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Abstract 
 
Modelling of emissions from fires 
 
Traditionally fires have been connected with losses of life and property, and with costs 
for interruptions in production, etc. In recent years, increased attention has been paid to 
the fact that fires also potentially cause environmental problems. Emissions from fires can 
consist of numerous different species and can go to a variety of recipients (air, water, and 
soil) with a variety of effects to health and the environment. 
 
Estimates of emissions from fires are needed both to determine the local pollution near a 
fire and to calculate the total emissions within a certain region. It is difficult to perform 
representative sampling in connection with a real fire, due to both limited time and 
equipment availability and the varying conditions found in a real incident that are 
important when determining how to make the measurements and how to interpret the 
results. Well-equipped and well-defined experiments are often a good alternative to 
determine the emissions from a certain type of fire. However, a modelling tool for 
estimating the emissions would be useful, especially since large-scale fire tests together 
with extensive analyses demand resources that are not always available. 
 
To calculate emissions from combustion processes is very complicated and exact 
theoretical calculations are not possible for complex fuels and products. This is certainly 
true also for fires. Even before the start of the present project it was obvious that the 
planned emission models needed to be based on a combination of theoretical calculations 
and empirical data from different fires and fire tests. Empirical data have been collected 
within the project by performing fire tests and by summarizing existing data in the 
literature. 
 
The development of the emission models has followed a plan where the basis for the 
theoretical and empirical calculations was derived in parallel. In the table below, the 
principles of the work are outlined. A timeline going from the top to the bottom of the 
table can be imagined. 
 
 

Literature survey of existing studies of 
emissions. 

Planning, performance and evaluation of 
fire tests. 

Description of formation mechanisms for 
species emitted from fires. 

Development of modelling strategies (theoretical and empirical calculations, etc.). 
Development of strategies for the emission calculations (relations between different 

parameters to consider, etc.). 
Development of the emission model for fires. 

Basic testing and evaluation of the model.  
 
Different species in the fire gases are produced in different ways. To be able to calculate 
or estimate how much of each different species that is produced in a certain type of fire, it 
is important to have knowledge about the formation mechanisms. In general the emitted 
species can be divided into five groups: 
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• species that depend on the elementary composition of the burning material, 
• species that depend on the combustion conditions, 
• species that to a large extent depend on a combination of the two above 

explanations, 
• species that are not formed in the fire but where the fire causes the species to be 

released so that they can be found in the fire gases, run-off water and/or the fire 
debris, and 

• species that come from the extinguishing media. 
 
This division into different groups has been useful for the development of strategies for 
modelling emissions from fires. In addition to studies of formation mechanisms, a 
literature survey of analyses of emissions from fires has been performed. To supplement 
the existing data, fire tests were performed as part of the project. In the fire tests, 
electrical and electronics waste and used car tyres were used, since these materials were 
found to be important and interesting from an emissions point of view. When 
summarizing the literature data, the effect of ventilation and temperature on the emissions 
was given special attention. Based on the collated information, strategies for the 
modelling of emissions and calculations of individual species were developed.  
 
In the present report, a method is described outlining how to estimate emissions from 
fires. The different groups of emissions (e.g. inorganic gases, volatile organic compounds 
(VOC), polycyclic aromatic compounds (PAH), particles, and dioxins/furans) that could 
be of interest in relation to environmental effects from fires, are described and the 
knowledge on formation mechanisms for each group is presented.  
 
The results from the literature study are summarized, together with the relevant results 
from the performed fire tests with electric and electronic waste and used car tyres.  
 
The formation mechanisms have been used to select which important parameters to study, 
while the results from the fire tests have been used to develop models for the different 
groups of emissions. The models are mainly based on the equivalence ratio (e.g. the 
ventilation conditions), the temperature, and the composition of the burning material. The 
different sub-models developed were combined in a spreadsheet model to facilitate 
calculations. 
 
The calculated results from the developed model were compared to results from a test 
series with a furnished room. These tests were chosen since they were well-equipped tests 
regarding analyses, which were not used in the development of the individual emission 
models. No explicit information was given in the test report for the furnished room test 
concerning the actual equivalence ratio, but all the sub-models give correlating results 
and indicate an average equivalence ratio between 1.0 and 1.2. 
 
The ventilation is the parameter proven to have largest influence on the emissions. 
However, the formation of CO2 and HCl is mainly a function of the composition of the 
burning material and is not significantly affected by the ventilation. The emission of SO2 
is also to a large extent a function of the material composition even if a decreased 
availability of oxygen will lower the yield of SO2. One simplification in the model for 
these species is that maximum nominal yield for the species is used. The model 
calculations deviate somewhat from the experimental results. One reason for this could be 
the difficulty in estimating the composition of the material. There are also some other 
species that could be produced instead. This is discussed in more detail in the report.  
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Carbon monoxide (CO) is produced as a result of incomplete combustion. The formation 
of CO increases with decreased ventilation (decreased amount of oxygen available). The 
measured yield of CO in the fire test indicates an equivalence ratio of around 1.0. The 
effect of the average combustion temperature is relatively small. The model results for 
other species formed under conditions with shortage of oxygen (e.g. benzene, particles, 
total PAH, and Benzo(a)pyrene) show the same type of  results as for CO. The model, 
however, gives somewhat higher yields of total PAH and benzo(a)pyrene than was found 
in the experiment used for comparison. NH3 and HCN are other species formed when the 
available oxygen is limited. Again the same trends as for CO can be seen. The results 
indicates an equivalence ratio of around 1.2. 
 
In the project, a semi-empirical strategy was chosen for the modelling, where theoretical 
calculations were mixed with empirical data to obtain a practically useful model. This 
strategy has worked well. Some types of species are still not included in the model, e.g. 
dioxins, and further testing of the model is needed. However, the project has been a 
success and has shown the possibility to develop emission models for fires. 
 
 
 
Key words: emissions, fire, modelling, experiments, ventilation, equivalence ratio, PAH, 
particles, VOC, dioxins 
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Förord 
 
Föreliggande rapport utgör en delrapport och en underlagsrapport till forskningsprojektet 
”Emissioner från bränder - Metoder, modeller och mätningar”. Detta forskningsprojekt 
finansieras av Räddningsverket. Huvudprojektet utgörs av tre olika sammanhängande 
delar:  
 
1. Utveckling av beräkningsmodeller avseende emissionsuppskattningar för bränder. 

2. Spridningsberäkningar för emissioner från bränder till luft.  

3. Spridningsberäkningar för emissioner från bränder till mark och vatten.  

 
Denna rapport presenterar metoder och resultat från delprojekt 1. Delprojektet har utförts 
av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och av IVL Svenska Miljöinstitutet i 
samarbete.  
 
 
 
 
 



8 
 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Traditionellt har bränder förknippats med förluster av liv och egendom samt kostnader 
p.g.a. produktionsavbrott, förlorade marknadsandelar etc. På senare tid har även 
miljöproblemen i samband med bränder uppmärksammats. Detta beror dels på en 
generellt ökad miljömedvetenhet och strängare lagstiftning inom miljöområdet, dels på 
flera uppmärksammade miljöolyckor i samband med större bränder och/eller omfattande 
släckningsinsatser.  
 
Emissionerna från en brand (till luft, vatten och mark) kan bestå av ett stort antal ämnen 
av olika karaktär och med olika hälso- och miljöeffekter. Emissionerna kan ha negativa 
effekter både lokalt vid brandplatsen, i det geografiska närområdet, samt regionalt och 
globalt, då produkter till luften kan transporteras över stora avstånd. Relativt få mätningar 
har gjorts på emissioner från bränder och dessa är mycket sporadiska från skiftande 
brandtyper. Förbränningen är i högsta grad okontrollerad och svårigheterna vid en 
mätning av emissionerna betydande. 
 
Trots detta finns ändå behovet av emissionsuppskattningar (och hur emissionerna sprids i 
luft, vatten och mark) inom flera olika områden, t.ex. för att kunna bedöma vilka ämnen 
och hur mycket som bildas från ett enskilt brandobjekt, för att kunna uppskatta de totala 
emissionerna från bränder i en region eller i ett land, eller för att i förväg kunna bedöma 
riskerna vid en eventuell brand vid regional planering av olika områden. Även 
arbetsmiljöfrågor under släckningsarbete är av betydelse i dessa sammanhang.  
 
Då emissionsmätningar på verkliga bränder erbjuder stora svårigheter och behovet finns 
att kunna beräkna emissionerna från många olika typer av bränder återstår i princip 
alternativen att genomföra representativa brandförsök eller att beräkna emissionerna med 
hjälp av en datorbaserad emissionsmodell. Det finns flera fördelar med modeller, dels är 
det i de flesta fall en billigare arbetsmetod, dels kan man i modeller enklare studera olika 
fenomen med hjälp av parametervariation. Genom att variera olika parametrar kan man 
erhålla bättre förståelse för de ingående processerna och ökad kunskap om osäkerheter i 
den använda metoden.  
 
Att beräkna emissioner från förbränningsförlopp är mycket komplicerat och exakta 
teoretiska beräkningar är i praktiken inte möjliga att göra för komplexa bränslen eller 
produkter. Detta gäller i allra högsta grad även för bränder. Redan innan projektet startade 
stod det klart att emissionsmodellerna måste bygga på en kombination av teoretiska 
beräkningar och empiriska data från olika bränder och brandförsök. Empiriska 
emissionsdata har således tagits fram dels genom brandförsök inom ramen för detta 
projekt och dels genom en litteraturgenomgång av redan befintliga emissionsdata.  
 
Utvecklingen av emissionsmodellerna har följt en strikt plan där underlagen för de 
teoretiska och de empiriska beräkningarna har tagits fram parallellt. Nedanstående tabell 
visar översiktligt de arbetsprinciper som använts i projektet. Man kan tänka sig ett 
tidsförlopp som går uppifrån och ner i tabellen. 
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Litteraturgenomgång av befintliga 
emissionsstudier. 

Planering, genomförande och utvärdering 
av brandförsök. 

Beskrivning av bildningsmekanismer för 
olika emitterade ämnen vid bränder. 

Framtagning av modellstrategier (teoretiska eller empiriska beräkningar, etc.). 
Framtagning av strategier för emissionsberäkningarna (förhållanden mellan olika 

parametrar att beakta, etc.). 
Utveckling av emissionsmodellen för bränder. 

Grundläggande testkörning och utvärdering av modellen.  
 
Olika ämnen i brandgaserna bildas på olika sätt. För att kunna uppskatta/beräkna vilka 
ämnen som bildas och hur mycket som bildas, är det viktigt att studera 
bildningsmekanismerna för de olika ämnena som normalt förekommer i brandgaserna. 
Generellt kan man indela de emitterade ämnena i fem grupper: 
 

• ämnen som beror av de brunna materialens elementarsammansättning, 
• ämnen som beror av förbränningsbetingelserna, 
• ämnen som beror av en kombination av de båda ovanstående, 
• ämnen som inte bildas vid branden men där brandförloppet leder till att de frigörs 

och återfinns i plymen, askan och/eller eventuellt vatten efter släckning samt 
• ämnen som ingår i släckmedier. 

 
Denna indelning har varit en bra grund för utvecklingen av strategier för modelleringen 
av emissioner från bränder. Utöver bildningsmekanismerna för ett flertal olika ämnen har 
en litteraturgenomgång gjorts av befintliga mätningar av emissioner från bränder. För att 
komplettera befintliga data har även brandförsök genomförts inom ramen för projektet. 
Brandförsöken har genomförts på begagnade bildäck och elektronikskrot då dessa typer 
av bränder ansetts som både viktiga och intressanta ur emissionssynpunkt. Specialstudier 
har också gjorts av inverkan från brandventilationen och brandtemperaturen. Baserat på 
den framtagna basinformationen har sedan strategier tagits fram för utformningen av en 
brandmodell och för beräkningen av de olika emitterade ämnena.  
 
Projektet har haft ett brett angreppssätt och många olika ämnen har inkluderats i 
modellen. Den utvecklade emissionsmodellen är dock en försöksmodell och ett 
forskningsverktyg i sin nuvarande utformning.  
 
Alla matematiska modeller bör helst kunna verifieras och jämföras med verkligheten för 
att kunna bedöma hur bra modellerna är. I detta projekt har en försökskörning gjorts med 
den utvecklade modellen. Utgångspunkten har varit att göra en försökskörning på ett 
storskaligt brandförsök där mätningar också finns tillgängliga så att jämförelser med de 
uppmätta emissionerna skulle kunna göras. Samtidigt var målet att undvika resultat som 
låg till grund för de individuella emissionsmodellerna. Därför valdes ett rumsförsök. I 
studien "Fire-LCA Model: TV Case Study” utfördes brandförsök med ett möblerat 
vardagsrum inkluderande soffa, bord, bokhyllor med böcker, mattor, en TV-apparat m.m. 
Resultat från försöket med den svenska ”icke-flamskyddade” TV-apparaten (endast 
elektroniken var flamskyddad) har använts som mätreferens vid försökskörningarna i 
detta projekt. Försökskörningar har gjorts vid olika ventilationsgrader och vid olika 
brandtemperaturer.  
 
Ventilationsgraden är den parameter som har visat sig ha störst inverkan på emissionerna. 
Bildningen av CO2, SO2 och HCl är dock främst beroende av de brunna materialens 
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sammansättning och påverkas inte i någon nämnvärd utsträckning av ventilationsgraden 
eller brandtemperaturen. Modellberäkningarna avviker något i förhållande till 
brandförsöket. Detta beror troligen på att det är svårt att korrekt uppskatta 
sammansättningen på det brunna materialet. Vissa andra avvikelser kan också förekomma 
då andra ämnen kan bildas vilka innehåller de aktuella grundämnena, se vidare i kapitlen 
om bildningsmekanismerna. En förenkling är också att modellen för CO2 och SO2 
beräknar det nominella maxvärdet. 
 
CO bildas genom ofullständig förbränning. Bildningen av CO ökar med begränsad 
ventilation (minskande syrehalt). Mängden uppmätt CO från brandförsöket motsvarar här 
en ventilationsgrad (equivalence ratio, φ) av ca 1,0. Påverkan från brandtemperaturen är i 
detta fall liten. Modellresultaten från övriga parametrar som bildas vid underskott av syre 
genom ofullständig förbränning (bensen, partiklar, PAH, benso(a)pyren) visar på 
liknande modellresultat som för CO. Modellen visar dock en något högre skattning av 
PAH och benso(a)pyren än vad det aktuella brandförsöket indikerar. NH3 och HCN är 
ämnen som också bildas vid underskott av syre och är kvävets reducerade former i 
bränder. Modellen visar på samma tendens som CO. Mätresultaten indikerar här en 
ventilationsgrad på i medeltal ungefär 1,2 vid brandförsöket. Sammantaget pekar alla 
resultaten på en ventilationsgrad mellan 1,0 och 1,2. 
 
I projektet valdes en semi-empirisk strategi för modelleringen där teoretiska beräkningar 
blandades med empiriska mätdata för att skapa en praktiskt användbar modell. Denna 
strategi har fungerat väl i projektet och det har på detta sätt varit möjligt att ta fram en 
fungerande basmodell. Att utveckla en fullt fungerande emissionsmodell för bränder är 
givetvis en omfattande uppgift och det har därför inte funnits möjlighet, inom ramen för 
detta projekt, att fullt ut utveckla modellen. Några emissionsparametrar, t.ex. dioxin, är 
ännu inte inkluderade och modellen behöver testas och verifieras ytterligare. Projektet har 
dock varit mycket framgångsrikt i och med att det med all önskvärd tydlighet har visat att 
det är fullt möjligt att utveckla en praktiskt användbar emissionsmodell för bränder. För 
användning vid beräkning av nationella emissioner behövs också en utveckling göras för 
att kunna simulera emissioner från olika typer av bränder och därefter kombinera detta 
med den svenska brandstatistiken.  
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Nomenklatur 
 
a Korrelationskoefficient 
b Korrelationskoefficient 
c Korrelationskoefficient 
Cvent Kontrollerande faktor för NOx-produktionen beroende av 

ventilationsförhållandena (se Ekv. (57) och (59). 
d Korrelationskoefficient 
e Korrelationskoefficient 
f Korrelationskoefficient 
f() Funktion av 
g Korrelationskoefficient 
∆hc Värmevärdet för bränslet, d.v.s. förbränningsentalpin (MJ/kg) 
k Hastighetskonstanten för en kemisk reaktion (enhet beror på formatet hos 

reaktionen) 
M Molmassa (kg/kJ) 
R Symboliserar alkylgrupp 
T Temperatur (K) 
X Molfraktion (mol/mol) 
X Betecknar halogen (F, Cl, Br, I) 
y Massfraktion (kg/kg) 
Y Utbyte (kg/kg) 
YN,bränsle Massandel av kväve i bränslet (kg/kg) 

xSOSOY
3

 Massandelen av den totala mängden SOx som utgörs av SO3. 
 
Grekiska 
 
α Korrelationskoefficient 
φ Ventilationsförhållande (Equivalence ratio) 
λ Luftfaktor 
ξ Korrelationskoefficient 
 
Index 
 
i emitterat ämne i 
j bränsle j 
nom nominellt 
x Grundämne x 
 Anger antal atomer av visst grundämne i en molekyl 
uv Underventilerat 
vv Välventilerat 
 
Förkortningar och beteckningar 
 
ABS ABS-plast, vilket är en sampolymer med olika mängd akrylnitril-, butadien- 

och styren-monomer 
ATH Aluminiumtrihydroxid 
ATO Antimontrioxid 
B(a)P Benso(a)pyren 
BDE Bromerade difenyltrar 
CB Klorbensen (Chlorobenzene) 
CNBA Kloronitrobensosyra 
e.d. Ej detekterat 
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EPA Den amerikanska miljöskyddsstyrelsen (Environmental Protection Agency) 
EPS Expanderad polystyren 
FR Fire retarded (flamskyddad) 
GER Globala ventilationsförhållanden (global equivalence ration) 
HAP Hazardous air pollutants 
HBCD Hexabromocyklododekan 
HC Hydrocarbons (kolväten) 
HDPE Högdensitetspolyeten 
HRR Heat release rate (värmeutveckling) 
HX Vätehalogenid (X motsvarar här F, Cl, Br eller I) 
IARC International Agency for Research on Cancer 
IC Inhibitory concentration 
ICA Isocyanatsyra 
IR Infraröd 
LC Lethal concentration 
LCA Livscykelanalys 
NMHC Non-methane hydrocarbon 
Ny Nylon 
PAH Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (polycykliska aromatiska kolväten) 
PBB Polybromerade bifenyler 
PBDE Polybromerade difenyletrar 
PCB Polyklorerade bifenyler 
PBDD Polybromerade dibenso-p-dioxiner 
PBDF Polybromerade dibenso-p-furaner 
PCDD Polyklorerade dibenso-p-dioxiner 
PCDF Polyklorerade dibenso-p-furaner 
Phi Ventilationförhållanden (= φ) 
PHI Fenylisocyanat (Phenyl isocyanate) 
PIR Polyisocyanurat 
PMMA Polymetylmetakrylat (plexiglas) 
PP Polypropen 
PS Polystyren 
PUR Polyuretan 
PVC Polyvinylklorid 
SMED Svenska Miljöemissionsdata 
TBBPA Tetrabrombisfenol A 
TCDD 2,3,7,8-tetraklordibenso-p-dioxin 
TDI Toluenisocyanat 
TEQ Toxisk ekvivalens 
TMTM Tetrametyltiurammonosulfid 
VOC Volatile Organic Compounds (flyktiga organiska ämnen) 
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1 Inledning och bakgrund 
 
Traditionellt har bränder förknippats med förluster av liv och egendom samt kostnader 
p.g.a. produktionsavbrott, förlorade marknadsandelar etc. På senare tid har även 
miljöproblemen i samband med bränder uppmärksammats. Detta beror dels på en 
generellt ökad miljömedvetenhet och strängare lagstiftning inom miljöområdet, dels på 
flera uppmärksammade miljöolyckor i samband med större bränder och/eller omfattande 
släckningsinsatser.  
 
Emissionerna från en brand kan bestå av ett stort antal ämnen av olika karaktär och med 
olika hälso- och miljöeffekter. En grov uppdelning av påverkan från olika ämnesgrupper 
som är relevanta i brand- och miljösammanhang görs i tabell 1.1. 
 
Tabell 1.1 Exempel på emissioner med olika effekter på hälsa och miljö. 

Effekt Exempel på emissioner 

Akuttoxiska CO, HCN, sura gaser (t.ex. HCl, HBr), 
kväveoxider, aldehyder, isocyanater 

Bioackumulerbara, alternativt effekter på 
längre tid 

Dioxiner, PAH, PCB, aromater, partiklar, 
metaller, bromerade flamskyddsmedel 

Försurande HCl, SO2, kväveoxider 

Växthusgaser CO2, CH4, N2O 

Marknära ozon NOx, flyktiga organiska kolväten 
 
Emissioner från bränder har negativa effekter både lokalt vid brandplatsen, i det 
geografiska närområdet, samt regionalt och globalt, då produkter till luften kan 
transporteras över stora avstånd.  
 
Man kan grovt dela upp brandens hälso- och miljöeffekter i ett antal utsläppsområden: 
 
1. brandens närområde 
2. brandplymen 
3. plymens nedfallsområde 
4. släckvattnets utströmningsområde 
 
Relativt få mätningar har gjorts på emissioner från bränder och dessa är från skiftande 
brandtyper. Förbränningen är i högsta grad okontrollerad och svårigheterna vid en 
mätning av emissionerna betydande. Dessutom kan förhållandena variera mycket mellan 
olika typer av bränder. En parameter som är avgörande för bildningen av många ämnen är 
ventilationsgraden (tillgången på syre). Denna viktiga faktor saknas i många 
undersökningar. Sammantaget har detta medfört att kunskapen om bränders bidrag till 
emissionerna och dess inverkan på miljön har varit låg. Största delen av tillgänglig 
mätdata härrör från analyser utförda i samband med småskaliga brandförsök. Denna typ 
av data avspeglar dock inte verkliga förhållanden i alla situationer. 
 
Behoven av emissionsuppskattningar (och hur emissionerna sprids i luft, vatten och 
mark) finns inom flera olika områden, t.ex. för att kunna bedöma vilka ämnen och hur 
mycket som bildas från ett enskilt brandobjekt, för att kunna uppskatta de totala 
emissionerna från bränder i en region eller i ett land, eller för att i förväg kunna bedöma 
riskerna vid en eventuell brand vid regional planering av olika områden. Även 
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arbetsmiljöfrågor under släckningsarbete är av betydelse i dessa sammanhang. Den 
forskning som bedrivits avseende förbränningsprodukter från bränder har länge 
huvudsakligen inriktat sig på bestämning av huvudkomponenter som CO2 och CO samt 
vissa giftiga gaser som anses viktiga i brandens närområde såsom t.ex. HCN och HCl.  
 
Det finns emellertid ett behov av att på ett mera systematiskt sätt kunna uppskatta 
emissionerna från olika typer av bränder. För att kunna göra detta krävs kunskap om hur 
man kan koppla samman emissionsuppskattningar med utsläpp från verkliga bränder. Ett 
lämpligt alternativ eller komplement till sådana analyser är att genomföra storskaliga 
brandförsök under kontrollerade former där material, lagerkonfiguration, ventilation, 
släckningstaktik, släckmedel, etc. kan mätas och varieras. Sådan kunskap kan sedan 
användas till direkta emissionsuppskattningar eller för utveckling av emissionsmodeller, 
vilka i sin tur kan användas som indata till spridningsberäkningar. 
 
Det finns flera fördelar med modeller, dels är det i de flesta fall en billigare arbetsmetod, 
dels kan man i modeller enklare studera olika fenomen med hjälp av parametervariation. 
Genom att variera olika parametrar kan man erhålla bättre förståelse för de ingående 
processerna och ökad kunskap om osäkerheter i den använda metoden. Genom att ta ett 
helhetsgrepp om hela problemområdet kan man se hur olika modeller kan samverka och 
var det finns kunskapsluckor. Viktigt är dock att modeller valideras genom jämförelse 
med experimentell information innan de appliceras i för stor utsträckning. Detta har man 
delvis kunna göra inom detta projekt genom jämförelse mellan försök gjorda i ett tidigare 
projekt och beräkningar gjorda med de modeller som utvecklats här. 
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2 Metodöversikt 
 
Att beräkna emissioner från förbränningsförlopp är mycket komplicerat och exakta 
teoretiska beräkningar är inte möjliga att göra för komplicerade bränslen eller produkter. 
Detta gäller i allra högsta grad även för bränder. Det finns ändå ett behov av att kunna 
genomföra approximativa beräkningar av emissionerna. Dessa kan komma till 
användning vid t.ex. kontamineringsberäkningar från bränder, haltberäkningar av olika 
ämnen i omgivningsluften vid en brand eller vid emissionsuppskattningar av de svenska 
nationella emissionerna från bränder. Redan innan projektet startade stod det klart att 
emissionsmodellerna måste bygga på en kombination av teoretiska beräkningar och 
empiriska data från olika bränder och brandförsök. Empiriska emissionsdata har således 
tagits fram dels genom brandförsök inom ramen för detta projekt och dels genom en 
litteraturgenomgång av redan befintliga emissionsdata.  
 
Utvecklingen av emissionsmodellerna har följt en strikt plan där underlagen för de 
teoretiska och de empiriska beräkningarna har tagits fram parallellt. Tabell 2.1 visar 
översiktligt de arbetsprinciper som använts i projektet. Man kan tänka sig ett tidsförlopp 
som går uppifrån och ner i tabellen. 
 
Tabell 2.1 Schematisk beskrivning av arbetsgången för modelleringsarbetet. 

Litteraturgenomgång av befintliga 
emissionsstudier. 

Planering, genomförande och utvärdering 
av brandförsök. 

Beskrivning av bildningsmekanismer för 
olika emitterade ämnen vid bränder. 

Framtagning av modellstrategier (teoretiska eller empiriska beräkningar, etc.). 
Framtagning av strategier för emissionsberäkningarna (förhållanden mellan olika 

parametrar att beakta, etc.). 
Utveckling av emissionsmodellen för bränder. 

Grundläggande testkörning och utvärdering av modellen.  
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3 Förbränningsförlopp - grundläggande 
översikt 

 
Förbränning innebär en kemisk omvandling av ett material där kemisk energi frigörs i 
form av värme och elektromagnetisk strålning (t.ex. IR-strålning och synligt ljus). Den 
kemiska reaktionen äger vanligen rum i flamman. På det teoretiska planet finns sedan 
länge uppställda teorier och matematiska modeller som beskriver förbränningsförloppen i 
flamman t.ex. som gasrörelse, temperatur och koncentrationer. Förbränningsprocessen 
inkluderar både kemiska förlopp, termodynamiska förlopp och strömningsförlopp. Detta 
innebär att en matematisk beskrivning av ett förbränningsförlopp blir mycket komplicerat 
och möjligheterna till att uppställa och lösa ekvationerna relativt begränsade. De rent 
teoretiska studierna begränsas därför till enkla mycket renodlade förbränningssystem. I en 
praktisk applikation är det både svårt att ställa upp matematiska samband och att sedan få 
exakta data (som t.ex. hastighetskonstanter för alla reaktioner eller temperaturen i alla 
punkter i flamman) för att kunna bygga modellerna. Man är därför ofta hänvisad till mer 
eller mindre empiriska modeller.  
 
Vid brandförlopp handlar förbränningen till största delen om förbränning av fasta 
material och mera sällan om brand i flytande eller gasformiga ämnen även om detta 
givetvis också förekommer. Typiskt för en brand är också att den ofta involverar flera 
olika material samtidigt. Detta gör att en brand har vissa likheter med avfallsförbränning. 
Till skillnad från förbränning i olika förbränningsanläggningar är ett vanligt brandförlopp 
okontrollerat. Bränslet är inte finfördelat och lufttillförseln är ofta begränsad. Vid brand i 
vätskor (t.ex. oljeprodukter) sker brandförloppet över ytan på petroleumprodukten medan 
vid oljeförbränning i en förbränningsanläggning, en finfördelning av brännoljan sker 
varefter den blandas jämnt med förbränningsluft innan förbränning. Vid mera teoretiska 
studier av flammor talar man ofta om förblandade flammor (premixed flames) och 
diffusionsflammor. I en förblandad flamma är syre och bränsle redan blandat före 
antändning (t.ex. bensinmotor) medan i en diffusionsflamma, möter de brännbara gaserna 
syret i en flamfront (t.ex. dieselmotor eller stearinljus). En normal brand är vanligen av 
typen diffusionsflamma.  
 
Själva förbränningsförloppet startar ofta med en förgasning (pyrolys) av det brännbara 
materialet följt av en förbränning av den bildade gasfasen. Heterogen förbränning där de 
fasta materialet direkt oxideras existerar också. I dessa fall sker en direkt reaktion mellan 
den fasta ytan och oxiderande ämnen i gasfas som t.ex. O2, CO2 och H2O 
(koksförbränning). Dessa reaktioner leder dock oftast till bildning av CO som 
slutförbränns i gasfasen till fullt oxiderad CO2.  
 
Bränder innebär ofta en okontrollerad förbränning av många olika material samtidig, t.ex. 
vid en bostadsbrand. Inom avfallsförbränningsområdet har denna typ av förbränning 
studerats även om man vid avfallsförbränning har en mera kontrollerad förbränning än 
vid bränder. Förbränning av olika typer av specifika material, förutom bränslen, har också 
studerats i destruktionssammanhang och då med speciell fokus på farliga avfall som skall 
destrueras.  
 
Generellt kan sägas att en god förbränning krävs för att få låga emissioner av 
hälsovådliga ämnen. En god förbränning/utbränning kräver: 
 
• tillräckligt hög förbränningstemperatur, 
• tillräckligt lång uppehållstid vid den temperaturen, 
• högt syreöverskott samt 
• god omblandning av förbränningsgaserna, turbulenta förbränningsförhållanden.  
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Ju högre förbränningstemperaturen är desto effektivare är förbränningen och desto 
mindre är riskerna för oförbrända komponenter i rökgaserna och att miljöstörande ämnen 
bildas under förbränningen. Nedanstående tabell indikerar effekten av olika 
förbränningstemperaturer vid avfallsförbränning, se tabell 3.1. Uppehållstiden, vid 
tillräckligt hög förbränningstemperatur, måste också vara tillräckligt lång för att 
utbränningsreaktionerna skall hinna ske. Under uppehållstiden måste också 
syreöverskottet vara högt och gasomblandningen god för att ge goda reaktionsbetingelser.  
 
Dessa reaktionsförhållanden råder sällan eller aldrig vid bränder varför riskerna för 
bildning av miljöstörande ämnen är stora.  

 
Tabell 3.1 Översiktlig tabell indikerande olika avfallsförbränningstemperaturers 

inverkan. 

Förbränningstemperatur Användningsområde/effekt 
1100–1300 °C Denna temperatur behövs för att destruera t.ex. klorerade 

lösningsmedel och andra svårdestruerade ämnen.  
> 1200 °C Över denna temperatur kan kemiska bindningar brytas upp 

termiskt.  
900–1100 °C Normal avfallsförbränningstemperatur för kolväteföreningar 

och andra vanliga organiska material.  
< 900 °C Under denna temperatur kan olika hälsovådliga ämnen börja 

bildas t.ex. dioxiner och dibensofuraner.  
< 800 °C Under denna temperatur ökar risken för ofullständig 

förbränning med ökade emissioner och sotbildning som följd.  
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4 Bildningsmekanismer för olika ämnen vid 
förbränning 

 
Olika ämnen i brandgaserna bildas på olika sätt. För att kunna uppskatta/beräkna vilka 
ämnen som bildas och hur mycket som bildas, är det viktigt att studera 
bildningsmekanismerna för de olika ämnena som normalt förekommer i brandgaserna. 
Generellt kan man indela de olika emitterade ämnena i fem grupper: 
 
• ämnen som beror av de brunna materialens elementarsammansättning,  
• ämnen som beror av förbränningsbetingelserna, 
• ämnen som beror av en kombination av de båda ovanstående, 
• ämnen som inte bildas vid branden men där brandförloppet leder till att de frigörs 

och återfinns i plymen, askan och/eller eventuellt vatten efter släckning samt 
• ämnen som ingår i släckmedier. 

 
Denna indelning kan vara en bra grund för den vidare utvecklingen av strategier för 
modellering av emissioner från bränder. 
 
Många förbränningsreaktioner är s.k. fria radikal reaktioner. En radikal är en atom eller 
molekyl som har en oparad elektron. En fri radikal bildas t.ex. när en kovalent bindning 
bryts. Om bindningen bryts så att en oparad elektron hamnar på respektive del benämns 
processen homolys annars heterolys. En viktig aspekt är hur starka bindningarna är. Ett 
mått på detta är bindningsenergin (bindningsentalpin). En bindning med hög 
bindningsenergi kräver mycket energi för att brytas och den är således stabil. 

 
Tabell 4.1 Ungefärliga bindningsentalpi för några vanligt förekommande 

bindningstyper samt en korresponderande ungefärlig homolystemperatur. 
Bindningsentalpierna är dock också beroende av molekylstrukturen [1, 2].  

Kemisk 
bindning 

Bindningsentalpi 
(kJ/mol) 

Ungefärlig homolystemperatur 
(°C) *) 

C-C 348 684 
C:::C bensen 518 1125 

C-H 412 850 
C-O 360 715 
O-O 146 160 
O-H 463 982 
C-Cl 338 658 
C-F 484 1037 
C-Br 276 497 
C-I 238 399 
C-N 305 572 
H-H 436 912 
N-H 388 788 
N-O 210 326 
N=O 630 1415 

*) Homolystemperaturen är den temperatur vid vilken hälften av bindningarna har brutits efter en 
timma.  
 
När en bindning bryts skapas en fri radikal så att en reaktionskedja kan starta. Ett sätt att 
bryta bindningar är genom upphettning. Det är bl.a. denna process som sker vid bränder. 
När en gas uppvärms ökar den kinetiska energin hos molekylerna. När dessa kolliderar 
överförs den kinetiska energin till vibrationsenergi i bindningarna som då kan brytas. 
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Sannolikheten för homolys är således proportionell mot temperaturen. I tabell 4.1 visas 
ungefärliga bindningsentalpier för några vanligt förekommande bindningtyper i material 
som ingår i bränder. För molekyler påverkar också molekylstrukturen bindningsentalpin 
för en specifik bindning. Homolystemperaturen är ungefärlig och visar den temperatur 
vid vilken hälften av bindningarna har brutits efter en timma. Denna temperatur ger 
således en indikation om bindningens reaktionsbenägenhet.  
 
Homolys initieras inte enbart av värme utan kan också initieras av strålning, s.k. 
fotolytisk homolys.  
 

4.1 Koldioxid (CO2) och kolmonoxid (CO) 
Oxidationen av kol till koldioxid kan sägas vara en huvudreaktion i all förbränning. Allt 
organiskt material innehåller kol och vid förbränning oxideras detta till koldioxid. 
Oxidationen sker normalt via bildning av kolmonoxid. Åtminstone fyra kol-syre 
reaktioner är av betydelse vid förbränning.  
 
C + ½ O2 → CO    (1) 
CO + ½ O2 → CO2    (2) 
CO2 + C → 2 CO    (3) 
C + O2 → CO2    (4) 
 
CO bildas normalt från ofullständig förbränning av pyrolysgaserna från fasta och flytande 
brännbara material eller vid kolning av de fasta materialen. CO utgör också en viktig 
intermediär för den vidare oxidationen. Vid förbränningen pyrolyseras normalt materialet 
och en gasfasoxidation sker av kolväten till CO som oxideras vidare till CO2 (1)–(2). CO2 
kan sedan följa med rökgaserna till atmosfären eller reagera med kol (koksfas) till CO (3) 
som sedan oxideras vidare till CO2 (2). Syre kan också reagera direkt på en kolyta 
(koksyta) till CO2 (4). Även vätet i kolvätena bidrar till CO- och CO2-bildningen enligt 
reaktionerna (5)–(7).  
 
H2 + ½ O2 → H2O    (5) 
H2O + C → CO + H2    (6) 
CO + H2O → CO2 + H2    (7) 
 
Utbränningen av CO har också visats ske med OH radikaler. Närvaro av halogener som 
klor, brom och jod kan katalysera rekombinationen av radikaler och på så vis minska 
radikalkoncentrationen vilket leder till förhöjda halter av CO. 
 
Vid förbränning av kolväten är det vanligt att bildningsreaktionerna fram till CO är 
snabba medan den vidare oxidationen till CO2 sker betydligt långsammare. Vid 
förbränning med syreunderskott, vilket är vanligt vid bränder, kan stora mängder CO 
bildas. CO oxideras dock vidare i atmosfären till CO2 genom reaktion med ozon (O3) eller 
med O2. Halten CO i omgivningsluft (marknivå) är normalt låg, ca 0,01–0,2 ppm (12–
250 µg/Nm3) och medeluppehållstiden i atmosfären ca 1–3 månader.  
 
Mängden CO2 som bildas från en brand är således beroende av mängden kolatomer som 
branden involverar. Det sker dock ingen fullständig oxidation av kolet utan detta fördelas 
på olika faser. En del blir kvar i askfasen både som askrester vid branden och som 
partiklar som följer med brandgaserna. Andra delar av kolet bildar olika oförbrända 
ämnen i rökgaserna inklusive CO. En massbalans kan således ställas upp för de olika 
faserna och med antagande om en viss fördelning kan därefter CO2-emissionen beräknas.  
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4.2 Kväveoxiderna NO och NO2 (NOx) 
Vid förbränning bildas under vissa förhållanden kväveoxider. Av dessa är NO och NO2 
de mest förekommande. Under vissa förbränningsbetingelser kan även N2O bildas vilket 
behandlas separat i avsnitt 4.3. Normalt är halten av NO2 låg i jämförelse med NO (ca 
5 %) i rökgaserna från förbränningsanläggningar. Detta gäller även för brandgaser från 
bränder. I atmosfärsluft oxiderar dock NO relativt snabbt vidare till NO2 med hjälp av 
ozon (O3) och syre i luften. Tillsammans brukar föreningarna NO2 och NO gå under 
beteckningen NOx. 
 
Kväveoxider bildas vid förbränning genom en rad kemiska reaktioner i flamman och i 
rökgaserna. 
 
Kväveoxider bildas huvudsakligen genom: 
 
• oxidation av det kväve som ingår i bränslet (bränsle NOx), 

• reaktion mellan luftens syre och kväve (termiskt NOx), 

• reaktion mellan luftens kväve och bränslets flyktandel1 under bildning av exempelvis 
cyanider som oxideras till NO (prompt NOx). 

 
Termiskt bildad NOx är av betydelse vid höga temperaturer och vid bränslen som 
innehåller låga halter kväve. Prompt NOx svarar endast för en mindre del av det totala 
kväveoxidutsläppet. För bränder är det normalt endast bildning av NOX från kväve i 
bränslet som är av betydelse, då brandtemperaturen sällan överstiger den temperatur 
(1200 °C) där bildning av termiskt-NOX börjar bli signifikant.  
 
Av stor betydelse för NOx-bildningen är tillgången på syre vid förbränningen (O2-
överskottet), förbränningstemperaturen, bränslets kväveinnehåll samt omvandlingsgraden 
för det i bränslet bundna kvävet till NO och NO2.  
 
Bränsle NO 

De flesta bränslen och många organiska material (speciellt naturligt förekommande) 
innehåller större eller mindre mängder kemiskt bundet kväve. Halten kväve varierar 
starkt, från någon hundradels procent till flera procent, se tabell 4.2. Vanliga 
byggnadsmaterial som spånskivor och polyuretanisolering (PUR) kan innehålla kväve i 
procenthalter.  
 
På grund av den låga bindningsenergin för kvävet i bränslet bildar detta lätt NO vid en 
förhöjning av temperaturen genom förbränning. Bildningen av bränsle-NO tycks gå över 
bildande av NHx-radikaler som exempelvis i principreaktion (8) [3]. Förenklat kan man 
antaga att reaktionerna fortskrider genom en komplex jämvikt mellan oxidation av NHx-
radikaler till NO (9) och en motverkande reduktion av NO med NHx radikaler (10) till ett 
jämviktsläge där endast en del av den teoretiskt möjliga mängden kväve har omvandlats 
till NO [4]. Bildningshastigheten av NO genom reaktionerna (9) och (10) är betydligt 
högre än bildningen av NO genom Zeldovic mekanismen.  
 
 

                                                      
1 Organiska pyrolysprodukter som bildas under förbränningen.  
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Tabell 4.2 Kväveinnehåll i några olika brännbara material.  

Material Ungefärligt kväveinnehåll i 
viktsprocent 

Trä 0,04–0,08 
Bark 0,2–0,5 
Polyetenplast 0 
PVC plast 0 
Polyuretanplast 4–81) 
ABS plast 6–92) 
Olja 0,33) 
Kol 1–24) 
1) Kväveinnehållet i polyuretan kan variera mycket. Värdena här kommer från analyser gjorda på 
flexibel polyuretan [5, 6] och molekylformler givna för olika typer av PUR [7]. 
2) Intervallet bygger på att ABS-plast innehåller mellan 24 % och 35 % akrylnitril och att 
akrylnitril innehåller ungefär 26 % kväve [8]. 
3) Typvärde. 
4) Extremvärden inom intervallet 0,5–3 %.  
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Omvandlingsgraden av bränslekväve till NO i gasformiga bränslen sjunker också med 
stigande kvävehalt och minskande luftfaktor. Ett försök med propan/luft flamma med 
2400 ppm metylamin visar på ett minimum av skadliga kväveföreningar vid en luftfaktor 
på ca 0,71, se figur 4.1 [9]. Vid ökande luftfaktor sjunker snabbt halterna av NH3 och 
HCN.  
 
Flytande bränslen genomgår en förgasning innan själva förbränningen som sedermera 
sker i gasfas. Trots detta sjunker ofta omvandlingsgraden med stigande droppdiameter på 
bränslet [10]. 
 
Vid förbränning av fasta bränslen sker också en förgasning av bränslet, i detta fall genom 
pyrolys, där kvävet uppdelas på bränslekväve i gasfasen samt i återstodsfasen från 
pyrolysen. Andelen kväve som övergår i gasfasen vid pyrolysen beror av bränsletyp samt 
av pyrolystemperaturen. Figur 4.2 visar andelen kväve som övergår i gasfasen vid olika 
pyrolystemperaturer för ett antal olika kolsorter, [11]. Huvudkällan för NO-bildningen är 
här det i gasfasen övergående bränslekvävet. Endast en ringa del av det i koksåterstoden 
återfunna kvävet omvandlas till NO. NO-bildningen av gasfasens bränslekväve bestäms 
sedan av de lokala förbränningsbetingelserna och då främst av förhållandet mellan 
bränsle och syretillgången.  
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Figur 4.1 NOx-, HCN- och NH3-koncentrationen vid olika luftfaktorer för en 

propan/luft flamma med 2400 ppm metylamin [9]. Publicerad med tillstånd 
från VDI Berichte.  

 
 
 
 

 
Figur 4.2 Pyrolystemperaturens inverkan på avgången av kemiskt bundet kväve under 

förgasningen för några olika kolsorter [11]. Publicerad med tillstånd från 
Elsevier förlag.  
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Termisk bildning av NO 

Termisk NO bildas då luftens kväve, N2 reagerar med syre. Man brukar generellt säga att 
bildningen blir av betydelse då förbränningsgaserna överskrider en temperatur av ca 
1200 °C under en tillräckligt lång uppehållstid. Den principiella reaktionsmekanismen för 
bildningen av termisk NO brukar benämnas Zeldovic-mekanismen och framgår av 
jämviktsreaktionerna (11) och (12). Vid förbränning med bränslerik flamma domineras 
bildningen av NO av reaktion (13) och man talar då om en utvidgning av Zeldovic 
mekanismen.  
 

N + O  NO + N2
k-1

k1
← ⎯⎯⎯
⎯ →⎯     (11) 

NO + O  N + O
k-2

k2
2← ⎯⎯⎯

⎯ →⎯⎯     (12) 

N + OH  NO + H
k-3

k3
← ⎯⎯⎯
⎯ →⎯⎯    (13) 

 
 

 
Figur 4.3  Beräknad bildningshastighet och jämviktskoncentration för NO som 

funktion av temperatur och luftfaktor vid antagande av Zeldovic mekanism 
med irreversibel NO bildning och dissociationsjämvikt för syre, [12]. 
Publicerad med tillstånd från A. Scheuer.  

 
Det hastighetsbestämmande steget är i detta fall reaktionerna mellan det molekylära 
kvävet och det atomära syret enligt jämvikten (11). Då dissociationen av syre samt 
hastighetskonstanten för jämvikten (11) är starkt temperaturberoende stiger 
bildningshastigheten starkt med ökande temperatur. Som ett exempel visas i figur 4.3 
bildningshastigheten samt jämviktskoncentrationen som funktion av temperaturen och 
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luftfaktorn2 för en beräknad NO-bildning vid metanförbränning. Figuren är beräknad ur 
Zeldovicmekanismens reaktioner (11) och (12) samt dissociationsjämvikten för syre. 
Därtill kan antagas att NO-bildningen befinner sig långt ifrån jämviktsläget och att 
tillbakabildningen av NO till N är försumbart liten.  
 
Av denna beräkning framgår att för att t.ex. uppnå en bildningshastighet av minst 
10 ppm/s av termisk NO måste temperaturen i detta fall överstiga 1500 °C. Det starka 
temperaturberoendet för bildningshastigheten av termisk NO utgör grunden för att vid 
minimering av NOx-emissionen, vid kontrollerad förbränning, försöka nedbringa och 
utjämna temperaturen i flamman för att undvika höga topptemperaturer vilka snabbt kan 
leda till bildning av termisk NO. 
 
Prompt NO 

Bildningen av prompt NO sker genom att molekylärt kväve N2 reagerar med 
kolväteradikaler från bränslet enligt exempelvis reaktionerna (14) och (15) [13]. 
Härigenom bildas kvävehaltiga föreningar och atomärt kväve som kan reagera vidare 
enligt reaktionsmekanismerna för bildning av bränsle NO. Andelen bildad NO från 
prompt NO är normal låg i jämförelse med termiskt bildad NO och bränsle NO.  
 

N+HCN  CH+N 4k

-4k2
⎯⎯ →⎯
⎯⎯ ⎯←    (14) 

NH+HCN  CH+N
k5

5-k
22

⎯⎯ →⎯
⎯⎯ ⎯←    (15) 

 
 
Nedbrytning av NO 
 
Homogena reaktioner 
Vid homogen nedbrytning av NO reagerar bildad NO med kolväteradikaler enligt (16). 
Härigenom bildas HCN som därefter kan reagera vidare som bränslekväve och därmed 
bilda NO eller N2. För en kraftig NO nedbrytning krävs en hög kolvätekoncentration och 
ett lågt luftöverskott. Om ammoniak finns närvarande kan denna under vissa 
reaktionsbetingelser reagera vidare med NO till N2 enligt (10).  
 

OH+HCN  NO+CH 1-xx
9k

⎯→⎯   (16) 
 
Heterogena reaktioner 
NO kan reduceras katalytiskt utanför själva flamzonen. Som katalysatorer verkar t.ex. 
kol, sot och metalloxider. Förutsättningen för att en katalytisk reduktion skall ske är 
närvaro av CO eller H2 i brandgaserna. På kolytor kan även en direkt reduktion av NO 
med kolytan ske.  
 
Denna direkta reaktion mellan kolytans kol och NO kan ske enligt (17) [14]. 
 

22 a)CO-(1+1)CO-(2a+1/2N  a(-C)+NO 10k⎯⎯→⎯  (17) 
 

                                                      
2 Luftfaktorn (λ) definieras som kvoten mellan den verkliga luftmängden och den luftmängd, som 
teoretiskt krävs för fullständig förbränning (stökiometrisk luftmängd). 
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Vid närvaro av CO eller H2 kan nedbrytningen av NO påskyndas. Det handlar då inte om 
en gas-fastfasreaktion som i det tidigare fallet utan om en katalytisk gas-gas reaktion på 
en fastfaskatalysator. Reaktionerna följer då nedanstående bruttoreaktioner, (18) och (19).  
 

22 CO+N21  CO+NO 11k⎯⎯→⎯    (18) 
 

OH+N21  H+NO 222
12k⎯⎯ →⎯    (19) 

 
 
Bildning av NO2  

Vid lägre temperaturer reagerar NO med O2 till NO2 enligt (20). Reaktionen är relativt 
långsam då koncentrationen av NO ofta är förhållandevis låg och reaktionshastigheten 
beroende av kvadraten på NO koncentrationen. I figur 4.4 visas som exempel en 
beräkning av bildningshastigheten av NO2 som funktion av temperaturen för två olika O2 
och NO koncentrationer. Av figuren framgår att bildningshastigheten för NO2 ökar med 
minskande temperatur.  
 

22 2NO  O+2NO
13k

13k
⎯⎯⎯ →⎯

⎯⎯ ⎯←    (20)  

 
 

 
Figur 4.4 Beräknad bildningshastighet av NO2 som funktion av temperaturen [12]. 

Publicerad med tillstånd från A. Scheuer.  

 
Uppehållstiden för rökgaserna vid lägre temperaturer är ofta kort vid normala 
förbränningsanläggningar varför andelen NO2 i förhållande till NO normalt är låg. 
Andelen NO2 i rökgaserna i förhållande till den totala NOx-bildningen kan oftast 
uppmätas till i storleksordningen 5 %. Uppehållstiden för brandgaser vid lägre 
temperaturer, d.v.s. då NO2 bildningen är av betydelse är relativt kort varför endast låga 
halter av NO2 kan förväntas i direkt anslutning till brandhärden. Detta beror givetvis 
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mycket på brandens geometriska form. I detta fall sker dock en fortsatt omvandling av 
NO till NO2 i omgivande atmosfär. Här är det ofta ozon som bidrar till oxidationen. 
 
NOx-emissionen - en komplex samverkan 

Den totala NOx-emissionen bestäms således av flera olika samverkande faktorer som var 
och en påverkar NOx-emissionen på ett karakteristiskt sätt. I nedanstående förteckning 
sammanfattas viktiga faktorer för NOx-bildningen. 
 
• Förbränningstemperaturen 
• O2-halten 

• Förekomst av CO 
• Bränsleslag/sammansättning av brunnet material 
• Kvävehalten i bränslet/brunnet material 
• Omvandlingsgraden av det i bränslet bundna kvävet 
 
Vid en brand är kvävehalten i bränslet samt brandens ventilationsförhållande avgörande 
för NOx-emissionen, då bränsle-NO normalt är den viktigaste vägen för NOX-emissioner 
från bränder. Av de ovanstående faktorerna är också temperaturen av speciellt intresse då 
denna har en avgörande inverkan på bildningsmekanismen av NO. I figur 4.5 visas en 
schematisk bild av temperaturens inverkan på bildningsmekanismen för NO. Som 
framgår av figuren har temperaturen sin största påverkan på NOx-emissionen då den 
överstiger den temperatur vid vilken termisk NOx börjar bildas.  
 
 

 
Figur 4.5 Schematisk exempelbild av temperaturens inverkan på 

bildningsmekanismerna av NO.  

 
De NOx-påverkande faktorerna inverkar på bildningen av NOx på olika sätt - ibland 
motverkande ibland samverkande. Faktorerna påverkas också av varandra. Detta 
komplexa samspel mellan olika faktorer och bildningsmekanismer gör det många gånger 
svårt att enkelt få en klar bild av NOx-situationen vid förbränning utan att göra mera 
ingående analyser. De två viktiga faktorerna temperatur och kväveinnehåll i bränslet kan 
emellertid ge en viss indikation beträffande NOx-situationen. Det är emellertid inte 
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möjligt att teoretiskt beräkna NOX-emissionen från en förbränning då många 
påverkansfaktorer inte är möjliga att fastställa. Empiriska modeller kan dock tas fram för 
praktiska tillämpningar.  
 

4.3 Lustgas, N2O 
Forskning kring kväveoxidernas bildningsmekanismer vid förbränning har huvudsakligen 
riktats mot NOx (NO och NO2). Studierna av bildningsmekanismerna för dikväveoxid, 
N2O, påbörjades senare. Miljöeffekterna av NOx och N2O är också helt olika. NOx har en 
försurande och en övergödande effekt på miljön medan N2O främst är en växthusgas som 
därmed kan påverka klimatet. Intresset för klimatfrågan kom senare i tiden än 
försurningsfrågan varför NOx-problematiken har varit aktuell under en längre tid än N2O-
frågan. Med stigande aktualitet för klimatfrågan har även intresset för N2O-emissionen 
ökat.  
 
Det finns två källor för kvävet i de kväveoxider som bildas vid förbränning; kväve från 
förbränningsluften (termiskt kväve) och kväve bundet i bränsle (bränslekväve). Utifrån 
dagens kunskap finns det inget som tyder på att dikväveoxid kan bildas termiskt. 
Kvävemonoxid (NO) kan däremot bildas på detta sätt vid höga temperaturer (> 1200 ºC) 
men under sådana förhållanden förekommer ingen omvandling av kvävemonoxid till 
dikväveoxid. Det är viktigt att påpeka att det inte finns något direkt generellt samband 
mellan NOx- och N2O-halter från förbränningskällor. Den mängd dikväveoxid som bildas 
är dock beroende av bränslets kväveinnehåll. Vid förbränningsanläggningar har man 
sålunda sett att kol i allmänhet ger de högsta emissionerna följt av torv, olja, avfallslutar 
och naturgas. 
 
Dikväveoxid bildas antingen genom gasfasreaktioner (homogena reaktioner) eller genom 
reaktioner mellan gas och fasta ämnen (heterogena reaktioner). 
 
Beroende på förbränningstemperaturen frigörs den största delen av kvävet i bränslet i 
form av kväveinnehållande gaser (HCN, RCN, NH3, NR3, m.fl. där R symboliserar en 
alkylgrupp), vilka sedan deltar i homogena eller ytkatalyserade heterogena 
oxidationsreaktioner varvid en mindre del bildar dikväveoxid. Kvävet som ligger kvar i 
bränslet kan också bidra till dikväveoxidbildningen genom heterogena reaktioner t.ex. 
mellan koksytan och syret i förbränningsluften. 
 
Av de olika reaktionsvägarna är de homogena mekanismerna mest kända [15, 16]. 
Framför allt är närvaro av vätecyanid (HCN), syrgas (O2) och kvävemonoxid (NO) i 
temperaturintervallet 750–850 °C viktig för dikväveoxidbildningen: 
 

  
CO+ON  NO+NCO

OH+NCO  O+HCN

2

2

⎯→⎯

⎯→⎯  (21) 

 
Närvaro av ammoniak i förbränningsmiljön anses som en mindre källa till dikväveoxid. 
Vid höga temperaturer (> 900 °C) avtar bildningsreaktionerna ovan och dikväveoxid 
bryts ned: 
 
  OH+N  H+ON 22 ⎯→⎯  (22) 
 
Ur termodynamisk synpunkt är dikväveoxid egentligen instabil vid höga temperaturer 
(> ca 400 °C) men ofta tillåter den korta uppehållstiden och temperaturprofilen längs 
rökgaskanalen att den kan förekomma i mätbara halter i förbränningsanläggningar. Trots 
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att de homogena reaktionerna ovan förklarar de flesta observationer erhållna från 
kontrollerade försök, hävdar vissa forskare att de heterogena reaktionerna är minst lika 
viktiga, särskilt vid förbränning i fluidiserad bädd [17]. Mekanismer i form av en direkt 
reaktion mellan syre och kvävet i bränslet har föreslagits samt katalytiska reaktionsvägar 
med NO och CaSO3/CaSO4. Ytkatalyserade reaktioner verkar också spela roll speciellt 
för reduktionen av dikväveoxid [18]. 
 
Av ovanstående reaktionsmekanismer framgår att det inte finns någon realistisk möjlighet 
att på teoretisk väg beräkna emissionen av N2O, vare sig från en förbränningsanläggning 
eller från en okontrollerad brand. Däremot kan empiriska modeller tas fram baserade på 
mätningar och teoretiska överväganden. Dessa kan förhoppningsvis göras tillräckligt 
tillförlitliga för att användas vid praktiska tillämpningar.  

4.4 Ammoniak (NH3) och vätecyanid (HCN) 
Vid förbränning av kvävehaltiga bränslen frigörs kvävet vid den termiska 
sönderdelningen av bränslena (pyrolysen). Dessa frigörs då troligen som ammoniak 
(NH3) eller vätecyanid (HCN) vilka sedan medverkar i bl.a. NOX-bildningen. Möjligen 
kan det finnas en reaktionsväg via prompt NOx-bildning (reaktion (14) eller (15)) där NH3 
och HCN skulle kunna bildas ur luftkväve. Merparten av NH3 och HCN oxideras således 
vid en kontrollerad förbränning i en förbränningsanläggning. Det har dock rapporterats 
NH3-emissioner vid förbränningsanläggningar för biobränslen. Vid en underventilerad 
brand (luftunderskott) dominerar i stället emissionerna av NH3 och HCN.  

4.5 Svaveloxiderna SO2 och SO3 samt 
svavelsyrabildning, H2SO4 

Vid förbränning av svavelhaltiga material bildas i huvudsak två svaveloxider, SO2 och 
SO3. Dessa bildas direkt ur svavelföreningar i bränslet (de brinnande materialen). Många 
material innehåller små mängder svavel och bränslen såsom kol och olja kan innehålla 
avsevärda mängder. Merparten av all svavel i de brinnande materialen bildar SO2 och SO3 
enligt nedanstående reaktioner, (23–25):  
 

S + O2 → SO2     (23) 
 

SO2 + ½ O2 → SO3    (24) 
 

S + 3O → SO3     (25) 
 
Från en förbränningsanläggning erhålls merparten av svavlet som SO2 och endast en 
mindre del oxideras vidare till SO3 (ofta i storleksordningen 5 %). Oxidationen av SO2 till 
SO3 gynnas av låg temperatur och högt O2 överskott vilket framgår av figur 4.6. I 
ytterkanterna av en brand kan temperaturen ofta vara lägre än i en 
förbränningsanläggning och tillgången på syre är god varför bildningen av SO3 kan 
gynnas. En högtemperaturbildning av SO3 anses också finnas genom en direktoxidation 
av svavel med atomärt syre till SO3 över 1500 °C (25).  
 
SO3 kan därefter reagera vidare med vattenånga enligt (26) och bilda svavelsyra, H2SO4. 
Som framgår av figur 4.7 gynnas bildningen av H2SO4 av låg temperatur och god tillgång 
på vattenånga.  
 

SO3 + H2O → H2SO4    (26) 
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Figur 4.6 Bildning av SO3 ur SO2 vid olika temperaturer och olika O2-halt i gasfasen 

vid jämvikt [19]. Publicerad med tillstånd från R. Collin.  

 

 
Figur 4.7 Bildning av svavelsyra ur SO3 och vattenånga som funktion av temperatur 

och vattenångans partialtryck [19]. Publicerad med tillstånd från R. Collin.  

 
Praktiskt taget all svavel i det brinnande materialet omvandlas till gasfas. En viss 
kvarhållning av svavel i askfasen kan dock finnas men den är normalt liten. Finns 
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kalksten (CaCO3) eller någon annan kalkprodukt (CaO, Ca(OH)2) närvarande vid 
förbränningen kan svavel bindas till en gipsfas i askan t.ex. enligt: 
 

CaCO3 → CaO + CO2   (27) 
 

CaO + SO2 → CaSO3   (28) 
 

CaSO3 + ½ O2 → CaSO4   (29) 
 
Vid ofullständig förbränning kan också en del av svavlet bilda reducerade 
svavelföreningar och då främst H2S. Bildningen av denna typ av reducerade 
svavelföreningar är dock normalt liten vid bränder. Vid underventilerade bränder ser man 
dock ofta bildning av COS.  
 
Om svavelmängden i brunnet material vid en brand är känd kan således emissionen av 
SO2 ,SO3 och H2SO4 approximativt beräknas. Speciellt för välventilerade bränder bör en 
sådan approximation vara riktig. Vissa antaganden måste dock göras. 

4.6 Svavelväte (H2S) och organiska svavelföreningar 
Som framgått ovan kan många organiska material och andra ämnen som kan ingå i en 
brand innehåller svavel. Vid förbränning sönderdelas de organiska molekylerna och 
svavlet oxideras till SO2 och SO3. En del av svavlet kan också bindas till ask- och 
partikelfaserna. Svavelföreningarna oxideras relativt lätt vid en god förbränning och 
utbytet av SO2 kan därför i många fall vara högt. Endast mycket små mängder andra 
svavelföreningar kan därför normalt förväntas föreligga i brandgaserna. Många 
svavelföreningar är starkt illaluktande även vid mycket låga halter. I vissa industrier 
destrueras illaluktande svavelföreningar i destruktionsugnar. Dessa har då högt 
luftöverskott för att få en så fullständig utbränning som möjligt. Några vanliga 
illaluktande svavelföreningar som skulle kunna tänkas föreligga är presenteras i tabell 
4.3. 
 
Tabell 4.3 Exempel på illaluktande svavelföreningar 

Svavelväte H2S 
Metylmerkaptan CH3SH 
Dimetylsulfid CH3SCH3 
Dimetyldisulfid CH3SSCH3 
 
Det krävs normalt reducerande förbränningsbetingelser för att dessa föreningar skall 
kunna bildas. Några mätningar av ovan nämnda svavelföreningar från bränder har inte 
hittats men den karakteristiska lukten av ruttna ägg föreligger inte så tydligt från bränder 
så det är inte troligt att några större kvantiteter av dessa svavelföreningar bildas. 
Svavelföreningar skulle emellertid kunna vara en bidragande komponent i illaluktande 
brandgaser.  
 

4.7 HC och VOC 
Organiska föreningar betecknas i miljösammanhang ofta som HC eller VOC. VOC 
(Volatile Organic Compounds) är ett samlingsnamn på organiska föreningar som är 
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flyktiga vid rumstemperatur och atmosfärstryck3 medan HC mera är ett samlande begrepp 
för alla kolväten som kan emitteras.  
 
Kolväteemissioner från förbränningsanläggningar härstammar mestadels från ofullständig 
förbränning t.ex. genom för låg syremängd, felaktigt fördelad syretillförsel eller för låg 
förbränningstemperatur. Kolväten kan också bildas under förbränningen som 
reaktionsprodukter. Låg syretillförsel eller låg förbränningstemperatur gynnar således 
bildningen av flyktiga kolväten från förbränningen. Det kan noteras att termisk oxidation 
(destruktion) av VOC-haltiga gasströmmar sker vid en temperatur av ca 550–1100 °C och 
högt syreöverskott. Detta ger ofta en reningsgrad > 95 %.  
 
Vid bränder kan det bildas höga halter av oförbrända kolväten. Emissionerna varierar 
dock med bränslet och brandförhållande. VOC-utbyten runt 3 g/kg har mätts upp från 
bränder i möblerade rum och ett utbyte på nära 100 g/kg har mätts upp från en brand i en 
TV med ett hölje i flamskyddad polystyren [20]. Bensen är nästan alltid det dominerande 
VOC-ämnet som emitteras från bränder. 
 

4.8 Partiklar – bildning och sammansättning 
Vid förbränning bildas ofta partiklar. Dessa kan vanligen ha två olika ursprung. I 
brännbara material finns vanligen oorganiska icke brännbara delar som bildar aska när de 
brännbara delarna förbränts. Dessa icke brännbara delar kan ryckas med i 
rökgasströmmen och bilda partikelemissioner till luft. Utbränningen av den brännbara 
fraktionen är dock normalt inte fullständig utan ask-/partikelfasen kan innehålla 
avsevärda mängder oförbrända kolväten. Det andra sättet att bilda partiklar är genom det 
som vanligen benämns sotbildning. Sotbildning sker vid förbränning i syreunderskott. 
Lättare kolväten bildar här tyngre kolväten genom kemiska reaktioner där sedan de tyngre 
kolvätena slår sig samman till större aggregat (sotpartiklar). En samverkan kan också ske 
mellan icke brännbara partiklar och bildade sotpartiklar. På partiklarna anrikas också 
många tyngre miljöstörande ämnen såsom PAH och dioxiner. Sammansättningen på en 
partikel från en brand kan således vara mycket varierade.  
 
Det har i många förbränningstillämpningar och inte minst vid avfallsförbränning visat sig 
att ett kraftigt underskott av syre leder till en omfattande sotbildning. Detta är 
förhållanden som ofta förekommer vid bränder, t.ex. bränder i byggnader. Kraftig 
sotbildning är ett tecken på dålig förbränning och medför också hög CO- och HC (VOC)-
emission. De kemiska mekanismerna för sotbildning är komplexa men omfattar troligen 
en selektiv oxidation av väteatomer i kolvätemolekyler och en termiskt driven 
dehydrering följt av en polymerisation av kolvätena till större molekyler. En rad 
mellanprodukter bildas härvid som t.ex. aromater och acetylen. Sotbildning från 
förbränning av olika bränslen har studerats i flera studier och flera teorier finns.  
 
En vanlig uppfattning är att det i en låga bildas aromater vilka sedan avspaltar 
väteatomer. När väteatomen avspaltats kan molekylen förena sig med en annan 
väteavspaltad molekyl till större molekyler, figur 4.8. Denna process upprepas med en 
ökande kolhalt i partiklarna som följd. Vid långt driven kolbildning återstår nästan bara 
ett kolskelett som kan sublimera till fast kol. En schematisk bild över hela förloppet visas 
i figur 4.9.  
 
                                                      
3 EPA i USA har en striktare definition av VOC-begreppet. Alla föreningar som innehåller kol 
utom CO, CO2, kolsyra, metallkarbider, metallkarbonater och ammoniumkarbonat och som deltar i 
atmosfäriska fotokemiska reaktioner och som inte finns på en särskild av EPA utgiven 
undantagslista är att betrakta som VOC.  
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Figur 4.8 Kolbildning i bensenflamma, efter Glassman I. [21]. Bilden indikerar 

gasfasreaktionerna över aromater och tyngre PAH till kol.  
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Figur 4.9 Schematisk figur visande sotbildning vid homogen förbränning av metan.  
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Olika typer av heterogena reaktioner antas också kunna förekomma på partiklarnas ytor. 
Flera olika indikationer finns som stöder dessa teorier. Till exempel är förbränning av 
bensen och andra omättade cykliska föreningar kända för att bilda sot vid förbränning. 
Försök har också gjorts som visar att aromatiska föreningar bildas från förbränningslågor 
av metan, etan och andra kolväten d.v.s. bränslen utan ingående aromatiska föreningar. 
Sot innehåller också stora mängder tyngre aromatiska föreningar som PAH.  
 
Kolpartiklar har också visats kunna bildas direkt på fasta ytor som träffas av 
förbränningsgaserna och inte enbart genom gasfasreaktioner. Detta samband upptäcktes 
först vid studier av acetylengasflammor.  
 
Nettoemissionen av sot från en flamma kan sägas bero på en balans mellan å ena sidan 
bildningshastigheten av sot och å andra sidan oxidationen av sot. Det finns flammor som 
är gullysande utan att vara sotande. Detta visar på att kolpartiklar finns i flamman men 
oxideras innan flamfrontens slut. 
 
Undersökningar av oljedroppars förbränning har visat att krackningsreaktioner av 
kolväten tävlar med förbränning av det bildade sotet. Vid kraftig tillförsel av syre kan 
förbränningen av sotet ökas och krackningen undertryckas. Man får då den s.k. 
aldehydförbränningen i stället. Dessa reaktioner visas schematiskt i figur 4.10 [19]. Av 
figuren ser man hur CH4 krackar sönder och bildar sot. Sot kan även bildas enligt 
nedanstående reaktioner om metan, kolmonoxid och vätgas underkyls. 
Sotbildningshastigheten som funktion av flamtemperaturen för dess reaktioner visas i 
figur 4.11. Som framgår stiger sotbildningshastigheten kraftigt med sjunkande 
temperatur.  
 
2CO → CO2 + C    (30) 

2H2 + CO2 → 2H2O + C    (31) 

CH4 → 2H2 + C    (32) 
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Figur 4.10 Schematiska sotbildnings- och förbränningsreaktioner för metan [19]. 

Publicerad med tillstånd från R. Collin.  
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Figur 4.11 Sotbildning vid underkylning av rökgaser [19]. Publicerad med tillstånd från 

R. Collin.  

 
Partiklar förekommer i de flesta flammor och detta påvisas lättast genom att betrakta 
lågans lyskraft (ljusspektra). Lågor som lyser med gul till gulvitt sken innehåller 
kolpartiklar som emitterar ljus i det gula våglängdsområdet vid de aktuella 
förbränningstemperaturerna. Det gula skenet indikerar en bränslerik flamma. Mera 
blåaktiga och mindre lysande lågor innehåller mindre mängder kolpartiklar och här är det 
i stället den varma gasens kolväteradikaler (t.ex. CH• och C2•) som emitterar ljuset men 
vid en annan våglängd och i betydligt mindre mängd.  
 
Det är också känt att olika typer av lågor bildar olika mycket partiklar. Dieselmotorer 
t.ex. bildar mera partiklar än bensinmotorer. Dieselmotorer har som tidigare framhållits 
en diffusionsflamma medan bensinmotorer har en förblandad förbränning. Mycket tyder 
också på att en diffusionsflamma lättare bildar partiklar än en förblandad flamma. 
Förbränningsbetingelserna, har som tidigare framhållits, en stor betydelse men 
molekylstrukturen på bränslet spelar också en avgörande roll. I diffusionsflammor fås en 
minskande sotbildning med nedanstående förändring i molekylstrukturen.  
 
aromater > alkyner > alkener > alkaner 
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eller 
 
naftalener > bensen > acetylener > di-olefiner > mono-olefiner > paraffiner 
 
Undersökningar har visat att ökande mättnadsgrad (mindre mängd dubbel och 
trippelbindningar) minskar sotbildningstendensen. Detta samband styrks också av att man 
funnit ett samband mellan ökande molekylvikt och minskande sotbildning. Grenade 
molekyler visar också på en ökande kol/sot-bildning. Ökande längd på molekylkedjorna 
visar också på en ökande sotbildningstendens. Denna tendens visas i figur 4.12.  
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Figur 4.12 Sotbildningstendens för några olika kolväten och dess beroende av 

kolkedjelängden vid diffusionsflammor efter Glassman I. [21].  

 
För förblandade flammor har man däremot funnit ett annat samband mellan 
molekylstruktur och sotbildning. Följande ordning för minskande sotbildning har 
framkommit.  
 
naftalener > bensen > alkoholer > paraffiner > olefiner > aldehyder > acetylener 
 
Förblandade flammor är emellertid ovanliga vid bränder.  
 
Sot har en långsam utbränningshastighet så när sot väl har bildats är det svårt att få sotet 
att tillbakabildas vid ökat syreöverskott. Utbränningen av sotpartiklar har studerats genom 
utbränningstiden för sfäriska kolpartiklar av olika storlekar [22]. Tabell 4.4 visar 
beräknad utbränningstid för kolpartiklar med olika initial diameter.  
 
Tabell 4.4 Beräknad utbränningstid för kolpartiklar med olika ursprunglig diameter 

[22]   .  

Initial diameter (µm) Utbränningstid (s) Hastighetsbestämmande 
steg i reaktionen 

2 0,006 kinetiskt kontrollerad 
20 0,175 blandad kontroll 

200 13,052 diffusionskontrollerad 
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4.9 Polycykliska aromatiska kolväten, PAH 
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) är ett 
samlingsnamn för många olika organiska föreningar bestående av mer än en aromatring. 
PAH med tre eller flera aromatringar har låg löslighet i vatten och lågt ångtryck. 
Vattenlösligheten och ångtrycket minskar med ökande molekylvikt. PAH med två 
aromatringar kan således uppvisa viss löslighet i vatten och ha ett högre ångtryck. Detta 
gör att PAH vanligen påträffas i mark eller sediment och mindre direkt i luft eller 
vattenfaser. PAH förekommer dock vanligen på partiklar från t.ex. förbränning. Tjära 
som framställs från torrdestillerade organiska ämnen (vanligen kol vid kokstillverkning 
men också olja, trä, torv m.m.) innehåller också höga halter av PAH.  
 
PAH hör till gruppen långlivade organiska föreningar. Vissa PAH:er har visat sig ha 
cancerogena, mutagena och teratogena4 egenskaper vilket har gjort att ämnesgruppen fått 
ökad aktualitet inom miljöområdet. Då PAH gruppen består av många olika föreningar 
har det varit svårt att överblicka egenskaperna och kvantiteterna för alla olika PAH:er. En 
av de farligaste PAH:erna har visat sig vara benso(a)pyren. Denna förening används 
också som indikatorförening för PAH:er och som ekvivalensförening i s.k. B(a)P-
ekvivalenter. B(a)P har visat sig bildas vid ofullständig förbränning vid temperaturer 
mellan 300 ºC och 600 °C. Exempel på olika PAH:er och deras kemiska strukturformler 
visas i tabell 4.5 
 
Bildningen av PAH:er hänger också intimt samman med bildningen av partiklar vilken 
har beskrivits i avsnitt 4.8. PAH-bildningen kan sägas vara en del av sotbildningen varför 
sot kan innehålla stora mängder PAH:er. Beskrivningen av bildningsmekanismerna för 
PAH i avsnitt 4.8 är förenklade och principiella. Forskningen på 
bildningsmekanismområdet utgår ofta från renodlade förbränningsfall av något typbränsle 
och redan detta innebär en stor komplexitet vid bildningen. Bildningen vid bränder är än 
mer komplex då utgångsmaterialen är sammansatta och förbränningsbetingelserna 
okontrollerade. De principiella grunddrag som presenterades i avsnitt 4.8 är ändå giltiga 
och kan användas som bas för det vidare arbetet.  
 

                                                      
4 Ämne som kan ge skador på embryon eller foster. Teratogena skador manifesteras som olika 
typer av missbildningar.  
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Tabell 4.5 Kemiska strukturformler för olika PAH.  

PAH Strukturformel PAH Strukturformel 
Naftalen 

 

Chrysen 

 
Acenaftylen 

 

Trifenylen 

 
Acenaften 

 

Benso(b)fluoranten 

 
Fluoren 

 

Benso(k)fluoranten 

 
Fenantren 

 

Benso(e)pyren 

 
Antracen 

 

Benso(a)pyren 

 
Fluoranten 

 

Perylen 
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PAH Strukturformel PAH Strukturformel 
Pyren 

 

Indeno(1,2,3-cd) pyren 

 

Benso(a)fluoren 

 

Benso(g,h,i)perylen 

 
Benso(b)fluoren 

 

Dibenso(a,h)antracen 

 
Benso(a)antracen 

 

Coronen 

 
 
 

4.10 HCl, HBr och HF 
Halogener5 (F, Cl, Br och I) finns i många olika material och kan därför tänkas ingå i 
många bränder. En viktig källa för klor vid bränder är PVC-plast. Ren PVC kan innehålla 
ca 56 % klor medan mjukgjord PVC innehåller lägre halter. Klor finns också som NaCl i 
omgivningen och i hushållen. Därtill finns spårämnen av klor och även övriga halogener i 
många naturligt förekommande material. Källor till fluor är främst fluorinnehållande 
plaster, t.ex. Teflon, och olika köldmedier av typ freoner som även kan innehålla klor. 
Brom förekommer främst i bromerade flamskyddsmedel för olika produkter som t.ex. 
möbler och elektronik (PC, TV, Stereo m.fl.). Bromerade flamskyddsmedel används 
primärt för att minska antalet bränder men om brand startar i andra delar än den 
flamskyddade kommer de bromerade produkterna att ingå i branden och blir då i stället 
en bromkälla i branden. Jod är relativt ovanligt i hushållen förutom på spårämnesnivå. 
Vissa kemiskt-tekniska produkter kan innehålla jod som t.ex. desinfektionsvätskor och 
munsköljningsvätskor.  
 
Vid förbränning av halogenhaltiga material avspaltas lätt halogenen och bildar respektive 
syra (HF, HCl, HBr och HI). Normalt kan troligen mer än 90 % av Cl förväntas bilda HCl 
vid bränder [23]. En andel av halogenerna bildar dock rena halogenmolekyler, t.ex. Cl2 
                                                      
5 Samlingsnamn på en grupp ämnen i det periodiska systemet. Aktuella halogener för bränder är 
fluor (F), klor (Cl), brom (Br) och jod (I).  
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och Br2. Förhållandena Cl2:HCl respektive Br2:HBr är dock förhållandevis låga med 
eventuellt något ökande förhållande för brom [24]. Undersökningar av Br-flamskyddad 
plast har visat att dessa genererar HBr. Benlow och Cullis [25] har visat att HBr-
koncentrationen ökar från noll vid polymerytan till nära 100 % omvandling till HBr vid 
och efter flamfronten under polymerförbränning.  
 
Vätehalogeniderna (HX), där X står för någon av halogenerna F, Cl, Br eller I, följer 
normalt med gasströmmen och endast små mängder blir kvar i askfasen. De deltar 
troligen inte i heterogena sotbildningsreaktioner men kan lösa sig i kondensvattenfaser på 
partiklar vid avkylning. De bidrar troligen inte heller i någon större utsträckning till 
halogenering av organiska ämnen. Alla vätehalogenider är vid rumstemperatur och 
atmosfärstryck färglösa gaser. De har stark sur lukt. De är också hygroskopiska och tar 
upp vatten och bildar dimdroppar. De är alla lättlösliga i vatten. Vid vattenbegjutning av 
en brand med spridd stråle kan därmed vätehalogeniderna lösa sig i vattenfasen och 
tvättas ur brandgaserna. En del av HX kommer då att följa med släckvattnet i stället för 
brandgasplymen.  
 
Vätehalogenider har en viktig roll i gasfaskemin genom att fånga upp radikaler och 
därmed minska hastigheten för förbränningens kedjereaktioner och har på så sätt en 
flamhämmande verkan. Väteklorid och vätebromid fungerar som flamdämpare och fångar 
upp radikaler enligt följande reaktioner: 
 
H·+ HX → H2 + X·    (33) 

OH·+ HX → H2O+ X·    (34) 
 

4.11 Organiska halogenföreningar 
Vid förbränning sker, som tidigare visats, en sönderdelning av det organiska materialet i 
bränslet. Delar (molekyler) av sönderdelat förbränt material kan passera ofullständigt 
förbrända genom förbränningen. Nya molekyler bildas också av förbränningsprodukterna 
i brandgaserna. Som tidigare visats är cykliska aromatiska föreningar vanligt 
förekommande men många typer av organiska föreningar kan förekomma. Vid bränder 
förekommer också halogener (F, Cl, Br, I). Dessa kan då reagera med organiska 
molekyler i brandgaserna och bilda organiska halogenföreningar. Dessa har i många fall 
visat sig vara toxiska och många föreningar har en klart negativ miljöpåverkan. Ur 
brandsynpunkt är det främst de klorerade och de bromerade föreningarna som är av 
betydelse.  
 
Tillgången på klor och brom i bränder kan givetvis variera kraftigt. För klor är NaCl och 
PVC två betydande källor. En betydande källa för brom är bromerade flamskyddsmedel 
som finns i olika produkter som t.ex. elektronik, möbler och textilier. Både klor och brom 
finns också ofta i låga spårämnesnivåer i många olika material samt som luftburna eller 
deponerade partiklar/aerosoler nära havskuster (speciellt vid stark vind). En del 
halogenerade föreningar som t.ex. dioxiner utgör ett miljöproblem redan vid mycket små 
mängder varför endast små mängder halogener kan vara tillräckligt för att dessa ämnen 
skall bildas i kritiska mängder vid bränder. Tabell 4.6 visar totalemissionerna av dioxin i 
Sverige från olika källor uttryckt som dioxinekvivalenter (TEQ)6. Notera att 
totalemissionerna är endast några gram från vissa källor. Värt att notera är också att stora 
källor för dioxin är avfallsförbränning, som i vissa avseenden visar likheter med 
deponibränder.  
                                                      
6 Dioxinekvivalenter är ett viktat mått på toxiciteten för en grupp av klorerade dioxiner och 
furaner. Något motsvarande mått för bromerade dioxiner och furaner har inte gått att finna.  
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Räddningsverket har publicerat en uppskattning av emissionerna av klorerade dioxiner 
från bränder under ett år i Sverige [26]. Arbetet utfördes av SP Brandteknik och året 1999 
användes som modellår för uppskattningen. Uppskattningen visade att emissionen av 
klorerade dioxiner låg någonstans mellan 0,5 g-TEQ och 1,4 g-TEQ under år 1999. Under 
året fanns inga deponibränder (sopbränder) inrapporterade, vilket gör att uppskattningen 
kan vara låg jämfört med enskilda år. Om man jämför med utsläppen från 
avfallsförbränning så kan man se att utsläppen från bränder ligger i samma 
storleksordning och är mycket större om det inträffar stora deponibränder. 
 
Tabell 4.6 Uppskattade dioxinutsläpp i Sverige år 1993 och 2004 [27].  

 
 
 
Många av de olika halogenerade föreningar som bildas i samband med bränder har visat 
sig vara mycket miljöstörande. Till denna grupp hör förutom klorerade dibenso-p-
dioxiner (PCDD) och klorerade dibensofuraner (PCDF), vilka gemensamt brukar 
benämnas ”dioxiner” också klorerade bifenyler (PCB), klorbensener och klorfenoler. 
Föreningarna är lipofila och flera är mycket stabila i miljön. Några generella 
strukturformler visas i tabell 4.7. Alla dessa föreningar utgör grupper av ämnen med lika 
organisk grundmolekyl men med olika antal och position av kloratomer. Dessa och andra 
organiska molekyler kan förekomma med klor, brom eller en blandning av klor och brom 
på olika positioner i molekylerna. Detta gör att det finns en mycket stor mängd olika 

- - - Sjöfart till svensk 
hamn  0,2–0,5 -

- - - 

Biltrafik 0,2–1,4  - - - - 

Deponibränder 2,8–30 0,4–65 -

- - <11 

Avfallsförbränning 3 1,1 - - 0,6–2,4 ca 160 

Ved- och annan 
biobränsleeldning 3,5–18 <14 -

0,001–
0,02

0,25 0,008–
0,26 

Fossilbränsleeldning 0,7–3 <4 - - - - 

Kloralkaliindustri - - 0,28–0,6

- - - 

Pappers- och 
massaindustri 1 1,2 1,5–5 <0,1 3-9 <5 

Cementindustri 3–6 0,2–0,3 -

- 28 - 

Metallverk och 
gjuterier 5 5,6–

10,3
- - 3–17 <2 

Järn-, stål- och 
pelletsverk 2–20 5,9–8,6 -

1993 2004 1993 2004 

Produkter och avfall 

g TEQ/år 

Utsläpp till vatten

g TEQ/år

Utsläpp till luft

g TEQ/år

1993 2004
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tänkbara föreningar7. De kvantitativa analyserna av alla dessa är få och kunskapen om 
dess miljöeffekter relativt begränsad. Kunskapen om miljöeffekterna av de klorerade 
föreningarna är dock betydligt större än kunskapen om de bromerade föreningarna. Den 
mest toxiska av dioxinerna är 2,3,7,8-tetrachlorodibenso-p-dioxin (TCDD). Furanerna har 
också visat sig vara något mera kemiskt stabila än dioxinerna då furanerna är aromatiska 
föreningar vilket inte dioxinerna är8. Ett annat exempel på organiska halogenföreningar är 
bromerade flamskyddsmedel, som beskrivs i ett eget avsnitt (avsnitt 4.12.1) 
 
Tabell 4.7 Generella strukturformler för några, ur miljösynpunkt, viktiga klorerade 

organiska föreningar.  

Klorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) 
O

O Clx

Cly

 
Klorerade dibensofuraner (PCDF) 

O Clx

Cly

 
Klorerade bifenyler (PCB) Clx

Cly  
Klorbensener 

Clx 
Klorfenoler 

Clx

OH

 
 
Om organiska föreningar förekommer i förbränningsgaserna tillsammans med halogener 
kan en halogenering ske av de organiska föreningarna. Hur detta sker och vilka 
parametrar som påverkar halogeneringen är komplext och varierar också från förening till 
förening. Undersökningar på förbränningsanläggningar för hushållsavfall har visat att 
endast 2 % av dioxinekvivalenterna emitteras med gasfasen, 22 % med flygaskan och 
74 % med slaggen [28].  
 

                                                      
7 Som exempel kan nämnas antal kongener för några ämnesgrupper: PCDD 75 kongener, PCDF 
135 kongener, PCB 209 kongener.  
8 En aromatisk förening uppfyller Hückels regel vilket innebär 4n+2 π elektroner. Detta ger ett 
slutet skal av delokaliserade elektroner, liksom bensen, vilket ger ökad stabilitet hos molekylen.  



42 
 
 
 
 

Det har visats i flera undersökningar att bildningen av dioxiner främst sker som 
heterogena reaktioner på partiklar (flygaska) vid låga temperaturer (300 ºC). Dioxiner kan 
bildas vid gasfasreaktioner men dessa har underordnad betydelse. Dioxinbildningen 
påverkas också av förekomsten av vissa metaller genom dessa metallers katalytiska 
verkan. Tvåvärd koppar i form av CuCl2 och CuO enskilt eller tillsammans med 
alkalimetaller eller klorider av alkaliska jordartsmetaller spelar en stor roll vid de 
katalytiska reaktionerna. Klorider av Fe2+, Pb2+ och Zn2+ har visat på en mindre katalytisk 
effekt medan klorider av metallerna Mn, Hg, Cd, Ni och Sn inte har visat någon 
katalytisk effekt.  
 
Tre olika bildningsvägar för dioxiner vid förbränning har föreslagits inom forskningen: 
 
1. Ofullständig förbränning (destruktion) av redan existerande dioxiner i brinnande 

material.  
2. Bildning ur s.k. precursors d.v.s. molekylfragment som liknar dioxinmolekylens olika 

delar.  
3. De novo syntes. Mekanism för dioxinbildning på flygaska med kol, syre, väte, klor 

och eventuella katalysatorer.  
 
Det får anses som ovanligt med bränder i material med höga halter av dioxiner. Dioxiner 
är dock relativt stabila så om dioxiner förekommer kan dessa passera en brand utan att 
destrueras tillfredsställande. Bränder har ju många gånger dåliga och okontrollerade 
förbränningsförhållanden med låga förbränningstemperaturer. Vid 
destruktionsanläggningar för miljöfarligt avfall sker t.ex. förbränningen vid hög 
temperatur och goda förbränningsförhållanden för att säkert bryta ner de miljöfarliga 
ämnena. Dioxiner börjar brytas ner vid ca 600 ºC och destruktionshastigheten ökar med 
stigande temperatur. Termisk destruktion av dioxin kan reducera dioxinmängder i 
bränslen och avfall avsevärt under rätta förbränningsförhållanden. En undersökning [29] 
har visat att vid 800 ºC kan en nedbrytning med 99,95 % ske men vid lägre temperaturer 
är nedbrytningen dioxin mindre. Modellberäkningar [30] har visat på följande 
destruktionstider (uppehållstider) för att erhålla en destruktion till 99,99 % vid en given 
temperatur: 
 
Tabell 4.8 Modellberäknade destruktionstider för dioxiner vid olika destruktions-

temperaturer [30].  

Destruktionstemperatur Uppehållstid 
977 ºC 1 sekund (s) 

1000 ºC 0,5 sekunder (s) 
1227 ºC 4 millisekunder (ms) 
1727 ºC 5 microsekunder (µs) 

 
Dioxiner kan dock återbildas när rökgaserna svalnar. Av denna anledning gör man denna 
period så kort som möjligt vid kontrollerad förbränning som t.ex. vid destruktion av 
farligt avfall. 
 
”Precursor”-mekanismen (bildningsmekanism 2. ovan) bygger på bildning av dioxiner 
från företrädesvis aromatiska precursors vid närvaro av klor. Precursors kan vara t.ex. 
fenol, bensen, klorbensener eller klorfenoler. Kloreringen av de organiska molekylerna 
sker företrädesvis med klorradikaler (Cl•) från Cl2. Klorider (Cl-) från HCl deltar troligen 
inte nämnvärt i kloreringen. Eftersom merparten av kloret bildar HCl tyder en del på att 
tillgången på Cl2 är avgörande. Vid bildningsreaktionerna är kanske gastemperaturen den 
enskilt viktigaste faktorn [31-35] även om uppehållstiden också spelar en avgörande roll. 
Undersökningar på förbränningsanläggningar har visat att bildningen troligen sker efter 
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själva förbränningszonen där rökgaserna kyls ner till 200–450 ºC [32]. Vid praktiska 
mätningar i avfallsförbränningsanläggningar har man uppmätt betydligt högre halter 
dioxiner efter avgaspannan än före avgaspannan d.v.s. direkt efter förbränningzonen. 
Haltökningar på en faktor 3–10 har kunnat konstateras. Man har också visat att den 
högsta bildningshastigheten för dioxiner erhålls vid ca 300–350 ºC [32]. 
Bildningsreaktionerna sker sannolikt mestadels som heterogena ytreaktioner på flygaska 
och i betydligt mindre utsträckning som homogena gasfasreaktioner [32, 36-41]. Ett skäl 
som anges för detta är att uppehållstiden är för låg för homogena gasfasreaktioner. 
Närvaro av Cu2+ (t.ex. CuCl2) är också starkt katalyserande. Kopparklorid påskyndar 
ringformning genom kondensationsreaktioner via Ullman reaktioner [42, 43]. Ullman 
reaktioner är vanligen kopplingsreaktioner mellan arylhalider med koppar som 
katalysator. Kopparkatalysatorn påverkar också bildningen av Cl2 genom den s.k. Deacon 
reaktionen: 
 
2CuCl2 + ½O2 → Cu2OCl2 + Cl2 
Cu2OCl2 + 2HCl → 2CuCl2 + H2O 
2HCl + ½O2 → H2O + Cl2   (35) 
 
Cl2 kan därefter medverka vid kloreringen av precursors t.ex. enligt: 
 
fenol + Cl2 → klorfenol (dioxinprecursor)  (36) 
 
2-klorfenol + ½O2     →     dioxin + Cl2  (37) 
 
Som framgår är tillgången på syre viktig för bildningen av Cl2 och med det också för 
bildningen av klorerade organiska föreningar.  
 
Den s.k. de novo syntesen (bildningen) sker också heterogent på partiklar möjligen i 
närvaro av någon katalysator. Man utgår här från att syntes av molekyler sker på ytan av 
partiklarna. Som framgått av partikelbildningskapitlet bildas många förstadier till 
precursors under själva partikelbildningen som sedan kan medverka i processen. Det är 
således inte helt enkelt att entydigt särskilja de olika reaktionsmekanismerna. Samverkan 
med bildade molekyler på partiklarnas yta är i alla fall viktig. Dessa molekyler skulle 
dock kunna ses som precursors ur vilka dioxiner bildas. De novo syntesen skulle därför 
kunna ses som en vidareutveckling eller utökning av precursormekanismen. Man brukar 
dock skilja dem åt vid mekanismbeskrivningar. De novo mekanismen förklarar i alla fall 
bildningen av dioxin vid många olika enkla organiska utgångsmaterial.  
 
Reaktionstemperaturer, katalysatorinverkan och många andra förhållanden påminner om 
precursormekanismens. Experiment har visat på att förutsättningarna för de novo-
bildning är: att kolet föreligger som oordnade grafitlager, att syre finns tillgängligt, att 
klor finns tillgängligt, att reaktionen är katalyserad av kopparklorid eller någon annan 
övergångsmetall och att temperaturen ligger mellan 200 och 350 ºC. Oxidationen av kol 
är starkt begränsad vid temperaturer under 200 ºC vilket bildar den undre 
temperaturgränsen för dioxinbildning med de novo syntes [44]. Man har också visat här 
att oxidationen av kol i flygaska resulterar i CO2 vid 250 ºC men vid 250–325 ºC 
resulterar oxidationen i bildning av organiska föreningar. Bildning av dioxin har också 
kunnat konstateras då metan och HCl utsätts för temperaturer mellan 400–950 ºC [45]. 
Ingen katalysator behövdes här. Mekanismer inkluderande bildning av metylklorider som 
kan reagera med bildade organiska föreningar i sotande flamma vilka kan resultera i 
dioxinbildning.  
 
Det finns ingen helt entydig bild av hur tillgången på syre påverkar dioxinbildningen. 
Reducerade förbränningsförhållande kan resultera i hög sotbildning och bildning av 

CuCl2 
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precursors. Höga toppar av CO har också indikerats kunna ge dioxinbildning. Andra har 
visat att dioxiner ökar vid oxiderande förbränningsbetingelser.  

4.12 Flamskyddsmedelsreaktioner 
Ett stort antal ämnen fungerar som flamskyddsmedel. Totalt används 3000 ton kemikalier 
som tillsatser i svensktillverkade varor. Till det kommer ytterligare flamskyddsmedel i till 
Sverige importerade varor. Dessa siffror, samt fördelningen mellan olika typer av 
flamskyddsmedel som redogörs för nedan, kommer från KEMI (Produktregistret) och 
gällde för år 2004 [46]. De vanligaste typerna av flamskyddsmedel samt fördelningen 
viktmässigt i produkter i Sverige är (jämförelsevärdena inom parantes gällde för år 1999): 
 

- Metallföreningar (övervägande aluminiumhydroxid) – 57 % (47 %) 
- Bromerade föreningar – 5 % (14 %) 
- Organiska fosforföreningar – 7 % (13 %) 
- Klorerade organiska fosforföreningar – 1 % (9 %) 
- Oorganiska fosforföreningar – 3 % (6 %) 
- Klorerade organiska föreningar – 1 % (6 %) 
- Övrigt – 26 % (5 %) 

 

4.12.1 Bromerade flamskyddsmedel 
Bromerade flamskyddsmedel utgör exempel på ämnen som inte bildas men frigörs i ökad 
omfattning i samband med en brand. Brom fungerar som ett effektivt flamskyddsmedel 
och ingår i ett antal olika flamskyddsmedelsformuleringar. Broms flamskyddande effekt 
ges till största delen genom vätebromid som bildas vid förbränningen. Vätebromid har en 
inhiberande effekt på de kedjereaktioner, innefattande radikaler, vilka utgör 
förbränningens drivkraft. De generella reaktionerna för vätehaliders ”quenching” 
(dämpning) av viktiga radikalreaktioner gavs ovan med reaktionsformlerna (33) och (34), 
vilka för vätebromid ser ut enligt reaktionerna nedan: 
 
H·+ HBr → H2 + Br·   (38) 
 
OH·+ HBr → H2O + Br·  (39) 
 
Man har funnit att reaktion (38) har en dubbelt så hög reaktionshastighet i jämförelse med 
reaktion (39). Sammantaget med det faktum att kvoten H2/OH har setts vara stor i 
flamfronten, så tyder detta på att reaktion (38) är den huvudsakliga inhiberingsreaktionen 
[47]. 
 
Det finns även fysikaliska effekter som tros komplettera halogeners, i det här fallet 
broms, quenchingeffekt i gasfasen. När brom bryts loss från den fasta fasen ger effekter 
som: endoterm bindningsdissociationsenergi, funktion som värmesänka, samt utspädning 
av bränslet i gasfasen, ytterligare bidrag till den flamdämpande effekten från brom. 
 
Det finns ett antal olika flamskyddsmedelsformuleringar som innehåller brom. De i 
Sverige mest vanligt förekommande är: Tetrabrombisfenol-A, hexabromcyklododekan 
(HBCD) samt polybromerade difenyletrar (PBDE). Under år 2003 importerades ca 
300 ton bromerade flamskyddsmedel som råvara till industrin. Förutom som råvaror 
importerades även en okänd mängd varor innehållande bromerade flamskyddsmedel [48]. 
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Genom direktiv 2002/95/EG (RoHS) förbjuds flamskyddsmedlen PBB (polybromerade 
bifenyler) och PBDE i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på 
marknaden från och med 1 juli 2006. Viktiga flamskyddsmedel inom gruppen PBDE är 
deka-BDE, okta-BDE samt penta-BDE. De två sistnämnda ämnena förbjöds inom EU den 
15 augusti 2004. Kommissionen har dock beslutat att undanta deka-BDE från förbudet. I 
praktiken kan användningen av deka-BDE komma att förhindras då den tekniska 
produkten innehåller > 0,1 % av andra PBDE:er (främst nona-). 

4.12.2 Antimontrioxid (ATO), Sb2O3  
Halogenerade flamskyddsmedel förekommer nästan alltid tillsammans med ett additiv 
som förstärker flamskyddsmedlets effekt genom en synergistisk effekt. Det absolut mest 
vanliga synergistiska additivet är antimontrioxid (Sb2O3). Viktförhållandet mellan Sb2O3 
och ett bromerat flamskyddsmedel är vanligtvis 1:2 till 1:3 vilket ger en halt av Sb2O3 på 
4-8 viktsprocent [49]. Antimontrioxid synergistiska effekt ges genom bildning av SbOX 
(där X är Br eller Cl) som verkar i den kondenserade fasen och SbX3 som verkar i 
gasfasen. SbX3 i gasfasen ger den viktigaste synergistiska effekten genom att hålla kvar 
den flamskyddande verkan av halogenen i förbränningszonen under längre tid. Följande 
reaktioner beskriver antimontrioxids verkan i gasfasen [50]: 
 

Sb2O3 + 6HX → 2SbX3 + 3H2O   (40) 

SbX3 + H· → SbX2 + HX   (41) 

SbX2 + H· → SbX + HX   (42) 

SbX + H· → Sb + HX    (43) 

Sb + O· → SbO·    (44) 

SbO· + H· → SbOH    (45) 

SbOH + H· → SbO·+ H2   (46) 
 

4.12.3 Metallhydroxider 
Metallhydroxider är den typ av flamskyddsmedel som är mest vanligt förekommande som 
tillsats till polymera material. Aluminiumtrihydroxid (ATH), Al(OH)3, är den mest 
använda metallhydroxiden, men även magnesiumhydroxid, Mg(OH)2, är vanligt 
förekommande. Den flamdämpande mekanismen hos metallhydroxiderna är främst den 
endoterma nedbrytning av hydroxiden med bildande av fritt vatten (se reaktion 47). Det 
bildade vattnet kan även ha en funktion i att det späder ut bränsleblandningen över 
materialets yta, samt att det bildar en barriär som hindrar syre att nå förbränningszonen. 
 

Al(OH)3 + energi → AlOOH·+ H2O   (47) 
 
Nedbrytningen med bildande av vatten startar vid 220 °C för ATH och vid 330 °C för 
magnesiumhydroxid. Vid tillsatts till en polymer väljer man den metallhydroxid som har 
en nedbrytningstemperatur så nära polymerens pyrolystemperatur som möjligt för bästa 
effekt. 
 
Det krävs en hög andel metallhydroxid i polymeren. Typiska tillsatsmängder av 
metallhydroxider för att få en bra flamhämmande effekt är mellan 55 och 65 vikt-%. 
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4.12.4 Fosforbaserade flamskyddsmedel 
Det finns ett stort antal olika fosforbaserade flamskyddsmedel som inkluderar t.ex. 
ammoniumpolyfosfater, melaminfosfater, fosfatestrar och klororganiska fosfater. 
Fosforbaserade flamskyddsmedel verkar ofta i den kondenserade fasen genom att 
förstärka bildandet av ett kolskikt. Man har även i vissa fall sett effekter i gasfasen. 
Mekanismen för den flamskyddande effekten är i alla fall inte helt klarlagd och varierar 
med fosforföreningen och även polymermatrisen. 

4.13 Metaller - tungmetaller 
Till tungmetallerna brukar man räkna metaller med en densitet större än 5 kg/dm3. Inom 
gruppen tungmetaller finns flera metaller med miljöpåverkande egenskaper. Det är främst 
följande metaller som varit i fokus för miljöarbetet: Arsenik (As), Bly (Pb), Kadmium 
(Cd), Kobolt (Co), Koppar (Cu), Krom (Cr), Kvicksilver (Hg), Nickel (Ni), Tenn (Sn), 
Vanadin (V) och Zink (Zn). 
 
Några av dessa har särskilt varit aktuella vid miljöbedömningar som kvicksilver, bly, 
kadmium och krom.  
 
Metaller som kan komma att ingå i en brand kommer från de i branden ingående 
materialen. För metallerna är det i stor utsträckning en materialbalansfråga runt branden 
även om vissa metaller kan genomgå viss omvandling som t.ex. en oxidation. Metaller 
som aluminium och zink kan oxideras till Al2O3 respektive ZnO. Figur 4.13 visar en 
principskiss över materialbalansen för metaller vid bränder. Vid förbränning frigörs 
metallerna från det brännbara materialet och fördelas på tre delflöden; med 
brandgasflödet från branden (alltså i gasfas), med flygaskan/sotpartiklar i brandgaserna (i 
fast partikelfas men i brandgaserna) samt i de kvarvarande brandresterna. I händelse av 
släckning hamnar metaller även i släckvattnet. 
 

BrandMetaller in med
brunnet material

Metaller ut med
partiklar

Metaller ut med
brandgaser

Metaller i
brandrester

Metaller ut med
släckvatten

 
Figur 4.13 Materialbalans för metaller vid brand.  

 
Olika metaller fördelar sig olika mellan dessa delströmmar och fördelningen beror i 
huvudsak på hur lättflyktiga metallerna är (ångtrycket) under förbränningen men också på 
förbränningsbetingelserna. En indikation om lättflyktigheten kan man få av smält- och 
ångbildningstemperaturen för respektive metall. I tabell 4.9 visas dessa temperaturer för 
några utvalda metaller.  
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Tabell 4.9 Smält- och ångbildningstemperaturen för några utvalda metaller.  

Metall Smälttemperatur  
(ºC) 

Ångbildningstemperatur  
(ºC) 

Aluminium, Al 660 2057 
Antimon, Sb 630,5 1380 
Arsenik, As 814 613 (sublimerar) 
Bly, Pb 327,3 1750 
Kadmium, Cd 320,9 765 
Kobolt, Co 1492 2900 
Koppar, Cu 1083 2580 
Krom, Cr 1903 2480 
Kvicksilver, Hg -38,9 356,6 
Magnesium, Mg 650 1097 
Nickel, Ni 1453 2732 
Tenn, Sn 231,9 2275 
Vanadin, V 1910 3380 
Zink, Zn 419,5 907 
 
 
Undersökningar har gjorts på olika förbränningsanläggningar för att utreda fördelningen 
av metaller mellan de olika strömmarna. Av speciellt intresse är här mätningar på 
avfallsförbränningsanläggningar. Generellt har man dock kunnat konstatera att 
sammansättningen på avfallet inte har så stor inverkan på metallernas fördelning på de 
olika strömmarna [51]. Resultat från två tungmetallfördelningsmätningar på 
avfallsförbränningsanläggningar för hushållsavfall visas i tabell 4.10 och tabell 4.11 [52].  
 
 
Tabell 4.10 Fördelning i procent av några utgående tungmetaller från 

avfallsförbränningsanläggningen i Spittelau, Österrike. Resultaten avser 
hushållsavfall och visar utgående tungmetaller efter 
rökgasreningsanläggning [53].  

 Procent av totalt utgående 

Metall Emission till 
luft 

Elfilterstoft Avlopps-
vatten 

Återstod från 
gasrenings-
anläggning 

Slagg 

Kvicksilver, Hg <1 30 <1 65 5 
Bly, Pb <1 28 <1 <1 72 
Kadmium, Cd <1 90 <1 <1 9 

 
Som framgår av tabell 4.10 och tabell 4.11 hamnar merparten av det lättflyktiga 
kvicksilvret i rökgasreningsåterstoden eller i elfilterstoftet. Cadmium anrikas i 
elfilterstoftet och en mindre del hamnar i slaggen. Blyet hamnar till stor del i slaggen men 
en betydande del återfinns i elfilterstoftet. Generellt kan sägas att kvicksilvret föreligger 
mestadels i gasfas även om en del anrikas i flygaskan (30 %). Kadmium anrikas starkt i 
flygaskan även om en del hamnar i askan och slaggen (10 %). För blyet hamnar 
merparten i askan och slaggen även om ca 30–50 % fångas upp i flygaskan. Om 
resultaten överförs till brandförhållanden skulle den genrella fördelning som visas i tabell 
4.12 ställas upp. 
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Tabell 4.11 Fördelning i procent av några utgående tungmetaller från 
avfallsförbränningsanläggningen i Amager, Danmark. Resultaten avser 
hushållsavfall och visar utgående tungmetaller efter 
rökgasreningsanläggning [54]. 

 Procent av totalt utgående 

Metall Emission till 
luft 

Avlopps-
vatten 

Återstod från 
gasreningsanläggning 

Slagg 

Kvicksilver, Hg 7 >0,01 92 1 
Bly, Pb 0,04 >0,01 46 54 
Kadmium, Cd 0,2 0,01 94 6 

 
De nu nämnda tungmetallerna (Hg, Pb, Cd) har alla låg smält- och ångbildnings-
temperatur. Övriga metaller uppvisar alla högre temperaturer och har därmed troligen en 
starkare tendens att anrikas i brandresterna. Det är endast kvicksilver som föreligger i 
gasfas i någon högre utsträckning. Möjligen kan vissa av övriga miljöstörande metaller i 
någon mån föreligga bland partiklarna. Brandförsök med elskrot visar på höga halter av 
bly, kadmium, koppar, krom, nickel och zink i brandresterna [55]. I motsvarande 
försöksserie med däck hittades framför allt kobolt, koppar och zink i brandresterna. 
 
 
Tabell 4.12 Uppskattad fördelning av tungmetaller vid brand.  

Metall Brandgaser Partiklar Brandrester 
Kvicksilver, Hg 65–79 % 20–30 % 1–5 % 
Bly, Pb <1 % 50–25 % 50–75 % 
Kadmium, Cd <1 % 90–95 % 5–10 % 
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5 Emissioner från bränder 
 
Emissioner från bränder har uppmärksammats alltmer de senaste åren. Dessa emissioner 
har effekter både i brandens omedelbara närhet och på längre avstånd från branden. Man 
måste också skilja på direkta effekter på människa/miljö och på mer långsiktiga effekter.  
 
Det är känt sedan länge att det är toxiska gaser och inte fysiska brännskador som är 
huvudorsaken till de flesta dödsfallen i samband med bränder. Bland gaskomponenterna 
anses kolmonoxid (CO) vara ansvarig för de flesta dödsfallen även om intresset för andra 
gaser, framför allt vätecyanid (HCN), har ökat de senaste åren. Dessa och andra gaser är 
viktiga för personer som utsätts för den koncentrerade brandplymen och deras möjlighet 
att överleva en brand.  
 
De nämnda gaserna är däremot inte speciellt intressanta vad gäller utsläpp ur ett större 
perspektiv och i de fall spridningsberäkningar skall genomföras. Då är det framför allt 
andra komponenter i brandgaserna och släckvattnet som är viktiga, t.ex. partiklar, PAH, 
dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och metaller.  
 
Det är viktigt att också tänka på räddningspersonal som kanske i slutet av en 
räddningsinsats arbetar utan andningsskydd och då vid upprepade tillfällen utsätts för låga 
nivåer av olika ämnen. Det kan vara svårt att uppskatta emissioner under denna period av 
eftersläckning och röjning, men det är ett viktigt problem att diskutera. 
 
I detta avsnitt kommer emellertid ett brett angreppssätt att användas och 
uppmätta/uppskattade emissioner av olika ämnesgrupper från olika typer av bränder 
presenteras och diskuteras. Huvudsyftet är att presentera resultaten på ett sådant sätt att de 
kan användas som indata vid olika spridningsberäkningar. Detta syfte kan påverka valet 
av angreppssätt och vilka ämnen som inkluderas. Det kan dock här nämnas att ett ämne 
som CO på ett mycket tydligt sätt påverkas av ventilationsförhållandena och därför kan 
t.ex. CO/CO2-kvoten användas som indikator på vilka förhållanden som rådde under 
förbränningen (branden). Detta kan vara mycket avgörande för vilka ämnen och hur 
mycket som bildas vid en viss typ av brand. Detta diskuteras ytterligare i nästa avsnitt. 
 
För grupperna av tyngre kolväten, t.ex. PAH och PCDD/F finns det olika sätt att 
presentera informationen eftersom de separata ämnena i respektive grupp har väldigt 
olika toxicitet. Av denna anledning har det tagits fram olika viktningsfaktorer för att göra 
det möjligt att beräkna en total toxicitet för hela gruppen. I de fall där sådana totala 
toxiska ekvivalenter finns tillgängliga har dessa beräknats. Utöver dessa har emellertid 
även utbyten av enstaka kongener och homologer presenterats när relevant data funnits. 
Dessa resultat kan vara intressanta när resultat från olika material eller olika 
förbränningsförhållanden skall jämföras. 
 
I text och tabeller nedan förkortas partiklar ofta med bokstaven C. Detta används 
eftersom en stor del av partiklarna består av kol även om kolinnehållet inte är 100 %. 
 
För vissa försöksserier presenteras endast vilka typer av analysresultat som finns 
tillgängliga. I dessa fall hänvisas till ursprungskällorna vars referenser ges i texten. 
 
5.1 Bränder i bostäder 
 
Bostäder består av ett flertal brännbara material, i huvudsak cellulosa och olika typer av 
plaster. Bostäder innehåller vidare t.ex. möbler och elektronik. Främst elektronik kan 
innehålla flamskyddsmedel i Sverige.  
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För att kunna uppskatta emissionerna från en brand i bostäder eller liknande miljöer 
måste därför dels materialsammansättningen uppskattas, dels emissionerna från de olika 
materialen beräknas eller uppskattas. Detta innebär att en total uppskattning naturligtvis 
är behäftad med osäkerheter eftersom det kan vara svårt att uppskatta exakt vilka material 
som brinner när och hur de olika materialen påverkar förbränningen och varandra. I en 
bostadsbrand är också bildningen av olika ämnen mycket beroende av ventilationen, 
d.v.s. tillgång till syre. Detta diskuteras ytterligare i avsnitt 6. 
 
Persson m.fl. beskriver materialen i en typisk villa och typiska inventarier i t.ex. 
lägenheter och skolor [56]. I samma rapport uppskattas det totala utsläppet från bränder i 
dessa objekt genom att presentera utbyten för olika ämnen analyserade i olika 
försöksskalor. Dessa värden används som utgångspunkt nedan, men kompletteras dels 
med andra litteraturkällor, dels med analyser av ytterligare ämnesgrupper. I tabell 5.1 
jämförs utbyten av CO från olika vanliga material i bostäder. Värdena kommer från olika 
källor i litteraturen och representerar olika experimentella skalor och 
förbränningsförhållanden. Jämförelsen skall ses som ett exempel på ämnen vars utbyten 
påverkas av flera faktorer. Kolmonoxid är inte speciellt intressant ur miljösynpunkt (d.v.s. 
spridning), utan snarare ur akut hälsosynpunkt. Däremot är kolmonoxid ett tydligt 
exempel på en förbränningsprodukt som påverkas mycket av förbränningsförhållandena, 
t.ex. tillgång till syre. Persson m.fl. ger utbyten även för andra oorganiska gaser.  
 
Tabell 5.1 Utbyten av CO (g/kg) för olika experimentella uppställningar med 

varierande förbränningsförhållanden. 

Material Storskaliga 
försök a) [56] 

Småskalig 
metodb) [7] 

Trä 58 5c) 
Papper 58  
Textilier 51  
PVC 116 63 
PUR 160 200d) 
Polystyren 220 60 
Polyeten 60 24 
a) Värdena är tagna från en sammanställning av utbyten från storskaliga brandförsök. 
Ventilationsförhållande kan ha varierat mellan försöken med olika bränslen och mellan försöken 
utförda i storskala respektive småskala. 
b) ASTM E2058 fire propagation apparatus 
c) Tall 
d) Stel polyuretan 
 
En parameter som ofta används för att beskriva ventilationsförhållanden i samband med 
bränder är kvoten mellan aktuellt bränsle-syre-förhållande och stökiometriskt bränsle-
syre-förhållande (”equivalence ratio”, φ): 
 

 
Denna parameter används ofta i samband med experimentella rumsbränder för att 
korrelera produktionen av olika ämnen med ventilationsförhållanden. När det gäller en 

φ =
.m fuel oxygen

fuel oxygen( )stoich .

m.

m. m.

  

φ = 1    stökiometrisk förbränning 
φ < 1    välventilerad förbränning 
φ > 1    under-ventilerad  förbränning 

(48) 
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rumsbrand talar man ofta om det globala ventilationsförhållandet, GER (global 
equivalence ratio) [57-61]. I dessa arbeten definieras GER på något olika sätt, men i 
princip kan man säga att man inte studerar bränsle-syre-förhållandena i varje punkt utan 
snarare studerar en hel volym och hur mycket bränsle respektive syre som flödar in i 
denna volym. Arbetena visar tydligt hur förbränningen och produktsammansättningen 
påverkas av ventilationsförhållandena och att detta på ett kvantitativt sätt kan relateras till 
φ. Produktionen av kolmonoxid och kolväten ökar kraftigt när förhållandena blir mer 
underventilerade. De absoluta nivåerna och hur mycket produktionen påverkas av 
förändring i ventilationen beror på vad som brinner. Under välventilerade förhållanden 
producerar aromatiska kolväten mer CO än icke-aromatiska kolväten som i sin tur 
producerar mer CO än oxygenerade kolväten. Denna skala är omvänd om 
ventilationsförhållandena är underventilerade [58]. 
 
Blomqvist m.fl. har i en litteraturstudie [26] presenterat uppskattade emissionsfaktorer för 
polyklorerade dioxiner/furaner (PCDD/F), PAH och VOC för olika typer av material (se 
tabell 5.2). 
 
Tabell 5.2 Uppskattade emissionsfaktorer för PCDD/F, PAH och VOC till luft för olika 

material [26]  

Material PCDD/F* (µg 
TEQ /kg) 

PAH (g/kg) VOC (g/kg) 

PVC 0,012–2,2 1–5 10–50 
Trä 0,002 0,1–1,0 1–20 
Träfiberskiva 0,02 0,1–1,0 1–20 
Textilier 0,002 0,1 1 
Papper 0,002 0,1 1 
Polystyren 0,002–0,1 10 5–30 
PUR 0,002–0,1 1–10 1–50 
Polyeten 0,002–0,1 1 5–30 
ABS 0,002–0,1 10 5–30 
Petroleumprodukter 0,002–0,1 1 7,5 
Tjärpapp 0,002–0,1 1 7,5 
Linoleum 0,002–0,1 1 7,5 
Gummi 0,002–0,1 10 50 
* I de fall klor inte explicit finns närvarande i materialet/produktens sammansättning har 
Blomqvist m.fl. ändå valt att ge materialet/produkten ett lågt spann för möjlig PCDD/F 
produktion, då det bedömdes att alltid finnas en bakgrund innehållande en viss klormängd i de 
flesta bränder. Av materialen i tabellen är det endast PVC som innehåller en betydande halt klor 
(56,7 % i ren PVC). 
  
Carroll har jämfört det relativa bidraget från trä och PVC till utsläpp av PCDD/PCDF 
från bostadsbränder [62]. Emissionsfaktorerna (presenterade µg I-TEQ/kg) varierar flera 
storleksordningar mellan olika undersökningar (se tabell 5.3). Detta kan bero på 
variationer i skala, temperatur och ventilation. Carroll drar slutsatsen att om man tittar på 
det årliga utsläppet från de två källorna, trä respektive PVC, från en bostadsbrand så är de 
jämförbara med varandra. Värdena för trä kommer från en blandning av eldning för 
uppvärmning av bostäder och experiment med olika typer av träavfall i olika skalor. Den 
stora spridningen i resultaten visar på problemet att uppskatta emissioner av 
PCDD/PCDF utan att ha tillgång till detaljerad information om förbrännings-
förhållandena. 
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Tabell 5.3 Intervall för emissionsfaktorer för PCDD/PCDF från förbränning av trä och 
PVC [62]. Gränserna för intervallen kommer från olika källor och därmed 
från olika skalor, olika materialblandningar och olika typer av försök. 

Material Emissionsfaktor, låg 

 (µg I-TEQ/kg) 

Emissionsfaktor, hög 
(µg I-TEQ/kg) 

Trä 0,0008 0,170 
PVC 0,003 6,6 
 
 
Det har genomförts ett antal rumsförsök där emissionerna har mätts [24, 63]. I tre försök 
varierades typ av TV och antändningskälla (rum 1-3) [24]. I rum 1 användes en svensk 
TV (fri från flamskyddsmedel i höljet) och branden startades i denna TV. I rum 2 och 3 
startades branden i en soffa. I rum 2 användes en amerikansk TV (med deka-BDE som 
flamskyddsmedel i höljet) och i rum 3 en svensk TV. I rum 4-6 var det typen av soffa och 
fåtölj som varierades. I rum fyra var dessa möbler ej flamskyddade medan de i rum 5 och 
6 hade olika typer av flamskydd (flamskyddsmedel med fosfor respektive brom). I försök 
4 startade branden i soffan medan branden i rum 5 och 6 startades i TV-apparaten. 
Resultatet från gasanalyserna från dessa försök sammanfattas i tabellerna tabell 5.4 - 
tabell 5.7. 
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Figur 5.1 Relativ homologfördelning för klorerade dioxiner och furaner från 

rumsbränder. 
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Uppmätta halter av klorerade dioxiner och furaner är sammanfattade som toxiska 
ekvivalenter i tabell 5.4. Motsvarande värden för bromerade dioxiner och furaner 
presenteras i tabell 5.5. Detaljerade resultat för kongener och homologer finns i bilaga 
B1. Homologfördelningen samt fördelningen av individuella specier (uttryckta som 
relativa TCDD-ekvivalenter) visas dessutom i diagramform i figur 5.1 respektive figur 
5.2. 
 
 Tabell 5.4 Klorerade dioxiner och furaner från olika bränder i rum (µg/kg) [20, 24, 63]. 

Ämnea) Rum 1 

Exp 1b) 

Rum 2 

Exp 2b) 

Rum 3 

Exp 3b) 

Rum 4 

Non-FR 
room 

Rum 5 

P-FR 
room 

Rum 6 

Br-FR 
room 

TCDD-TEQ WHO 0,016 0,013 0,0058 0,0022 0,0079 0,033 
TCDD-TEQ EADON 0,022 0,014 0,0084    
a) 2,3,7,8-TCDD och Total TCDD detekterades inte i TV-försöken 
b) Experiment 1 = svensk TV som antändningskälla, Experiment 2 = soffa som antändningskälla 
och amerikansk TV i rummet; Experiment 3 = soffa som antändningskälla och svensk TV i 
rummet. Total brunnen massa i rummet är något osäker, men 498 kg har använts med 
utgångspunkt från informationen i de olika referenserna [20, 24]. 
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Figur 5.2 Individuella klorerade dioxiner och furaner från rumsbränder uttryckta som 

relativa TCDD-ekvivalenter. 
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Tabell 5.5 Bromerade dioxiner och furaner från olika bränder i rum (µg/kg) [20, 24, 
63]. 

Ämnea) Rum 1 

Exp 1b) 

Rum 2 

Exp 2b) 

Rum 3 

Exp 3b) 

Rum 4 

Non-FR 
room 

Rum 5 

P-FR 
room 

Rum 6 

Br-FR 
room 

TBDD-TEQ WHO 0,050 0,0048 0,00022 0,11 0,023 0,32 
TBDD-TEQ EADON 0,054 0,016 0,00046    
a) 1,2,3,7,8-PeBDD, 1,2,3,7,8,9-HxBDD detekterades inte i något av försöken. 
b) Experiment 1 = svensk TV som antändningskälla, Experiment 2 = soffa som antändningskälla 
och amerikansk TV i rummet; Experiment 3 = soffa som antändningskälla och svensk TV i 
rummet. Total brunnen massa i rummet är något osäker, men 498 kg har använts med 
utgångspunkt från informationen i de olika referenserna [20, 24]. 
 
 
När det gäller bromerade flamskyddsmedel var det överlag många som inte kunde 
detekteras. I rum 1-3 kunde inte PBB kvantifieras överhuvudtaget och för PBDE var det 
endast deka-BDE som kunde kvantifieras (1,08 µg/kg, 0,34 µg/kg och 13,7 µg/kg för rum 
1, 2 respektive 3) [24]. Dessa värden var av samma storleksordning som återfanns i 
bakgrundsmätningarna. Utbytet av TBBPA, som analyserades för rum 1–3, varierade 
mycket: från att ej detekteras för rum 2, via 0,54 µg/kg för rum 3 till 18,0 µg/kg för rum 
1. För rum 4–6 låg de flesta utbytena av PBDE under detektionsgränsen, men för deka-
BDE var utbytena 0,9 µg/kg, 9,6 µg/kg och 162 µg/kg för rum 4, rum 5 respektive rum 6 
[63]. 
 
 
 
Tabell 5.6 Utbyte av VOC vid några olika försöksserier (mg/kg) [20, 24, 63, 64]. 

Försök Bensen Toluen Fenol Naftalen Total VOC 
Rum 1 Exp 1a) 173 33 20 132 823 
Rum 2 Exp 2a) 1080 171 37 513 2850 
Rum 3 Exp 3a) 990 139 62 526 3090 
Rum 4 Non-
FR room 

1300 118 50 284 2190 

Rum 5 P-FR 
room 

1310 130 81 341 3130 

Rum 6 Br-FR 
room 

1340 154 72 377 2790 

Icke FR soffa 100 24 24 21 545 
P-FR soffa 241 42 39 38 1270 
Br-FR soffa 
försök 1 

231 34 43 78 1080 

Br-FR soffa 
försök 2 

379 61 146 110 1475 

a) Experiment 1 = svensk TV som antändningskälla, Experiment 2 = soffa som antändningskälla 
och amerikansk TV i rummet; Experiment 3 = soffa som antändningskälla och svensk TV i 
rummet. Total brunnen massa i rummet är något osäker, men 498 kg har använts med 
utgångspunkt från informationen i de olika referenserna [20, 24].  
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I tabell 5.6 och tabell 5.7 jämförs utbytena av VOC respektive PAH för rumsförsöken 
med andra försöksserier (soffor och i PAH-fallet med konkalorimeterförsök med olika 
trämaterial). Utbyten för ytterligare VOC-ämnen och PAH-ämnen för rumsförsöken 
återfinns i tabeller i bilaga B1.  
 
Om man jämför de olika rumsbränderna ser man att i ”soff-försöken” (Rum 4–6) bildas 
det mer VOC då sofforna är flamskyddade. I TV-försöken (Rum 1–3) är tendenserna inte 
lika tydliga. Vilken TV det är i rummet verkar inte ha så stor betydelse; däremot verkar 
det spela en signifikant roll var branden startar. Det bildas mer VOC i de fall då branden 
startar i soffan. Värdena från dessa försök är också jämförbara med soff-försöken då 
bränderna också startade i soffan. I soff-försöken var inte TV-apparaterna 
flamskyddsbehandlade. 
 
PAH-utbyten vid de olika rumsbränderna är förhållandevis lika. Möjligen kan man säga 
att TV-försöken där branden startade i soffan har något högre utbyten än övriga försök; 
framför allt gäller detta försöket med en amerikansk TV (Rum 2). I Blomqvists 
sammanställning visades tydligt att den relativa fördelningen mellan olika PAH-ämnen är 
förhållandevis lika för olika bränder [20]. Däremot kan de absoluta värdena variera. 
 
Tabell 5.7 Utbyte av PAH vid några i olika försöksserier med anknytning till 

rumsbränder eller bränder i byggnad (mg/kg) [24, 63-66]. 

Försök Acenaftylen Fenantren Benso(a)-
pyren 

Dibenso(a,h)
-antracen 

Total 
PAHa) 

Rum 1 Exp 1b) 88 102 7,2 1,0 378 
Rum 2 Exp 2b) 322 223 25 2,7 984 
Rum 3 Exp 3b) 180 127 7,2 1,8 657 
Rum 4 Non-
FR room 

125 103 7,1 0,9 447 

Rum 5 P-FR 
room 

96 90 8,5 0,7 364 

Rum 6 Br-FR 
room 

105 92 9,7 0,9 382 

Icke FR soffa 6 4,8 0,3 0 20 
P-FR soffa 10 7,1 0,3 0,1 29 
Br-FR soffa 
försök 1 

20 15 0,8 0,1 56 

Br-FR soffa 
försök 2 

18 17 0,8 0,1 60 

Obehandlad 
Radiata-tall 

0,636 0,379 e.d. e.d. 2,44 

Kamferträd 0,843 0,482 e.d. e.d. 2,93 
Spånskiva 2,03 1,52 e.d. e.d. 8,99 
MDF 2,47 1,38 e.d. e.d. 8,51 
a) Exkl naftalen 
b) Experiment 1 = svensk TV som antändningskälla, Experiment 2 = soffa som antändningskälla 
och amerikansk TV i rummet; Experiment 3 = soffa som antändningskälla och svensk TV i 
rummet. Total brunnen massa i rummet är något osäker, men 498 kg har använts med 
utgångspunkt från informationen i de olika referenserna [20, 24]. 
e.d. = ej detekterad 
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Inom ramen för EU-projektet CBUF (Combustion Behaviour of Upholstered Furniture) 
studerades möbler, stoppningsmaterial, möbeltyger och mellanskikt [67]. Under försöken 
analyserades gaserna och från dessa resultat kan utbyten av rök, CO, HCN, HCl, HBr och 
NOx beräknas för olika varianter av ovanstående möbelparametrar. För ytterligare 
information hänvisas till slutrapporten editerad av Sundström. 
 
I en serie av brandförsök med soffor med olika typer av stoppning respektive klädsel 
jämfördes vad som bildades vid en brand i en obehandlad soffa med soffor behandlade 
med flamskyddsmedel (fosfor (P)-baserat respektive brom (Br)-baserat) [64]. Dessa 
försök visar tydligt att behandlade soffor som utsätts för brand producerar signifikant 
större mängder (per kg förbränt, d.v.s. högre utbyte) av t.ex. VOC, PAH och 
dioxiner/furaner (både klorerade och bromerade). När sofforna placerades i ett rum 
tillsammans med andra möbler (fåtölj, bokhyllor med böcker, bord, TV etc) blev de 
relativa skillnaderna betydligt mindre. Det är data från dessa rumsförsök som presenterats 
ovan. 
 
I tabell 5.6 presenteras utvalda resultat från VOC-analyserna i samband med försöken 
med olika typer av soffor. Dessa resultat visar tydligt på effekten av flamskyddsmedel på 
produktionen av VOC. De flamskyddade sofforna producerar mer VOC än den icke-
flamskyddade soffan. 
 
I tabell 5.7 presenteras utvalda resultat från PAH-analyserna i samband med försöken 
med soffor. Värdena jämförs även med resultat från andra försöksserier. De visade PAH-
ämnena valdes antingen för att de hade ett stort utbyte eller för att de är intressanta vid 
jämförelse med resultat från andra arbeten. I vissa situationer hade kanske ett annat urval 
varit mer intressant, men en mer fullständig lista finns i originalrapporten [64]. Utbyten 
för ytterligare VOC-ämnen och PAH-ämnen från försöken med soffor återfinns även i 
tabeller i bilaga B1.  
 
Tabell 5.8 Utbyten av dioxiner och furaner i samband med brandförsök med soffor 

(µg/kg) [64]. 

Ämne Icke FR 
soffa 

P-FR 
soffa 

Br-FR 
soffa 
försök 1 

Br-FR 
soffa 
försök 2 

Summa av alla kvantifierade 
klorerade dioxiner 

0,003 0,016 0,63 1,02 

Summa av alla kvantifierade 
klorerade furaner 

0,3 0,3 10,2 10,2 

TCDD-ekvivalenter, I-TEQmin 0,002 0,007 0,096 0,149 
Summa av kvantifierade bromerade 
dioxiner och furaner 

0,1 101 1859 5053 

 
Polyuretaner och andra byggnadsmaterial har på senaste tiden uppmärksammats för 
risken att producera isocyanter i sådana mängder att hälsofarliga förhållanden kan uppstå. 
Uretanbindningen kan splittras vid temperaturer mellan 200 ºC och 300 ºC varvid 
isocyanat och polyol bildas. 
 
Isocyanater är en grupp av ämnen som har uppmärksammats som en arbetsmiljöfråga, 
men emissioner av isocyanater har på senare tid också visats förekomma i samband med 
bränder. Jämförelser har gjorts av utbytet av isocyanater för olika byggnadsmaterial vid 
brand [20, 68, 69]. Av 24 testade byggnadsmaterial producerade 22 signifikanta mängder 
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av isocyanater i småskalig försök. Isocyanater emitteras främst vid brand i material som 
polyuretanskum (vilket är uppbyggt av isocyanater) och material som innehåller ett 
kvävehaltigt bindemedel (t.ex. mineralull, spånskivor). Många produkter innehåller också 
polyuretanbaserade limmer och lacker. Även om resultaten av de småskaliga försöken 
inte direkt kan extrapoleras till fullskaliga förhållanden visade ett fullskaleförsök med 
möbler att det även i detta fall produceras en betydande mängd isocyanater. 
 
Förbränningsförsök med PUR och PIR visar att för stel PUR och för PIR är de 
huvudsakliga produkterna isocyanatsyra och fenylisocyanat [68]. Utbytet av 
isocyanatsyra var för PIR ungefär 6 mg/g. Utbytena av isocyanater för flexibel PUR var 
lägre än för PIR och stel PUR. Dessutom var sammansättningen av produkterna 
annorlunda; efter ICA (390 µg/g) följde 2,4-toluendiisocyant och 2,6-toluenisocyanat. 
Utbytena av dessa två ämnen (ungefär 220 µg/g resp 170 µg/g) var högre hos flexibel 
PUR än vad den var hos PIR och stel PUR. 
 
Tabell 5.9 Utbyte av dominerande isocyanater för PUR och PIR [68]. 

Ämne Flexibel PUR Stel PUR PIR 
ICA 390 1500 6000 
PHI 27 1200 880 
2,4-TDI 220 0 0 
2,6-TDI 170 0 0 
Totalt 870 2700 7000 
 
 
I ett arbete av Simonson m.fl. studerades hur utbytet av CO, HCN, NH3, SO2, NO, och 
NO2 varierade med temperatur och tillgång till syre för olika kväveinnehållande material 
[70]. De material som studerades var ull, nylon, syntetiskt gummi, melamin och PUR. 
 
Som en följd av branden i en psykiatrisk klinik i Växjö i augusti 2003 genomfördes 
brandexperiment med olika typer av material: madrass (flexibel PUR), trä, PTFE-kabel, 
styv PUR, PVC-matta, polyeten-pellets och PVC-pellets [71]. Under försöken varierades 
ventilationsgraden och den mättes också med en s.k. phi meter [72, 73]. För de olika 
materialen mättes utbyten av CO, HCl, HF, NO, HCN, NH3 och  för vissa av materialen 
även isocyanater samt partikelstorleksfördelning.  
 
Neviaser och Gann presenterar kemiska ämnen i brandgaser från ett stort antal produkter 
[74]. Resultaten är presenterade som LC50- och IC50-värden. Värdena går dock att 
använda för jämförelser mellan olika material och mellan olika förhållanden. 
 
I detta avsnitt har fokus lagts på brandförsök där hela rum studerats eller där 
uppskattningar eller mätningar gjorts för typiska byggnadsmaterial eller möbler. Vissa 
material eller produkter (t.ex. plaster och elektronik) är intressanta även för andra objekt 
och inte bara bostäder. De presenteras därför i separata avsnitt nedan. 
 
Lighty m.fl. rapporterar att partikelproduktionen från förbränning av trä (huvudsakligen 
enskild uppvärmning) ligger mellan 6,2 g/kg och 16 g/kg (baserad på några olika 
referenser) [75]. De nämner vidare att förbränningseffektivitet, fukthalt och temperatur 
påverkar partikelstorleksfördelningen. För varm förbränning låg 30–40 % av partiklarna 
mellan 0,3 µm och 0,6 µm medan för kall förbränning låg nästan 50 % av partiklarna 
mellan 0,6 µm och 1,2 µm [76]. För bränder och partikelmassastorleksfördelning gäller i 
många fall att massmediandiametern ligger i det senare spannet, se t.ex. för bilbränder 
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[77] eller madrasser (framför allt det under-ventilerade fallet) [71]. När det gäller 
antalstorleksfördelningen ligger ofta maximum vid mindre partikeldiametrar [71, 77-79]. 
Det finns också fall där även massastorleksfördelning har sitt maximum mellan 0,1 µm 
och 0,2 µm, t.ex. spånskiva i konkalorimeter [68]. I samma försöksserie testade Hertzberg 
m.fl. i konkalorimetern (ISO 5660-1 [80]) ett stort antal olika material man kan finna i 
byggnader. Partikelutbytet i dessa försök presenteras i tabell 5.10. Störst partikelutbyte 
hade den bromerade laminaten (139 g/kg). Hälften av materialen hade ett partikelutbyte 
på mellan 20 g/kg och 40 g/kg. Lägst partikelutbyte hade träspånskiva och trä på 3,9 g/kg 
respektive 2,4 g/kg. 
 
Tabell 5.10 Utbyte av partiklar vid bränder av olika material [68]. 

Material Partikelutbyte (g/kg) 
FR4, brominerad laminat 139 
Polystyren (EPS) 126 
Teflon-kabel 102 
Kolfiberlaminat 83 
PVC (golvmaterial) 57 
Polyeten-kabel 51 
PVC + Teflonkablar (50 % av varje) 42 
PVC-kabel 39 
Bitumen 38 
Polyetenpellets 35 
Stenull 30 
Optisk kabel 29 
Glasull 28 
Polyuretan (PUR), rigid 26 
Teflonpellets 25 
Nitrilgummi 25 
Ull (92 % ull, 8 % polyamid) 22 
Melamin 18 
Träspånskiva 3,9 
Trä 2,4 
 
Butler och Mulholland presenterar (taget från olika referenser) ett spann för rökutbytet 
från Douglasgran på mellan 0,9 g/kg och 35 g/kg [81]. 
 
5.2 Bränder i plaster 
 
Redan i avsnittet om bränder i bostäder presenterades utbyten för en del plaster, som är 
vanliga i bostäder. I detta avsnitt presenteras plaster mer allmänt. De två områdena kan 
dock sägas överlappa något. 
 
NBS i USA har genomfört ett stort antal litteraturstudier angående toxicitet och vilka 
produkter som bildas när olika typer av plaster förbränns [8, 82-86]. Med endast något 
undantag finns det inga utbyten presenterade, men det är möjligt att det går att finna eller 
beräkna om man letar i ursprungsreferenserna. 
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Hull m.fl. presenterade CO-utbyte som funktion av ventilationsgrad for olika plaster i 
småskaliga förbränningsförsök (Purserugn) [87]. 
 
Butler och Mulholland presenterade en sammanställning av rökutbyten för olika plaster 
från olika referenser [81]. Delar av detta är återgivet i tabell 5.11. Utbyten av CO, CO2, 
kolväten och rök från olika plaster, baserade på småskaliga experiment, presenteras i 
tabell 5.12. 
 
Tabell 5.11 Utbyte av rök för olika plaster [81]. 

Material Bränsleyta (m2) Rökutbyte (g/kg) 
PMMA 0,006 15–18 
Polystyren 0,006 41 
PVC 0,006 105–185 
Rigid PVC 0,006 12 
Polypropen 0,006 42 
Rigig PUR 0,006 91 
Flexibel PUR 0,0225 34 
HDPE 0,006 18–23 
 
 
Tabell 5.12 Utbyten av CO, CO2, kolväten och rök för några vanliga plaster(g/kg). 

Resultaten kommer från småskaliga experiment [7]. 

Material CO CO2  THC Rök 
ABS    105 
PMMA 10 2120 1 22 
Polyeten 24 2760 7 60 
Polypropen 24 2790 6 59 
Polystyren 60 2330 14 164 
Nylon 38 2060 16 75 
PVC 63 460 23 172 
EPS 54 1900   
 
Inom EU-projektet TOXFIRE (se avsnitt 5.6 angående kemikaliebränder för mer 
information angående TOXFIRE) gjordes försök även med polymererna polypropen och 
Nylon 66. Då analyserades för ett antal produkter och utbyten kunde beräknas. Ett urval 
av dessa resultat (välventilerade förhållanden) presenteras i tabell 5.13. 
 



60 
 
 
 
 

Tabell 5.13 Utbyten av valda produkter från polypropen och Nylon 66 under 
brandförsök i rum (g/kg) [88, 89]. 

Försök φ CO C NOx HCN THC 
20,7 m3 

PP3 0,55 59 39,8 0,35 <0,1  
PP4 0,19 27 13,2 0,19 0,3  
PP5 0,6 79 18,4 ej mätt <0,3  
PP6 0,82 65 10,9 ej mätt <0,1  
Ny2 0,54 22 14,1 1,69 0,5  
Ny3 0,67 7 10,0 0,92 2,7  
Ny4 0,58 24 12,5 1,00 0,7  
Ny5 0,81 8 7,6 0,56 4,3  

256 m3 
PP8 0,5 82 31 5,91 4,6 17 
Ny6 0,43 6,9 3 5,72 1,6 5,7 
 
En intressant iakttagelse är att det i försöken med polypropen i det stora rummet bildades 
produkter med kväve. 
 
Ett stort antal småskaliga försök genomfördes i en konkalorimeter där apparaten byggts 
om för att ge olika ventilationsförhållanden [90]. Olika blandningar av syre och kväve 
med kända koncentrationer tillsattes med varierat flöde. Ventilationsgraden visade sig 
emellertid lite svår att definiera; därför presenteras utbytena i tabell 5.14 dels som 
intervall, dels som medelvärde, för ett stort antal försök. Några försök genomfördes med 
släckning. Dessa har inte redovisats i tabellen, men de gav generellt högre CO-utbyte, 
något högre HCN-utbyte och lägre NOx-utbyte jämfört med motsvarande försök utan 
släckning. 
 
Tabell 5.14 Utbyten av CO, HCN och NOx för brandförsök med nylon och polypropen i 

kolkalorimeter (g/kg) [90]. 

Ämne Strål-
ning 
(kW/m2)

Antal 
försök 

CO 
inter-
vall 

CO 
medel 

CO2 
medel

HCN 
inter-
vall 

HCN 
medel

NOx 
inter-
vall 

NOx 
medel

Nylon 50 17 20,2–
55,7 

38,7 1993 0,35–
4,35 

2,89 13,5a)–
22,9 

18,0a) 

Nylon 25 6 10,1–
18,8 

13,7 1100 0,17–
3,23 

1,37 5,1–
11,2 

6,9 

PP 50 19 14,4–
105,2 

38,0 2697     

PP 25 5 15,7–
51,1 

37,7 3027     

a) En s.k. uteliggare (ett extremvärde) på 1,4 g/kg har inte räknats in i medelvärdet, som alltså är 
baserat på 16 försök. 
 
I ett annat EU-projekt (”Combustion of Chemical Substances and the Impact on the 
Environment of the Fire Products”) studerades hur utbyte av olika produkter varierade 
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med lagringssätt (experimentell uppställning) för olika vanliga material [91]. I tabell 5.15 
presenteras värden för de försök där uppställningen kan anses vara välventilerad.  
 
Tabell 5.15 Utbyten av CO, THC, NOx, HCN och HCl för olika produkter i fribrinnande 

brandförsök (g/kg) [91]. 

Försök CO THC NOx  HCNa) HCl 
Nylon, N4, 4 m2  22,1 3,2 8,3 1,7  
Nylon, N5, 4 m2  3,0 8,5 1,6  
Nylon, N6, 1,6 m2 4,97 1,5 6,7 1,2  
Polypropen, PP1 25,8 12,0 0,64   
Polypropen, PP2 30,4 12,0 0,75 0,021  
Polystyren, PS1 26,7 22,0 0,24 <0,02  
Polystyren, PS2 36,8 10,0 0,25 <0,02  
Polystyren, 
flamskyddad, PSF1 

147 54,0 0,50 0,032  

Polystyren, 
flamskyddad, PSF2 

46,0 22,0 0,51 <0,02  

Polystyren, 
blandad, PSM4 

91,1 16,0 0,48 -  

PVC1b) 138 75,0 3,2 0,16 740 
PVC2 b) 184 38,0 1,6 0,12 570 
PVC3 b)  42,0 0,51 0,025 680 
a) HCN-utbytena är beräknade som medelvärden över hela försöket. 
b) Samtliga utbyten för PVC är beräknade som medelvärden över hela försöket. 
 
 
5.3 Bränder i bildäck 
 
Man kan finna beskrivningar av många däcksbränder med varierande detaljer kring 
uppmätta eller uppskattade utsläpp, nedfall och förorenat släckvatten [92-96]. Mätningar i 
samband med verkliga bränder används främst för att bestämma om det är farligt att 
vistas eller arbeta inom något specifikt område. Det finns därför normalt enbart 
koncentrationsmätningar publicerade. Detta gör det svårt att använda resultaten 
kvantitativt, eftersom det är svårt att relatera till en viss mängd avbrunna däck, men 
resultaten kan vara intressanta att redovisa ändå. Gemensamt för däckbränder är att de är 
svårsläckta (och därmed kan pågå under lång tid) och innebär stora emissioner, både till 
luft och till vatten. Ett problem vid bränder i däck är att det bildas s.k. pyrolysolja, vilken 
kan följa med släckvatten ner i vattendrag eller kontaminera marken. I samband med 
branden i Hagersville, Ontario, Kanada [95] togs prover på sådan olja, vilken senare 
analyserats med avseende på dioxiner [97]. Det är en intressant studie, som visar att det 
finns dioxiner i oljan, men inga specifika slutsatser dras. Dessutom kan inte resultaten 
korreleras med mängd förbränt däckmaterial. 
 
Branden i Rhinehart, Virginia, USA pågick i nio månader och förorenade närliggande 
vattenkällor med framför allt bly och arsenik. Brandplymen steg till 910 meters höjd och 
var mellan 48 km och 80 km lång. 
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Ett exempel på resultat presenteras av Reisman m.fl., som redovisar mätningar av VOC i 
samband med ett antal verkliga däcksbränder, men det är stor spridning i resultaten [94].  
 
Många emissionsuppskattningar refererar tillbaka till arbete utfört av Lemieux, Ryan 
m.fl. [94, 98-100]. Vid dessa försök mättes VOC, semi-VOC, partiklar, PAH och vissa 
metaller. Dessutom bestämdes ”mutagenic emission factors”. De oorganiska gaserna CO 
och SO2 mättes och presenteras tidsupplöst, men endast som koncentration och inte som 
utbyten . Därför redovisas inte de resultaten här. Försöken genomfördes på så vis att 
antingen delar (”chunk”, 1/4 - 1/6 däck) eller småbitar (”shred”, 5,1 cm × 5,1 cm) brändes 
i en byggd grop (”burn pit”) [99]. Totalt placerades 13,6 kg (motsvarande ungefär två 
däck) på en våg. Av detta förbrändes 4,5–9,0 kg. De större bitarna brann med större 
hastighet än småbitarna, vilket förmodligen kan förklaras med att de större bitarna inte 
var lika tätt packade och därmed hade bättre tillgång på syre. I tabell 5.16 presenteras 
utvalda resultat från analyserna av flyktiga ämnen. I originalreferensen finns resultat för 
ett stort antal ytterligare ämnen presenterade [99]. 
 
 
Tabell 5.16 Utbyten av flyktiga ämnen i samband med småskalig försök med bitar av 

bildäck, provtaget med två olika metoder [99]. 

Ämne Utbyte (Chunk) (g/kg) Utbyte (Shred) (g/kg) 
VOST (Tenax-GC) 

Bensen 2,16 2,20 
Fenol 0,0005 0,014 
Total 11,2 13,1 

XAD-2 
Bifenyl 0,21 0,33 
Fenol 0,37 0,70 
Total 8,37 16,3 
 
Inom ramen för samma projekt, som det aktuella arbetet med en emissionsmodell ingår, 
genomfördes fyra brandförsök med bildäck. I tre av försöken (T5, T6 och T7) placerade 
däcken i en hög medan i försök T8 placerades däcken i fyra staplar. Två av försöken 
genomfördes med släckning, T6 med vatten och T7 med vatten med skuminblandning. 
Detaljerad information om försöken finns redovisad i försöksrapporten [79]. Där 
presenteras också alla analysresultat. Vissa av dessa resultat sammanfattas dock nedan. I 
tabell 5.17 presenteras några av VOC-resultaten. Dessa resultat är jämförbara med 
resultaten från brandförsök med däck skurna i bitar presenterade i tabell 5.16. 
 
 
Tabell 5.17 Utbyten av VOC (utvalda ämnen samt totalt) för brandförsök med hela 

bildäck i hög resp stapel [79]. 

Ämne T5 (g/kg) T6 (g/kg) T7 (g/kg) T8 (g/kg) 
Bensen 1,8 1,6 0,3 1,9 
Toluen 0,1 0,5 0,8 0,1 
Fenol 0,2 0,0 0,0 0,2 
Bifenyl 0,0 0,1 0,1 0,0 
Total VOC 3,1 6,7 12,6 3,3 
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I tabell 5.18 presenteras utbyten av PAH för olika försök med bildäck, dels de småskaliga 
med olika stora bitar [99], dels försök med hela bildäck i hög resp. stapel [79]. Generellt 
sett är utbytena högre i de småskaliga försöken än i försöken med hela däck, ofta ungefär 
två gånger så höga, men ibland betydligt högre. Resultaten är dock i samma 
storleksordning från de två olika försöksserierna. 
 
Tabell 5.18 Utbyten av PAH för försök med bildäck (mg/kg) [79, 99]. 

Ämne Chunk Shred T5 T6 T7 T8 
Benso(a)antracen 82 102 23 50 41 25 
Benso(a)pyren 85 114 27 52 43 32 
Benso(b)fluoranten 69 88 24 39 34 25 
Benso(k)fluoranten 74 99 31 53 45 32 
Chrysen/Trifenylen 71 92 30 62 52 32 
Dibenso(a,h)antracen 1,1 e.d. 3,4 6,0 5,4 3,2 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 52 86 29 40 36 26 
       
Acenaften 290 2456 1,0 3,8 5,2 1,1 
Acenaftylen 861 562 100 255 252 180 
Antracen 56 50 22 58 52 27 
Benso(ghi)perylen 66 159 23 31 25 20 
Fenantren 238 253 165 297 264 170 
Fluoranten 339 458 93 170 144 91 
Fluoren 261 187 28 63 59 30 
Naftalen 816 486 320 562 613 370 
Pyren 34 152 79 148 132 77 
       
PAH, Totalt inkl naftalen 3400 5300 1000 1900 1800 1200 
PAH, Totalt exkl naftalen 2600 4900 700 1300 1200 790 
e.d. = ej dektekterad. 
 
Småskaligheten gör att man missar den geometriska effekten på brandförlopp och 
ventilation, vilka båda påverkar vad som bildas. Detta indikeras även av skillnaden i 
brandförlopp mellan delar av däck och småbitar i de småskaliga experimenten. Ett 
exempel på detta är att de var tvungna att röra om bland småbitarna för att 
experimentbränderna inte skulle slockna. Jämförelsen mellan de småskaliga försöken och 
försöken med hela däck i hög eller stapel visar att de sistnämnda förmodligen har varit 
bättre ventilerade p.g.a. uppställningen. Andra experiment, även de var småskaliga, 
presenteras av Büthe [101]. Förutom frågan om representerbarhet, saknar de genomförda 
experimenten också inverkan av släckning på resultaten. 
 
Conesa m.fl. genomförde pyrolysexperiment i laboratorieskala med bildäck [102]. 
Däcken var sönderdelade till bitar med en ungefärlig diameter av 4 mm. Flödet av 
bränslet var 0,5 g/min. Genom att kontrollera tillfört flöde av en blandning av O2 och N2 
(varierade proportioner) kunde resultaten från gasanalyserna sedan omräknas till utbyten. 
I försöken användes dels ren N2, dels en blandning med 10 % O2. Tre olika temperaturer 
användes: 450 ºC, 750 ºC och 1000 ºC. De ämnen som bildades i störst mängder var CO2, 
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CO, H2, metan, etan, propan, propen, isopren, bensen och toluenen. Dessa presenteras i 
tabell 5.19. För de tre sistnämnda syns en tydlig funktion av temperaturen. De var dock 
endast analyserade som gasfas och de totala emissionerna kan ha varit högre än vad som 
angivits. 
 
Tabell 5.19 Utbyte av utvalda produkter i gasfas från pyrolysförsök i laboratorieskala 

med småbitar av bildäck (g/kg) [102]. Värdena är medelvärden för två 
försök, där ej annat anges. 

Ämne 450 ºC  750 ºC  1000 ºC  
 N2 10 % O2 N2 10 % O2 N2 10 % O2 
CO2  34 85 41 100 18 45 
CO - 47 12a) 36 13 89 
H2  0,5 2,9 3,5 4,0 10 13,8 
Metan 6,5 11 46 48 79 38 
Etan 2,4 1,3 11 11 1,1 0,4 
Eten 3,9 1,7 24 28 7,1 3,1 
Propan 0,9 0,8 1,4 1,4 0,02a) - 
Propen 2,2 1,0 11 16 0,34 0,06 
Isopren 29 3,6 7,2 3,0 0,15a) - 
Bensen - - 43 45 87 77 
Toluene 0,03 15 25 21 - 0,03 
a) Detekterat endast i ett försök. 
 
 
5.4 Bränder i elektronikskrot 
 
Inom ramen för samma projekt, som det aktuella arbetet med en emissionsmodell ingår, 
genomfördes fyra brandförsök med elektronikskrot. Försökuppställning och detaljerade 
resultat presenteras i en separat försöksrapport [78]. Resultat för olika ämnesgrupper 
presenteras emellertid här också för att jämföras med analysresultat från brandförsök med 
TV-apparater respektive kablar. 
 
Från resultaten i tabell 5.20 är det uppenbart att det produceras betydligt mer VOC i fall 
med dålig förbränning. I test T2 och T4 begöts godset med vatten och i fallet med TV-
apparater var de amerikanska TV-apparaterna (”US TV”) flamskyddade.  
 
I samtliga fall bildas det mer VOC (per förbrunnen mängd) när den amerikanska 
(flamskyddade) TV-apparaten brinner jämfört med den europeiska. För flera av ämnena 
är värdena jämförbara mellan de småskaliga försöken och försöken i fullskala, men i 
några fall (bensen, toluen och styren) bildas det betydligt mer i fullskaleförsöken. Det är 
dock fortfarande i samma storleksordning. 
 
En jämförelse mellan de individuella PAH:erna från småskaliga respektive fullskaliga 
försök visar att de är av samma storleksordning (se tabell 5.21). För den amerikanska 
TV:n ligger värdena mycket nära varandra medan i fallet med en svensk TV-apparat är 
värdena för fullskaleförsöket högre än motsvarande värden för det småskaliga försöket. 
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Tabell 5.20 Utbyte av VOC från brandförsök med olika typer av elektronik [78, 103]. 

Försöka) Bensen Toluen Fenol Naftalen Total VOC 
Elskrot, T1 4,1 0,9 0,4 2,0b) 11,5c) 
Elskrot, T2 10,1 4,0 3,1 4,9b) 51,8c) 
Elskrot, T3 4,2 1,2 0,5 2,3b) 13,5c) 
Elskrot, T4 9,9 4,5 0,8 6,3b) 49,2c) 
EU TV (s) 3,1 1,9 0,45 1,3 14,9d) 
US TV (s) 4,2 6,0 1,8 5,0 >59,8d) 
EU TV (f) 5,9 1,9 0,84 1,5 21,1d) 
US TV (f) 13,4 12,4 1,9 4,8 95,6d) 
a) (s) = småskaliga försök, (f) = fullskaliga försök 
b) inkl. bensaldehyd 
c) inkl. naftalen och bensaldehyd 
d) inkl. naftalen 
 
Tabell 5.21 Utbyte av PAH från brandförsök med olika typer av elektronik (mg/kg) [24, 

78]. 

Försök Acenaftylen Fenantren Benso(a)-
pyren 

Dibenso(a,h)
-antracen 

Total 
PAHa) 

Elskrot, T1 94 310 1,2 7,8 1300 
Elskrot, T3 150 390 21 9,1 1100 
Elskrot, T4 664 1040 54 17 2950 
EU TV (s)   24  400 
US TV (s)   84  1690 
EU TV (f) 840 1560 60 30 4450 
US TV (f) 290 2920 90 140 7030 
a) Exkl. naftalen. 
 
 
Utbyten för ytterligare VOC-ämnen och PAH-ämnen från försöken med soffor återfinns i 
tabeller i bilaga B1. I tabell 5.22 jämförs utbytet av klorerade dioxiner och furaner från 
två olika försöksserier: en med TV-apparater [24] och en med elskrot [78]. Jämförelsen 
visar att generellt är resultaten från försöken T1 och T3 jämförbara med resultaten med 
svensk TV, medan resultaten från T4 mer liknar med för amerikansk TV. Samma trend 
kan ses i tabell 5.23 där resultat från analyser av bromerade dioxiner och furaner 
presenteras. Värdena från elskrotsförsöken är emellertid högre för motsvarande 
jämförelseförsök bland TV-försöken. 
 
I samband med nämnda brandförsök med elskrot analyserades även för bromerade 
flamskyddsmedel. Utbytet var signifikant högre (flera storleksordningar) i försök T4 
jämfört med T1 och T3. När det gäller PBDE så hittades flera olika mycket bromerade 
kongener: allt från 83 µg/kg 2,2’,3,4,4’,5’-HxBDE (#138) till 7470 µg/kg 2,2’,4,4’,5-
PnBDE (#99). Dessutom hittades 1660 µg/kg av TBBPA och 3690 µg/kg av 2,4,6-
Tribromfenol. En tabell med ytterligare värden från analyserna finns i Bilaga B1. 
 



66 
 
 
 
 

Tabell 5.22 Klorerade dioxiner och furaner från fullskaliga försök med hela TV-
apparater [24] och brandförsök med elskrot [78] (µg/kg). 

 Fullskaliga TV-försök Elskrot 
PCDD/PCDFa) Svensk TV US TV T1 T3 T4 
2,3,7,8-TCDD e.d. e.d. 0,066 0,026 0,705 
Total TCDD 1,32 78,6    
1,2,3,7,8-PeCDD 0,18 e.d. 0,037 0,026 0,456 
Total PeCDD 1,44 56,2    
1,2,3,4,7,8-HxCDD e.d. e.d. 0,061 0,099 0,241 
1,2,3,6,7,8-HxCDD e.d. e.d. 0,084 0,039 0,278 
1,2,3,7,8,9-HxCDD e.d. e.d. 0,085 0,036 0,303 
Total HxCDD 0,16 15,3    
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD e.d. e.d. 0,25 0,039 0,871 
OCDD e.d. e.d. 0,27 0,062 0,664 
2,3,7,8-TCDF 0,71 1,80 0,57 1,20 17,0 
Total TCDF 70,9 225    
1,2,3,7,8-PeCDF 0,60 e.d. 0,28 0,60 9,54 
2,3,4,7,8-PeCDF 1,11 18,9 1,27 2,40 19,1 
Total PeCDF 22,8 94,4    
1,2,3,4,7,8-HxCDF 0,46 e.d. 0,55 0,50 9,96 
1,2,3,6,7,8-HxCDF 0,60 2,11 0,36 0,41 9,13 
2,3,4,6,7,8-HxCDF 0,68 0,36 0,51 0,39 13,7 
1,2,3,7,8,9-HxCDF 0,03 1,53 0,19 0,15 4,98 
Total HxCDF 9,49 60,7    
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,56 e.d. 1,05 0,75 17,0 
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 0,41 e.d. 0,39 0,21 7,47 
Total HpCDF 3,60 e.d.    
OCDF 1,20 e.d. 0,84 0,38 11,2 
TCDD-equiv. 
(EADON) 

1,01 6,90 0,84 1,47 17 

TCDD-equiv. (WHO) 1,03 10,0 0,99 1,56 16,6 
a) total HpCDD detekterades inte i något av fallen med TV-apparater. Totalvärden för 
homologgrupper analyserades inte i fallet med elskrot. 
e.d. = ej detekterad. 
 
Brandförsök med låg- och mediumspänningskablar visade att utbytet av CO låg mellan 
knappt 40 g/kg och ungefär 130 g/kg för kablar innehållandes klor (kablar som 
producerade HCl) [104]. Utbytet av HCl låg inom ungefär samma område även om det 
var skillnader mellan utbytet av CO och HCl för en specifik kabel. För 
lågspänningskablar som inte producerade HCl under försöken låg utbytet av CO mellan 
4 g/kg och 16 g/kg, dvs betydligt lägre än de som producerade HCl. För lednings-, 
telefon- och datakablar låg utbytet av CO mellan 20 g/kg och 100 g/kg och utbytet av 
HCl mellan 40 g/kg och 160 g/kg. 
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Tabell 5.23 Bromerade dioxiner och furaner från fullskaliga försök med hela TV-
apparater [24] och brandförsök med elskrot [78] (µg/kg) 

 Fullskaliga TV-försök Elskrot 
PBDD/PBDF Svensk TV US TV T1 T4 
2,3,7,8-TBDD e.d. e.d. 2,24 24 
1,2,3,7,8-PeBDD e.d. e.d. <1,5 15 
1,2,3,4,7,8/1,2,3,6,7,8-
HxBDD 

e.d. 29 
2,09 22 

1,2,3,7,8,9-HxBDD e.d. e.d. <1,5 16 
2,3,7,8-TBDF 0,90 6,52 5,53 178 
1,2,3,7,8-PeBDF 0,38 4,27 2,54 54 
2,3,4,7,8-PeBDF 0,49 4,94 2,54 50 
1,2,3,4,7,8-HxBDF 0,95 9,66 2,84 66 
1,2,3,4,6,7,8-HpBDF 3,00 42,7 10,01 278 
Total TBDF 61,3 494   
Total PeBDF 24,0 171   
Total HxBDF 13,2 94,4   
Total HpBDF 3,00 49,4   
TBDD-equiv. 
(EADON) 

0,67 6300   

TBDD-equiv. (WHO) 0,48 4700   
e.d. = ej detekterad 
 
 
För att skapa indata till en livscykelanalysmodell, vilken även inkluderar brand, 
genomförde Simonson m.fl. brandförsök med kablar i fullskala [105]. I samband med 
dessa försök analyserades brandgaserna med avseende på CO, CO2, HCl, VOC, PAH och 
PCDD/PCDF. Två olika typer av kablar testades, en PVC-kabel och ett alternativ baserad 
på polyeten (benämns CASICO-kabeln). För båda typerna av kabel genomfördes två 
olika försök, ett välventilerat och ett underventilerat. Graden av underventilering kunde 
dock inte bestämmas. De underventilerade förhållandena skapades genom att förbruka 
delar av syret i det rum (”kiosk”) där kablarna eldades. Denna förbrukning gjordes med 
hjälp av en gasolbrännare. Resultaten sammanfattas i tabell 5.24. Kabeltypen verkar 
påverka minst lika mycket som ventilationen. Mer detaljerade resultat finns i rapporten 
[105].  
 
I samband med en studie av kablar i svåråtkomliga utrymmen genomfördes brandförsök 
med fyra olika typer av kablar: en lågspänningskabel, en telefonkabel och två olika 
datakablar [106]. Sex olika försök genomfördes i en horisontell uppställning och samtliga 
fall användes blandningar av de olika kabeltyperna. Utbyten av CO, HCl och HF 
bestämdes för dessa försök. Tio brandförsök med kablarna monterade vertikalt 
genomfördes också. För fem av dessa försök finns utbyten av CO, HCl och HF 
presenterade. 
 
Hull m.fl. jämförde CO- och HCl-utbyte för olika PVC-kablar i olika experimentella 
skalor [87]. 
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Tabell 5.24 Utbytea) av olika ämnen för två olika kablar under välventilerade (vv) 
respektive underventilerade (uv) brandförhållanden [105]. 

 PVC vv PVC uv CASICO vv CASICO uv 
CO (g/kg) 80 50 10 40 
CO2 (g/kg) 2000 1210 1950 1640 
HCl (kg/kg) 0,21 0,15   
Summa PAH (µg/m) 6300 16000 31000 23000 
Summa TCDD (ng/m) e.d. e.d. e.d. e.d. 
Summa PeCDD (ng/m) 23 41 44 50 
Summa HxCDD (ng/m) 27 52 71 85 
Summa HpCDD (ng/m) 25 52 79 93 
OCDD (ng/m) 18 34 75 62 
Summa TCDF (ng/m) 120 160 2600 2700 
Summa PeCDF (ng/m) 68 110 1900 1500 
Summa HxCDF (ng/m) 53 85 1700 1200 
Summa HpCDF (ng/m) 29 44 1100 660 
OCDF (ng/m) 19 21 440 220 
I-TEQ, min (ng/m) 8,7 15 190 167 
I-TEQ, max (ng/m) 9,8 17 190 171 
Total VOC exkl 
formaldehyd 

56 270 230 200 

a) Observera att utbyten för några ämnesgrupper är angivna som producerad massa per meter 
brunnen kabel. 
e.d. = Ej detekterad 
 
 
5.5 Bränder i fordon 
 
Utsläpp från brand i en personbil har inte så stor inverkan på miljön om man tittar på 
spridningen av brandgaser från den enstaka bilen. Lokal miljöpåverkan kan emellertid 
inträffa, framför allt p.g.a. släckvatten som kan transportera de producerade ämnena till 
mark och vatten. Bilbränder kan också vara intressanta om fler bilar brinner vid samma 
tillfälle eller om man vill uppskatta de totala utsläppen från bränder. 
 
Lönnermark och Blomqvist presenterade resultat från analyser av brandgaser och 
släckvatten från brandförsök i en personbil [77]. Från analyserna av brandgaserna 
presenterades utbyten av CO, HCN, HCl, SO2, VOC, aldehyder, isocyanater, PAH, 
PCDD/PCDF och partiklar. Släckvattnet analyserades bl.a. med avseende på organiskt 
innehåll, organiska halogenföreningar, PAH och metaller. Utbyten av oorganiska gaser 
från småskaliga förbränningsförsök med utvalda bilkomponenter presenteras i samma 
artikel. I Nya Zeeland gjordes analyser av släckvatten i samband med verkliga bränder 
och bl.a. från bilbränder [107]. De analyserade metaller och PAH. I artikeln av 
Lönnermark och Blomqvist jämförs resultaten från metallanalyserna med motsvarande 
analyser från bilbrandförsöket nämnt ovan. 
 
Även i Sverige har analyser genomförts (samarbete mellan SRV, SGI och ett antal 
kommuner) i samband med verkliga bränder. En bussbrand i Göteborg var ett av de 
utvalda objekten och i samband med denna brand analyserades släckvattnet med avseende 
på VOC, PAH, tensider, glykoler och metaller [108]. 
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Inom ramen för EU-projektet FIRETUN (EUREKA project EU499) analyserades utsläpp 
av PCDD/PCDF och PAH (utryckt i producerad mängd per total energi) från en ”gammal 
bil” respektive en ”ny bil” under brandförsök i en tunnel [109]. 
 
Lemieux m.fl. presenterar samlingsvärden som skall representera bil, båt och tåg för 
följande ämnen: CO (62,4 g/kg), partiklar (50,0 g/kg) och NO (2,0 g/kg) [100]. 
 
5.6 Bränder i kemikalier 
 
Inom EU-projektet Guidelines for Management of Fires in Chemical Warehouses 
(TOXFIRE) genomfördes modellering och ett stort antal brandförsök för att studera 
konsekvenserna vid en eventuell brand i ett kemikalilager eller liknande [110, 111]. 
Huvudmålet med projektet var att skapa en grund för utveckling av riktlinjer för 
brandingenjörer och räddningstjänst när det gäller hanteringen av bränder i kemikalier.  
 
I laboratorieskala genomfördes förbränningsförsök med ett stort antal olika ämnen: 
pesticider, gödningsmedel, lösningsmedel och polymerer [112, 113]. Försöken 
genomfördes vid olika temperaturer och med varierad syrekoncentration. Resultat för alla 
dessa ämnen kan inte redovisas här, men några av de generella slutsatserna var: 
 

• Ämnen med endast små skillnader i kemisk struktur kan vid uppvärmning ge 
väldigt olika produktsammansättning. 

• Alla klorerade material producerade höga halter av HCl. Halterna ökade med 
högre temperaturer. 

• Vissa klorerade material producerade stora mängder COCl2 under förbränning 
vid höga temperaturer. 

• Klorerade material producerar större mängder av CO än icke-klorerade material. 
• Uppehållstiden påverkar CO/CO2-förhållandet och produktionen av COCl2. 
• I stort sett allt svavel i pesticiderna omvandlades till SO2, speciellt vid höga 

temperaturer, även om signifikanta mängder av COS och CS2 också kunde 
produceras. 

• Även överlevnadsfraktionen av ämnet självt (survival fraction) är viktig att ta 
hänsyn till vid brand i kemikalier, speciellt för de mest toxiska pesticiderna. 

 
Ett antal av de utvalda materialen användes sedan i mer verklighetstrogna brandförsök i 
olika skalor. 
 
I rumsskala (två olika storlekar på rum: 20,7 m3 och 256 m3) genomfördes brandförsök 
med fem olika ämnen: polypropen (PP, polymer), Nylon 66 (Ny, polymer), 
tetramethylthiurammonosulfid (TMTM, kristallin), kloronitrobensosyra (CNBA, 
kristallin) och klorbensen (CB, vätska) [88, 89]. De polymera materialen presenteras i 
avsnittet om plaster (och i det om byggnader). En viktig del av dessa försökserier var 
variationen av ventilationsgrad (öppningens storlek varierades). Detta gjorde att 
produktsammansättningen som funktion av φ (equivalence ratio) kunde studeras. Dessa 
resultat diskuteras mer i detalj i avsnitt 6. I detta avsnitt presenteras dock resultat för 
välventilerade försök för att visa på några skillnader mellan olika typer av ämnen. I tabell 
5.25 har utbyten för olika välventilerade tidsperioder presenterats. De givna φ-värdena 
skall inte här användas för korrelation mellan utbyte och ventilation utan är givna för att 
visa att de flesta valda perioderna hade ett medel-φ på ungefär 0,5. Resultaten i tabellen är 
intressantare att använda för att jämföra de olika kemikalierna, t.ex. de som innehåller 
klor med TMTM som inte innehåller klor. En annan intressant iakttagelse är det mycket 
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välventilerade försöket CNBA1, som brann så dåligt att utbytena av C och THC trots allt 
är höga jämfört med de andra försöken. I tabellen har även inkluderats resultat från två 
fribrinnande försök med klorbensen [91]. 
 
Tabell 5.25 Utbyten av olika ämnen för välventilerade bränder i kemikalier (g/kg) [88, 

89, 91]. 

Försök φ C CO THC NOx HCN HCl SO2 
20,7 m3 [88] 

TMTM2 0,60 0,9 16 0,6 7,04 0,7  860 
TMTM3 0,54 1,9 6 1,8 8,09 0,2  731 
TMTM4 0,71 1,2 7 1,2 5,12 1,8  922 
TMTM5 0,41 1,2 3 2,1 4,39 1,6  655 
CNBA1 0,17 84,1 28 41,2 38,8 7,8 64,8  
CNBA2 0,50 34,5 49 5,8 4,07 3,8 30,1  
CB6 0,86 74,0 19 85,8 e.d.    

256 m3 [89] 
CNBA5 0,73 47 106 40 66,9 12,5 77,8  
CB7 0,30 76 48 172 0,21 <1,0 141  

Fribrinnande [91] 
CB1a) 
(0,6 m2) 

-  27,3 159 <0,05 <0,01 310  

CB2a) 
(1,6 m2) 

-  34,1 86 <0,05 <0,01 370  

a) Steady-state-värden där tiden är definierad som perioden från det då HRR har ökat till 
50 % av maxvärdet till dess att HRR har sjunkit till 80 % av maxvärdet. 
e.d. = ej detekterad 
 
 
CNBA brann mycket dåligt på egen hand och därför var φ låg i det första försöket. I 
övriga försök blandades in olika mängder polypropen för att få igång förbränningen. 
Detta är typiskt för många ämnen, d.v.s. de brinner dåligt själva, men kan producera stora 
mängder av giftiga produkter om förbränningen understöds av brand i andra material. 
Detta innebär också att hur olika ämnen lagras är viktigt för effekten av en brand och det 
innebär samtidigt att effekten av en brand i många fall kan vara svår att uppskatta. 
 
Ett annat problem när det gäller att uppskatta emissioner är att relatera ett resultat från 
småskaligt försök till ett verkligt brandförhållande. Ett exempel på det är de 
konkalorimeterförsök som genomfördes inom ramen för TOXFIRE-projektet [90]. Ett 
stort antal försök genomfördes och man ser en tydlig effekt av ventilationen, men olika 
sätt att definiera ventilationsgraden användes och det är inte trivialt att överföra resultaten 
till storskaliga förhållanden och därför ges i tabell 5.26 endast intervall och medelvärden 
för de olika utbytena. Av denna anledning skall de absoluta värdena användas med viss 
försiktighet. De kan dock illustrera skillnader mellan olika ämnen och olika förhållanden. 
 
Från Tabell 5.26 ser man att strålningsnivån påverkar utbytena. Det är speciellt tydligt för 
CO och HCN, medan utbytena av NOx och SO2 verkar påverkas mer av andra parametrar 
än just strålningen. Att utbytena av CO och HCN påverkas så signifikant av strålningen är 
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viktigt att ha med sig när man skall genomföra eller utvärdera resultat från brandförsök i 
olika skalor eftersom strålningsnivån kan variera kraftigt. 
 
Tabell 5.26 Utbyten av CO, HCN, NOx, SO2 och HCl från småskaliga kemikalieförsök 

inom projektet TOXFIRE (g/kg) [90]. 

Ämne Strål-
ning 
(kW/m2)

Antal 
försök 

CO 
inter-
vall 

CO 
medel

CO2 
medel

HCN 
inter-
vall 

HCN 
medel

NOx 
inter-
vall 

NOx 
medel 

SO2 
inter-
vall 

SO2 
medel

TMTM 50 13 6,2–
48,8 

25,4 907 0,04–
21,4 

3,85 10,0–
26,8a)

18,5 a) 705–
940 

835 

TMTM 25 9 2,1–
16,9 

9,7 836 0,00–
0,31 

0,10 19,2–
28,3 

a) 

22,7 a) 752–
935 

835 

          HCl 
inter-
vall 

HCl 
medel

CNBA 50 12 47,3–
132,2 

79,4 300 4,0–
13,8 

6,6 13,2–
28,7 

19,3 31,1–
103 

77,2 

CNBA 25 9 44,5–
62,2 

57,4 371 3,0–
4,3 

3,8 4,7–
25,7 

17,0 75,4–
98,1 

83,4 

CB 50 15 38,4–
91,8 

56,6 693     43,1–
220,2 

151,2 

CB 25 7 21,–
61,2 

37,3 396     51,9–
150,6 

96,3 

a) Endast NO finns redovisad. 
 
 
5.7 Skogsbränder 
 
Enligt Blomqvist m.fl. är det ovanligt att utsläpp av PAH, VOC och PCDD/F från 
skogsbränder anges som utbyten [26]. Istället anges de ofta som koncentrationer i sot 
eller halter i luft och därför används ofta värdet för trä vid emissionsuppskattningar (se 
avsnitt 5.1). Den stora osäkerheten är ändå att uppskatta hur mycket som har brunnit. 
 
Det finns dock en del emissionsfaktorer rapporterade för skogsbränder. En omfattande 
genomgång gjordes av Battye och Battye, som beskrev olika metoder för att beräkna 
förbränd massa och uppskatta emissionsfaktorer [114]. De presenterar även 
emissonsfaktorer för olika typer av förbränning (glödbrand och flammande brand) och 
olika träslag. De ämnen för vilka emissionsfaktorer finns givna är CO, PM2.5, PM10, 
kväveoxider, NH3, VOC (non-methane hydrocarbon, NMHC), SO2, PAH, klorerade och 
andra skadliga luftföroreningar (HAPs, hazardous air pollutants). Detta inkluderar även 
ett antal metaller. 
 
Yokelson m.fl. har i flera undersökningar studerat utsläpp från biobränsle-, gräs- och 
skogsbränder [115-120]. I dessa mätningar har ”open-path” FTIR används. De 
ämnen/ämnesgrupper som har studerats är: CO, kväveoxider, NH3, HCN, VOC, 
aldehyder, SO2, COS etc. En liknade undersökning har genomförts av Hao m.fl. [121]. 
 
Lighty m.fl. rapporterar att partikelproduktionen för brand i avverkningsavfall i hög är 
ungefär 4 g/kg medan pyrande skogsbränder ger ett partikelutbyte mellan 16 g/kg och 
20 g/kg [75]. 
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Yamasoe m.fl. rapporterar om uppskattade utbyten av fina partiklar (aerodynamisk 
diameter mindre än 2 µm) mellan 3 g/kg och 8 g/kg för olika typer av gräs- och 
skogsbränder (se tabell 5.27) [122]. 
 
Tabell 5.27 Utbyte av fina partiklar (aerodynamisk diameter < 2,5 µm) från några typer 

av biomassabränder [122]. 

Vegetationstyp Förbränningsfas Utbyte (g/kg) 

Savann Flammande 3,25 

 Glödbrand 6,09 

Skog Flammande 6,09 

 Glödbrand 8,22 

 
 
Lemieux m.fl. presenterade utbyten för CO (114,7 g/kg) och partiklar (16,6 g/kg) 
beräknade som medelvärden för gräs och skogsbränder baserade på många olika områden 
i USA [100]. I samma publikation presenteras även utbyten av VOC för olika 
vegetationstyper och utbyten av dioxiner för ”extratropisk” skog. 
 
5.8 Vätskebränder 
 
Notarianni m.fl. genomförde experiment med råolja i olika skalor, från småskala upp till 
en diameter på 17,2 m [123]. Resultatet visade att partikelutbytet varierade med brandens 
storlek, från 50 g/kg för de småskaliga försöken upp till ungefär 150 g/kg för en stor 
pölbrand. Resultaten presenteras i tabell 5.28 där även variation p.g.a. mätmetod 
redovisas. Det är viss variation mellan metoderna, framför allt för de större bränderna. 
Man kan också se att råolja av typen Louisiana gav ett högre partikelutbyte än typen 
Murban. 
 
Tabell 5.28 Partikelutbyte för råoljebränder i olika skalor (g/kg) [123]. 

Diameter (m) Typ av 
råolja 

Fluxmetod kolbalans-metod Ljussläcknings-
metod 

0,085 Murban 55a) 55a) 52a) 
0,085 Louisiana 61b) 66b) 61b) 
0,6 Murban 92b) 80b) 71b) 
2,0 Murban 134 139 149 
2,0 Murban 128 137 150 
6,88 Louisiana  137  
6,88 Louisiana  79  
12,0 Louisiana  121  
17,2 Louisiana  127  
a) Medelvärde för fyra experiment 
b) Medelvärde för tre experiment 
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Booher och Janke genomförde försök (6,1 m × 6,1 m) med råolja och eldningsolja [124]. 
Utbyten av olika ämnen innehållandes kol bestämdes m h a kolbalansmetod. Resultaten 
presenteras i tabell 5.29. För samma typ av bränslen presenterade Lemieux m.fl. utbyten 
för VOC, aldehyder, PAH och dioxiner [100]. Utvalda resultat presenteras i tabell 5.30. 
 
Tabell 5.29 Utbyten av ämnen innehålandes kol från bränder i olja [124]. 

Ämne Utbyte från råolja (g/kg) Utbyte från eldningsolja 
(g/kg) 

CO2 2600 2400 
CO 30 30 
Rök (kol) 140 200 
VOC 0,4 0,9 
 
 
Tabell 5.30 Utbyten av utvalda organiska ämnen vid brand i råolja respektiv 

eldningsolja [100] 

Ämne Utbyte från råolja 
(mg/kg) 

Utbyte från 
eldningsolja (mg/kg) 

Bensen 251 1022 
Toluen  42 
Etylbensen  10 
Formaldehyd 139 303 
Acetaldehyd 32 63 
Akrolein 11 39 
Bensaldehyd 44 104 
Naftalen 44 162 
Acenaftylen 4 99 
Benso(a)antracen 1 5 
Benso(a)pyren 1 5 
Benso(b&k)fluoranten 2 7 
Chrysen 1 9 
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1 5 
HpCDD 0,0000707  
OCDD 0,000134  
TCDF 0,000205  
HxCDF 0,0000186  
Total PCDD/F 0,000428  
 
 
Tewarson har sammanställt utbyten av CO, total mängd kolväten (HC) och rök för ett 
stort antal ämnen och material baserat på småskaliga försök [7]. Några sådana exempel 
ges i tabell 5.31. 
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Tabell 5.31 Utbyte av CO, kolväten och rök för några vanliga vätskeformiga bränslen 
(g/kg). Värdena kommer från småskaliga försök [7]. 

Material CO Kolväten (HC) Rök 
Metanol 1 1 1 
Etanol 1 1 8 
Isopropylalkohol 3 1 15 
Aceton 3 1 14 
Heptan 10 4 37 
Kerosen 12 4 42 
Bensen 67 18 181 
Mineralolja 41 12 97 
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6 Effekt av ventilation och temperatur på 
emissioner 

 
Det är viktigt att tänka på att ventilationsförhållandena vid en brand, t.ex. i ett rum, på ett 
signifikant sätt påverkar förbränningen. Det innebär också en sekundär effekt i form av 
förändrad förbränningstemperatur. Ventilationen och temperaturen samverkar och det kan 
i olika brandsituationer vara svårt att separera effekterna. Detta är också viktigt att 
komma ihåg vid jämförelser med småskaliga experiment där ventilation och temperatur 
ofta kan kontrolleras på ett enklare sätt, men kanske inte alltid efterliknar det aktuella 
storskaliga brandscenariet. 
 
Vid låga temperaturer (upp till 400 ºC) sönderdelas polymert material i ett mindre antal 
komplexa kemiska produkter [125]. Det största antalet produkter fås inom 
temperaturintervallet 400 ºC till 700 ºC. Vid temperaturer högre än 700 ºC är många 
komplexa organiska ämnen instabila och sönderfaller. 
 
Woolley och Fardell sammanfattar olika typiska produkter för olika material och 
förbränningsförhållande. Denna sammanfattning presenteras i tabell 6.1. Tabellen är 
generellt skriven och den har inte med uppdelning i intressanta grupper som PAH, 
dioxiner och partiklar. Den saknar också information om hur mycket som produceras av 
de olika grupperna. Informationen i tabell indikerar dock att ett visst beroende av 
bränslets sammansättning finns och att det kan vara en utgångspunkt. Till kemiska 
sammansättningen väldigt lika ämnen kan emellertid i vissa avseende ha olika 
produktsammansättning. Ett sådant exempel är polypropen och polyeten där några typiska 
produkter vid oxidativa förhållanden är ketoner och aldehyder. I fallet med polypropen 
dominerar ketonerna kraftigt över aldehyderna medan i fallet med polyeten det är det 
omvända [125]. 
 
Tabell 6.1 Typiska sönderfallsprodukter vid olika förhållande från olika typer av 

polymert material [125]. 

Elementar- 
sammansättning 

Pyrolys Oxidation 

C H Kolväten CO, kolväten, oxygenerade 
ämnen 

C H O CO, kolväten, oxygenerade 
ämnen 

CO, kolväten, oxygenerade 
ämnen 

C H N Kolväten, aminer, cyanider CO, kolväten, aminer, 
cyanider 

C H N O CO, kolväten, cyanider, 
oxygenerade ämnen 

CO, kolväten, cyanider, 
oxygenerade ämnen 

C H Cl Kolväten, väteklorid CO, kolväten, väteklorid 
 
 
Kolmonoxid har i många fall visat sig vara en bra indikator på ventilationsgraden 
eftersom CO-produktionen ökar med ökande φ, men ingen regel utan undantag. I fallet 
med kablar ovan ökar CO-utbytet i ena fallet (CASICO) när man går från välventilerat till 
underventilerat, men i andra fallet (PVC) gäller det omvända. Liknande tendenser har 
observerats i förbränningsförsök. Frågan är då vad som producerades i stället. Det blev 
nämligen inte CO2 i stället. Produktionen av CO2 minskade mer i PVC-fallet än i 
CASICO-fallet. Däremot ökade både VOC och PAH i PVC-fallet medan de minskade i 
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CASICO-fallet vid övergång från välventilerat till underventilerat. Detta visar återigen på 
komplexiteten där sammansättning, ventilationsgrad och temperatur påverkar resultatet. 
 
I samband med bränder har ventilationsberoende framför allt studerats för produktionen 
av CO eftersom detta ämne spelar en viktig roll vid dödsfall i samband med bränder. 
Många av dessa studier handlar om rumsbränder [57-60]. Produktionen av CO är på ett 
signifikant sätt beroende av ventilationsgraden (φ). Utbytet av CO som funktion av φ för 
Nylon (från TOXFIRE) visas som exempel i figur 6.1 [88]. Produktionen (utbytet) 
varierar dock kraftigt mellan olika material. Om man tar kemikalierna TMTM och CNBA 
(också från TOXFIRE) som exempel så visar det sig att TMTM producerar små mängder 
CO även vid relativt underventilerade förhållanden, medan CNBA kan producera stora 
mängder CO även om förhållandena är mycket välventilerade. 
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Figur 6.1 Utbyte av CO för Nylon som funktion av φ [88]. 

 
Kvoten mellan CO och CO2 är också starkt beroende av ventilationsgraden (se figur 6.2). 
Denna kvot kan därför i många fall även användas för att beskriva 
ventilationsförhållandena. 
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Figur 6.2 CO/CO2 -kvot som funktion av φ [126] 

 
Även produktionen av många andra ämnen är starkt beroende av ventilationsgraden. 
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För SO2 gäller att under välventilerade förhållanden bildar i stor sett all svavel SO2, men 
andelen SO2 sjunker kraftigt när förhållandena blir underventilerade (se Figur 6.3). Då 
kan istället t.ex. COS bildas. 
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Figur 6.3 Utbyte av SO2 som funktion av φ [88]. 

 
Andra ämnens (t.ex. olika grupper av organiska ämnen) beroende av ventilationen 
diskuteras i avsnitt 7, där modeller för de olika ämnesgrupperna presenteras. Där det har 
ansetts lämpligt och där information funnits tillgänglig har φ inkluderats i modellerna. För 
rumsbränder finns det generella beskrivningar för hur rumsbränder kan delas i olika 
klasser, som kan relateras till olika temperaturer, syrekoncentrationer och CO/CO2-
förhållanden [127]. Det kan annars vara ett problem att klassificera bränder och ange 
representativa temperaturer och ventilationsförhållanden. 
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7 Modellstrategier för 
emissionsuppskattningar 

 
En jämförelse som kan vara intressant att göra är med s.k. nominellt utbyte, d.v.s. det 
maximala utbytet av ett visst ämne om allt av det begränsande grundämnet i bränslet 
omvandlas till det aktuella ämnet. Ett exempel skulle kunna vara att beräkna utbytet av 
CO från ett visst ämne om allt kol i bränslet omvandlade till CO. Att uppnå detta utbyte 
är i de flesta fall inte troligt, men värdet för det nominella utbytet kan vara intressant att 
normera med vid jämförelser mellan olika typer av bränslen och olika 
förbränningsförhållanden. Det nominella utbytet kan beräknas genom 
 

ix

jx
nomi y

y
Y

,

,
, =     (49) 

där yx,j står för massfraktion av grundämne x i bränsle j och yx,i står för massfraktion av 
grundämne x i det emitterade ämnet i. 
 
Nedan beskrivs emissioner av olika ämnen och hur dessa beror av olika parametrar. För 
de flesta avsnitt finns ett underavsnitt, som mer i detalj beskriver hur emissionerna har 
modellerats i det aktuella projektet 
 
Korrelationerna som presenteras nedan är av olika hög regressionskvalitet. Detta beror 
dels på att det kan bygga på ett liten mängd information, dels att relationen för det 
aktuella ämnet är mer komplex än vad som tagits med i de aktuella undermodellerna. 
Detta innebär att det för vissa ämnen finns behov av ytterligare information och mer 
förfinad analys. 
 
7.1 Koldioxid 
 
Ur beräkningssynpunkt skiljer sig CO2 och CO mycket. Mängden bildad CO2 är främst 
beroende av mängden kol i det brunna materialet medan mängden CO främst är beroende 
av förbränningsbetingelserna.  
 
Som framgått av bildningsmekanismerna för CO2 kan detta ämne beräknas direkt från 
kolinnehållet i de brunna materialen med vissa modifikationer. I princip kan man se detta 
som en materialbalans av kolinnehållet i det brunna materialet till olika fraktioner i 
brandhärden. I själva brandhärden bildas stora mängder CO som sedan oxideras vidare till 
CO2 i de yttre delarna av flamman där tillgången på syre är bättre. Den CO som inte 
hinner oxideras i själva branden fortsätter att oxideras till CO2 i atmosfären vilket kan ta 
ca 1-3 månader. En viss del av kolet bildar flyktiga organiska ämnen. Dessa genomgår, 
liksom CO, en vidare oxidation till CO2 i atmosfären. En del av kolet bildar partiklar eller 
binds in i brandresterna och binds på så vis in i en fast och relativt stabil fas. Hur 
fördelningen av kolet mellan de olika faserna ser ut beror på brandtyp och 
förbränningsbetingelserna. 
 
Även om utsläpp av andra ämnesgrupper med kol kan ha en betydande inverkan på hälsa 
och miljö utgör de ofta en relativt liten andel jämfört med CO2. Ett grundantagande i 
modellen är därför att allt tillgängligt kol i bränslet övergår till CO2. Vid normala 
betingelser antas felet i uppskattad mängd bildad CO2 att vara relativt litet. Vid 
underventilerade bränder kan minskningen i bildad CO2 bli signifikant och behöver därför 
tas hänsyn till. Tewarson utvecklade en korrelation enligt följande [7]: 
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där uv betyder underventilerad och vv välventilerad. Denna är också inkluderad i 
modellen. I modellen har fullständig konvertering av kol till CO2 använts som värde för 
det välventilerade fallet. 
 
7.2 Kolmonoxid 
 
Kolmonoxid är inte speciellt viktig ur ett emissionsperspektiv. Det är emellertid den gas 
som har studerats mest i samband med bränder eftersom den anses vara orsaken till en 
majoritet av de dödsfall som kan kopplas till bränder. För emissionsberäkningar är den 
främst intressant om en kolbalans skall ställas upp. 
 
Bildningen av CO bestäms i huvudsak av förbränningsbetingelserna. Det är främst 
ventilationsförhållandena som avgör, men även temperaturen har betydelse. 
Temperaturens betydelse har visats t.ex. för rumsbränder [60]. Den främsta effekten av 
temperaturen är att den branta stigningen av produktionen av CO förskjuts mot mer 
underventilerade förhållanden. Gottuk och Lattimer utvecklade sina ekvationer för försök 
med hexan. Tewarson har inte tagit med temperaturen som en parameter, men visade 
däremot att typ av bränsle har betydelse för bildningen av CO [7]. Båda dessa arbeten 
visar att ökningen i produktion av CO som funktion av φ avtar för φ över ungefär 1.75 
(mellan 1.5 och 2). Tewarson föreslog följande modell: 
 

ξφ

α
−+=

5.2
,

, 1
eY

Y

vvCO

uvCO
   (51) 

 
Värden för korrelationskonstanterna (α och ξ) och utbyte av CO för välventilerade 
förhållanden ges i tabell 7.1 för några olika ämnen. Ekv. (51) är använd i modellen med 
ett maxvärde när φ uppnått 1.75. 
 
Tabell 7.1 Utbyte av CO under välventilerade förhållanden och 

korrelationskoefficienter för bildningen av CO enligt Ekv (51) [7]. 

Material Yvv [kg/kg] α ξ 
Polystyren 0.06 2 2.5 
Polypropen 0.024 10 2.8 
Polyeten 0.024 10 2.8 
Nylon 0.038 36 3.0 
PMMA 0.01 43 3.2 
Trä 0.005 44 3.5 
PVC 0.063 7 8.0 
 
Det kan här nämnas att en XCO/XCO2 ligger mellan 0.02 och 0.05 när φ = 1 för flera olika 
bränslen och olika typer av bränder [126]. 
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7.3 Partiklar 
 
Partiklar kan i princip ha två ursprung dels oförbrända/icke brännbara delar i de brunna 
materialet dels bildade partiklar genom sotbildningsmekanismer. Mängden partiklar kan 
således påverkas av materialsammansättningen och av förbränningsbetingelserna. Det går 
dock inte att beräkna mängden partiklar teoretiskt utan empiriska data får användas även 
här. Två faktorer i förbränningsbetingelserna spelar stor roll: syretillförseln och 
förbränningstemperaturen. Låg syretillförsel kan snabbt ge kraftig sotbildning. 
Förbränningstemperaturen har störst betydelse när temperaturen sjunker till nivåer vid 
vilken utbränningen är dålig. En sammanställning av resultat från brandförsök visar 
samma sak och detta presenteras i figur 7.1. Det finns ett tydligt beroende av 
temperaturen även om det även är flera andra faktorer som spelar in. Figuren visar att 
partikelutbytet inte har ett enkelt linjärt beroende av temperaturen utan det finns en stor 
spridning i resultaten. Beräkningsmodellen bör således baseras dels på 
materialsammansättningen dels på syretillförseln och förbränningstemperaturen. 
Partikelemissionerna är mycket beroende av materialet som brinner och även för 
välventilerade förhållande kan det vara en stor spridning i partikelutbyte. Detta är 
emellertid en svår parameter att inkludera då materialsammansättningen ofta inte är helt 
känd vid bränder. Förslaget är att som ett första steg inte inkludera denna parameter i 
modellen. 
 
Hädanefter kommer C att beteckna partiklar, även om partiklar inte består helt och hållet 
av kol. 
 

Partikelutbyte y = -0.206x + 225.95
R2 = 0.3594
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Figur 7.1 Partikelemission som funktion av temperatur. Partikeldatan kommer från 

försök i TOXFIRE med φ  < 1 [88, 128]. 

 
Även ventilationsgraden har betydelse för partikelemissionen. Det kan emellertid vara 
svårt att separera ventilationseffekten från effekten av temperaturen eftersom 
ventilationsförhållandena även påverkar temperaturen. Tewarson har tagit fram empiriska 
samband mellan partikelbildningen och ventilationsgraden baserat på småskaliga försök 
[7]. Denna undersökning visar även att inverkan av ventilationsgraden beror starkt av vad 
det är som brinner. Tewarson formulerade följande funktion: 
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där uv och vv betyder underventilerad respektive välventilerad. α och ξ är empiriska 
konstanter som beror av bränslet. 
 
7.3.1 Modellering av partiklar 
 
En modell för partikelemissionen har ställts upp enligt: 
 

( ) ( )φ21, fTfYY vvCC ⋅⋅=    (53) 
 
där temperaturfunktionen bygger på ett linjärt avtagande av partikelemissionen mellan 
400 K och 1000 K där utbytet vid 1000 K är 10 % av utbytet vid 400 K. Detta kan skrivas 
som: 
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Ventilationsberoendet är baserat på Tewarsons relation med polypropen (α = 10; ξ = 2.8) 
som utgångspunkt eftersom den visade sig korrelera bäst med storskaliga experiment. Det 
bör dock återigen påpekas att det finns stora skillnader i partikelproduktion mellan olika 
typer av material och funktionen av ventilationsgraden bör studeras ytterligare för vidare 
utveckling av modellen.  
 
7.4 PAH 
 
Produktionen av PAH är beroende av ventilationsgrad och förbränningstemperatur. I 
många fall kan det vara svårt att noggrant bestämma ventilationsgraden och då får man 
titta mera på själva uppställningen och om möjligt förbränningsförutsättningarna. Ett 
exempel på detta är de olika försöken med bildäck där det visade sig att ju mindre bitar 
däcken var uppdelat i desto större blev utbytet av PAH. I försöken med släckning var 
utbytet högre än för motsvarande försök utan släckning. Samma inverkan av släckningen 
sågs även i försöken med elektronikskrot. 
 
Motsvarande tendens, d.v.s. att PAH-produktionen ökar med försämrade 
förbränningsförhållanden,  kunde också ses i brandförsöken med TV-apparater, både 
små- och fullskaliga försök. Där låg skillnaden i flamskyddet och de amerikanska 
apparaterna (mer flamskydd) producerade ett större utbyte av PAH. Både för den svenska 
och den amerikanska TV-apparaten blev utbytet högre i försöken med hel apparat jämför 
med de småskaliga försöken. 
 
Ett försök har även gjorts att relatera utbytet av PAH till utbytet av CO. Det verkar finnas 
relationer mellan dessa, men dessa relationer är inte helt entydiga, dels har funktionerna 
olika tecken på lutningen för några olika typer av material, dels kan enstaka försök hamna 
långt från funktioner som verkar stämma väl för andra grupper av material. Detta visar 
återigen på beroendet av både material och försöksbetingelser. Nedan redovisas dock 
några framtagna relationer. 
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PAH sfa CO y = -359.8x + 35266
R2 = 0.9799
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Figur 7.2 Utbyte av PAH som funktion av CO-utbyte för kablar. 

 
I fallet med kablar verkar produktionen av PAH vara omvänt proportionell mot utbytet av 
CO (se figur 7.2), men för andra produkter och material kan man se det omvända och 
sambandet är inte lika linjärt. Det kan illustreras med följande två figurer (figur 7.3) där 
den första visar på ett linjärt samband med god korrelation, medan den andra visar på 
samma datamängd där två brandförsök med TV-apparater adderats och de faller inte alls 
in på linjen. I figur 7.4 har figur 7.3a kompletterats med resultat från ytterligare några 
brandförsök. Det är möjligt att slutsatsen som kan dras är att det finns ett samband mellan 
utbytet av PAH och utbytet av CO, men att sambandet ser olika ut för olika typer av 
produkter/material. För vissa typer av bränder verkar relationen mellan PAH-utbyte och 
CO-utbyte vara helt linjärt. 
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  a) 

YPAH sfa YCO
y = 9.5798x + 1316.4

R2 = 0.0839
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  b) 
Figur 7.3 Utbyte av PAH som funktion av CO-utbyte för brand i elskrot och bildäck. I 

den nedre figuren (b) har två försök med brand i TV inkluderats. 
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YPAH sfa YCO y = 11.022x + 193.15
R2 = 0.9344
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  a) 

YPAH sfa YCO y = 18.038x - 179.57
R2 = 0.9059
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  b) 
Figur 7.4 Utbyte av PAH som funktion av CO-utbyte. Här har ett större antal bränslen 

(elektronikskrot, bildäck, bilbrand och rumsbränder) inkluderats jämfört 
med Figur 7.3. I den nedre av de två graferna, b), har en punkt från 
elektronikskrotförsöken tagits bort. 

 
Utbyte av PAH ligger i många fall mellan 500 och 1500 mg/kg med enstaka värden både 
lägre och betydligt högre. Detta ligger väl i linje med vad som redovisades av Persson 
m.fl. för olika material [26]. De rapporterar ett spann mellan 100 mg/kg och 10000 mg/kg  
 
Hittills har endast det totala PAH-utbytet diskuterats, men PAH utgörs av en grupp av 
ämnen som har olika egenskaper och dessa kan bete sig på olika sätt. Det kan därför vara 
fel att endast redovisa totalutbytet. Dessutom finns det spridningsmodeller där man måste 
ansätta vissa egenskaper, vilket i praktiken innebär att man bör följa någon enstaka PAH-
förening. Det kan emellertid vara svårt att ta fram emissionsmodeller för alla intressanta 
PAH:er. Dels blir modellen mycket komplex, dels finns inte alltid så många enskilda 
PAH:er redovisade. Som ett första steg har vi valt att titta på benso(a)pyren eftersom den 
hör till en av de mest aktiva cancerframkallande ämnen man känner. Detta innebär också 
att om enskilda PAH:er redovisas kan man räkna med att benso(a)pyren redovisas i de 
allra flesta av dessa fall. I Figur 7.5 visas en korrelation mellan utbytet av benso(a)pyren 
och det totala PAH-utbytet för rumsbränder [24, 63, 65], brandförsök med soffor [64] 
samt brandförsök med däck i olika skalor [79, 99, 129]. Man kan se en tydlig relation 
mellan dessa även om det precis som tidigare finns spridning i de experimentella 
resultaten. Observera att i detta avsnitt är inte naftalen inräknad i total mängd PAH om 
inte annat specifikt anges. 
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Figur 7.5 Utbyte av benso(a)pyren som funktion av PAH-utbyte. 

 
Atal m.fl. studerade inverkan av ventilationsgraden på produktionen av PAH [130]. De 
jämförde produktionen av PAH för kolpulver och malda däck vid dels välventilerade 
förhållanden (φ = 0,5), dels vid under-ventilerade förhållanden (φ mellan 1,6 och 1,9). 
Alla försöken genomfördes vid 1150 ºC, dvs vid en relativt hög temperatur. Vid de 
välventilerade förhållandena producerades ingen PAH (eller allt konsumerades igen). Vid 
de underventilerade förhållandena blev utbyte av PAH för kol 150–560 mg/kg och för 
däck mellan 1280 mg/kg och 3090 mg/kg. Några försök genomfördes i kväve och då blev 
utbytena 9950 mg/kg för kol och 16750 mg/kg för däck. De visade även att innehållet av 
PAH i materialet från början inte spelade någon större roll; dessa PAH:er förbrukades. 
Atal m.fl. genomförde alltså inte försök med sådan spridning av φ att det går att skapa 
någon funktion. Det genomfördes emellertid i en tidigare undersökning [129]. Resultaten 
från denna presenteras i figur 7.6. 
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Figur 7.6 Utbyte av PAH som funktion av φ baserade på försök med malda bildäck 

[129]. 

 
I figuren syns en tydlig funktion av φ. Det saknas data för φ mellan 2.3 och 5. Detta 
område är emellertid inte det intressantaste område. Tyvärr saknas data även mellan 0,8 
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och 1,5 vilket är ett viktigare område för förbränning i en brand. Detta gör det svårt att 
uppskatta formen på kurvan.  
 
Samma författare gjorde senare en undersökning där ventilationsgraden varierade för fyra 
olika temperaturer (1000 ºC, 1100 ºC, 1200 ºC och 1300 ºC) [131]. Återigen ökade 
utbytet av PAH med φ. Man såg också en tydlig effekt av temperaturen där ökad 
temperatur gav betydligt lägre utbyten. 
 
Notera att försöken var småskaliga och att bränslepartiklarna var mellan 50 µm och 
200 µm. De småskaliga försöken genomfördes också vid temperaturer som sällan mäts 
upp vid bränder. 
 
Tolocka m.fl. studerade diffusionsflammor och konstaterade ett exponentiellt förhållande 
mellan PAH och φ (GER, global equivalence ratio) [132]. Dessutom noterades att för 
välventilerade förhållande minskar PAH med temperaturen medan för underventilerade 
bränder så ökar först PAH med temperaturen upp till en viss temperatur med ett 
maximum vid ungefär 600 ºC. Därefter sjunker PAH med temperaturen. Alla värden är 
angivna som mg PAH/kg sot. Uppgifter om utbyten saknas. Denna effekt kan emellertid 
förklara varför funktionen mellan PAH och CO verkar finnas för många fall men inte alla. 
Dessa ämnen har nämligen motsatt temperaturberoende. För temperaturer mellan 800 ºC 
och 1100 ºC ökar produktionen av CO medan PAH-produktionen minskar (konsumtion).  
 
McGrath m.fl. visade att det fanns ett tydligt samband mellan PAH-produktionen och 
pyrolystemperaturen [133]. Produktionen ökade med temperaturen mellan 300 ºC och 
650 ºC (det var det temperaturspann som studerades). De konstaterade också att det var 
de lätta PAH:erna som bildades först (vid de lägre temperaturerna). Benso(a)pyren 
hittades inte vid 400 ºC, men vid 500 ºC. 
 
I detta avsnitt har till största delen diskuterats det totala utbytet av PAH och inte så 
mycket de specifika ämnena. Anledningen till detta beskrevs ovan. Det bör emellertid 
påpekas att vid en eventuell spridning av ämnena så påverkar storleken av dem var de 
hamnar. De tyngre PAH:erna hamnar närmare källan medan de lättare, mera gaslika, 
transporteras längre bort. De tyngre PAH:erna är i högre grad partikelbundna och också 
mer hydrofoba än det lätta och det har visat sig att dessa hamnar framför allt i jorden 
medan de lättare PAH:erna har lättare att tas upp i växter [134]. 
 
7.4.1 Modellering av PAH 
 
Produktionen av PAH påverkas av temperatur, uppehållstid, ventilationsgrad, material 
och katalytisk effekt av metalloxider. Baserat på information från litteraturen verkar det 
emellertid som om framför allt temperaturen och ventilationsgraden är viktigast. Den 
katalytiska effekten av metalloxider kan vara stor, men är svår att uppskatta och 
modellera. Vi föreslår därför en modell där PAH-utbytet är en exponentialfunktion av φ, 
t.ex. på formen: 
 

( )φφ baPAH e
cY −+

=
1

    (55) 

 
Maxutbytet påverkas av temperaturen på så vis att för välventilerade förhållanden 
minskar utbytet med temperaturen medan det för underventilerade förhållanden ökar med 
temperturen upp till ett maxvärde (vid temperaturen ungefär 650 ºC) för att sedan minska 
med temperaturen. Minskningen verkar emellertid vara långsammare än ökningen och 
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som ett första steg antas PAH-utbytet vara konstant (med avseende på temperaturen) efter 
det att maxnivån har nåtts. 
 
I figur 7.7 visas ett exempel på hur en korrealtion baserad på ett exponentialuttryck skulle 
kunna anpassas de experimentella resultaten som visades i figur 7.6. Som synes missar 
uttrycket att korrelera flera av punkterna. 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0 2 4 6

Phi

Y P
A

H 
(m

g/
kg

)

YPAHtot [mg/kg]
YPAH model

 
Figur 7.7 Modellering av PAH-utbyte som funktion av φ ( a= 6, b=1, c=10000). 

 
I Figur 7.8 har extremvärdet vid φ = 5 tagits bort eftersom det dels har relativt liten 
relevans för bränder, dels får oproportionerlig vikt i korrelationen. Då kan kurvan i stället 
få det utseende som visas i figuren. 
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Figur 7.8 Modellering av PAH-utbyte som funktion av φ ( a=3.7, b=1, c=3000). 

 
Detta skulle innebära att vi har en modell som ser ut på följande sätt: 
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och Y0 är ett värde motsvarande välventilerade förhållanden. Rent teoretiskt stämmer 
modellen, men man skall vara medveten om att beroendet av φ bygger på småskaliga 
experiment med mycket finfördelat bränsle som bestod av malda bildäck. Resultaten från 
brandförsök visar på högre PAH-utbyten (de flesta ligger mellan 500 mg/kg och 
1500 mg/kg, se ovan) även vid förhållande som kan tyckas vara välventilerade. Det kan 
finnas flera förklaringar till skillnaderna: 1) storskaliga brandförsöken kan ofta vara lokalt 
underventilerade p.g.a. uppställningen, 2) skillnaden i storleken på bränslebitarna är 
viktig och hur dessa sedan fördelas (detta har visats t.ex. för bildäck). 
 
Förslaget till modell visar på en metod att inkludera både beroendet av temperatur och 
ventilationsgrad, men som ofta är fallet behövs några renodlade brandförsök för att få 
bättre statistik kring värdena på parametrarna. Ymax måste också bestämmas. Denna kan 
eventuellt vara relativt generell för många bränslen, men beroendet av ventilationsgraden 
behöver fastställas för att bekräfta detta.  
 
7.5 HC och VOC 
 
Både kolväten (HC) och flyktiga organiska ämnen (VOC) är samlingsbeteckningar 
innehållande många olika organiska föreningar med skilda toxiska egenskaper och skilda 
miljöegenskaper. HC är ett mer generellt begrepp medan VOC ofta definieras genom ett 
flyktighetsintervall. Ofta är det analysmetoden som bestämmer vad som innefattas i 
benämningarna HC respektive VOC.  
 
Det bästa alternativet är att kvantifiera varje kolväte för sig. Ett toxiskt kolväte som ofta 
förekommer vid bränder är t.ex. bensen. Ibland är detta ej möjligt utan kolvätena mäts i 
grupp som VOC eller HC. Kolväten bildas vid ofullständig förbränning t.ex. genom låg 
syretillgång eller genom låg förbränningstemperatur. Båda dessa förhållanden är vanliga 
vid bränder. Mängden kolväten och typ kan inte beräknas teoretiskt utan empiriska data 
från brandförsök måste användas. Beräkningsmodellen för kolvätena bör inkludera 
förbränningsförhållandena och då speciellt syretillförseln och förbränningstemperaturen. 
Syretillförseln är ofta en kritisk parameter. En understökiometrisk förbränning kan snabbt 
leda till höga halter av kolväten i brandgaserna. Bränder kan emittera stora mängder 
kolväten. 
 
Grupperna som diskuteras i detta avsnitt innehåller många olika ämnen. Ämnena kan ha 
mycket olika egenskaper och därför anses det lämpligare att modellera något enstaka 
ämne än totalutbytet för grupperna. Bensen har valts ut eftersom det är ett intressant ämne 
p.g.a. dess toxicitet och dessutom ofta är inkluderat i olika analyser.  
 
Undersökningar visar att material, temperatur och ventilationsförhållanden påverkar 
bildningen av bensen. I figur 7.9 visas beroende av φ. Samtidigt illustreras spridningen 
p.g.a. material. Grafen innehåller fyra olika material (polypropen, nylon, TMTM och 
bensen). Detta gav en relativt stor spridning även om man kan se ett starkt beroende av φ. 
För att illustrera detta beroende ytterligare har resultaten för TMTM markerats explicit. 
 
Inverkan av temperaturen kan ses i försöken av Conesa m.fl. [102] där utbytet av bensen 
ökar med ökande temperatur. Dessa försök var emellertid pyrolysförsök med atmosfär 
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bestående av antingen ren kväve eller blandning mellan kväve och syre där 
syrekoncentrationen var 10 %. 
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Figur 7.9 Utbyte av bensen som funktion av φ. Informationen kommer från TOXFIRE-

försöken [88]. 

 
För flera av de försöksserier där bensenutbytet finns redovisat saknas information om 
ventilationsgraden. Man kan emellertid få en uppskattning av utbytet av bensen från olika 
typer av material. Om man tittar på försök med elskrot eller TV-apparater så varierar 
utbytet av bensen mellan 3,1 g/kg och 13,4 g/kg (medel = 6,9 g/kg; median = 5,1 g/kg). 
Högst värden erhölls dels från försöken med en hel TV-apparat, dels i försöken med 
elskrot där vatten applicerades under försöken. 
 
För bildäck (högar, staplar, ’chunk’ och ’shred’) varierade utbytet av bensen mellan 
1,6 g/kg och 2,2 g/kg. Enda undantaget var fallet med skuminblandning i vattnet där 
utbytet blev 0,3 g/kg. 
 
Ovanstående visar på komplexiteten, men om man skall göra ett försök med att modellera 
utbytet av bensen så bör modellen innehålla dels en faktor som beror på materialet (utbyte 
vid välventilerade förhållanden), dels en faktor som beror på φ.  
 
Följande ekvation föreslås (baserad på arbetet av Tewarson [7]): 
 

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +⋅= −⋅ ξφ

α
5, 1

e
YY vvBensenBensen    (58) 

 
där det välventilerade utbytet (Ybensen,vv) och korrelationskoefficienterna (α resp. ξ) är 
materialberoende. I figur 7.10 och figur 7.11 visas denna anpassning med värdena 300 
och 2,5 för α respektive ξ. I figur 7.10 är Ybensen,vv  satt till 0,2 för att stämma med 
TMTM-data. Dessa parametervärden har använts i modellen. I figur 7.11 har Ybensen,vv 
ändrats till 1 för att visa hur detta påverkar kurvan. För många intressanta material saknas 
information för att kunna studera ventilationsberoendet. Tewarson har i sitt arbete 
presenterat värden på koefficienterna, men de är då givna för totalt utbyte av kolväten. 
Det är möjligt att en maxnivå behöver sättas, men för detta saknas information. 
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Figur 7.10 Utbyte av bensen jämfört med anpassning enligt Ekv (58) med Ybensen,vv = 0.2, 

α = 300 och ξ = 2.5. 
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Figur 7.11 Utbyte av bensen jämfört med anpassning enligt Ekv (58) med Ybensen,vv = 1, 

α = 300 och ξ = 2.5. 

För att kurvans utseende inte skall påverkas av valet av Ybensen,vv används följande formel 
för utbytet av bensen: 
 

ξφ

α
−⋅

+=
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e
YY b
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där parametervärdena Ybensen,vv = 0,2, αb = 60 och ξ = 2,5 ger samma kurva som i figur 
7.10 och är den form som används i modellen. Som nämndes ovan behövs förmodligen 
även sättas ett maxvärde för utbytet av bensen när φ blir stort. 
 
7.6 NOx 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att NOx bildas på huvudsakligen två sätt: bränsle-NOx 
-bildning och termisk NOx-bildning. Dessa reaktionsvägar beskrevs i detalj i avsnitt 4.2. 
NOx-emissionen är huvudsakligen beroende på förbränningsbetingelserna men ett 
material med ett högre kväveinnehåll ger upphov till en högre NOx-emission. NOx-
emissionen är således beroende av både förbränningsbetingelserna och 
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materialsammansättningen för det brunna materialet. Det går dock inte att beräkna NOx-
emissionen på teoretisk väg. En empirisk beräkningsmodell måste användas. Den kan 
bygga på brandförsöksdata men bör inkludera variabler för påverkan från kvävehalten i 
det brunna materialet samt förbränningsbetingelserna. 
 
Den empiriska modellen använd här är uppbyggd av tre delar. Två delar omfattar 
produktionen av NOx och består av bränsle-NOx respektive termisk NOx. Summan av 
dessa multipliceras sedan av en kontrollerande faktor (Cvent) som är beroende av 
ventilationsförhållandena, d.v.s. 
 

( ) ventNOtermiskNObränsleNO CYYY
xxx

⋅+= −−   (60) 
 
Bränsle-NOx beräknas m.h.a. en antagen omvandlingsgrad av bränslekväve till NOx. Den 
termiska NOx-bildningen beräknas med ett tredjegradspolynom baserat på olika mätdata 
från förbränningsanläggningar och bränder samt en bedömning och anpassning av dessa 
mätdata, jämför figur 4.5. Utgångspunkten för NOx-värdena har varit energiinnehållet 
(värmevärdet) för bränslet. Anpassningen gäller mellan 1523 K (1250 ºC) och 1873 K 
(1600 ºC) och kan skrivas: 
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där a (= 0,773), b (= -0,00129) och c (= 0,00000055) är korrelationskoefficienter, ∆hc är 
värmevärdet för bränslet (MJ/kg). 
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Figur 7.12 Utbyte av NOx som funktion av φ (data för TMTM och Nylon 66 från 

TOXFIRE [88, 128]). 

 
Ventilationsfaktorn har baserats på resultat från brandförsök med Nylon 66 och TMTM i 
två olika skalor [88, 128] och formen är av samma typ som användes för CO2 ovan. Den 
kan skrivas 
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där d (= 1,1), f (=0,7) och g (=1,8) är korrelationskoefficienter. Anpassningen visas i figur 
7.12. Anpassningen har lagts så att den följer resultaten från en av försöksserierna 
(TMTM i rumsskala) samtidigt som den inkluderar de flesta andra data. På så vis fås en 
konservativ beskrivning, åtminstone utgående från tillgänglig information. Normering är 
gjord så att utbytet för det mest välventilerade försöket i varje försöksserie har fått 
representera Y0 för respektive försöksserie. Sedan har samtliga NOx-utbyten i 
försöksserien normerats med aktuellt Y0-värde. 
 
 
7.7 Lustgas, N2O  
 
Mängden N2O som bildas vid en brand är huvudsakligen beroende av 
förbränningsbetingelserna och kväveinnehållet i bränslet. Det finns inga belägg för att 
N2O kan bildas termiskt ur luftkväve i likhet med NOx-bildningen. N2O bildas i stället vid 
lågtemperaturförbränning. Vid temperaturer över 400 ºC är egentligen N2O instabilt, men 
en kort uppehållstid vid högre temperaturer kan ändå ge ett utsläpp av N2O. Det finns 
således ingen möjlighet att på teoretisk väg beräkna emissionen av N2O. En empirisk 
modell med data från brandförsök måste användas. Den matematiska modellen bör 
innehålla parametrar för kväveinnehållet i bränslet samt förbränningsbetingelserna och då 
speciellt förbränningstemperaturen. 
 
Uppskattat värde är baserat på bildningsmekanismerna och erfarenheter från 
förbränningsanläggningar och motorer [135] samt emissionsdata från IVL och SMED9. 
Eftersom det endast bildas ur bränslekväve finns en korrelation med kvävehalten i 
bränslet inkluderad. Bildningen avklingar vid ungefär 900 ºC och ingen N2O antas bildas 
över 1000 ºC. Konstant N2O-produktion med avseende på temperaturen antas för 
temperaturer under 900 ºC. Detta ger följande korrelation: 
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7.8 Ammoniak, NH3 samt vätecyanid, HCN 
 
Bildningen av NH3 och HCN vid förbränning beror huvudsakligen på 
förbränningsbetingelserna och kväveinnehållet i det brunna materialet. Det skulle 
visserligen kunna finnas möjligheter till prompt NH3 och HCN bildning men detta torde 
vara en försumbar källa. Emissionen av NH3 och HCN går inte att beräkna teoretiskt utan 
en empirisk modell måste användas. Den bör bygga på brandförsök eller andra data samt 
innehålla parametrar för kväveinnehållet i bränslet och förbränningsbetingelserna och då 
speciellt ventileringsgraden (luftöverskottet). Lågt luftöverskott medför att en högre andel 
av bildad NH3 och HCN kan passera flamman utan att oxideras till NOx. 
 
Brandförsöken inom EU-projektet TOXFIRE visade tydligt att utbytet av HCN respektive 
NH3 ökar kraftigt med ökande φ [88]. Modellen bygger därför på tre olika delar: 
kväveinnehåll, välventilerat utbyte och ventilationsgrad. Kväveinnehållet påverkar bl.a. 
hur mycket NH3 respektive HCN som maximalt kan bildas från ett visst material. I 
försöksserien användes två olika bränslen som innehöll kväve för vilka det även fanns 

                                                      
9 Svenska Miljöemissionsdata.  
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användbar information vad gäller beroendet av ventilationen: Nylon och TMTM. Tyvärr 
låg andelen kväve väldigt nära varandra för dessa två ämnen. Trots detta anses andel 
kväve vara en viktig parameter, bl.a. för det maximalt möjliga utbytet. Därför har 
korrelationerna för NH3 och HCN baserats på förhållandet mellan verkligt utbyte och 
maximalt nominellt utbyte. Det visade sig då att samma anpassning korrelerar relativt bra 
med både NH3 och HCN (se figur 7.13) även om anpassningen korrelera bäst med fallet 
med Nylon.  
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Figur 7.13 Utbyte avNH3 och HCN från Nylon respektive TMTM baserat på TOXFIRE-

försöken [88]. 

 
Figur 7.13 visar däremot att utbytet varierar mellan typ av material som brinner. 
Anpassningarna bygger på ekv (64) med värden på korrelationskoefficienterna enligt 
tabell 7.2. Index i syftar på NH3 eller HCN. Korrelationen gäller alltså för båda 
produkterna. Index vv betyder välventilerat. Ämnet Nylon är vanligare i bränder än 
TMTM och anses bättre representera andra vanliga kväveinnehållande material. Därför 
har värdena för Nylon använts som utgångspunkt för modellen. För båda materialen 
(Nylon 66 och TMTM) har nominellt maximala utbyten beräknats utgående från 
kväveinnehållet. Dessa värden på Yi,nom återges i tabell 7.2. 
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Tabell 7.2 Värden på korrelationskoefficienter för utbyte av NH3 och HCN. 

Material 
3,, NHnomiY  HCNnomiY ,,  (Yi/Yi,max)vv α ξ 

Nylon 66 151 239 0.003 2 2,5 
TMTM 157 249 0.001 0,9 0,5 
 
Man kan observera att för några datapunkter för HCN verkar utbytet av HCN öka 
snabbare än vad anpassningen gör. Om man endast är intresserad av utbytet av HCN och 
speciellt för φ > 0,6 så kan värdena på parametrarna justeras något till (Yi/Yi,nom)vv = 0,01 
och ξ = 2. 
 
Blomqvist m.fl. genomförde småskaliga brandförsök med Nylon [136]. I figur 7.14 
jämförs resultaten från de försöken med de storskaliga försöken och anpassningen 
presenterad ovan. Denna jämförelse visar att anpassningen korrelerar väl även med de 
småskaliga försöken. Man kan från resultaten möjligen utläsa att för välventilerade 
förhållanden ligger utbytet av NH3 något högre i det storskaliga fallet än i det småskaliga.  
En viktig skillnad mellan anpassningen och de småskaliga resultaten är att ökningen av 
utbytet avtar tydligt efter en punkt någonstans mellan 1,2 och 1,5. Därefter verkar det 
vara en svag linjär ökning. Detta är något som kan ses för flera olika ämnesgrupper, d.v.s. 
att man når en platå där beroendet av φ är svagt (se t.ex. avsnittet om PAH ovan). Detta 
fenomen bör beaktas. En punkt (1,48; 0,244) drar till sig visst intresse. Den följer 
anpassningen mycket väl, men efter denna punkt sjunker utbytet för högre φ. Det vore 
intressant att jämföra resultaten med storskaliga data för högre φ. 
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Figur 7.14 Utbyte avNH3 och HCN från Nylon: jämförelse mellan anpassning baserad 

på storskaliga försök [88] och resultat från småskaliga försök [136]. 

 
Det finns försök genomförda med PUR där utbytet av HCN analyserats vid olika 
ventilationsgrader. Problemet med PUR är att känna kväveinnehållet eftersom det kan 
variera väsentligt (se tabell 4.2). Blomqvist m.fl. genomförde småskaliga 
förbränningsförsök i en rörugn där ventilationsgraden (φ) varierades mellan två olika 
förhållanden: välventilerade (φ ≈ 0,8) respektive underventilerade (φ ≈ 2) [137]. I 
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försöksserien förbrändes dels flexibel PUR (madrass), dels stel PUR (isolering). I det 
första fallet analyserades kväveinnehållet till 6,4 %. Detta gav Yi/Yi,nom på 0,032 och 0,073 
för välventilerade respektive underventilerade förhållanden. Det innebär att det 
välventilerade Yi/Yi,nom för HCN ligger något över motsvarande värde för Nylon (se figur 
7.14), medan Yi/Yi,nom för HCN för underventilerade förhållanden ligger betydligt under 
det som erhölls för Nylon. Försöken med stel PUR gav högre utbyten (8 g/kg i det 
välventilerade fallet och 17 g/kg i det underventilerade fallet), ungefär dubbelt så höga 
som för flexibel PUR. Eftersom kväveinnehållet inte är känt kan inte Yi/Yi,nom beräknas. 
 
7.9 Svaveloxiderna, SO2 och SO3 samt 

svavelsyrabildning, H2SO4 
 
Svavlet i det brunna materialet oxideras lätt till SO2 och SO3. Det har inte gått att hitta 
någon mätning på förhållandet mellan SO2 och SO3 för bränder. Dessa har ofta 
gynnsamma förhållande för bildning av SO3 från SO2 då denna reaktion gynnas av låg 
temperatur och högt syreöverskott. För förbränningsanläggningar har mängden SO3 av 
total mängd (SO2+SO3=SOx) uppmätts till ca 5 %. Detta riktvärde kan nog användas som 
en första approximation för bränder. Figur 4.6 indikerar dock att mängden kan vara högre 
men det är tveksamt om reaktionerna hinner gå till jämvikt och temperaturberoendet är 
kraftigt. Bildad mängden SO2 och SO3 kan således beräknas direkt stökiometriskt utifrån 
mängden tillgängligt svavel i det brunna materialen. En viss kvarhållning av svavel till 
askan kan förekomma. Den kan anses försumbar utom när vissa material såsom kalksten 
eller bränd kalk ingår i branden.  
 
Eftersom både SO2 och SO3 uppvisar löslighet i vatten kan en viss del av föreningarna 
tvättas ur i samband med vattenbegjutningen i släckningsarbetet. Detta kan också vara ett 
sätt att aktivt påverka emissionerna till luft. Modellen bör ta hänsyn till 
urtvättningsgraden av SO2 och SO3. SO3 bildar också H2SO4 vid förening med vatten. 
Detta sker vid urtvättningen, men emitterad SO3 bildar också H2SO4 med fukten i luften. 
Denna process kan vara väderberoende och är därför svår att förutsäga. Förslaget för 
modellen är att endast redovisa de ursprungliga SO2 och SO3 emissionerna. Som ett första 
antagande anges en viss andel av SO2 respektive SO3 som hamnar i släckvattnet.  
 
Modellen kan beskrivas enligt följande: 
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där Ys är massandelen av svavel i bränslet, Mi är molmassan för respektive ämne i (S, SO2 
och SO3), YS,brandrester är massandelen av svavlet som stannar i brandresterna, 

xSOSOY /3
är 
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massandelen av den totala mängden SOx som utgörs av SO3 samt nsläckvatteSOY ,2
 och 

nsläckvatteSOY ,3
anger andelen av respektive ämne (SO2 och SO3) som tvättas ut med 

släckvattnet. Denna modell innehåller många parametrar som behöver indata. Dessa 
värden är till stora delar antagna i modellen. Det innebär att det finns potential för 
förbättringar av denna modell antingen i form av experimentella värden på parametrarna 
eller att själva modellen kan förfinas.  
 
7.10 Svavelväte (H2S) och organiska svavelföreningar 
 
Merparten av svavlet i de brunna materialen bildar SO2 och SO3. Endast obetydliga 
mängder reducerade svavelföreningar bildas vid normala bränder. Viss bildning av COS 
har kunnat konstateras vid vissa bränder, framför allt vid underventilerade förhållanden. 
Mängden bildade reducerade svavelföreningar kan inte beräknas teoretiskt utan empiriska 
modeller byggda på mätdata måste användas. Eftersom mängderna troligen är försumbara 
från bränder föreslås att dessa föreningar utlämnas från brandmodellen. Föreningen COS 
är irriterande och kan vara intressant ur ett utrymningsperspektiv, men den är inte lika 
intressant ur ett emissionsperspektiv. 
 
7.11 HCl, HBr och HF 
 
HCl, HBr och HF bildas normalt vid förbränning ur de halogener (betecknas X) som finns 
i det brunna materialet. Omvandlingen är inte 100 % utan en del av halogenerna bildar 
respektive grundämnesgas X2. t.ex. bildar klor Cl2 som är en gas. För klor finns det 
indikationer på att ca 90 % av kloret i materialen bildar HCl, resterande del deltar i 
reaktioner eller avgår som Cl2. En approximation kan vara att detta även gäller för övriga 
halogener. Mängden bildad HX kan således teoretiskt beräknas ur mängden halogener i 
det brunna materialet med vissa antaganden. 
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7.12 Organiska halogenföreningar 
 
Denna grupp av föreningar kan vara mycket stor och endast en begränsad mängd 
föreningar är möjliga att ta med i en brandmodell. Dessa bör dock representera en trolig 
betydande andel av de miljöstörande föreningarna. Lämpliga föreningar att ta med från 
denna grupp kan vara halogenerade dibenso-p-dioxiner (PCDD), dibensofuraner (PCDF), 
bifenyler (PCB), bensener och fenoler. De är främst de klorerade formerna av dessa 
föreningar som varit av intresse i miljösammanhang men även de bromerade formerna av 
föreningarna är av intresse. Blandformer av bromerade och klorerade föreningar är också 
av intresse men kunskapen om dessa föreningars miljöpåverkan är liten.  
 
Bildningen av de organiska halogenföreningarna är främst beroende på 
förbränningsbetingelserna. Emitterade mängder kan således inte beräknas teoretiskt utan 
empiriska modeller baserade på brandförsök måste användas. Det har visats i flera 
undersökningar att bildningen av dioxiner främst sker som heterogena reaktioner på 
partiklar vid låga temperaturer (300 ºC). Närvaro av vissa metaller, som koppar, kan 
katalysera bildningen. Undersökningar på förbränningsanläggningar för hushållsavfall har 
visat att endast 2 % av dioxinekvivalenterna emitteras med gasfasen, 22 % med flygaskan 
och 74 % med slaggen. Utöver själva bildningen sker också tydligen en fördelning av 
dioxiner mellan gasfas, flygaska och slaggen. Det är heller inte självklart att höga halter 
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av klor eller brom med nödvändighet leder till höga halter av halogenerade föreningar, i 
varje fall inte för dioxiner och furaner. Tillräckliga spårämnesmängder av halogener kan 
ändå finnas i en normal brand för att bilda maximala dioxinnivåer vid de rätta 
förbränningsbetingelserna utan att stora mängder halogener finns närvarande.  
 
De komplexa bildningsmekanismerna för dioxiner och furaner är fortfarande inte helt 
kända. I avsnitt 4.11 presenterades flera av de faktorer som har visat sig viktiga vid 
bildningen av dessa grupper av ämnen. Några av de viktigaste faktorerna är: 
 

• förbränningstemperatur 
• uppehållstid 
• tillgång på syre 
• klor i bränslet 
• tungmetaller i bränslet (framför allt koppar) 
• eventuella dioxiner eller ”precursors” i bränslet 
• kemisk struktur hos materialet 
• partikelstorlek hos bränslet 
• geometrisk uppställning 
• svavel i bränslet 

 
Temperaturen är mycket viktig, kanske den allra viktigast faktorn, för bildningen av 
PCDD/F. Everaert visade att det var mycket svårt att se några effekter av variationer i 
andra parametrar om inte temperaturen hölls konstant (resultaten justerades för att 
motsvara samma temperatur) [138]. Som diskuterades tidigare finns det ett speciellt 
fönster mellan 200 ºC och 450 ºC där PCDD/F bildas. Teori och experiment visar att 
temperaturberoende är olika beroende på om de novo syntes eller precursorbildning antas. 
Det har dock visats att den maximala bildningen för båda dessa vägar hamnar inom 
området 300–400 ºC [139]. I praktiken kan PCDD/F bildas (överleva) även vid högre 
temperaturer än ovan givna temperaturområde eftersom oxidationen beror på uppehållstid 
och övriga förbränningsförhållanden. Det är därför svårt att skapa någon enkel funktion 
av temperaturen. Detsamma gäller för klorinnehållet. I litteraturen kan man finna exempel 
på att PCDD/F-produktionen ökar med ökande klorinnehåll [140-142]. Många studier 
visar dock att det inte existerar någon tydlig korrelation mellan Cl-innehåll och PCDD/F-
produktion, mer än för höga halter av klor [28, 66, 143-146]. Yasuhara m.fl. utvecklade 
en relation (regression) mellan klorinnehåll och dioxinbildning (toxisk ekvivalent) [143]. 
De var dock noga med att påpeka att anpassningen gällde för just den använda 
bränsleblandningen. För andra typer av bränslen håller inte relationen. 
 
Andra faktorer som visat sig viktiga är innehållet av andra ämnen, förutom kloret, i 
bränslet. Koppar har i många undersökningar visat sig vara en viktig katalysator vid 
bildningen av PCDD/F, men även oxider av andra tungmetaller kan katalysera bildningen 
[147]. För att komplicera bilden ytterligare har det visats att koppar även kan fungera som 
katalysator för oxidationen även om katalyseffekten av bildningen förmodligen är 
starkare [148]. I avsnitt 4.11 nämndes betydelsen av bildningen av och tillgången på Cl2 
för bildningen av PCCD/F. Om det finns svavel i bränslet så minskas halten Cl2 i gasfas 
och detta påverkar kloreringen. Svavlet kan även reducera den katalytiska effekten av 
koppar [149].  
 
Ovanstående kan sammanfattas med att även om många av de principiella 
bildningsmekanismerna för dioxiner och furaner är kända så är hela bildningsbilden för 
komplex för att modelleras i nuläget. Förbränningsförhållandena (temperatur, 
syretillgång, etc.) har visat sig vara de viktigaste faktorerna. Detta innebär också att det 
förmodligen är svårt att överföra resultaten från förbränningsanläggningar till bränder 
eftersom det framför allt är förbränningsbetingelserna som skiljer. Även när analyser i 
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samband med bränder studeras är det viktigt att ta hänsyn till skala och 
förbränningsbetingelser då dessa kan påverka resultaten och slutsatserna [145]. Med 
anledning av det nämnda föreslås ingen explicit modell för utbytet av dioxiner och 
furaner. Tillgänglig information är allt för begränsad för det. Istället är vi hänvisade till de 
försök som utförts för specifika typer av bränder. 
 
Om man studerar utförda brandförsök där PCDD/F har analyserat kan man se att 
resultaten delar in sig i huvudsakligen fyra grupper. För trä och spånskiva, rumsbränder, 
soffor som ej behandlats med bromerade flamskyddsmedel samt bildäck hamnar utbytet 
av PCDD/F (TEQ enligt några olika modeller) mellan 2 ng/kg och 33 ng/kg. Det högsta 
värdet är för ett rum med en flamskyddad (bromerad) soffa. Om detta försök tas bort blir 
intervallet istället 2–20 ng/kg. Nästa grupp är två försök med soffor behandlade med 
bromerade flamskyddsmedel. Utbytet (I-TEQ) vid dessa försök blev 96 ng/kg respektive 
149 ng/kg. Två av försöken med elskrot gav utbytet 990 ng/kg respektive 1520 ng/kg (I-
TEQ). Dessa värden är jämförbara med ett brandförsök med en svensk TV som gav 
utbytet 1010 ng/kg (TEQ WHO). I den fjärde och sista gruppen hamnar dels 
elektronikskrot med vatten begjutning, som gav 16600 ng/kg (I-TEQ) eller 17000 ng/kg 
(TEQ EADON) och försök med amerikansk TV, som gav 6900 ng/kg (TEQ WHO) eller 
10000 ng/kg (TEQ EADON). Ovanstående visar hur viktiga förbränningsförhållandena är 
för bildningen av PCDD/F. Vattenbegjutning och flamskydd försämrar båda 
förbränningen och därmed ökar utbytet av PCDD/F. Man skall dock tänka på att 
avbrinningen kan minska i dessa fall vilket kan leda till att totala utsläppet blir mindre. I 
fallen med elektronikskrot kan tillgång på klor och olika metaller spela roll för bildningen 
av PCDD/F. Ovanstående trender för utbyten av PCDD/F bekräftades av försök med 
klorbensen i olika skalor. De flesta utbyten hamnade i närheten av den första gruppen 
(även om det var en stor spridning i resultaten och skillnader mellan de olika skalorna). I 
ett av försöken genomfördes släckning med vatten och då steg utbytet med ungefär 
20 ggr. 
 
Även om det inte är möjligt att skapa en fullständig modell för PCDD/F bör ovanstående 
kunna användas som riktlinjer för bedömning av bildning av PCDD/F. Det är emellertid 
tydligt att det behövs fler brandförsök för att kunna bekräfta trenderna och för att skapa 
möjlighet för utveckling av en mer detaljerad modell. 
 
 
7.13 Flamskyddsmedel 
 
Det finns flera olika grupper av flamskyddsmedel som används idag. I avsnitten nedan 
presenteras dessa grupper och hur man kan gå tillväga för att uppskatta emissionerna av 
ämnena inom respektive grupp. Det är emellertid så att det är stora variationer i både typ 
av ämnen och mängder av flamskyddsmedel som används för olika produkter. Därför 
kommer dessa ämnen inte att i detta skede inkluderas i modellen utan läsaren hänvisas till 
resultat från experimentella studier. En del av dessa resultat presenterades i avsnitt 5. 
 
7.13.1 Bromerade flamskyddsmedel 
 
Som framgått av avsnitt 4.12.1 används många olika organiska bromföreningar som 
flamskyddsmedel. Dessa kan alla ha olika miljöeffekter. Effekterna är dock inte helt 
klarlagda för alla flamskyddsmedel (t ex dekabromerad difenyleter, deka-BDE). Vid 
upphettning/förbränning avger dessa flamskyddsmedel brom som sedan medverkar i 
dämpningen av förbränningsreaktionerna, se avsnitt 4.12.1. De bromerade 
flamskyddsmedlen fungerar här som en källa till brom. Vid förbränning sönderdelas 
flamskyddsmedlen och genomgår en rad kemiska reaktioner. Merparten av bromen bildar 
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HBr och ger en HBr-emission via brandgaserna från branden. HBr är vattenlöslig så en 
del av HBr kan tvättas ur med släckvattnet, se även avsnitt 7.11.  
 
En liten del av flamskyddsmedlen förblir oreagerade i branden och emitteras då till 
omgivningen som det rena flamskyddsmedlet. Denna mängd får bestämmas genom 
brandförsök och modellen får baseras på empiriska data. Modellen kan t.ex. baseras på 
andelen oreagerat flamskyddsmedel i förhållande till totalmängden flamskyddsmedel 
eller totalmängden brom. Ytterligare en del av det ursprungliga flamskyddsmedlet 
kommer att brytas ner partiellt genom att tappa en del av de substituerade 
brommolekylerna, t.ex. deka-BDE som kan brytas ner partiellt till lägre bromerade 
difenyletrar. 
 
I branden kan bromet också medverka i en rad andra kemiska reaktioner vilka kan bilda 
t.ex. bromerade organiska föreningar som bromerade dioxiner eller bromerade 
dibensofuraner, se avsnitt 7.12. 
 
7.13.2 Antimontrioxid (ATO), Sb2O3 
 
Antimontrioxid (ATO) används som förstärkare till halogenerade flamskyddsmedel och 
förekommer främst i olika plastmaterial t.ex. i elektronik (TV, datorer m.m.), kablar och 
textilier. Sb2O3 genomgår vid en brand en rad reaktioner (se avsnitt 4.12.2). Troligen 
emitteras Sb2O3 som någon oxid, hydroxid eller möjligen som metallisk Sb. Ur 
miljösynpunkt bör man troligen betrakta detta som en emission av metallen antimon 
oavsett form. Antimon har ingen känd biologisk funktion. Toxiciteten och miljöeffekterna 
är inte välstuderade. Sb2O3 är ett misstänkt cancerogent ämne [150] och klassas som 2B 
(möjligen cancerogen i människa) av IARC, samt som cancerogen av EU [49]. 
Emissionen av antimon kan direkt beräknas ur antimoninnehållet i det brunna materialet 
samt metallfördelningen i branden. En uppskattning av metallfördelningen för olika 
metaller återfinns i tabell 7.3 i avsnitt 7.14. 
 
7.13.3 Metallhydroxider 
 
Dessa flamskyddsmedel används mestadels i olika plaster, t.ex. i kablar. De 
metallhydroxider som används mest är Al(OH)3 och Mg(OH)2. Det är således dessa 
föreningar som skall miljöbedömas och det är här då en fråga om metallemissioner. 
Emissionerna av dessa metaller kan direkt beräknas ur metallinnehållet i det brunna 
materialet samt metallfördelningen i branden. En uppskattning av metallfördelningen för 
olika metaller återfinns i tabell 7.3 i avsnitt 7.14. Ingen av dessa metaller anses dock idag 
som någon direkt kritisk miljöparameter. 
 
7.13.4 Fosforbaserade flamskyddsmedel 
 
Denna grupp flamskyddsmedel kan innehålla många olika kemiska ämnen såsom 
ammoniumpolyfosfater, melaminfosfater, fosfatestrar och klororganiska fosfater. Vid en 
brand genomgår dessa en rad kemiska reaktioner så emissionen av själva 
flamskyddsmedlet är liten. Man kan i stället se dessa ämnen som en källa till fosfor, 
kväve och klor i branden. Dessa ämnen kan sedan ingå vid bildningen av andra 
emitterade ämnen. Mängd emitterad fosfor från branden kan dock beräknas ur 
fosforinnehållet i det brunna materialet. Fosfor och flera av dess reducerade föreningar 
som t.ex. fosfortrihydrid (PH3) och difosfortrioxid (P2O3) är mycket giftiga föreningar 
men också relativt reaktiva och reagerar lätt till oxiderade former som fosforsyra (H3PO4) 
och difosforpentaoxid (P2O5). Dessa oxiderade ämnen är fasta ämnen vid rumstemperatur 
och det är därför inte troligt att fosfor föreligger i gasfas i någon större utsträckning utan 
fosfor föreligger troligen som partiklar i brandgaserna.  
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7.14 Metaller 
 
Flera olika metaller har miljöstörande egenskaper. De mest betydande metallerna ur 
miljösynpunkt finns listade i avsnitt 4.13. För brandmodellerna föreslås att metallerna 
bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver och tenn tas med i modellerna. Dessa 
metaller har stor miljörelevans och finns i många vanligt förekommande material. I 
bränder kan många andra metaller förekomma, men för tillfället begränsas analysen till de 
ovan nämnda. Metaller som kan komma att ingå i en brand kommer från de i branden 
ingående materialen. För metallerna är det således, i stor utsträckning, en 
materialbalansfråga runt branden. Denna materialbalans har visats i figur 4.13.  
 
Metallemissionerna kan således beräknas utifrån metallinnehållet i de i branden ingående 
materialen tillsammans med ett antagande om metallernas fördelning i branden enligt 
figur 4.13. Denna fördelning har diskuterats i avsnitt 4.13. I tabell 7.3 nedan visas antagna 
värden för brandmodellen.  
 
Tabell 7.3 Antagna värden för fördelning av tungmetaller vid brand. Dessa värden har 

använts i brandmodellen. 

Metall Brandgaser (%) Partiklar (%) Brandrester (%)
Aluminium, Al 0 20 80
Antimon, Sb 0 20 80
Bly, Pb 1 35 64
Kadmium, Cd 1 90 9
Kobolt, Co 0 1 99
Koppar, Cu 0 1 99
Krom, Cr 0 1 99
Kvicksilver, Hg 70 25 5
Magnesium, Mg 0 20 80
Tenn, Sn 0 40 60  
 
Det som saknas i den tabellen är släckvatten. Brandförsöken i projektet [78, 79] har 
använts för att komplettera informationen om fördelningen. Jämförelsen är relativt osäker 
då brandresterna är heterogena på så vis att i fallet med elektronikskrot fanns det mycket 
metallskrot bland brandresterna medan det efter bildäcksförsöken i vissa fall (speciellt i 
släckförsöken) fanns delvis brända däck. Det är därför svårt att uppskatta vilken massa 
man kan anta att de analyserade brandresterna motsvarar. Detsamma gäller i princip 
släckvattnet. Släckvattnet är visserligen mer väldefinierat, men resultatet är relaterat till 
hur mycket vatten som används och hur mycket vatten som samlas upp.  
 
Kvicksilver hittades i stort sett endast i gasform eller på partiklarna. I fallet utan släckning 
var det ungefär 60 % på partiklar och 40 % i gasform. I fallet med släckning var det 
ungefär 30 % på partiklar och 70 % i gasform. För övriga metaller gjordes ingen analys i 
gasfas, förutom på partiklar. För de metaller, som har jämförts, hittades mängder av 
ungefär samma storleksordning associerat till partiklar som i släckvattnet. Ett undantag 
var krom som hittades i betydligt större relativa mängder i partikelfasen. 
 
Som en startpunkt kan man utgå från tabell 7.3 och i fall med släckvatten antar man att 
det i släckvattnet finns samma mängd som på partiklarna och att denna mängd tas från 
brandrestandelen. Detta används tills vidare i modellen även om det är tydligt att detta 
område behöver studeras ytterligare. 
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8 Försökskörningar av emissionsmodellen 
 
Som tidigare framgått så har projektet haft ett brett angreppssätt och många olika ämnen 
har inkluderats i modellen. Den utvecklade emissionsmodellen är dock en försöksmodell 
och ett forskningsverktyg i sin nuvarande utformning. Ytterligare information om 
utformningen av modellverktyget finns i bilaga B2. Det har inte varit möjligt, med 
projektets begränsade resurser, att inkludera alla de ämnen som kan tänkas bildas vid en 
brand utan ett urval har gjorts. Speciellt saknas en bra behandling av de halogenerade 
föreningarna som t.ex. dioxiner och olika flamskyddsmedel. Endast en flyktig organisk 
förening har varit möjlig att ta med, bensen. De utlämnade ämnena utgör svåra ämnen att 
beräkna i modeller och ytterligare arbete och bakgrundsmaterial behövs.  
 
Alla matematiska modeller bör helst kunna verifieras och jämföras med verkligheten för 
att kunna bedöma hur bra modellen och dess delmodeller är. I detta projekt har en 
försökskörning gjorts med den utvecklade modellen. Utgångspunkten har varit att göra en 
försökskörning på ett storskaligt brandförsök där mätningar också finns tillgängliga så att 
jämförelser med de uppmätta emissionerna skulle kunna göras. Samtidigt skulle det vara 
resultat som inte i någon större utsträckning använts vid utvecklingen av modellen. I 
studien "Fire-LCA Model: TV Case Study” [24] har brandförsök utförts på ett möblerat 
vardagsrum inkluderande soffa, bord, bokhyllor med böcker, mattor, en TV-apparat m.m. 
Försök finns med olika typer av flamskyddade TV-apparater. Vid dessa försök gjordes 
också kemiska analyser av brandgaserna och andra kvantitativa mätningar som t.ex. 
bestämning av mängd brunnet material. Resultaten för den svenska ”icke-flamskyddade” 
TV-apparaten (endast elektroniken är flamskyddad) har använts som mätreferens vid 
försökskörningarna i detta projekt.  
 
Försökskörningar har gjorts vid olika ventilationsgrader och vid olika brandtemperaturer. 
Information om ventilationsgrad och brandtemperatur saknas för brandförsöken i TV 
studien. Följande korresponderande ventilationsgrader och temperaturer har använts vid 
försökskörningarna:  
 
Tabell 8.1 Använda värden för ventilationsgrada) och temperatura) vid 

försökskörningarna med emissionsmodellen. 

Försökskörning 
nr. 

Ventilationsgrad Temperatur 
°C 

1. 0,2 650 
2. 0,5 650 
3. 0,5 825 
4. 0,9 1000 
5. 1,1 1000 
6. 1,6 900 
7. 2 825 

a) Värdena på ventilationsgrad och temperatur får ses som effektiva värden för 
förbränningsförhållandena. Både ventilationsgrad och temperatur varierar i rummet och i 
tiden. 
 
Vid försökskörningarna har de olika ventilationsgraderna och brandtemperaturerna 
varierats enligt ovan och de resulterande emissionerna till luft har beräknats inklusive 
partikelbundna emissioner. De fullständiga resultaten återfinns i tabellform i bilaga B3 
där även brandsimuleringens brandmaterialsammansättning visas. En grafisk översikt 
över resultaten från modellkörningarna visas i figur 8.1. Figuren visar ett brett urval av 
parametrar som modellerats vid försökskörningarna. Samtliga bilder visar beräknade 
emissioner till luft som funktion av ventilationsgraden. Ventilationsgraden är den 
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parameter som har visat sig ha störst inverkan på emissionerna. I varje bild har också 
korresponderande brandtemperaturen lagts in. Bilderna visar också uppmätt emission från 
det verkliga brandförsöket vilket modellen simulerar. Mätdata visas i figurerna som ett 
streck utgående från den primära Y-axeln. Det bör noteras att ventilationgraden i ett 
rumsförsök varierar med tiden. 
 
De första tre bilderna (CO2, SO2, HCl) visar parametrar som främst är beroende av de 
brunna materialens sammansättning. Som framgår av figurerna påverkas inte bildningen i 
någon nämnvärd utsträckning av ventilationsgraden eller brandtemperaturen. 
Modellberäkningarna avviker något i förhållande till brandförsöket. Detta beror troligen 
på att det är svårt att korrekt uppskatta sammansättningen på det brunna materialet. Vissa 
andra avvikelser kan också förekomma då andra ämnen kan bildas vilka innehåller de 
aktuella grundämnena, se vidare i kapitlen om bildningsmekanismerna. Modellen 
beräknar det teoretiska maxvärdet och tar t.ex. inte hänsyn till eventuella förluster. CO 
bildas genom ofullständig förbränning. Som framgår ökar också mängden CO med 
ökande ventilationsgrad (minskande syrehalt). Mängden uppmätt CO från brandförsöket 
motsvarar här en ventilationsgrad av ca 1,0. Påverkan från brandtemperaturen är i detta 
fall liten. Modellresultaten från övriga parametrar som bildas vid underskott av syre 
genom ofullständig förbränning (bensen, partiklar, PAH, benso(a)pyren) visar på liknade 
modellresultat som för CO. Inga mätdata finns för partikelemissionen. Modellen visar 
dock en något högre skattning av PAH och benso(a)pyren än vad det aktuella 
brandförsöket indikerar. NOX-emissionen har däremot en helt annan bildningsmekanism 
och visar också på en helt annan korrelation med ventilationsgraden. Inga mätresultat 
finns dock för NOX-emissionen. Brandtemperaturerna är också för låga för att en tydlig 
temperatureffekt på NOX skall kunna märkas. NH3 och HCN är ämnen som också bildas 
vid underskott av syre och är kvävets reducerade former i bränder. Modellen visar på 
samma tendens som CO. Mätresultaten indikerar här en ventilationsgrad om ca 1,2 vid 
brandförsöket. N2O-bildningen är som framgår nära noll då förbränningstemperaturen är 
hög. Låga förbränningstemperaturer behövs för att få ett mera betydande utslag på N2O-
bildningen.  
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Modellering av HCN
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Figur 8.1 Sammanfattande figur över resultaten från försökskörningarna av 

brandmodellen samt en jämförelse med uppmätta resultat från brandförsök 
av rumsbrand i studien ”Fire LCA:TV case study”. 
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9 Diskussion och slutsatser 
 
Som tidigare framhållits är modellering av emissioner från bränder en svår och komplex 
uppgift. Inga exakta metoder finns. Trots dessa svårigheter finns ett betydande behov av 
att kunna beräkna emissioner från bränder i samhället. Behovet finns både för direkta 
tekniska applikationer vid en brandplats, t.ex. som underlag för spridningsberäkningar 
runt brandområdet och för beräkningar av totala emissionerna från en brand. På det 
nationella planet finns behov av att kunna beräkna Sveriges totala emissioner från 
bränder. I projektet valdes en semi-empirisk strategi för modelleringen där teoretiska 
beräkningar blandades med empiriska mätdata för att skapa en praktiskt användbar 
modell. Denna strategi har fungerat väl i projektet och det har på detta sätt varit möjligt 
att ta fram en fungerande basmodell. Att utveckla en fullt fungerande emissionsmodell för 
bränder är givetvis en omfattande uppgift och det saknas i nuläget information för att till 
alla delar kunna ta fram en sådan generell modell. Det har därför inte funnits möjlighet att 
inom ramen för detta projekt att fullt ut utveckla modellen. Några emissionsparametrar 
och vissa ämnen, som t.ex. dioxin, har inte inkluderats ännu. Modellen behöver också 
testas och verifieras ytterligare. Projektet har dock varit mycket framgångsrikt i och med 
att det med all tydlighet visat att det är fullt möjligt att utveckla en praktiskt användbar 
emissionsmodell för bränder. För användning vid beräkning av nationella emissioner 
behövs också en utveckling göras för att kunna simulera emissioner från olika typer av 
bränder och därefter kombinera detta med den svenska brandstatistiken.  
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B1 Detaljerade resultat för emissioner från 
bränder 

 
 
Tabell B1.1 VOC från olika bränder i rum (g/kg) [20, 24, 63]. 

Ämne Rum 1 
Exp 1a) 

Rum 2 
Exp 2a) 

Rum 3 
Exp 3a) 

Rum 4 
Non-FR 

room 

Rum 5 
P-FR 
room 

Rum 6 
Br-FR 
room 

Bensen 0,17 1,08 0,99 1,30 1,31 1,34 
Klorbensen Ej det. Ej det. 0,29 Ej spec. Ej spec. Ej spec. 
Pyridine 0,0082 0,086 0,062 0,019 0,056 0,035 
Toluen 0,033 0,17 0,14 0,118 0,130 0,154 
Etynylbensenb) 0,016 0,086 0,062 0,041 0,054 0,058 
Styren 0,037 0,11 0,093 0,075 0,139 0,130 
Phenol 0,020 0,037 0,062 0,055 0,081 0,072 
Bensonitril 0,045 0,14 0,11 0,055 0,096 0,101 
Inden 0,019 0,068 0,090 0,046 0,056 0,032 
Naftalen 0,13 0,51 0,53 0,284 0,341 0,377 
Metylnaftalener 
(2 isomerer) 

0,012 0,037 0,037 Ej spec. Ej spec. Ej spec. 

Bifenyl 0,0099 0,034 0,034    
Ospecificerade 0,32 0,48 0,59 0,0195 0,872 0,489 
Total VOC 0,82 2,85 3,1 2,19 3,13 2.79 
a) Experiment 1 = svensk TV som antändningskälla, Experiment 2 = soffa som antändningskälla 
och amerikansk flamskyddsbehandlad TV i rummet; Experiment 3 = soffa som antändningskälla 
och svensk TV i rummet. Total brunnen massa i rummet är något osäker, men 498 kg har använts 
med utgångspunkt från informationen i de olika referenserna [20, 24]. 
b) Etynylbensen = fenyletyn = fenylacetylen 
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Tabell B1.2 PAH från olika bränder i rum (mg/kg) [24, 63, 65]. 

Ämne Rum 1 
Exp 1a) 

Rum 2 
Exp 2a) 

Rum 3 
Exp 3a) 

Rum 4 
Non-FR 

room 

Rum 5 
P-FR 
room 

Rum 6 
Br-FR 
room 

Acenaftylen 88 322 180 125 96 105 
Acenaften 0,74 1,1 1,8 1,1 0,9 0,6 
Fluoren 14 29 23 18 15 15 
Fenantren 102 223 127 103 90 92 
Antracen 12 37 11 11 12 11 
Fluorantren 42 78 71 49 38 37 
Pyren 39 81 70 46 37 38 
Benso(a)fluoren 2,3 3,1 4,6 2,7 2,7 1,9 
Benso(b)fluoren 1,7 3,4 3,2 2,4 2,4 1,9 
Benso(a)antracen 6,9 23 12 9,2 8,0 7,5 
Chrysen 9,5 27 16 12 10 10 
Benso(b)fluoranten 10 26 30 16 13 13 
Benso(k)fluoranten 3,3 8,1 23 5,1 3,9 4,0 
Benso(e)pyren 6,2 16 12 8,7 6,4 7,5 
Benso(a)pyren 7,2 25 7,2 7,1 8,5 9,7 
Perylen 1,4 45 1,2 1,4 1,4 1,6 
Indeno(1,2,3-c,d)pyren 11 30 29 13 9 11 
Benso(g,h,i)perylen 12 32 22 11 8 11 
Dibenso(a,h)antracen 1,0 2,7 1,8 0,9 0,7 0,9 
Coronen 4,3 12 13 3,4 2,6 3,8 
Total PAHb) 376 984 657 447 364 382 
a) Experiment 1 = svensk TV som antändningskälla, Experiment 2 = soffa som antändningskälla 
och amerikansk TV i rummet; Experiment 3 = soffa som antändningskälla och svensk TV i 
rummet. Total brunnen massa i rummet är något osäker, men 498 kg har använts med 
utgångspunkt från informationen i de olika referenserna [20, 24]. 
b) Exklusive naftalen. 
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Tabell B1.3 Klorerade dioxiner och furaner från olika bränder i rum (µg/kg) [20, 24, 63]. 

Ämnea) Rum 1 
Exp 1b) 

Rum 2 
Exp 2b) 

Rum 3 
Exp 3b) 

Rum 4 
Non-FR 

room 

Rum 5 
P-FR 
room 

Rum 6 
Br-FR 
room 

1,2,3,7,8 PeCDD 0,0063 0,0086 e.d.    
1,2,3,4,7,8 HxCDD e.d. 0,0021 e.d.    
1,2,3,6,7,8 HxCDD 0,0020 0,0036 0,0021    
1,2,3,7,8,9 HxCDD e.d. 0,0031 e.d.    
1,2,3,4,6,7,8 HpCDD e.d. 0,11 e.d.    
Total PeCDD 0,090 0,102 e.d.    
Total HxCDD 0,032 0,035 0,025    
Total HpCDD e.d. 0,020 e.d.    
Total OCDD 0,0083 0,022 0,018    
2,3,7,8 TCDF 0,029 0,0062 0,015    
1,2,3,7,8 PeCDF 0,0072 0,0029 0,0037    
2,3,4,7,8 PeCDF 0,0082 0,0037 0,0062    
1,2,3,4,7,8 HxCDF 0,0048 0,0016 0,0020    
1,2,3,6,7,8 HxCDF 0,0050 0,0017 0,0024    
2,3,4,6,7,8 HxCDF 0,0076 0,0019 0,0032    
1,2,3,7,8,9 HxCDF 0,0024 e.d. e.d.    
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF 0,015 0,0030 0,0063    
1,2,3,4,7,8,9 HpCDF 0,0027 e.d. e.d.    
Total TCDF 1,02 0,66 0,24    
Total PeCDF 0,21 0,048 0,059    
Total HxCDF 0,080 0,022 0,036    
Total HpCDF 0,036 0,015 0,018    
Total OCDF 0,0092 0,0036 0,0076    
Totalt utbyte PCDD/F    0,21 1,1 3,3 
TCDD-TEQ WHO 0,016 0,013 0,0058 0,0022 0,0079 0,033 
TCDD-TEQ EADON 0,022 0,014 0,0084    
a) 2,3,7,8 TCDD och Total TCDD detekterades inte i TV-försöken. 
b) Experiment 1 = svensk TV som antändningskälla, Experiment 2 = soffa som antändningskälla 
och amerikansk TV i rummet; Experiment 3 = soffa som antändningskälla och svensk TV i 
rummet. Total brunnen massa i rummet är något osäker, men 498 kg har använts med utgångpunkt 
från informationen i de olika referenserna [20, 24]. 
e.d. = ej detekterad. 
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Tabell B1.4 Bromerade dioxiner och furaner från olika bränder i rum (µg/kg) [20, 24, 
63]. 

Ämnea) Rum 1 
Exp 1b) 

Rum 2 
Exp 2b) 

Rum 3 
Exp 3b) 

Rum 4 
Non-FR 

room 

Rum 5 
P-FR 
room 

Rum 6 
Br-FR 
room 

2,3,7,8 TBDD e.d. e.d. e.d. e.d. 0,02 e.d. 
1,2,3,4,7,8/1,2,3,6,7,8 
HxBDD 

e.d. e.d. e.d. 0,87 e.d. e.d. 

2,3,7,8 TBDF 0,077 0,048 e.d. 0,2 e.d. e.d. 
1,2,3,7,8 PeBDF e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 0,36 
2,3,4,7,8 PeBDF 0,086 e.d. e.d. e.d. e.d. 0,36 
1,2,3,4,7,8 HxBDF e.d. e.d. e.d. e.d. e.d. 1,1 
1,2,3,4,6,7,8 HpCDF e.d. e.d. 0,022 e.d. e.d. 1,1 
Total TBDF 5,18 3,47 0,054    
Total PeBDF 2,25 1,07 0,013    
Total HxBDF 0,41 e.d. 0,019    
Total HpBDF e.d. e.d. 0,29    
Totalt utbyte PBDD/F    1,1 0,02 2,9 
TBDD-TEQ WHO 0,050 0,0048 0,00022    
TBDD-TEQ EADON 0,054 0,016 0,00046    
a) 1,2,3,7,8 PeBDD, 1,2,3,7,8,9 HxBDD detekterades inte i något av försöken. 
b) Experiment 1 = svensk TV som antändningskälla, Experiment 2 = soffa som antändningskälla 
och amerikansk TV i rummet; Experiment 3 = soffa som antändningskälla och svensk TV i 
rummet. Total brunnen massa i rummet är något osäker, men 498 kg har använts med utgångpunkt 
från informationen i de olika referenserna [20, 24]. 
e.d. = ej detekterad. 
 
 
Tabell B1.5 Utbyte av VOC från bränder i soffor (mg/kg) [64]. 

Ämne Icke FR soffa P-FR soffa Br-FR soffa 
försök 1 

Br-FR soffa 
test 2 

Bensen 100 241 231 379 
Toluen 24 42 34 61 
Fenyletyn 6 9 24 35 
Styren 11 19 17 38 
Fenol 24 39 43 146 
Bensonitril 16 37 84 96 
Inden <5 <5 9 29 
2-furanmetanol <5 22 44 <5 
Naftalen 21 38 78 110 
Ospecificerat 342 819 520 581 
Total VOC 545 1270 1080 1475 
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Tabell B1.6 Utbyten av utvalda PAH:er från brandförsök med soffor (mg/kg) [64]. 

Ämne Icke FR soffa P-FR soffa Br-FR soffa 
försök 1 

Br-FR soffa 
försök 2 

Acenaftylen 6 10 20 18 
Fenantren 4,8 7,1 15 17 
Fluoranten 2 2,5 5,1 5,8 
Pyren 1,7 2,4 4,1 4,6 
Benso(a)-pyren 0,3 0,3 0,8 0,8 
Dibenso(a,h)antracen 0 0,1 0,1 0,1 
Summa av 20 
PAH:era) 

20 29 56 60 

a) Observera att naftalen inte är inkluderad här utan istället tillsammans med VOC (se 
Tabell B1.5). 
 
 
 
Tabell B1.7 Utbyte av PAH från olika träbaserade material vid försök i konkalorimeter 

(µg/kg) [66]. 

Ämne Obehandlad 
Radiata-tall 

Kamferträd Spånskiva MDF 

Naftalen  18360  24171  49909  60393 
Acenaftylen  636  843  2026  2466 
Acenaften  50  64  197  212 
Fluoren  297  200  640  841 
Fenatren  379  482  1519  1379 
Antracen  98  150  499  581 
Fluoranten  296  389  1008  708 
Pyren  197  262  439  457 
Benso(a)antracen  82  132  484  614 
Chrysen  35  59  287  230 
Benso(b)fluoranten  326  251  696  612 
Benso(k)fluoranten  32  46  917  85 
Benso(a)pyren  e.d.  e.d.  e.d.  e.d. 
Indeno(1,2,3-cd)pyren  e.d.  e.d.  81  113 
Dibenso(a,h)antracen  e.d.  e.d.  e.d.  e.d. 
Benso(ghi)perylen  e.d.  e.d.  143  227 
Summa PAH  20800  27100  58900  68900 
Summa PAH exkl. 
naftalen 

 2440  2930  8990  8510 

e.d. = ej detekterad. 
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Tabell B1.8 Utbyte av PAH från bränder i elektronikskrot (mg/kg) [78]. 

Ämne T1 T3 T4 

Benso(a)anthracene 33 46 100 
Benso(a)pyrene 1,2 21 54 
Benso(b)fluoranthene 57 51 87 
Benso(k)fluoranthene 46 43 75 
Chrysene/Triphenylene 91 72 150 
Dibenso(a,h)anthracene 7,8 9,1 17 
Indeno(1,2,3-cd)pyrene 30 24 38 
    
Acenaphtene 1,5 0,9 8,3 
Acenaphtylene 94 150 664 
Anthracene 310 45 141 
Benso(ghi)perylene 16 15 25 
Phenanthrene 310 390 1040 
Fluoranthene 190 140 303 
Fluorene 52 45 158 
Naphthalene 730 550 1740 
Pyrene 97 75 170 
    
PAH, Totalt inkl naftalen 2100 1700 4690 
PAH, Totalt exkl naftalen 1300 1100 2950 
 
 
Tabell B1.9 Utbyte av utvalda VOC-ämnen från småsakliga och fullskaliga försök med 

TV-höljematerial respektive hela TV-apparater (g/kg) [103] 

 Småskaliga försök Fullskaliga försök 

VOC-ämne EU TV US TV EU TV US TV 
Bensen 3,1 4,2 5,9 13,4 
Toluen 1,9 6,0 1,9 12,4 
Fenol 0,45 1,8 0,84 1,9 
Etynylbensen 0,97 7,2 0,84 4,8 
Styren 4,2 >16 7,1 45 
Inden 0,94 1,7 e.d. e.d. 
Metylstyren 0,39 3,4 e.d. e.d. 
Naftalen 1,3 5,0 1,5 4,8 
Totalt utbyte 14,9 >59,8 21,1 95,6 
e.d. = ej detekterad. 
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Tabell B1.10 Utbyte av utvalda PAH-ämnen från småsakliga och fullskaliga försök med 
TV-höljematerial respektive hela TV-apparater (g/kg) [24].  

 Småskaliga försök Fullskaliga försök 

PAH-ämne Svensk TV US TV Svensk TV US TV 

Acenaftalen   0,84 0,29 
Acenaften   0,05 0,04 
Fluoren   0,29 0,22 
Phenatren   1,56 2,92 
Antracen   0,18 0,07 
Fluorantren 0,22 1,01 0,32 0,81 
Pyren   0,17 0,04 
Benso(a)fluoren   0,09 0,18 
Benso(b)fluoren   0,08 0,09 
Benso(a)antracen   0,10 0,25 
Krysen   0,25 0,97 
Benso(b)fluoranten 0,012 0,37 0,20 0,47 
Benso(k)fluoranten   0,04 0,09 
Benso(e)pyren   0,06 0,13 
Benso(a)pyren 0,024 0,084 0,06 0,09 
Perylen   0,01 0,01 
Indeno(1,2,3-c,d)pyren 0,028 0,13 0,06 0,14 
Benso(g,h,i)perylen 0,012 0,05 0,04 0,07 
Dibenso(a,h)antracen   0,03 0,14 
Coronen   0,01 0,02 
Total PAH 0,40 1,69 4,45 7,03 
 
 
 
Tabell B1.11 Utbyte av bromerade flamskyddsmedel från bränder i elektronikskrot 

(µg/kg) [78]. 

Analys T1 T3 T4 
TeBDE#47 22,4 3,8 4980 
PnBDE#100 2,5 <1,5 581 
PnBDE#99 16,4 2,4 7467 
PnBDE#85 <1,5 2,2 266 
HxBDE#154 4,0 <1,5 373 
HxBDE#153 4,9 <1,5 664 
HxBDE#138 <1,5 <1,5 83 
DekaBDE#209 74,7 24,0 1203 
TBBP A <1,5 2,2 1659 
2,4,6-Tribromfenol <1,5 14,2 3692 
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B2 Presentation av emissionsmodellen för 
bränder 

 
 
I projektet har utvecklats en datormodell för beräkning av emissionerna från en brand. 
Modellen bygger på de beräkningsstrategier som presenterats i kapitel 7. Modellen är 
gjord i Excel och är en första prototypmodell. Tanken med modellen är att kunna utveckla 
och prova beräkningsmodeller för brandemissioner. Valet av programvara har således 
gjorts för att det skall vara enkelt att utprova nya modellstrukturer och Excel motsvarar 
den önskade flexibiliteten. En första basmodell har utvecklats i projektet och syftet är att 
denna modell skall användas och utvärderas efter detta projekt. Modellen är således 
fortfarande en forskningsmodell och ingen slutgiltig användarvänlig modell för mera 
allmänt bruk.  
 
Modellen är uppbyggd av olika flikar med olika uppgifter. I grunden finns en 
beräkningsflik för alla grundläggande brandemissionsberäkningar (flik: Emissioner). I 
denna flik kan man också se slutresultaten från beräkningsmodellen. I cellerna återfinns 
ekvationerna som använts vid beräkningarna. Beräkningsekvationerna består ofta av 
grundläggande indataparametrar såsom temperaturer, ventilationsgrad eller rena 
konstanter. Dessa grundläggande indata har samlats i fliken Basspecifikationer. För att 
endast köra modellen är det tänkt att man inte skall behöva gå in i denna flik utan här 
återfinns endast grundläggande data för modellutvecklingen. Användarens indata läggs i 
stället in i fliken Specifikation av branden. Här specificeras branden i termer av 
ingående material, generell brandtemperatur och ventilationsgrad. Dessa data översätts 
sedan till grundläggande data för Basspecifikationsfliken. Materialspecifikationen är 
utformad mer eller mindre som en elementaranalys av ingående material. Dessa data 
behövs för beräkningarna och grundläggande data finns förinlagt för vissa material. Det 
finns också möjlighet att själv lägga in ytterligare material. Man får då specificera 
materialsammansättningen själv. Utöver fliken Emissioner finns ytterligare en flik för 
presentation av slutresultaten, Tidsupplösta emissionsflöden. En brand varar ju under en 
längre tidsperiod och för bland annat spridningsberäkningar behöver emissionerna 
presenteras i en tidsupplösning. I modellen görs detta genom att emissionen beräknas för 
varje tidsenhet som branden pågår. Brandutvecklingen specificeras under fliken 
Specifikation av branden.  
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Tabell B3.2 Materialsammansättning för den simulerade branden. Sammansättningen 

skall efterlikna materialsammansättningen vid rumsbranden i ”Fire LCA:TV 
case study”. 

Material i branden 
Materialmängd 

(kg) 
Trä 178
Papper 218
Bomull 15
Ylle 8
Läder 10
Gummi från bildäck   
Elektronikskrot   
NaCl   
   
PVC-plast (ej mjukgjord)   
PVC-plast (mjukgjord) 0,1
Polyetenplast   
Polypropenplast   
ABS-plast 0,845
Polycarbonatplast, PC 0,04
Polystyrenplast 7,5
Polyuretanplast, PUR 30,045
EPDM   
Epoxy 0,1875
   
Bensin   
Diesel/EO1   
Tung eldningsolja EO5   
Råolja   
Bitumen   
Kol   
   
Övriga ämnen enl. egen 
specifikation   
   
TBBPA i TV apparaten 0,01
   
Summa (kg) 467,7275
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