

Kostnaderna utgörs främst av själva investeringskostnaden som kan 
skilja sig kraftigt beroende på skorstenens utformning. Kostnaden kan 
variera från några hundra tusen till några miljoner kronor. Förutom 
själva skorstenen så kostar även betongfundamentet samt uppförandet. 
En skorsten som är under 30 m hög brukar vanligtvis kunna 
transporteras i ett stycke medan längre skorstenar måste transporteras i 
flera delar. Detta har givetvis betydelse för den totala 
investeringskostnaden. [56] 

När skorstenen väl är på plats så är spädning med ren luft drifttekniskt 
enkelt och anläggningen kräver inget särskilt underhåll med undantag 
för återkommande korrosionskontroller som beskrivits ovan. [5] 

6.3  Möjligheter till teknikutveckling/substitution och inkapsling 

6.3.1  Användning av miljö- och arbetsmiljöanpassade bindemedel 

Skälet till att använda kemiska bindemedelssystem i gjuteribranschen är 
dels stora krav på gjutgodskvaliteten, dels önskemålet om en hög 
produktivitet. Med stigande krav på miljön och arbetsmiljön, har 
användningen av kemiska bindemedelssystem resulterat i dels 
utveckling av mindre miljöbelastande bindemedelssystem, dels i en 
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optimering av de existerande bindemedlens miljömässiga och tekniska 
egenskaper. 

Utvecklingen av miljöanpassade bindemedel har primärt fokuserats på 
att avlägsna lösningsmedlen från bindemedlen och ersätta dessa med 
vatten. På härdningssidan försöker man använda mindre miljöbelastande 
ämnen som t ex metylformiat och koldioxid. På den tekniska sidan har 
bindförmågan ökats varvid bindemedelsförbrukningen kan reduceras. 

När ett gjuteri skall välja ett bindemedelssystem som tillfredsställer 
bästa möjliga teknik med hänsyn till miljön och arbetsmiljön, bör detta 
ske med omdöme. Valet av miljö- och arbetsmiljöanpassade 
bindemedelssystem behöver inte nödvändigtvis vara den optimala 
lösningen. Vid valet måste företaget ta hänsyn till tillgänglig 
produktionsutrustning, produktpalett, kundkrav, ekonomi och 
produktionskapacitet. Vidare skall hänsyn tas till hållfastheten hos 
kärnor och formar, till den termiska nedbrytbarheten 
(urslagningsegenskaperna) samt till rensningsarbetet. 

Erfarenheter visar att de mest miljö- och arbetsmiljöanpassade 
bindemedlen inte alltid uppfyller de ställda kraven Det kan nämnas att 
Resol-CO2-system inte uppfyller hållfasthetskraven vid alla tillfällen. 
Vidare kan nämnas att vattenglas-CO2-systemet inte uppfyller kravet på 
god termisk nedbrytbarhet. 

Uppfylls exempelvis inte hållfasthetskraven av det utvalda miljö- och 
arbetsmiljöanpassade bindemedlet, kan detta medföra ökad kassation 
samt ökat rensningsarbete och ökad bindemedelsförbrukning. 
Därigenom minskar de ekonomiska förutsättningarna. På lång sikt 
påverkas arbetsmiljön i form av ökad gasutveckling på grund av en 
större bindemedelsmängd, som skall motverka bindemedlets dåliga 
egenskaper ur hållfasthetssynpunkt. 

Valet av ett miljövänligt bindemedelssystem med dålig termisk 
nedbrytning kan medföra ökad arbetsinsats vid urslagning och rensning. 
Båda dessa aktiviteter är ytterst arbetsmiljöbelastande. Användning av 
ett sådant bindemedelssystem kan på samma sätt påverka det 
ekonomiska resultatet. 

Val av bästa möjliga teknik påverkas även av gjuteriets 
produktionsutrustning genom att bindemedel som skalsand och Hot Box 
kräver värme vid härdningen. Står gjuteriet inför valet av ett miljövänligt 
bindemedelssystem kan detta innebära byte av produktionsutrustningen. 
Har gjuteriet valt skalsandssystemet, kan skälet till detta vara att man 
producerar smått gjutgods med stora krav på ytjämnhet, kvalitet och 
dimensionsnoggrannhet. Dessa krav har svårt att uppfyllas av andra 
sandbaserade form- och kärntillverkningsmetoder. 
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Användning av ett mer miljöbelastande bindemedelssystem kan således 
vara bästa möjliga teknik om man tar med samtliga parametrar i sina 
överväganden. [17] 

Försök har gjorts med att ersätta Cold Box med Resol CO2. Det problem 
som då uppstod var att kärnorna i Resol CO2 var mer känsliga mot fukt. 

Fler gjuterier skulle kunna tillverka kärnor i bindemedlet vattenglas. 
Med vattenglas blir det en hård bindning vilket gör att när materialet 
krymper vid stelningen så är formen så hård att det är större risk för 
krympsprickor på gjutgodset. Detta leder till att det för vissa detaljer kan 
vara svårare att använda vattenglas. Det viktigaste för att minska risken 
för krympsprickor är att undvika tjocka och tunna sektioner mot 
varandra. Det gäller alltså att optimera gjutgodsutformningen och/eller 
utformningen och placering av ingjutssystem/matare. [57] 

Generellt anser de flesta stora bindemedelsleverantörer i Sverige att 
vidareutvecklingen av vattenglas kommer att vara stark under de 
närmsta åren. [22, 57, 58] 

På ett gjuteri i Storbritannien har försök gjorts med en skalsand 
innehållande ett nytt resolharts. Försöken gav positiva resultat med lägre 
utsläpp av luktande ämnen. Några mätningar har dock inte gjorts som 
verifierar att lukt och VOC har minskat. Ett försök med den nya 
skalsanden pågår på ett svenskt gjuteri. [57] 

Det är inte alltid tekniskt och ekonomiskt möjligt för ett företag att byta 
bindemedelssystem. Då är optimering av själva bindemedlet desto 
viktigare för att minimera problem i form av lukt- och VOC-utsläpp. 

Optimering av bindemedlet är i första hand något som tillverkaren kan 
påverka men genom påtryckning från kunden skapas incitament för 
utveckling. Ett exempel på optimering av bindemedel är Cold Box som 
består av två delar d.v.s. hars och lösningsmedel. För att härdning ska 
kunna ske måste en katalysator i form av amin tillsättas. Amin är dock 
förknippat med dålig lukt. Genom att rent kemiskt optimera harset och 
lösningsmedlet så kan mängden amin som måste tillsättas minskas. Även 
om denna typ av optimering leder till minskat problem med dålig lukt så 
elimineras inte luktproblematiken eftersom amin fortfarande används.  

Svenska bindemedelsleverantörer tror även att EUs nya 
kemikalielagstiftning, REACH, kan komma att ha betydelse för 
bindemedelsmarknaden i framtiden. Skulle vissa ämnen som används 
vid bindemedelstillverkning komma att regleras ytterligare så kommer 
tillverkarna att få jobba ännu hårdare med att få bort dessa ur sina 
produkter. [22] 
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6.3.2  Användning av sotersättningsmedel 

För att gjutgodset ska få fina ytor tillsätts stenkolspulver till formsanden. 
Stenkolet underlättar också separeringen av sand från detaljerna när 
gjutningen är klar. Nackdelen med stenkolspulvret är att det leder till 
utsläpp av flyktiga organiska ämnen, huvudsakligen metan. NAYVOC 
ersätter stenkolspulver samtidigt som de tekniska fördelarna man får 
med stenkolspulver bevaras och mängden flyktiga organiska ämnen som 
avges från gjutformen minskar med mellan 50 till 90 %. NAYVOC 
består av processat kol där de flyktiga beståndsdelarna har tagits bort. 
Metoden har också fördelen att formsanden inte fäster vid godset när 
gjutningen är klar och sanden kan därmed lättare återvinnas. NAYVOC 
kan föras in i nuvarande processer utan ändring av processutrustningen. 
[59] 

6.3.3  Användning av vattenblack istället för alkoholbaserad black 

Black baserad på organiska lösningsmedel är möjlig att använda 
tillsammans med de flesta bindemedel. Det organiska lösningsmedlet i 
black är vanligtvis etylalkohol eller isopropylalkohol. Anledningen till 
att man använder alkoholbaserad black trots explosions- och brandrisk 
samt försämrad arbetsmiljö, är bl a kort torktid och att de går att använda 
tillsammans med bindemedel eller form/kärnsandstyper, där 
vattenbaserad black är svårare att använda (t ex vattenglas). 

Vattenblacker är svårare att använda för vissa typer av bindemedel. 
Exempelvis så löser vattenbaserad black upp bindningen i vattenglas. 
Vattenblacker har flera miljömässiga fördelar men innehåller dock 
konserveringsmedel som kan ge upphov till allergier. [17] 

Några gjuterier använder vattenblack tillsammans med vattenglas. För 
att möjliggöra detta är det viktigt att få bort fukten och därför kan 
torkugnar alternativt mikrovågsugnar användas. Kärnorna får inte heller 
bli stående någon längre tid utan måste användas relativt snabbt i 
gjutningen. [57] 

6.3.4  Optimering av processerna 

En mycket viktig åtgärd för att minska utsläpp av lukt och VOC är att 
gjuteriet optimerar sina processer. Det finns ett antal åtgärder som kan 
göras: 

� Återvunnen sand innehåller rester av bindemedel 
och när sanden används i nya formar och kärnor 
avges mer lukt och VOC jämfört med när ren sand 
används. För att undvika detta kan bolaget 
investera i effektiva och bra maskiner för 
sandåtervinning och se till att maskinerna 
underhålls regelbundet. Det är t ex viktigt att 
kontrollera så att alla siktar är hela, att utsuget är 
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tillräckligt och att tryckfallet över filtret är 
optimerat. [57, 58] 

� Less is more! Många gånger tillsätter gjuterier för 
mycket bindemedel och härdare till sanden för att 
man vill ligga på ”en säker marginal”. Genom att 
optimera och minska användningen av 
bindemedel och härdare kan gasutvecklingen 
reduceras under avgjutnings-, avsvalnings- och 
urslagningsprocessen reduceras. [22, 57] 

� Genom att investera i effektivare mixrar är det 
enklare att blanda ut bindemedlet i sanden och 
därmed kan tillsats av bindemedel och härdare 
minskas. [57, 58] 

� På den interna återgången sitter sandrester och 
därmed rester av bindemedel och härdare. När den 
interna återgången smälts om hamnar sanden i 
smältan, vilket ger lukt och VOC från 
bindemedlet och härdaren som förbränns. Att inte 
avlägsna sandrester innan omsmältning leder 
också till en kvalitetsförsämring av gjutgodset och 
en ökad mängd slagg. För att undvika detta ska all 
återgång blästras innan omsmältning. Det är en 
fördel om godset efter blästringen även krossas. 
Genom att krossas avlägsnas ytterligare sandrester 
och en effektivare packning i ugnarna erhålls 
vilket leder till lägre energiförbrukning. [57] 

� Genom att skapa speciella avsvalningsytor kan 
emissionerna enklare avledas med utsug och 
genom en utsläppspunkt som kan förses med 
rening alternativt en hög skorsten för utspädning. 
[57] 
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7  DISKUSSION 

Problematiken att minska utsläpp av lukt och VOC från gjuterier är 
mycket komplex. Det är väldigt många faktorer som påverkar vilka 
ämnen som bildas under gjuteriprocessen, om det som bildas luktar eller 
ger upphov till VOC och slutligen hur eventuell lukt uppfattas av 
omkringboende.  

Den idealiska lösningen är givetvis att utveckla produkter som aldrig ger 
upphov till VOC och dålig lukt samtidigt som de är bra ur 
arbetsmiljösynpunkt och klarar de tekniska och ekonomiska krav som 
ställs. Detta kan för många verka som en utopi men utvecklingen går 
framåt och målet är att ständigt bli bättre. En kanske något enklare 
lösning och som faktiskt kan ge ekonomiska fördelar är om varje gjuteri 
optimerar sin produktanvändning. Ju mindre som används och ju högre 
utbytet är, desto mindre släpps också ut. Rening är heller inte lätt 
eftersom förutsättningarna ofta är de sämsta med låga halter och höga 
flöden. Dessutom är det svårt att kapsla in alla de diffusa källor till lukt- 
och VOC-emissioner som finns i ett gjuteri.  

Teorierna om hur lukt och VOC-utsläpp ska minskas är många men än 
så länge finns inget entydigt svar. Troligen måste åtgärder sättas in i alla 
led d.v.s. vid produkttillverkning, vid produktanvändning och slutligen 
åtgärder i form av reningsutrustning.  
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SYFTE 

Syftet med detta projekt har varit att kartlägga källor till lukt och VOC 
samt utreda olika åtgärder för att minska emissionerna. Målgruppen är 
gjuterier som gjuteri sandformar eller använder sandkärnor. 

Projektet omfattar endast gjuteriprocessen. Efterföljande bearbetning 
eller ytbehandling ryms alltså inte inom ramen för detta projekt. 

 

INNEHÅLL 

Rapporten innehåller information om vad lukt och VOC är, källor till 
lukt och VOC i gjuterier, tillvägagångssätt vid mätning samt åtgärder för 
att minska emissioner av lukt och VOC. Rapporten innehåller även 
exempel på villkor som reglerar lukt och VOC i gjuteriers miljötillstånd. 

Rapporten har karaktären av en förstudie på området. 
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Exempel på spridningsmodeller 
 
I denna bilaga presenteras exempel på spridningsmodeller. Informationen är hämtad från 
Vägverkets ”Handbok för vägtrafikens luftföroreningar”, appendix 2. Vägverkets rapport finns 
att tillgå på deras hemsida www.vv.se.  
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Katalog för spridningsmodeller   

 1 

Katalog för spridningsmodeller 

 

Airviro 

 

ALARM 

 

CAR-FMI 

 

Dispersion 

 

Episode 

 

MATCH 

 

OSPM 

 

ROADAIR/ 

VLUFT 

 

UDMS-FMI 

 

EnviMan 

 

MISKAM 

 

TAPM 

 

VEDAIR 

 

SIMAIR 



Appendix 2  Uppdaterad: 2007-10-11 
Katalog för spridningsmodeller   

 2 

 

1. Grundläggande information 

 

Namn: 

 Airviro - ett webbaserat AQM-system för luftmiljöövervakning 

Modell version och status: 

 Version 3.11, 2006 

Institut: 

 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

Kontakt person: 

 Kjell Wickström 

Adress: 

 SMHI 

 601 76 Norrköping 

 Sverige 

Telefon nr: 

  011 495 80 00 

Fax nr: 

  011 495 80 01 

E-mail: 

 Kjell.Wickstrom@smhi.se 

URL: 

 http://www.airviro.smhi.se/ 

 

2 . Kännetecken/indata 

Med Airviro förstås ett system för luftmiljöövervakning (även vatten). Systemet består av 
olika moduler. Dessa är i basfallet kommunikation och datainsamling, databas för 
tidseriedata, dynamisk emissionsdatabas med emissionsmodeller och en modul för spridnings-
modeller och beräkningar. Meteorologiska indata till modellerna är företrädesvis lokala 
mastmätningar men även rutinmeteorologiska data. Modellerna kan exekveras med indata i 
form av tidsserier och/eller statistiska klimatologier. En kraftfull emissionsdatabas för ett stort 
antal källor, källtyper och ämnen ingår. Dynamiska emissionsmodeller för alla källtyper är 
inkluderade i emissionsdatabasen, t ex med möjlighet att bygga upp komplexa trafik-mönster.  

Arbete med systemet görs med hjälp av en webbläsare. Detta innebär att systemet kan 
installeras på en server som kan nås från en PC via Internet.. 
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3.Utdata 

Tidsserieindata genererar fält av timvisa halter. Medelvärden, percentiler och annan statistik 
tas fram genom efterbehandling av tidsserierna. Indata i form av statistiska klimatologier 
genererar medel- och percentilfält.  

 

4. Tillämpningsområde 

Systemet används för stads- och trafikplanering. För realtidsövervakning av luftmiljön, t ex 
för trafikstyrning, och för att generera specifika prognoser av luftmiljön. Systemet används 
även för allmänna luftmiljöstudier. I systemet ingår verktyg för att generera presentationer för 
olika ändamål, t ex hemsidor som kan nås av allmänheten. 

 

5. Modell beskrivning/ sammanfattning 

I systemet finns för närvarande följande spridningsmodeller inkorporerade: 

 

• En traditionell Gaussisk spridningsmodell (punkt, area, grid och vägkällor) 

• US-EPA Aermod, en Gaussisk spridningsmodell för kemiskt passiva utsläpp som 
rekommenderas av US-EPA (punkt, area och vägkällor) 

• En gaturumsmodell  

• En Eulersk spridningsmodell (gridmodell) (punkt, area, grid och vägkällor) 

• MATCH-modellen. En Eulersk SMHI-utvecklad atmosfärskemisk modell för nationella 
och regionala skalor (punkt, area, grid och vägkällor) 

• En modell för utsläpp av gaser tyngre än omgivande luft 

 

Modellerna används för att beskriva spridning av för utsläpp från industri, värme- och 
kraftproduktion och trafik. Meteorologiska indata till modellerna är företrädesvis lokala 
mastmätningar men även rutinmässiga meteorologiska data kan användas. Modellerna kan 
exekveras med indata i form av tidserier och/eller statistiska klimatologier. 
Spridningsprocesserna är beskrivna via grundläggande gränsskiktsparametrar såsom 
friktionshastighet, Monin-Obukhovs längd och den konvektiva hastighetsskalan. 
Topografiska effekter kommer in i den Gaussiska modellen via vindfält som genereras i en 
speciell diagnostisk/dynamisk vindmodell som känner av topografin. Samma topografiskt 
påverkade vindfält används också i den Eulerska modellen, som dessutom är konstruerad så 
att dess undre rand följer terrängen. En kraftfull emissionsdatabas för ett stort antal källor, 
källtyper och ämnen genererar via dynamiska emissionsmodeller för alla källtyper, 
inkluderade i emissionsdatabasen, emissionsindata till spridningsmodellerna, t ex komplexa 
trafik-emissionsmönster som varierar i tid och rum. 

 

 

 



Appendix 2  Uppdaterad: 2007-10-11 
Katalog för spridningsmodeller   

 4 

6. Validering 

Systemet med den Gaussiska och den Eulerska spridningsmodellen har evaluerats mot bland 
annat mätdata från Stockholm, Göteborg, olika städer i England och Santiago, Chile. Den 
Gaussiska modellen har också utvärderats i Riga, Lettland, i och omkring ett raffinaderi i 
Talcahuano i Chile och i Teheran, Iran.  

 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

Airviro installeras på PC-server i Linuxmiljö. Användare tilldelas egna domäner på servern 
som de kan koppla upp sig mot med en webbläsare.  

 

8. Referenser 

Häggkvist, K. (1996) Evaluation of dispersion models for an urban environment, an example 
from Stockholm, Sweden. Fourth workshop on harmonization within atmospheric dispersion 
modelling for regulatory purposes. Int. J. Environment and Pollution, Vol. 8, Nos. 3-6, 1997. 

Thudium, J. Törnevik, H. och Förderer, L. (1993) Modellierung der Ausbreitung von 
Luftschadstoffen in einem Alpental. WLB, Wasser, Luft und Boden – Zeitschrift für 
Umwelttechnik. 3/1993. 

Staffelbach, H., Thudium, J. och Häggkvist, K. (1995) Aufbau eines Immissionsmodelles für 
das Misox. ökoscience Lufthygiene AG. 

An environmental project for Riga, Latvia. The analysis and mapping of ambient air quality, 
Part 2 Validation studies and monitoring strategies. A cooperative project between 
Norrköping Kommun, Sweden, and Riga City Council, Latvia. Indic AB 1995. 

Evaluation systems for atmospheric emissions in industrial zones of Chile – The Talcahuano 
case. Technical co-operation project between Chile and Sweden, Final report, Indic AB 1995. 

TERP, Tehran Transport Emissions Reduction Project. Joint Venture Sweco, MTC, SMHI. 
Sweden – AQCC, Iran. 1977.  

Airviro Specification v2.20. Airviro, An integrated System for Air Quality Management. 
SMHI. Airviro User Documentation. SMHI. 

Vindexperiment i Göteborg vintern 1990. Evaluering av Airviros vindmodell. Indic System 
1990. 

Airviro-systemet finns installerat i flera större engelska städer, t ex Birmingham, Sheffield, 
Leeds och Leicester.  

I närområdet kan nämnas installationer i S:t Petersburg och Vilnius. 

I Estland (2005) utgör Airviro-systemet kärnan i ett nationellt luftmiljö-övervakningssystem 
med Matchmodellen som en nationell modell och övriga modeller för lokala applikationer. 

 

Internet: http://www.airviro.smhi.se/ 
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1. Grundläggande information 

 

Modellens namn: 

 
      ALARM (Advanced Local And Regional Modelling system) 
 

Firma: 
 

      Enger KM -konsult AB 
 

Kontaktperson: 
 

      Leif Enger 
 

Adress: 
      Blixtgatan 9 
      754 31  Uppsala 

Telefon nr: 

       018-209984 
 

 

2. Kännetecken/indata 

Spridningsmodell som tar hänsyn till den lokala terrängens inverkan på vind- och 
turbulensfält. Spridningsberäkningar kan utföras för punkt-, linje- och ytkällor samt diffust 
utsläpp från byggnader. Spridningsberäkningar kan utföras vid enskilt tillfälle, t.ex. vid 
olyckor, så väl som för beräkning av medelvärden och percentiler. 

Indata: Meteorologisk databas av vindar, temperaturer och turbulens. Emissionsdatabas för 
trafik, industrier, uppvärmning m.m. Mastmätningar av vind- och temperatur upp till ca 15 m, 
samt s.k. sodar-mätningar för att erhålla vindar upp till några hundra meters höjd. Modellen 
kan köras av icke-specialister över modem eller internet. 

 

3. Utdata 

Koncentrationer från källa/källor vid enskilt tillfälle, t.ex. för beräkning av spridning vid 
olycka. Prognos upp till 12 timmar av spridningen. Medelvärdeskoncentrationer och 
percentiler för eget val av period. Emmisioner från de olika typerna av källor. Meteorologiska 
data och statistik, så väl vid befintliga mätplatser som i andra delar av området som saknar 
mätningar. 
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4. Tillämpningsområde 

Spridningsberäkningar vid olycka. Medelvärdes- och percentilberäkningar från enstaka eller 
flera källor - vägar, industrier, uppvärmning mm. Vind- och temperaturstatistik. 

 

5. Modell beskrivning/ sammanfattning 

I ett område med terräng påverkar terrängen vinden och turbulensen i området. För att kunna 
beräkna denna inverkan av terrängen görs simuleringar med en mycket avancerad numerisk 
meteorologisk modell för ett stort antal typiska vädersituationer inom det aktuella området. 
Simuleringarna ger som utdata vindar, temperaturer, och turbulenta energin i ett stort antal 
punkter inom området samt på ett start antal höjder över marken. Dessa utdata sparas i en 
databas och används vid beräkning av spridning. På detta sätt har flera tusen olika 
vädersituationer erhållits och lagts i en meteorologisk databas. Vid beräkning av t.ex. 
spridning av en förorening måste man veta vilken av dessa flera tusen situationer som bäst 
överensstämmer med den aktuella tidpunkten. För detta ändamål används mätningar i 
området. Modellen jämför de mätta vindarna och temperaturerna med de simulerade vindarna 
och temperaturerna för de platser mätningarna utförts. Den meteorologiska situationen i 
databasen som bäst överensstämmer med mätningarna används sedan för beräkningarna. 
Mätningarna av vindar och temperaturer inhämtas automatisk en gång i timmen och sparas 
som en databas av mätta vindar och temperaturer.  Denna mät databas tillsammans med den 
meteorologiska databasen används vid beräkningar av koncentrationsmedelvärden och 
percentiler . För beräkningar av spridningen från vägar och ytkällor används en s.k. 'higher-
order closure'  spridningsmodell. För beräkning av spridning från punktkällor används en s.k. 
semi-Gaussian trajektorie modell. Vid beräkningarna av spridningsparametrarna i denna 
modell tas hänsyn till att turbulensen ändras i området p.g.a. terrängen. 

 

6. Validering 

Den meteorologiska modellen är validerad mot mätningar i ett stort antal experiment (t.ex. 
Enger 1990a, Enger et. al. 1993, Koracin and Enger 1994, Tjernström et.al. 1988). Den s.k. 
semi-Gaussiska trajektorie modellen är validerad mot mätningar i Vänersborg-Trollhättan 
området (Enger 1990c). Den s.k. 'higher-order closure' modellen är validerad mot mätningar i 
Vänersborg-Trollhättan området (Enger 1990b) samt i Nevada, USA (Enger och Koracin 
1995). Dessutom har modellen validerats mot mätningar i Atén, Grekland (Svensson 1996a -
b). 

 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt  

PC. Microsoft Windows95 eller senare. Meny - program med hjälpinstruktioner. 
Beräkningarna görs på central dator. Den egna datorn används endast som terminal. 
Uppkoppling till systemet görs via Internet eller modem. 

 

8. Referenser 

Enger L. (1986) A higher-order closure model applied to dispersion an a convective PBL. 
Atmospheric Environment 20, 879-894. 
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Enger L. (1990a) Simulation of dispersion in moderately complex terrain - Part A. The fluid 
dynamic model. Atmospheric Environment 24A, 2431-2446. 

Enger L. (1990b) Simulation of dispersion in moderately complex terrain - Part B. The 
higher-order closure dispersion model. Atmospheric  Environment 24A, 2447-2455. 

Enger L. (1990b) Simulation of dispersion in moderately complex terrain - Part C. A 
dispersion model for operational use. Atmospheric Environment 24A, 2457-2471. 

Enger L., Koracin D., Yang X. (1993) A numerical study of the boundary layer dynamics in a 
mountain valley - Part1. Model validation and sensitivity experiments. Boundary-Layer Met. 
66,357-394. 

Enger L. and Koracin D., (1995) Simulation of dispersion in complex terrain using a higher-
order closure model. Atmospheric Environment 29, 2449-2465. 

Svensson G. (1996a) A numerical model for chemical and meteorological  processes in the 
atmospheric boundary layer - Part I. A case study of the air-quality in Athens. J. of Applied 
Meteorology 35, 955-973. 

Svensson G. (1996b)Model simulations of the air quality in Athens, Greece, during the 
MEDCAPHOTTRACE campaign. Atmospheric Environment. 

Tjernström M., Enger L., and Andrén A. (1988) A three-dimensional numerical model for 
studies of atmospheric flows on the meso-scale. J. Theoretical Appl. Mechanics 7, Special 
Issue, Supplement No. 2, 167-194. 
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1. Grundläggande information 

Modellens namn: 

CAR-FMI (Contaminants in the Air from a Road) 

Institut: 

Finnish Meteorological Institute 

Kontaktperson: 

 Jari Hörkönen 

Adress: 

 FMI 

 Sahaajankatu 20 E 

 SF-00810 

 Helsinki 

 Finland 

Telefon nr: 

 + 358 0 758 11 

E-mail: 

Jari.Härkönen@fmi.fi 

URL: 

http://www.fmi.fi/ 

 

2 . Kännetecken/indata 

Gaussisk linjekälle modell. Tidseriemodell med timvisa meteorologiska data. 
Spridningsprocesser beskrivna via grundläggande gränsskikts parametrar. 

 

3.Utdata 

Timvisa halter, medelvärden och percentiler. Meteorologiska data och statistik 

 

4. Tillämpningsområde 

Luftföroreningsstudier för utsläpp från trafik på öppna vägar. 

 

5. Modell beskrivning/sammanfattning 

Modellen beräknar spridning och kemisk omvandling (för NO2) för utsläpp från trafik på 
öppna vägar. Spridningsprocesserna beskrivs med hjälp av grundläggande gränsskikts 
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parametrar. Meteorologiska data fås via en modern meteorologisk pre-processor. Modellen 
innehåller en emissionsmodell. 

 

6.Validering 

Modellen har validerats mot mätdata nära en huvudväg i Espoo i södra Finland och i utkanten 
av Helsingfors. 

 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

PC med ett Windowsbaserat användargränssnitt. 

 

8. Referenser 

 

Härkönen, J., Valkonen, E., Kukkonen, J., Rantakrans,E., Jalkanen, L. and Lahtinen, K., 
1995. An operational dispersion model for predicting pollution from a road. International 
Journal of Environment and Pollution, Vol. 5,Nos. 4-6, 602 - 610.  

Härkönen, J., Valkonen, E., Kukkonen, J., Rantakrans,E., Lahtinen, K., Karppinen, A. and 
Jalkanen, L., 1996.A model for the dispersion of pollution from a road network. Finnish 
Meteorological Institute, Publications on Air Quality 23. Helsinki, 34 p.  

Härkönen, J., Lahtinen, K., Valkonen, E. and Kukkonen, J., 1997. An operational model for 
vehicular pollution from a road network. International Journal of Environment and Pollution, 
Vol. 8., Nos. 3-6, pp. 436-437.  

Härkönen J., Walden J. and Kukkonen, J., 1997.Comparison of model predictions and 
measurements near a major road in an urban area. International Journal of Environment and 
Pollution, Vol. 8, Nos. 3-6, p. 761-768. 

Kukkonen J. et al., 1995. The influence of traffic on urban air quality-model predictions and 
their comparison to measurements. In: Anttila P. Et al. (ed.),  Proceeding of the 10th World 
Clean Air Congress, Espoo, Finland, may 28-June 2,1995. Vol. 2. The Finnish Air Pollution 
Society, Helsinki. 

Luhar, A, K., and Patil, R., S., 1989. A General finite line source model for vehicular 
pollution prediction. Atmos.Environ. 23:3, p. 555-562. 

Walden J., Härkönen J., Pohjola V., Kukkonen J. And Kartastenpää R., 1995. Vertical 
concentration profiles in urban conditions-comparsion of measurements and model 
predictions. In: Anttila P. Et al. (ed.),  Proceeding of the 10th World Clean Air Congress, 
Espoo, Finland, may 28-June 2,1995. Vol. 2. The Finnish Air Pollution Society, Helsinki. 
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1. Grundläggande information 

 

Modellens namn: 

 DISPERSION (Local Scale Atmospheric Dispersion Model) 

Modell version och status: 

 Version 2.1, januari 2001 

Institut: 

 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

Kontaktperson: 

 Hans Backström 

Adress: 

 SMHI 

 SE-601 76 Norrköping 

Telefon nr: 

  011 - 495 80 00 

Fax nr: 

  011 - 495 80 01 

E-mail: 

 hans.backstrom@smhi.se 

URL: 

> http://www.smhi.se/foretag/m/luftmiljo_dispersion.htm 

 

2. Kännetecken/indata 

Lokal/urban analytisk gaussisk spridningsmodell med plymlyft och byggnadsnedsug för 
punkt-, linje- och ytkällor med gaturumsmodell inkluderad. Modellen använder timvisa 
meteorologiska data, bearbetade för spridningsberäkningar i gränsskiktet enligt similaritets-
teoretiska metoder. 

Emissionsdata 

Indata till modellen i form av emissioner anges som källstyrka som funktion av 
utomhustemperatur, tid på dagen, veckan, året eller med någon annan periodicitet. 
Skorstensdimensioner och rökgasdata erfordras för punktkällor. För trafikkällor används 
emissionsfaktorer för att beräkna emissioner från trafikflöde eller trafikarbete, medelhastighet, 
scenarioår etc. 

Meteorologiska data 

Till Dispersion används observationer av vind, temperatur, fuktighet, nederbörd, molnmängd, 
solstrålning, väder och markytans tillstånd tillsammans med aerologiska data för 
temperaturprofil, inversionshöjd, fuktighetsprofil, vindprofil och molndata för att beräkna 
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gränsskiktsparametrar. Exempel på gränsskiktsparametrar som används i modellen är 
blandningshöjd, sensibelt värmeflöde, strålningsbalans, friktionshastighet, Obukhov-längd, 
stigtendens, stabilitetsklass m.m. En tidsserie med observationer från en synoptisk 
väderstation, automatstation, vädermast eller väderprognos kan användas. Vindhastigheten 
anpassas till beräkningsområdet med hjälp av den lokala ytråheten. 

Topografiska data 

Modellen utgår från att horisontellt homogena förhållanden råder med en fastställd ytråhet. 
Marklutningen bör inte överskrida 10 %.  

Initialförhållanden 

Olika marktyper har avgörande påverkan på markens energibalans. Bearbetningen av 
meteorologiska data inför spridningsberäkning bör omfatta många dygn för att nå balans i 
beräkningen av markfuktighet. 

Randvärden 

Bakgrundshalter i rural miljö eller urban bakgrund ska läggas in som startnivå. 

Övriga data 

Vi rekommenderar att använda minst tre års meteorologiska data för att uppnå tillräcklig 
statistisk variation för utvärdering av haltmått. För beräkning av kvävedioxidhalt i gaturum 
erfordras information om ozonhalter och kväveoxidhalter i urban bakgrund.  

Befolkningsdata med hög upplösning (250 m) erfordras om exponering ska beräknas. Ytråhet 
i beräkningsområdet behövs för bestämning av vindprofil. 

 

3. Utdata 

Utdata kommer i form av:  

• halter (masskoncentration) av luftföroreningar. 

• deskriptiv statistik och överskridandestatistik. 

• tidsserier i enskilda beräkningspunkter. 

• relativt bidrag av olika källtyper till total halt. 

• total utsläppsmängd från källorna under beräkningsperioden. 

• halter i gaturum på utvalda gator. 

• befolkningsexponering. 

 

4. Tillämpningsområde 

Dispersion är avsett som verktyg för beräkning av halter av luftföroreningar från industriella 
eller urbana källor. Modellen används i scenariostudier för att bedöma effekter på 
luftkvaliteten av befintliga eller planerade källor. Emissionsfaktorer för den svenska 
fordonsparken har lagts in fram till år 2005. Indata för flera år utvärderas statistiskt och 
analyseras med befolkningsdata för presentation i ett geografiskt informationssystem.    
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5. Modell beskrivning/ sammanfattning 

Modellsystemet, som har utvecklats på SMHI, använder metoder för beskrivning av 
turbulensen i det atmosfäriska gränsskiktet för spridningsmodellering i en kod som körs på 
PC i Windows-miljö.  

Den första versionen av modellen har beskrivits av Omstedt (1988). En anpassad 
spridningsmodell, baserad på den danska OML-modellen, används för punktkällor, inklusive 
effekter av plymlyft, penetrering av höjdinversioner, byggnadseffekter och multipel reflektion 
i mark eller höjdinversion. För linjekällor relateras spridningsparametrarna till den gaussiska 
ekvationen med hjälp av Green-funktioner för analytiska linjesegment.   

En inkapslad gaturumsmodell används, som inkluderar ett kemiskt schema för kväveoxider.  

Modellsystemet innehåller också ett källregister och en emissionsmodell för trafikkällor och 
beskrivning av utsläppsvariationen från andra källor. Emissionsfaktorer beräknas som 
funktion av trafikflöden, körmönster, kallstarteffekter, medelhastighet, omgivningstemperatur 
m.m. för tio fordonsklasser. Källregistret kan beskriva tusentals källor.  

Avgränsningar 

Modellen har svårt att hantera situationer med stagnanta förhållanden (vindstilla) eller 
recirkulation av föroreningarna. Komplex terräng med branta bergssidor ligger utanför 
modellens giltighetsområde. Kemiska omvandlingar hanteras inte annat än för kväveoxid i 
gaturum. Deposition av ämnen till mark eller andra ytor påverkar inte masskoncentrationen i 
luften. 

Upplösning 

Tidssteget i modellen är en timme eller tre timmar. Den totala beräkningsperioden kan 
omfatta från en timme upp till ca 5 år. 

Beräkningsnätet har en indelning i rutor om 25 -100 m storlek. Totalt kan 1600 maskor i nätet 
användas. Dimensionen får inte vara större än 20 km totalt. För gaturum kan större 
noggrannhet uppnås. 

Beräkningarna utförs på en vertikal nivå i taget. Användaren väljer beräkningsnivå. 

 

6. Validering 

Den meteorologiska preprocessorn och delen av modellen för punktkällor (Dispersion/Point) 
baserar sig på den danska OML modellen, som har blivit testad mot mätdata från olika 
experiment med gott resultat (http://air-climate.eionet.europa.eu/databases/MDS/index_html). 
Modellen har testats i extremt stabila meteorologiska situationer mot dataset från Lycksele i 
Västerbotten.  

Vägdelen (Dispersion/Road) har validerats mot mätdata från mätningar intill E6 i norra 
Halland och mätningar intill E4 norr om Stockholm. Gaturumsdelen (Dispersion/Street ) 
baseras på den gaturumsmodell som utvecklats vid SMHI av Bringfelt och Laurin. Modellen 
har testats och utvecklats med mätdata från flera olika gator i Sverige på t.ex. Sveavägen i 
Stockholm och Repslagargatan i Norrköping. 
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7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

PC (Pentium 128 MB RAM eller bättre) med MS Windows 98, Win 2000, Win XP, Desktop 
Mapping Software (MapInfo) och MS Access för import/export av emissionsdata. 

 

8. Referenser 

Bringfelt, B. et al., (1977): Bilavgaser i gatumiljö - Modell och modelltest. Statens 
Naturvårdsverk, SNV PM 891 och 1393. 

Bringfelt B. och Laurin S. (1985): Spridningsmodell för kväveoxider i gatumiljö. SMHI 
Rapport Meteorologi Nr 11. 

Laurin, S. och Omstedt, G. (1987): En modell för beräkning av bilavgaser i gatumiljö.   

Omstedt, G. (1988): An operational air pollution model. SMHI Report RMK Nr 57. 

Robertson, L. och Wern, L., (1989): System för luftkvalitetsstudier vid flygplatser. SMHI 
Klimatsektionen. På uppdrag av Luftfartsverket. 

Omstedt, G. och Szegö, J. (1990): Människors exponering för luftföroreningar. SMHI Report 
RMK Nr. 60.  

Omstedt, G., Kindell, S., Persson, Ch., Langner, J. och Robertson, L. (1992): Öresund, med 
eller utan bro – Spridningsmeteorologiska beräkningar för olika alternativ. SMHI Rapport 
Miljö Nr 14. 

Backström H. (1994): Bruksanvisning för LSAM-Dispersion i VAX/VMS-miljö. SMHI 
Miljö-Energi. 

Bringfelt, B., Backström, H., Kindell, S., Omstedt, G., Persson, C. and Ullerstig, A. (1997): 
Calculation of PM-10 concentrations in Swedish cities - Modelling inhalable particles. SMHI 
Report RMK Nr 76. 

Eriksson, E.-M. och Backström, H. (2000): Användarhandledning för programsystemet 
Dispersion. SMHI Miljö Nr 48. 

Omstedt, G., Gidhagen, L. and Langner, J. (2002): Spridning av förbränningsemissioner från 
småskalig biobränsleeldning- analys av PM-2.5 data från Lycksele med hjälp av två gaussiska 
spridningsmodeller. SMHI Rapport Meteorologi Nr 103. 

Omstedt,G., Johansson,C., and Gidhagen,L. (2004): Air quality dispersion modelling of wood 
smoke emissions in residential areas in Sweden. Proceedings 9th International Conference on 
Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes. 
http://www.harmo.org/Conferences/Proceedings/_Garmisch/publishedSections/4.16.pdf 

Omstedt G. (2007): VEDAIR - ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet vid 
småskalig biobränsleeldning. Modellbeskrivning och slutrapport. SMHI Rapport Meteorologi 
Nr 123. 
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1. Grundläggande information 

Modellens namn: 

EPISODE 

Modellversion och status: 

 Version 3.2, januar 2007 

Institut: 

Norwegian Institute for Air Research 

Kontaktperson: 

 Sam-Erik Walker 

Adress: 

Norwegian Institute for Air Research (NILU) 

P.O. Box 100 

 N-2027 Kjeller 

 Norway 

Telefon nr: 

 + 47 63 89 80 00 

E-mail: 

sew@nilu.no 

URL: 

http://www.nilu.no 

 

2. Kännetecken/indata 

Spridning av inerta och fotokemiska föroreningar på urban och lokal till regional skala. Tre-
dimensionell, kombinerad Eulersk/Lagrangsk luftkvalitetsmodell. Emissionsdata ges i rutnät 
för varje timme för varje väg, yt- och punktkälla. Meteorologiska indata ges via 
preprocessade meteorologiska data där effekter av terrängen inkluderas (Slørdal et al., 2003, 
2002; Bøhler, 1996). 

 

3. Utdata 

Timvisa halter, torr- och våt deposition för varje förorening och för varje beräkningspunkt . 

 

4. Tillämpningsområde 

Spridning av inerta och fotokemiska föroreningar på urban och lokal till regional skala 
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5. Modell beskrivning/sammanfattning 

Modellen är en kombinerad Eulersk/Lagrangsk spridningsmodell för tillämpningar på den 
urbana och lokala till regionala geografiska skalan (Slørdal et al, 2003). Typiska 
användningsområden för modellen är att beräkna luftföroreningshalter för städer från utsläpp 
av många utsläppskällor. 

Modellen beräknar markhalter av timvisa medelhalter i valt rutnät. Modellen beräknar också 
torr- och våtdeposition. 

Den Eulerska delen av modellen består av numerisk lösning av masskontinuitetsekvationen i 
ett tre-dimensionellt Eulerskt beräkningsrutnät.  

Den Lagrangska delen av modellen består av tre separata subgrid modeller för yt-, linje- och 
punktkällor. 

Den fotokemiska delen av modellen är baserad på EMEP fotokemiska skjema (European 
Monitoring and Evaluation Program) (Solberg et al., 2005; Walker et al., 2003). Omkring 140 
kemiska reaktioner mellan 45 (förenklat version) eller 70 kemiska ämnen är inkluderade. 

 
6.Validering 

Modellen har validerad mot mätta och beräknade halter av NOx, NO2, PM10 och PM2.5 i 
Oslo och andre norske byar, Berlin och Haifa (Cuvelier et al. 2006; Oftedal et al. 2006; 
Denby et al, 2005; Kukkonen et al., 2005; Laupsa et al. (2005, 2003); Ødegaard et al. (2005). 

 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

Windows baserade PCer samt UNIX arbetsstationer. Användargränssnitt tillgängligt via 
NILUs Air Quality and Information System (AirQUIS), (AirQUIS, 2003). 

 

8. Referenser 

AirQUIS (2003) Models Module - User’s Guide. Kjeller, Norwegian Institute of Air Research 
(NILU 2003).  

Bøhler, T. (1996) MEPDIM. The NILU meteorological processor for dispersion modelling. 
Version 1.0. Model description. Kjeller, Norwegian Institute for Air Research (NILU TR 
7/96).  

Cuvelier et al., (2006) CityDelta: A model intercomparison study to explore the impact of 
emission reductions in European cities in 2010. Accepted for publication in Atmospheric 
Environment.  

Denby B., and B. Flicstein (2005) Air quality now-cast system for the township of Haifa, 
Israel. Proceeedings from the 5th Urban Air Quality Conference in Valencia, 2005. University 
of Hertfordshire, CD-ROM. 

Kukkonen, J., Pohjola, M., Sokhi, S., Luhana, L., Kitwiroon, N., Fragkou, L., Rantamäki, M., 
Berge, E., Ødegaard, V., Slørdal, L.H., Denby, B. and Finardi, S. (2005) ‘Analysis and 
evaluation of selected local-scale PM10 air pollution episodes in four European cities: 
Helsinki, London, Milan and Oslo’, Atmospheric Environment, Vol. 39, pp.2759–2773. 
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Laupsa, H., Denby, B., Slørdal, L.H. and Tønnesen, D. (2005) Model calculations to estimate 
urban levels of particulate matter in Oslo, with respect to the requirements of the EU 
directives. Accepted for publication in: Proceedings of 5th International Conference on Urban 
Air Quality. March 29-31, 2005, Valencia, Spain.  

Laupsa, H. and Slørdal, L.H. (2003) Applying model calculations to estimate urban air quality 
with respect to the requirements of the EU directives on NO2, PM10 and C6H6. Internat. J. 
Environ. Pollut., vol. 20, no.1-6 (2003).  

Oftedal, B., Walker, S.E., Gram, F., McInnes, H., Nafstad, P. (2006) Modelling long-term 
averages of local ambient air pollution in Oslo, Norway: evaluation of nitrogen dioxide, 
PM10 and PM2.5, submitted to Int. J. of Environment and Pollution. 

Slørdal, L.H., Walker, S.E., Solberg, S. (2003) The urban air dispersion model EPISODE 
applied in AirQUIS2003. Technical description. Kjeller, Norwegian Institute for Air Research 
(NILU TR 12/2003).  

Slørdal, L.H., (2002) MATHEW as applied in the AirQUIS system. Model description. 
Kjeller, Norwegian Institute for Air Research (NILU TR 9/2002).  

Solberg S., Walker S.E., Denby B. (2005) Development of a simplified photochemistry 
scheme for urban areas. Proceeedings from the 5th Urban Air Quality Conference in Valencia, 
2005. University of Hertfordshire, CD-ROM. 

Walker, S.E., Solberg, S. and Denby, B. (2003) Development and implementation of a 
simplified EMEP photochemistry scheme for urban areas in EPISODE. Kjeller, Norwegian 
Institute for Air Research (NILU TR 13/2003). 

Ødegaard, V., Gjerstad, K.I. og Bjergene, N., (2005) Better City Air – Evaluation of 
prognosis models of meteorology and air quality, winter 2004/2005, met.no report, no. 
14/2005 (in Norwegian).  
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1. Grundläggande information 

 

Modellens namn: 

 MATCH (Multiple-scale Atmospheric Transport and CHemistry Modelling System) 

Modell version och status: 

 Flera versioner med olika användningsområden finns. För vägtrafikstudier i Sverige är 
följande versioner främst av intresse: a) MATCH-fotokemi (Europamodell), b) MATCH-
Sverige (Sverigemodellen), c) MATCH-län (regioner i Sverige), d) MATCH-Simair 
(regional spridning, kopplat med lokala modeller ner till gaturum), e) MATCH-Airviro 
(regional spridning kopplat till urbana eller lokala modeller). 

 Samtliga ovanstående versioner bygger på MATCH-systemkod 4.7 eller senare.   

Institut: 

 Sveriges Meteorologiska och hydrologiska Institut 

Kontakt person: 

 Magnuz Engardt 
Lennart Robertson 
m.fl. 

Adress: 

 SMHI 
601 76 Norrköping 
Sverige 

Telefon nr: 

 011 495 80 00 

Fax nr: 

 011 495 80 01 

E-mail: 

 Magnuz.Engardt@smhi.se 
Lennart.Robertson@smhi.se 

URL: 

www.smhi.se/sgn0106/if/FoUl/en/models/match/match.html 

 

2 . Kännetecken/indata 

MATCH är en Eulersk, tre-dimensionell, spridningsmodell, som inkluderar fysikaliska och 
kemiska processer som beskriver utsläpp, atmosfärisk transport och blandning, kemisk 
omvandling samt våt- och torrdeposition. Emissionsdata kan ges som punkt- eller ytkällor. 
Meteorologiska indata erhålls från system för objektiva meteorologiska analyser eller från 
väderprognosmodeller. Möjlighet finns att variera den geografiska upplösningen, normalt 
utnyttjas (2007-02-13) 40-50 km för Europa-, ~10 km för Sverige-, 5 km för länsmodeller och 
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0.5-1 km för urbana tillämpningar. Vertikal utsträckning går från några km till hela 
troposfären. 

 

3.Utdata 

Geografisk kartläggning (fältdata) avseende halt i luft och deposition till mark på regional 
skala. Depositionsdata kan även erhållas separat till 10 olika markanvändningsklasser för de 
ämnen som studeras. Resultatfälten lagras med den geografiska upplösning som tillämpas i 
modellen, d.v.s. ~1-50 km beroende på studieområde och typ av indata som använts. Års-, 
månads-, dygns och timmedelvärden kan lagras. Dessutom kan tidsserier (timupplösning) 
redovisas för valfria platser inom modell-området. Max värden liksom ackumulerade värden 
över valda gränser kan likaledes beräknas och redovisas som fält eller tidserier. 

 

4. Tillämpningar 

Luftföroreningsstudier, halter i luft och deposition till mark, för på stads, läns-, Sverige- eller 
Europaskala avseende svavel-, NOx-kväve, och NHx-kväve komponenter samt ozon. Även 
andra föroreningar (inklusive partiklar) kan studeras, men det krävs då viss modellanpassning.    

 

5. Modell beskrivning/sammanfattning 

MATCH-fotokemi inkluderar ca 60 olika ämnen inklusive ozonbildning, medan MATCH-
Sverige och MATCH-län beskriver de viktigaste svavel- och kvävekomponenterna (10 
ämnen, bl.a. olika kväveoxider). Det finns även forskningsversioner av MATCH som 
beskriver PAH-kemi samt primära och sekundära partiklar. Vid simuleringarna går det att 
urskilja olika källors bidrag till total-halt och deposition. Möjlighet finns att särskilja den 
internationella långtransporten av föroreningar från t.ex. Sveriges föroreningsbidrag. Den 
svenska vägtrafikens bidrag kan även särskiljas från övriga föroreningsbidrag.  

 

6. Validering 

MATCH har deltagit i ett stort antal nationella och internationella studier för att utvärdera och 
förbättra modellen. De största osäkerheterna i modellresultaten härrör oftast från osäkerheter i 
emissionerna och representativitetsproblem som har att göra med att modellen beskriver 
medelvärden i en volym. Andra modeller beskriver en annan volym och mätningar bara en 
diskret punkt. Många av valideringsstudierna finns beskrivna i referenslistan som återfinns på 
URL-länken ovan. 

   

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

MATCH kan inte köras direkt under Windows. Dock fungerar den i de flesta Unix-miljöer 
samt på Linux eller Solaris PC. För krävande beräkningar går det att köra på parallella PC-
kluster. MATCH-Simair har ett användargränssnitt som tillåter användaren starta och 
exekvera MATCH (genom en webb-läsare). Användaren har här framförallt möjlighet att 
studera effekten av olika emissionsscenarier. Den övervägande användningen av MATCH 
sker i forsknings/utvecklings miljö av erfarna operatörer men då kan modellen konfigureras 
till att studera i princip vad som helst. 
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1. Grundläggande information 

Modellens namn: 

Operational Street Pollution Model (OSPM) 

Modell version och status: 

Fortran  

Institut: 

National Environmental Research Institute, Department of Atmospheric 
Environment  

Kontakt person: 

Ruwim Berkowicz  

Adress: 

  National Environmental Research Institute 

  Department of Atmospheric Environment 

   P.O. Box 358, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde 

   Denmark  

Telefonnummer: 

                      +45 46 301150  

 Fax nummer: 

                       +45 46 301214  

  E-mail: 

                       rb@dmu.dk  

   URL: 

                 http://www2.dmu.dk/AtmosphericEnvironment/trapos/data_and_models.htm#ospm 

  

2 . Kännetecken/indata 

Gaturumsmodell. Tidseriemodell som använder timvisa meteorologiska data. 

 

3. Utdata 

Timvisa halter, medelvärden och percentiler. Emissioner beräknas från trafikvolym och 
fordons specificerade emissions faktorer. 

 

4. Tillämpningsområde 

Beräkning av luftföroreningar från trafik i gaturum. 
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5. Modell beskrivning/sammanfattning 

Föroreningshalter från trafik beräknas genom att använda en kombination av plym modell för 
det direkta bidraget och en box modell för återcirkulationen av föroreningarna i gaturummet. 

NO2 halter beräknas genom att ta hänsyn till NO-NO2-O3 kemi och uppehållstiden för 
föroreningarna i gaturummet.  

 

6.Validering 

Modellen har testats och utvecklats med flera olika gator i Danmark men även Norge. 
Speciellt arbete har lagts ner på att verifiera modellens reproducerbarhet för olika 
meteorologiska förhållanden. 

 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

Windows baserat interface håller på att tas fram. 

 

8. Referenser 

 

Berkowicz, R.., Hertel, O., Sorensen, N.N. and Michelsen, J.A. (1997) Modelling air polluti-
on from traffic in urban areas, Proceedings, IMA Conference on Flow and Dispersion 
Through Groups of Obstacles, University of Cambridge, 28-30 March 1994.  

Berkowicz,.R., Palmgren F., Hertel, O. and Vignati, E. (1996) Using measurements of air 
pollution in streets for evaluation of urban air quality - meteorological analysis and model 
calculations. The Science of Total Environment 189/190, 256-265  

Hertel, O. and Berkowicz, R. (1989) Modelling pollution from traffic in a street canyon. 
Evaluation of data and model development, DMU Luft A-129, 77p.  

Hertel, O. and Berkowicz, R. (1989) Modelling NO2 concentrations in a street canyon, DMU 
Luft A-131, 31p.  
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1.Grundläggande information 

Modellens namn: 

ROADAIR/VLUFT (VLUFT är det norska namnet)  

Modellversion och status: 

 VLUFT 4.0 

Institut: 

Norwegian Institute for Air Research 

Kontaktperson: 

 Steinar Larsson 

Adress: 

Norwegian Institute for Air Research 

P.O. Box 100 

 N-2007 Kjeller 

 Norway 

Telefon nr: 

 + 47 63 89 80 00 

E-mail: 

Steinar.Larssen@nilu.no 

URL: 

http://www.nilo.no 

 

2. Kännetecken/indata 

Modell/nomogrammetod för hela vägnät bestående av gaturum och öppna vägar. Använder en 
vindhastighet (0.4 m/s) som dimensionerande meteorologisk indata. Emissionsmodul ingår. 

 

3. Utdata 

Maximala timmedelhalter av CO, NO2 och PM10. Emissioner av CO, CO2, NOx, PM10, CO2. 

 

4. Tillämpningsområde 

Luftföroreningsstudier för utsläpp från trafik i vägnät bestående av öppna vägar och gaturum. 

 

5. Modell beskrivning/sammanfattning 

ROADAIR är en modell för luftföroreningar från vägtrafik, som kan användas för vägnät 
bestående av öppna vägar och gaturum. Modellen beräknar emissioner av CO, CO2, NOx, 
PM10, CO2 .Utsläppsfaktorerna för CO och NOx (g/km) beror av fordonssammansättning,  
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hastighet och vägens lutning. Modellen beräknar halter av CO, NO2, och PM10. I gaturummet 
används OPSM modellen och den Nordiska Beräkningsmodellen för Bilavgaser. För öppna 
vägar används en för norska förhållanden anpassad version av HIWAY-2 modellen.  

 

6.Validering 

De modeller som metoden baseras på har testats mot olika data i Norge och Danmark. 

 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

PC med ett Windowsbaserat användargränssnitt. 

 

8. Referenser 

Toennesen D.och Larssen S., 1997. Programdokumentasjon VLUFT versjon 4.0. NILU, 
TR../97. 
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1. Grundläggande information 

 

Modellens namn: 

 UDMS-FMI 

Institut: 

Finnish Meteorological Institute 

Kontaktperson: 

 Ari Karppinen 

Adress: 

 FMI 

 Sahaajankatu 20 E 

 SF-00810 

 Helsinki 

 Finland 

Telefon nr: 

 + 358 0 758 11 

E-mail: 

Ari.Karppinen@fmi.fi 

  

URL: 

http://www.fmi.fi/ 

 

2 . Kännetecken/indata 

Modern Gaussisk spridningsmodell för punkt-, linje-, yt- och volym källor. Tidseriemodell 
med timvisa meteorologiska data. Spridningsprocesser beskrivs via grundläggande 
gränsskiktsparametrar.  

 

3.Utdata 

Timvisa halter, medelvärden och percentiler. Meteorologiska data och statistik. 

 

4. Tillämpningsområde 

Luftföroreningsstudier för utsläpp från trafik och industrier. Stads- och trafikplanering. 
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5. Modell beskrivning/ sammanfattning 

Modell systemet innehåller: 

• En Gaussisk spridnings modell, som kan behandla ett stort antal olika källor. 

• En modern meteorologisk preprocessor. 

Spridningsmodellen är en integrerad urbanskalig modell, som inkluderar olika källtyper 
(punkt, linje, yt och volym källor). Metod för  kemisk transformation (av NO2) och deposition 
är inkluderade. Rutin meteorologiska data bearbetas via en meteorologisk pre-processor för 
analys av grundläggande gränsskikts parametrar. 

 

6. Validering 

Modellen har validerats mot mätdata i Helsingfors och andra städer i Finland t.ex. Turku. 

 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

Cray X-MP superdator 

 

8. Referenser 

Karppinen, A., Kukkonen, J., Nordlund, G., Rantakrans,E. and Valkama, I., 1998. A 
dispersion modelling system for urban air pollution. Finnish Meteorological Institute, 
Publications on Air Quality 28. Helsinki, 58 p.  

 

Karppinen, A., Kukkonen, J., Konttinen, M., Rantakrans,E., Valkonen, E., Härkönen, J., 
Koskentalo, T. and Elolähde, T., 1997. Comparison of dispersion model predictions and the 
results from an urban air quality measurement network. In: Power, H., Tirabassi, T., and 
Brebbia, C. A. (eds.). Air Pollution V. CMP,Southampton, pp. 405-411.  

 

Karppinen, A., Kukkonen, J., Konttinen, M., Härkönen, J., Valkonen, E. , Rantakrans, E., 
Koskentalo, T., and Elolähde, T., 1998. The emissions, dispersion and chemical 
transformation of traffic-originated nitrogen oxides at the Helsinki metropolitan area. 
International Journal of Vehicle Design, Vol. 20, Nos. 1-4 131-136.  

 

Karppinen, A., Kukkonen, J., Konttinen, M., Härkönen, J., Valkonen, E., Koskentalo, T., 
Elolähde, T., 1998. Development and verification of a modelling system for predicting urban 
NO2 concentrations. In: Gryning, S.-E. and Chaumerliac, N. (eds.), Air pollution modelling 
and its application XXII, NATO, Challenges of Modern Society, Volume 22. New York and 
London, pp. 567-574.  
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EnviMan 

1. Grundläggande information 

Modellens namn: 

EnviMan 

Modell version och status: 

Version 2.0, April 2001 

Företag: 

OPSIS AB 

Kontakt person: 

Peter Frieberg/Håkan Törnevik/Peter Appelquist tel: 046 722500 

Adress: 

OPSIS AB  

Box 244 

244 02 Furulund 

Sverige 

Telefon nr: 

046 722 500 

Fax nr: 

046 722 501 

E-mail: 

peter.frieberg@opsis.se 

hakan.tornevik@opsis.se 

peter.appelquist@opsis.se 

URL: 

http://www.opsis.se 

 

2 . Kännetecken/indata 

EnviMan är ett moduluppbyggt system för luftmiljöövervakning samt planering.   

Systemet består av följande moduler: 

a) ComVisioner. Modul för datainsamling från mätstationer, automatisk validering sam 
lagring i databas. F.n. existerar c:a 15 olika mätinsamlings-protokoll (de vanligaste på 
marknaden; t.ex. Campbell, API… ). 

b) Reporter. Modul för dataanalys samt datapresentation i diagram och tabeller. Varje 
genererat diagram/tabell kan sparas som en mall (”Command”) som därefter kan 
tidstyras varvid rapporter kan genereras automatiskt (dygn/vecka/månad etc.)   
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c) Importer/Exporter. Modul för automatisk import/export från extern databas/fil. 
Inbyggd FTP. Olika protokoll för alternativa databaser/filformat utvecklas på 
beställning. 

d) Forecaster. Prognosmodul för korta prognoser av luftföroreningshalter i urban miljö. 
Kräver indata: Historiska väderdata och luftföreningsdata (minst 13 månader) samt en 
väderprognos för de närmaste dygnet. Prognosen är baserad på en matematisk/ 
statistisk modell som är adaptiv. 

e) SiteBuilder. Modul för automatisk uppladdning av rapporter (tabeller/grafer) som 
genererats i Reporter till web-sidor på Internet. 

f) Mapper. Modul för import av Geografiska data (även attributdata) till EnviMan-
systemet. Stödjer de vanligaste importformaten (t.ex. ESRI-Shape/AutoCad DXF/ 
MapInfo MID/MIF). Innehåller även kartediteringsfunktioner. 

g) Emissioner. Dynamisk emissionsdatabas integrerad med kartpresentation. Stödjer 
manuell inläggning samt import via kalkylark såväl som direktimport från kartor 
(tolkning av kartinformation och/eller attribut). Simuleringsfunktion samt export i 
GIS-format/ grafiska format (JPEG m.m.) eller kalkylark. Emissioner stödjer källtyper 
Punktkälla/arekälla/Linjekälla/ gridkälla. 

h) Planner. Modul för spridningsmodellering. Planner är integrerad med Emissioner och 
kan köras mot emissionsdatabaser som lagts upp i Emissioner. 

 

3.Utdata 

Utdata från spridningsmodellerna kan erhållas som timvisa data och/eller 
tidsmedelvärden/extremhalter enligt gällande krav i EU-lagstiftning och den svenska MKN.  

 

4. Tillämpningsområde 

Systemet används för stads- och trafikplanering samt för nära realtidsövervakning av 
luftmiljön och för att generera korta prognoser av luftmiljön. Systemet kan även användas för 
allmänna luftmiljöstudier.  

 

5. Modell beskrivning/ sammanfattning 

EnviMan Planner innehåller följande modeller:  

a) AerMod (nästa generationen gaussisk spridningsmodell från AMS/USEPA). En 
fullständig beskrivning av modellen kan hämtas på USEPA’s webplats.  

b) OSPM (Operational Street Pollution Model – Risö laboratoriet, beskriven på annan 
plats i denna katalog) 

 

EnviMan Forecaster innehåller en matematisk adaptiv modell som utförligt beskrivs i 
manualen för EnviMan. Kan beställas från OPSIS AB 
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6. Validering 

För en allmän validering av spridningsmodellerna hänvisas till dokumentation av modellerna 
AERMOD samt OSPM. Systemet och de ingående modellerna i samverkan med 
emissionsdatabaser och väderdata/väderprognoser valideras f.n. mot mätdata från Göteborg.  

 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

EnviMan är avsett att köras under Windows (95/98/Me/Nt4/2000) och är både avsett för 
nätverksinstallation såväl som installation i enstaka dator. 

Samtliga moduler är uppbyggda som COM-object och kan därför enkelt samverka med de 
vanliga office-programmen på marknaden. 

 

8. Referenser 

EnviMan datainsamling/rapportering finns installerat på flera hundratal platser, medan 
kompletta system inkluderande spridningsmodellering finns installerade på ett tjugotal.  I 
Sverige hänvisas främst till Göteborgs kommun samt Eskilstuna, Helsingborg Lund samt 
Halmstad. 
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MISKAM 

1. Grundläggande information 

Modellens namn: 

 MISKAM vilket står för Microscale Climate and Dispersion Model 

Modell version och status: 

 MISKAM - Version 6.4 

Institut: 

 IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Kontakt person: 

 Marie Haeger-Eugensson 

Adress: 

 Box 5302, 400 14 Göteborg 

Telefon nr: 

  031-725 62 41 

Fax nr: 

  031-725 62 90 

E-mail: 

 marie.haeger@ivl.se 

URL: 

 http://www.ivl.se/ 

2 . Indata 

Modellen hanterar olika typer av emissioner. Den används mestadels för beräkning av 
linjekällor (vägemissioner) men kan även beräkna punktkällor och ytkällor. För indata krävs 
bl.a. emissioner (eller om trafikemissioner skall beräknas, trafikflödesinformation), 
tredimensionell information av bebyggelse (i form av en sk. shape-, eller dxf-fil (AutoCAD)) 
samt meteorologisk information m.m. 

3.Utdata 

Från spridningsberäkningen kan man välja att presentera utdata som årsmedelvärde samt 
valfria percentiler (90-, 98-timme och dygn) eller högsta timmedelvärde etc av 
föroreningshalter för respektive parameter. Resultaten presenteras som haltkartor i markplan, 
men kan även presenteras för vertikalt högre liggande luftlager. Med denna modell kan även 
korttidshalter beräknas för att användas vid exempelvis luktbesvärsundersökningar.  

4. Tillämpningsområde 

MISKAM kan användas för beräkning av lufthalter för olika typer av föroreningar främst i 
mikro- (i ett enskilt gaturum/kvarter) till lokal skala (hel tätort). Eftersom modellen beräknar 
ett tredimensionellt vindfält från markplan till 100-tals meter upp lämpar sig den mycket bra 
för spridningsberäkningar i såväl gaturum som i villaområden med småskalig uppvärmning.  
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Beräkningarna kan, genom att resultatet integrereras i GIS-system, även användas för 
exponeringstudier och annan geografisk analys. 

5. Modell beskrivning/ sammanfattning 

Traditionella spridningsmodeller (Gaussiska eller Eulerska) beräknar endast spridning av 
luftföroreningar ner till taknivå i tätbebyggt område. För att beräkna haltnivåer ner till 
markplan (där människor vistas) i tätbebyggt område samt med hög geografisk upplösning, 
erfordras modeller där tredimensionella marknära strömningsförhållanden tas hänsyn till. 

MISKAM-modellen är en icke-hydrostatisk tredimensionell dispersionsmodell där vind- och 
haltfördelningen beräknas med hög upplösning i allt från gaturum och vägavsnitt till kvarter 
eller del av städer. Modellen simulerar strömningsmönster runt bl.a byggnader på ett 
realistiskt sätt genom att använda tredimensionella rörelseekvationer samt inkluderar 
trafikinducerad turbulens. Modellen tar även hänsyn till horisontell transport (advektion), 
samt sedimentation och deposition.  

MISKAM är speciellt anpassad för användning i planeringsprocesser av nya vägdragningar 
eller nybyggnation i urbana områden.  

Modellen är utvecklad av Institut für Physik der Atmosphäre of the University of  Mainz. 

6. Validering 
Modellen har validerats i både Tyskland (www.dmu.dk/atmosphericenvironment/trapos/cfd-
wg.htm), Frankrike och Danmark med gott resultat.  

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

Windows NT eller Windows 2003 

8. Referenser 

Eichhorn, J. (1996): Validation of a microscale pollution dispersal model. 

539-548. (www.dmu.dk/atmosphericenvironment/trapos/cfd-wg.htm) 

Ketzel et. al. (2000) "Comparison of Numerical Street Dispersion Models with Results from 
Wind Tunnel and Field Measurements ". Environ. Monit. Assess. Vol. 65 No. 1-2. 

Lohmeyer et al. (2000) "The Draft of the New German Guideline VDI 3782/8 to Model 
Automobile Exhaust Dispersion". Environ. Monit. Assess. Vol. 65 No. 1-2. 

 

Olesen et, al. (2007) "OML: Review of model formulation". NERI Technical Report No. 609. 
(http://www2.dmu.dk/Pub/FR609.pdf). 
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TAPM 

2. Grundläggande information 

 

Modellernas namn: 

 TAPM vilket står för The Air Pollution model 

Modell version och status: 

 TAPM - Version 3.3, 2007 

Institut: 

 IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Kontakt person: 

 Marie Haeger-Eugensson 

Adress: 

 Box 5302, 400 14 Göteborg 

Telefon nr: 

  031-725 62 41 

Fax nr: 

  031-725 62 90 

E-mail: 

 marie.haeger@ivl.se 

URL: 

 http://www.ivl.se/ 

2 . Indata TAPM-modellen 
Stor valmöjlighet för hantering av olika typer av emissioner. Modellen hanterar punktkällor, 
linjekällor (både lokaliserade på mark och upphöjda t.ex. för fartygs- och 
flygplansemissioner), ytkällor, volymkällor. I modellen tas hänsyn till topografi, 
markanvändning, havstemperaturer, markfuktighet, storskalig meteorologi m.m. 
Meteorologiska indata genereras av modellen, varför ingen meteorologisk indata krävs. 

3.Utdata 

Från spridningsberäkningen kan man välja att presentera utdata som årsmedelvärde samt 
valfria percentiler (90-, 98-timme och dygn) av föroreningshalten för respektive parameter. 
Resultatet kan presenteras som timmedelvärden, medelvärde för hela perioden, högsta 
timmedelvärde etc. Resultaten presenteras både som haltkartor och i tabellform med 
timmedelvärden eller högsta tiominutersmedelvärdet (för att användas vid exempelvis 
luktbesvärsundersökningar).  
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4. Tillämpningsområde 

TAPM kan användas för beräkning av luftkvalitet för olika former av utsläpp från lokal skala 
(runt exv. enskild industri) till mesoskala (helt län). Beräkningarna kan genom att resultatet 
integreras i GIS-system även användas för exponeringsstudier och annan geografisk analys. 

Modellen används även för att beräkna optimering av skorstenshöjder samt för beräkning av 
meteorologiska parametrar. 

5. Modell beskrivning/ sammanfattning 

TAPM är en prognostisk modell utvecklad av CSIRO Australien (motsvarande SMHI i 
Australien). I modellen sker mesoskaliga beräkningar av vindfältet och andra meteorologiska 
faktorer med timupplösning baserat på havstemperatur, topografi, markanvändning och 
synoptisk (storskalig) vind och väder för olika regioner. På detta sätt får man fram den 
marknära lokalspecifika meteorologin utan att behöva använda platsspecifika meteorologiska 
observationer. Modellen kan utifrån detta beräkna lokala vindflöden, så som sjö/landbris och 
terränginducerade flöden (t.ex runt berg), temperaturavtagandet med höjden, 
blandningshöjder m.m. mot bakgrund av den storskaliga meteorologin. Med hjälp av detta 
beräknade tredimensionella vindfält simulerar modellen spridningen av gaser, partiklar och 
aerosoler från utsläppskällor. Detta görs genom en Eulers gridmodul, en "plume rise" modul 
samt en Lagransk partikelmodul. Vid spridnings- och depositionsberäkningar tar modellen 
hänsyn till vissa kemiska processer i luften främst knutna till transportrelaterade emissioner. 
Modellen inkluderar bl.a. fotokemi i gasfas samt gas- och vattenfasreaktioner av svaveldioxid 
och partiklar. Övriga kemiska processer, exv. runt petrokemisk industri, kan läggas in i 
modellen  men behandlas på ett enklare sätt. 

6. Validering 

Modellen har validerats i både Australien och USA (Hurley m.fl. 2005), och IVL har också 
genomfört validering för svenska förhållanden (Chen m.fl. 2002; Chen och Johansson 2003). 
Resultaten visar på mycket god överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta värden. 
Mer detaljer om modellen kan erhållas via http://www.cmar.csiro.au/products/index.html.  

Beräkningsplattform och användargränssnitt 

Windows NT eller Windows 2003 

8. Referenser 

Chen m.fl. 2002, IVL-rapport L02/51 "Application of TAPM in Swedish West Coast: 
validation during 1999-2000". 

Chen och Johansson (2003). Temperaturens höjdberoende. En studie i Indalsälvens 
avrinningsområde. SMHI no.88. 

Hurley m.fl. (2005). The Air Pollution model (TAPM) ver.3 Part 2, Summary of some 
verification studies. CSIRO. Australia. 
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1. Grundläggande information 

 

Modellens namn: 

VEDAIR 

Modell version och status: 

Version 1.0 2007 

Institut: 

Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

Kontakt person: 

Gunnar Omstedt 

Adress: 

SMHI 

601 76 Norrköping 

Telefon nr: 

011 495 84 46 

Fax nr: 

011 495 80 01 

E-mail: 

Gunnar.Omstedt@smhi.se 

Hemsida: 

www.luftkvalitet.se 

2 . Kännetecken/indata 

Ett Internet verktyg för bedömning av luftkvalitet vid småskalig biobränsleeldning. Kopplat 
modellsystem med flera olika modeller på olika geografiska skalor: regionalt, urbant och 
lokalt. Lokala modeller för punkt- och vägtrafikkällor. 

3.Utdata 

Emissioner och halter  

4. Tillämpningsområde 

För bedömning av luftkvalitet i områden med småskalig biobränsleeldning 

5. Modell beskrivning/ sammanfattning 

Beräkningar görs med hjälp av ett kopplat modellsystem på liknande sätt som SIMAIR. 
Skillnaden mellan VEDAIR och SIMAIR är bl.a. att olika lokala modeller används. VEDAIR 
använder två lokala modeller baserat på SMHIs Dispersionsmodell. Bägge är så kallade 
Gaussiska spridningsmodeller, den första behandlar utsläpp från skorstenar och den andra 
utsläpp från vägtrafik. I vägtrafikdelen beräknas föroreningshalter från ändliga linjestycken 
och kompletterar därigenom SIMAIRs vägmodell. Beräkningar kan göras för komplicerade 
geometriska former som vägkorsningar och rondeller. För att beskriva spridningsprocesserna 
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används similaritetsteori. Vind, turbulens och spridning beräknas som funktion av 
turbulensparametrar som friktionshastighet, sensibelt värmeflöde och gränsskiktets höjd. 
Similaritet gäller framförallt under instabila, neutrala och svagt stabila atmosfäriska 
förhållanden. För starkt stabila förhållanden och vid låga vindhastigheter då turbulensen är 
svag domineras spridningen av horisontella vindriktningsfluktuationer (meandering) orsakat 
av bl.a. tvådimensionella mesoskaliga horisontella virvlar genererade av gravitationsvågor, 
terrängen m.m. Den laterala turbulensen beskrivs då med hjälp av empiriska uttryck och 
hänsyn tas till plymspridning som kan bero på vindriktningens variation timme för timme. En 
enkel fotokemisk modell har också införts i modellerna för beräkning av NO2.  

6. Validering 

Mot data från Lycksele. Vägtrafikmodellen mot data från E4:an norr om Stockholm. 

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

Linux-server som kan nås via www.luftkvalitet.se 

8. Referenser 

VEDAIR- ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet vid småskalig biobränsleeldning. 
Modellbeskrivning och slutrapport, mars 2007. SMHI-rapport. 
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1. Grundläggande information 

 

Modellens namn: 

 SIMAIR 

Modell version och status: 

 Version 1.0, uppdaterad till 2004 års emissioner och halter 

Institut: 

 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 

Kontaktperson: 

 Lars Gidhagen 

Adress: 

 SMHI 

 SE-601 76 Norrköping 

Telefon nr: 

  011 - 495 80 00 

Fax nr: 

  011 - 495 80 01 

E-mail: 

 lars.gidhagen@smhi.se 

URL: 

> http://www.luftkvalitet.se/ 

 

2. Kännetecken/indata 

Ett Internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Kopplat modellsystem 
med flera olika delmodeller på olika geografiska skalor: regionalt, urbant och lokalt. Lokala 
modeller för vägtrafikkällor. 

Emissionsdata 

Trafiken på väglänkar i det statliga och kommunala vägnätet har tagits fram för hela Sverige. 
Trafikuppgifterna är baserade på data från NVDB (vägnät och trafikflöden) samt skattat 
trafikarbete i SAMPERS efterfrågematriser, vilka har kalibrerats mot statliga och kommunala 
trafikräkningar. Trafiken är uppdelad på personbilar och tung trafik.  

Emissionerna beräknas med modellen ARTEMIS för en defaultfördelning mellan lätta/tunga 
fordon och bränsletyper för år 2004 samt för en klassificering av vägnätet som tolkats ur data 
från NVDB. 

För övriga källor (energi, industri, transport m.m.) används geografiskt fördelade emissioner 
från SMED, som tagits fram inför Sveriges rapportering till UNECE. Den geografiska 
fördelningen görs med 1 km upplösning för hela Sverige. 
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Meteorologiska data 

Mesoskaliga meteorologiska analyser görs operationellt på SMHI inom det s k MESAN-
systemet. Analyserna omfattar samtliga på SMHI tillgängliga data från manuella och 
automatiska stationer. Där ingår även Vägverkets VVIS-stationer samt radar- och 
satellitinformation m.m. MESAN-analyser görs dels i realtid med de observationer som är 
tillgängliga i realtid, dels en månad i efterhand med en klimatversion av MESAN, som är 
baserad på alla typer av observationer, som då också är kvalitetsgranskade. Data från Klimat-
MESAN lagras med 11 km upplösning över hela Sverige. 

I SIMAIR utnyttjas de meteorologiska analyserna från Klimat-MESAN för var tredje timme 
till den regionala modellen MATCH-Sverige samt, efter interpolering till 1 km upplösning, 
till den urbana spridningsmodellen och de lokala spridningsmodellerna. Meteorologiska data 
består här av timvisa data för vind, temperatur, molnighet, globalstrålning, gränsskiktshöjd, 
sensibelt värmeflöde och friktionshastighet.  

Topografiska data 

I den regionala spridningsmodellen används topografiska och fysiografiska data samt 
markskrovlighet med 11 km upplösning. Fysiografidatabasen innehåller information om 
markanvändning uppdelat på vattenyta, skog, öppen mark och stadsbebyggelse. 

Randvärden 

Långdistansbidraget till regional bakgrundshalt beräknas med MATCH-Europamodellen, som 
är en fotokemimodell. Modellupplösningen är 44 km. I beräkningarna av PM-10 ingår 
dessutom modellkörningar på europaskala med MATCH-havssaltmodell och MATCH-
primärpartikelmodell (PPM).  

Det nationella bidraget till bakgrundshalterna beräknas med MATCH-Sverigemodellen. Som 
indata används ozonhalter beräknat med MATCH-Europamodellen. MATCH-
Sverigemodellen körs på en hög horisontell upplösning om 11 km. Bakgrundshalten av PM-
10 beräknas med en tvådimensionell variationell dataassimilation som tar hänsyn till 
sekundära inorganiska partiklar (beräknat med MATCH-Europamodellen), havssalt och PPM, 
samt PM-10-mätningar från svenska bakgrundsstationer.  

I MATCH-Europamodellen används EMEP expertemissioner för NOx, SOx, NH3, NMVOC, 
CO, primärt emitterad PM-2.5 och primärt emitterad (PM10-PM2.5). 

3. Utdata 

Utdata kommer i form av:  

• Halter (masskoncentration) av luftföroreningar på väglänkar, i gaturum eller i urban 
bakgrund, både som årsmedelvärde och som extremvärden i form av utvalda 
percentilmått 

• Utvärdering i form av jämförelse med miljökvalitetsnormerna och tillhörande 
tröskelvärden 

• Tidsserier i Excel vid enskilda gator/vägar för halter och emissioner m.m. 

• Relativt bidrag av olika källområden (internationellt/nationellt/urbant/lokalt) till total 
halt 

• Total utsläppsmängd från källorna under beräkningsperioden 

• Data kan lämnas i GIF, PDF, Excel eller Shape-format för export till andra program. 
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4. Tillämpningsområde 

SIMAIR är ett internetverktyg för bedömning av luftkvalitet i vägars närområde. Systemet 
sammanställer information om emissioner, meteorologi och spridning från alla relevanta 
källor fram till vägnätet i en kommun. Systemet är avsett för partiklar, kvävedioxid, bensen 
och kolmonoxid. Simair uppdateras med data för ett år i taget, med en eftersläpning på 1-2 år. 
Scenarion för år 2010 och 2020 finns inlagda i systemet. 

För varje väglänk finns information lagrad om trafikmängd, fordonssammansättning, 
vägbredd, hastighet m.m. från Vägverkets nationella vägdatabas. Användaren kan själv 
korrigera den befintliga informationen för bättre modellberäkningar.  

Genom att klicka på en väglänk startar en avancerad modellberäkning, som visar om 
miljökvalitetsnormen för ett ämne riskerar att överskridas eller ej. Totalhalten delas upp i 
föroreningsbidrag från utlandet, övriga Sverige, kommunen i sin helhet och från trafiken på 
den aktuella väglänken.  

5. Modellbeskrivning/ sammanfattning 

Modellsystemet, som har utvecklats gemensamt av SMHI och Vägverket, består av en 
emissionsdatabas för vägnätet i kommunen samt av flera olika kopplade beräkningsmodeller. 

På den lokala skalan används modellen OSPM för beräkning av halter i gaturum samt 
OpenRoad för beräkning av halter vid friliggande vägar. OSPM beskrivs på annan plats i 
Appendix. OpenRoad är en gaussisk modell för linjekällor. Ett fotokemiskt reaktionsschema 
för kväveoxider används i OpenRoad. 

På den urbana skalan används modellen BUM (Background Urban Model), som är en 
adjungerad modell för sammanvägning av urbana bakgrundshalter från marknära källor med 1 
km upplösning. För högre utsläpp används den gaussiska spridningsmodellen för punktkällor, 
som närmare beskrivs för modellen Dispersion (som beskrivs på annan plats i Appendix). Den 
adjungerade ansatsen i BUM bygger på en bestämning av influensområdet uppströms en 
receptor. 

På den nationella skalan används MATCH-Sverige, som är en regional atmosfärskemisk 
spridningsmodell; ett system för dataassimilation av koncentrationer i luft och nederbörd samt 
ett system för objektiv analys av meteorologiska data. MATCH beskrivs på annan plats i 
Appendix. 

På europaskalan används MATCH-Europa, som är en fotokemisk spridningsmodell. MATCH 
beskrivs på annan plats i Appendix. 

Beräkningarna på urban, nationell och europaskala görs i förväg på SMHI och resultaten 
lagras som ett modellår med timvisa data i systemet. Via Internet kan Simairanvändaren ändra 
på lokala indata och utföra beräkningar med de lokala modellerna. Beräkningarna görs på en 
server på SMHI och resultaten sammanställs med förberäknade haltbidrag och skickas över 
till användaren i Explorer och Java. 

Upplösning 

Tidssteget i modellen är en timme. Den totala beräkningsperioden är ett år i taget. 

Beräkningarna utförs på väglänkar 2 m över mark på valfritt avstånd upp till 100 m från 
vägen eller i gaturum 3 m över mark och 2 m från fasad. I gaturum görs beräkningarna mitt på 
kvarter. 
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6. Validering 

SIMAIR har validerats mot mätdata över NO2 och PM-10 i gaturum och i taknivå från 
Uppsala 2001. För medelvärden och percentiler är det en god överensstämmelse mellan 
beräknade och uppmätta halter. I taknivå var korrelationen mellan uppmätta och beräknade 
dygnshalter 0.72 och i gaturum var korrelationen för timvärden 0.58. 

SIMAIR har även validerats mot mätdata över PM-10 på tre gator i Stockholm 2003. Även i 
denna studie, som har skickats för publicering i Atmospheric Environment, var 
överensstämmelsen god för medelvärde och percentiler samt antal dagar över 50 µg/m3. 
Korrelationen mellan uppmätta och beräknade dygnsvärden var 0.59-0.66 för de tre gatorna.   

7. Beräkningsplattform och användargränssnitt 

PC eller arbetsstation. Programmet körs i MS Explorer och Java uppkopplat via Internet mot 
en beräkningsserver på SMHI. 

8. Referenser 

SIMAIR: Modell för beräkning av luftkvalitet i vägars närområde – Slutrapport mars 2005. 
SMHI Rapport 2005-37. 

Utvärdering av SIMAIR: En förstudie. Slutrapport för Naturvårdsverket,  
avtal 503 0406. SMHI och IVL 2005. 

SIMAIR: Första driftåret 2005. Slutrapport för Naturvårdsverket. SMHI och Vägverket 2006.  

Luftföroreningar i svenska tätorter 2005, 2010 och 2020. Slutrapport för Naturvårdsverket. 
Vägverket och SMHI 2007.  

SIMAIR – Evaluation tool for meeting the EU directive on air pollution limits. L. Gidhagen, 
H. Johansson and G. Omstedt. Submitted to Atmospheric Environment March 2007. 
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Exempel på leverantörer av reningsutrustning för rening av lukt och VOC 
 
Leverantör Exempel på teknik Hemsida 

BBK bio airclean A/S Biofilter www.bbk.dk 

Christian Berner AB Absorption www.cbab.se 

CLAIRS Lindum Ressurs &  
Gjenvinning A/S 

Adsorption på kolfilter, 
Biofilter 

www.clair.no 

Colasit Scandinavia AB  www.colasit.se/ 

Kavansa AB Absorption, Adsorption på 
kolfilter, Biofilter, 
Bioskrubber 

www.voccleaning.com 

Lesni A/S Absorption, Adsorption på 
kolfilter, Förbränning 

www.lesni.dk 

Läckeby Biofilter www.lackebywater.se/sv 

Megtec Systems AB Förbränning, Adsorption på 
kolfilter, Bioskrubber 

www.megtec.com 

MT-Scandinavia AB Absorption, Adsorption på 
kolfilter 

www.mtgruppen.no 

Mölnbacka Industri AB Adsorption på kolfilter, 
Förbränning 

www.miab-voc.se 

Rosroca Internacional S L Biofilter www.rosroca.de 

VOC Technology Absorption, Adsorption på 
zeoliter, Förbränning 

www.swingtherm.com 

YIT Vatten och Miljöteknik Absorption, Adsorption på 
kolfilter, Biofilter 

www.yit.se 

Zeotech AB Adsorption på zeoliter, 
Förbränning 

Saknas 

 
Ovanstående information har sammanställts under 2008 och utgör inte någon fullständig 
förteckning över vilka leverantörer som finns på markanden. Informationen är dessutom en 
färskvara som snabbt kan bli inaktuell. 


