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Dieselavgaser: komplex blandning av partiklar och
gaser

• Dieselavgaser är en komplex blandning:
– Gaser: Kväveoxider, kolmonoxid etc
– Partiklar:
• Sotaggregat av nanopartiklar (EC) med
ytbeläggning av bland annat PAH och
metalloxider
• Mindre partiklar från moderna fordon
(smörjolja, metalloxider etc)

• Exponeringsmått:
– Kvävedioxid; NO2 (risk för
luftvägsinflammation)
– Elementärt kol; EC (risk för cancer)
– Partikelstorleksfördelning, antal / ytarea
(nya fordon)
200 nm

Hälsoeffekter av exponering för motoravgaser
• Runt 2850 extra dödsfall per år i den allmänna befolkningen från
exponering för motoravgaser (Gustafsson et al. IVL 2018)
– Lungsjukdomar, Hjärt- & kärlsjukdomar etc

• Exponering för högre halter i många arbetsmiljöer
• Dieselavgaser är klassade som cancerframkallande baserat på
studier i arbetsmiljön (IARC 2012)
– 4 dödsfall i cancer per 1000 vid 40 års exponering för 1 mg/m3 elementärt
kol (Vermeulen et al. Occup. & Environ. Med. 2016)

• Men moderna fordon och arbetsmaskiner har blivit renare
• Just nu en snabb övergång från fossil diesel till förnyelsebar diesel,
samt i vissa fall elektrifiering
– Biodiesel: viss minskning av partikelmassa, men riskerna dåligt kända

En övergång från fossila till förnyelsebara dieselbränslen
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European Parliament and Council. “Regulation (EU) 2016/1628 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016”

Emissionslagstiftning inom EU för arbetsmaskiner
över tid

Arbetsmaskiner och tunga fordon har blivit renare enligt EU certifieringen.
Har det sänkt exponeringen på våra arbetsplatser, gaser vs partiklar?
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Exempel för NRE 5-6.
Dvs. effektområdet
56-560 kW (högst
krav)

INTERNATIONAL COUNCIL ON CLEAN TRANSPORTATION: https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EUStage-V_policy%20update_ICCT_nov2016.pdf

Hygieniska gränsvärden – Internationell utblick
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Förslag på hälsobaserade gränsvärden satta som EC (partiklar):
• Nederländerna DECOS: 1 mg/m3 (men över bakgrunden)

Exponeringsnivåer för dieselavgaser (EC)

Exempel från gruvarbete: Studier mer än 10 år gamla, helt andra
fordon/maskiner idag. Hur ligger vi till på Svenska arbetsplatser idag ?

NEG kunskapssammanställning 2016

Kunskapssammanställning NEG 2016 Forskningsbehov
• Uppdatera de epidemiologiska studierna under kommande
årtionden för att undersöka förändringar i cancerrisker
• Jämföra nya och äldre fordon gällande t ex genotoxicitet
och inflammation
• Undersöka exponeringsnivåer på arbetsplatser där
moderna dieselfordon används mätning av både EC och
NO2
• Validera nya relevanta exponeringsmarkörer för fordon av
modern teknologi (partikelantal, yta etc)
• Studier där partiklarnas farlighet per massenhet jämförs för
nya vs. äldre fordon

• Förnyelsebara drivmedel ingick ej i sammanställningen!
NEG-rapporten (Svensk sammanfattning på sidan 112)
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/44340/1/gupea_2077_44340_
1.pdf

Arbetsplatsexponering för dieselavgaser
– Nya bränslen, nya teknologier, nya
gränsvärden?
1. Emissionsmätningar i motorutvecklingslaboratorie vid LTH,
nära kontakt med industrin – effekt av biodiesel och modern
teknik

2. Samarbete med toxikologer (Arbetsmiljöinstitutet,
Köpenhamn) med mål att identifiera vilka egenskaper som
avgör dieselpartiklars farlighet (markörer för inflammation,
hjärt-kärleffekter och cancer)
3. Personburna mätningar på arbetsplatser – effekt av biodiesel
och modern teknik (gruvindustri, hamnarbete, byggindustri)

•Ultrafine particles
formed in calm air. For
each candle, volatility is
either type 1 or type 2

4. I lab. och fält utvärdera mättekniker och exponeringsmått
relevanta för ny teknologi och nya bränslen

•Particles in the white
smoke upon extinction,
volatile at 80° C, organic
rich (Fine et al. 1999).

•Agglomerated soot particles formed
at increased air flows. Condensed
organics and ultrafine particles
adsorbed. Non-volatile at 500° C.

Vanliga metoder att minska dieselemissioner

Avgasefterbehandlingssystem

NOx-reducering i motor

Avgasrör

Diesel
oxidationskatalysator
(DOC)

Dieselpartikelfäll
a (DPF)

DOC: CO, Organiska ämnen  CO2 + H20
NO  NO2
Hög EGR  låg syrehalt i luften till
motorn: “Lågtemperaturförbränning”

DPF: Insamling av sot på filter följt av
oxidation av sotet med NO2
(SCR: Reducering av NOx till N2 med Urea)

Selektiv katalytisk
avgasrening
(SCR)

Påverkan av biodrivmedel på emissionsnivåerna
• Modern lastbilsmotor utan
efterbehandlingssystem, Medelhög last
~25%
• RME och HVO bränslen minskar
emissionerna av partikelmassa jämfört med
Diesel (MK1), oförändrat för NOx
• Avgasåterföring (EGR) påverkar partikeloch NOx emissionerna kraftigt

Ökande avgasåterföring

Insamling och karakterisering av partiklar för
toxstudier
• Grundläggande studie med mål att förstå vilka
partikelegenskaper som driver de biologiska
effekterna
• Karakteriserat och samlat in fem olika
partikeltyper i dieselavgaser
• Biologiska effekter studeras inom Danish
Nanosafety Centre (Ulla Vogel) i projekt ledda
från NFA Köpenhamn
– Instillationsstudier - musmodell
•
•
•

Sot/EC dominerade:
Diesel, HVO, RME

Smörjoljedominerade:
Diesel

Inflammation i lungan
Hjärt-kärlpåverkan
Cancer/genotoxicitet

• Förhoppning att senare kunna leverera partiklar
provtagna nedströms efterbehandlingssytem

PAH-rika:
Diesel

Partiklarnas förmåga att bilda ROS

• Partiklarnas förmåga att bilda reaktiva syreföreningar (ROS)
• Kemisk assay med DCFH

Sot/EC dominerade:
13% O2: Diesel, HVO, RME

Smörjoljedominerade:
17% O2: Diesel

PAH-rika:
9.7% O2: Diesel

LeBel, C. P., (1992). Chemical research in toxicology, 5(2), 227-231.

• Efterbehandlingstekniker kan vara mycket effektiva
att sänka emissionerna av partiklar
• Finns även retrofittingalternativ
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Pilotmätningar i fält

• Hamnarbete
– Lastning och lossning av ro-ro färjor

• Test av små arbetsmaskiner vid LTH
High idle
Load

Load
Low idle

Förslag på arbetsmiljöer för fältstudier
• Hamnarbete vid lastning och lossning av ro-ro fartyg
– Lastning av gods med truckar, ombordkörning av tunga lastbilar

• Gruvarbetsplatsen
– Presenterat projektet och diskuterat med företagsrepresentanter inom
Gruvindustrins arbetsmiljökomission (GRAMKO)
– Presenterat området och projektet vid SveMins Arbetsmiljöseminarium,
Luleå

• Byggarbetsplatsen:
– Tidigare erfarenhet från mätningar i Hallandsåstunneln (Hedmer et al.
2017)
– Samverkan med Sveriges Byggindustri

• Referensgrupp: Svemin/GRAMKO, Sveriges Byggindustri,
Maskinentrepenörerna, LO, IF Metall, Arbetsmiljöverket

Forskningsfrågeställningar - exponering på
arbetsplatser
• Leder den kraftigt skärpta emissionslagstiftningen för moderna
fordon/arbetsmaskiner i lab. studier också till reducerade exponeringar på
våra arbetsplatser?
– Konventionella markörer: Partiklar (EC; cancerrisk) vs gaser (NO 2;
luftvägsinflammation)
– Markörer relevanta för moderna fordon: storleksfördelning, antal/ytarea, lösliga vs
olösliga partiklar etc

• Hur förändras emissionsnivåer och egenskaper när vi ersätter fossil diesel
med biodiesel / HVO?
• Hur korrelerar olika exponeringsmått (kvävedioxid, EC, partikelantal etc)?
• Vilka utmaningar finns vid att införa EC-mätningar för övervakning av
exponering för dieselavgaser?

Exempel på planering av experiment/metoder

• Påverkan av modern teknologi på avgasemissioner och exponering
– Liknande arbetsuppgifter under olika dagar med fordon med olika
emissionsklassificering

•

Påverkan av förnyelsebar diesel på avgasemissioner och exponering
– Liknande arbetsuppgifter under olika dagar med fordon med olika bränslen

• Personburen provtagning (typiskt helskift):
– Självadministrerad NO2 provtagning vid två-tre tillfällen för upp till 30 arbetare
– Detaljerad provtagning EC, NO2, partikelantal etc för ~5 personer

• Stationära mätinstrument:
– Detaljerad tidsupplöst karakterisering inklusive mått relevanta för nya fordon (t ex
partiklars storleksfördelning), elektronmikroskopi
– Om möjligt emissionsfaktorer och storleksfördelning i plymer från enskilda fordon
(normering till CO2)
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