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Tord Larsson

Building Services Engineering
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Abstract1

People spend more than 80 % of the day indoors and are mostly exposed to contaminated air.
Some authors suggest that indoor plants are good as indoor air cleaners. Authors have studied the
sink effect of indoor plants in unventilated closed system. Unfortunately, the results from these
studies cannot be applied in the design of HVAC-systems because they do not contain proper
parameters, such as air change rate.

In this study the sink and source effects of three different indoor plants have been investigated for
carbon dioxide (CO2), formaldehyde (FAD), and total volatile organic compound (TVOC). The
measurements have been made in two different climate chambers, a climate box of 0.56 m3 and a
clean room of 19.6 m3. Both inlet and outlet air concentrations of  CO2, FAD, TVOC, and content
of water were measured. In addition the light intensity levels, lux and photoactive radiation (Par),
were measured. The three following families of indoor plants Hce been tested: Epipremnum,
Schefflera and Spathiphyllum.

A new method of measuring leaf area is described. The plant’s leaf area has been measured with a
photo scanner for a selected number of leaves and the relationship between the characteristic length
and the area has been calculated using regression analysis. The characteristic length was measured
for all leaves of the plants and used to calculate the total leaf area.

A special mixture, containing six ordinary volatile organic compounds normally found in indoor
air, was used to simulate TVOC. The concentration of TVOC was measured using photo acoustic
infrared spectroscopy (PAS).

Both single step and double step forward finite difference methods have been used for the
calculations of the indoor concentration dilution of contaminants. The latter method is preferred
when using one single instrument and a switch valve for monitoring the concentration and gas flow
from both the inlet and the outlet of the chamber. In the calculations the impact and influence of
the empty chamber has been taken into consideration.

The results show for the studied plants, the sink effect of CO2 is -0.05 to -0.1 g CO2 m-2 h-1 at
daytime (500 lx) and that the source strength at night-time is 0.1 g CO2 m-2 h-1 when the inlet
concentration of CO2 air is 400 ppm. If the inlet air concentration is 1500 ppm CO2 the sink effect
is larger, ranging from -2 to -6 g CO2 m

-2 h-1. The sink effect of FAD is in the range of -0.3 to -1
mg FAD m-2 h-1 (at the background concentration of 0.3 mg FAD m-3), and the sink effect of
TVOC is -0.25 to - 0.5 mg TVOCpas m

-2 h-1 (at the background concentration of 1-2 mg TVOCpas

m-3). The source strength of water is in the range of 0.005-0.01 g H2O m-2 h-1 (at night-time) and
0.008 to 0.01 g H2O m-2 h-1 (at daytime).

Keyword: carbon dioxide, formaldehyde, TVOC, Schefflera, Spathiphyllum, Epipremnum, plants,
indoor air, air quality, Par.

                                                
1 The thesis is written in Swedish.
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Några inomhusväxters förmåga att påverka luftkvaliteten

Tord Larsson
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Institutionen för byggnadsteknologi, Chalmers tekniska högskola
Institutionen för Teknik, Örebro universitet

Sammanfattning2

Människor tillbringar mer än 80 % av dygnet inomhus och är mestadels exponerade för
föroreningar i luften. Några forskare hävdar att krukväxter renar inneluften. Vissa av dem har
studerat krukväxters förmåga att ta upp olika gaser i helt slutna system, utan ventilation.
Dessvärre kan resultaten från dessa studier inte användas för att dimensionera ventilations-
system, då resultaten inte innehåller några parametrar som ger möjligheter att bedöma växters
specifika förmåga att ta upp gaser.

I denna studie har tre växtarters förmåga att ta upp eller avge koldioxid (CO2), formaldehyd
(FAD) och totala mängden flyktiga organiska ämnen (TVOC) studerats samt även arternas
förmåga att avge vatten. Mätningarna har utförts i två olika mätkammare, en mätbox med en
volym av 0,56 m3 och ett renrum på 19,6 m3. Både tillufts- och frånluftflödena och deras
koncentrationer av CO2, FAD, TVOC och vatten har uppmätts. Belysningen av växterna
registreras i lux och fotosyntesaktivt ljus (Par). Följande tre familjer av krukväxter, som är
vanliga inomhuskrukväxter, har använts: Epipremnum, Schefflera och Spathiphyllum.

En ny metod att mäta upp bladarea är beskriven. Ett antal blad tas slumpvis bort från varje art
av krukväxt. Bladarean mäts med en fotoskanner och sambandet mellan en specifik
karakteristisk längd och bladarean beräknas med regressionsanalys. Därefter har alla blads
karakteristiska längd mätts upp och hela krukväxtens bladarea beräknats.

En speciell blandning av sex vanliga flyktiga organiska ämnen som normalt finns i inneluften
har använts för att simulera totala mängden flyktiga organiska ämnen (TVOC).
Koncentrationen av TVOC har mätts med infraröd spektrometri och fotoakustisk detektor
(PAS).

Två olika finit differens metoder med både ett enkelt och dubbelt steg framåt har använts för
att beräkna växternas upptag eller avgivning av gaserna. Metoden med dubbelt steg framåt är
att föredra, när man använder ett mätinstrument med en styrventil, som hämtar prov på gasen
växelvis från en mätkammares till- och frånluftskanal. Den förlust av respektive gas
(sänkeffekten) som sker i tom mätkammare på grund av eventuella yteffekter har vid
beräkningarna subtraherats från det framräknade resultatet.

Resultaten visar att för de studerade krukväxterna är specifika flödet (sänkan) av CO2 –0,05
till –0,1 g CO2 m

-2 h-1 dagtid (500 lx) och specifika flödet (källan) nattetid är 0,1 g CO2 m
-2 h-

1, när tilluftskoncentrationen av CO2 är 400 ppm. Om tilluftskoncentrationen innehåller 1500
ppm CO2 blir det specifika flödet (sänkan) större, -2 to -6 g CO2 m

-2 h-1. Det specifika FAD
flödet (sänkan) är –0,3 till -1 mg FAD m-2 h-1 (vid en bakgrundskoncentration av 0,3 mg FAD
m-3) och det specifika TVOC flödet (sänkan) -0,25 till -0,5 mg TVOCpas m-2 h-1 (vid en
bakgrundskoncentration av 1-2 mg TVOCpas m

-3). Det specifika vattenflödet (källan) ligger
inom området 0,005 till 0,01 g H2O m-2 h-1 (nattetid) och 0,008 till 0,01 g H2O m-2 h-1

(dagtid).

Nyckelord:  koldioxid, formaldehyd, TVOC, Schefflera, Spathiphyllum, Epipremnum,
krukväxter, inneluft, luftkvalitet, Par.

                                                
2 Avhandlingen är skriven på svenska.
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andra sätt. Tack Mats. Tack även till docent Lars Ekberg, docent Lennart Jagemar
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professor Per Fahlén för det arbete Du har lagt ner.

Ett stort tack till Katarina Bergkvist, Josef Jarosz, Tore Käck, Leif Larsson, Jüri
Naumov, Stefan Petersson, Karin Rödjemyr och Hendrik Voll för all hjälp med
språkgranskning, genomförande av mätningar, mätning av  bladareor och annan
support.

Övriga på CTH/Installationsteknik vill jag tacka, för att alla har peppat mig och att
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To 4M2N

If we learn by our mistakes, then I´m getting a fantastic education.
(På ett kontorsanslagstavla i New York)

Eller en egen fri tolkning på svenska
”Om vi lär oss av våra misstag, vilka bra lärare vi då skulle vara”

Politiska åsikter kommer och går, matematiska samband består.
Fritt efter Albert Einstein

Then I found, that the world is round, and because, it rains every day.
Bee Gees

All ravens are black, is logically equivalent to,
 all non black things are non ravens.

Carl G. Hempel
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SUMMARY

Background, purpose, limitations and hypothesis

Indoor plants have been described in the literature and in the press as a good and
efficient way to clean indoor air. Especially, the book by Wolverton[c2.4/1b]3

provides a good literature reference for such effects. This book describe that
indoor plants are cleaning the air from volatile organic compounds (VOC). The
intention with this study was to develop an air cleaning system for space shuttle
application. In the literature there is no information available enabling calculations
of the cleaning effect if your ambition is to build a ventilation system where
indoor plants are used as air filters. In the scientific report of the whole study by
Wolverton[c2.4/5] one may deduce that all the studies were performed in closed
chambers having only an internal circulating air flow.

Other authors have shown that the adsorption of carbon dioxide is not of particular
importance (see Olander[c2.4/4]).

The work of this thesis started with a literature survey. The development of
technical design parameters for application in practical design using indoor plants
has been performed. The aim of the thesis is to be able to use these design
parameters for an air cleaning system, when the requirements of the system is
known. Further, the design parameters shall be applicable for open systems with
supply and exhaust ventilation.

The Hypothesis is that there are specific parameters for an indoor environment
which may be used to calculate and design an HVAC-system based on indoor
plants to create good indoor air quality.

This thesis covers investigations of the gases carbon dioxide (CO2), formaldehyde
(FAD) and total amount of volatile organic compounds (TVOC). In addition, the
emission of water vapour from the plant was studied. This thesis does not cover
the appreciation of indoor plants by occupants. It does not concern plants as
sources or sinks of particular matter, and does not concern the chemical or
physiological action of plants as air filters improving indoor air quality.

Technical design

The starting point for a serious design work concerning the use of indoor plants as
means to improve indoor air quality is to establish the requirements for the
system. The indoor plants intended for use to improve the air quality need specific
accountable characteristics enabling the calculations to secure a good and healthy
indoor air quality.

A possible primary assumption is that indoor plants affect the air quality in a
similar way as man affects the concentration of carbon dioxide in a room:

                                                
3 References give as thesis chapter / reference number
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Here are

nA)c(mM plantCO2
⋅⋅= &&

M&  = gas mass flow to or from the indoor plant g s-1

plantCO2
m& = specified gas mass flow g gas m-2 s-1

c = a factor depending on lighting and concentration of 
the gas in the room

A = leaf area on the indoor plants m2

n = number of indoor plants

Having this as the starting point for the study methods, equipment and facilities
etc. were developed and established in order to determine the specific gas flow of
the gases; carbon dioxide, formaldehyde and total amount of volatile compounds
and in addition water vapour.

Methods and Equipment

Selection of plants, climate chambers and measurement system

Two different climate chambers have been used. One in-house developed climate
box, (CB) of 0,56 m3 and one existing clean climate chamber, (CCC) of 19,6 m3.
The climate box is constructed of window glass and stainless steel frames and the
clean room is constructed of stainless steel. Identical instruments and
measurement equipment have been used for all measurements in both cambers.
The following parameters have been measured:

•  Concentrations of carbon dioxide, formaldehyde, total amount of volatile
organic compounds and moisture in both supply and exhaust air,

•  Air flow rate,
•  Temperature och relative humidity in both supply and exhaust air,
•  Illumination (lx) and photo active radiation (Par) in the top of indoor plants,
•  Time.
A special mixture of volatile organic compounds, “Stridh-mixture” consisting of 6
VOCs normally found in indoor air has been used as a substitute for TVOC. The
compounds in the mixture have been given in table SE.1. The selection of
compounds for the mixture is based on compounds found in MIX 22, see
Mølhave, Bach et al.[c5.5/5]. Figure SE.1 shows the climate chamber with the
control and monitoring equipment and the pre-chamber for mixing of gases.

Carbon dioxide, (CO2) has been monitored with a Non-dispersive Infrared
spectrophotometer (NDIR). Formaldehyde and total amount of volatile organic
compounds have been monitored by Photo Acoustic Infra Red Spectroscopy
technique (PAS). Both instruments have been connected to the supply and exhaust
air via a switch valve, thus monitoring either supply or exhaust concentrations.
Since the same equipment measures both channels the uncertainties in
measurements become smaller and reduces also the costs for equipment.
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Table SE.1 Selection of VOCs
in the “Stridh-mixture”

Planned FoundSelected
VOCs in
“Stridh-
mixture”

Percentage by
weight %

Decane 30 26,6
Toluene 22 22,7
Nonanal 5 6,7
2-ethyl-
hexanol

10 10,0

α-pinene 15 13,2
2-butoxy
ethanol

15 16,2

Diethyl
phthalate

3 4,4

Sum % 100 100

Temperature
and moisture

Measuring
instrument gas

FAD

Measuring
instrument gas

Flow

Fan

Temperature
and moisture

CO2

FAD
TVOC

Control valvet

CO2

TVOC
Air pump

Timer Electric fitting

Lx
Par

Climate chamber

Roof - glass

Pre-chamber for
mixing of gases

Figure SE.1 The principle design of the
Climate Chambers, parts, control components
and transmitters. A supply air fan manages
the flow rate of chamber and the actual flow
is controlled manually. The chambers have
either a door or a lid for entering plants. The
lighting is mounted inside the clean climate
chamber.

.

The data from the equipment have been collected in an in-house designed
computer software and a Microsoft Excel sheet has been used for the calculations.

The technique for supplying carbon dioxide, formaldehyde and “Stridh-mixture”
was studied and evaluated prior to the use in both chambers.

Three indoor plants commonly used in homes, offices and public buildings were
chosen for the study:

•  Epipremnum pinnatum, Pothos, is a herbaceous creeper. Used in the clean
climate chamber study.

•  Schefflera aboricola (Hayata) 'Nora' Schefflera is a woody plant, that becomes
a tree and occurs in the tropical area. Used in the climate box study.

•  Spathiphyllum kochii, Peace Lilies or White Anthuriums, is a herbaceous,
huge leafing plant, from South America. Used in the climate box study.

Determination of total leaf area of plants

A specific non-destruction method has been developed to determine the leaf area.
The leaf’s area is defined as the area of the lower side of the leaf including the
area of the leaf stem. The technique is based on a random selection of a number of
leaves from the particular species of each indoor plant. The area measured is the
projected area recreated in a photo scanner by the leaf counted as the number of
pixels covered. A characteristic length of a leaf is sought (leaf length, leaf width,
including or not including the leaf stem, or the length of the longest leaf of the
group). Through the method of least squares analysis the best fit of a characteristic
leaf length and the leaf area has been selected for each particular species. An
example of the fit is shown in figure SE.2. After this procedure only the
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characteristic length of all leaves on each plant has to be measured and the total
area of all leaves of the plants was calculated.

Golden Potho Area = 0,92width2 - 0,045width
R2 = 0,98

0,0
50,0

100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0

0 5 10 15 20 25

Leaf width  cm

Leaf area cm2

Figure SE.2 Data from Epipremnum. The data from two randomly selected
leaves from the top section, the middle section and the lower section of
each plant in a group of fifteen plants have been plotted. The resulting
curve using the method of least squares analysis is clearly shown in the
graph.

Data processing

Since the monitoring has occurred either in the supply air inlet or in the exhaust
outlet a specific data treatment was needed to create parallel data points for
comparison. The received data have been treated with two different types of finite
difference methods. The data from the climate box (Spathiphyllum and Schefflera)
have been treated with a single step forward difference method, see Afshari[c2.4/17]

and Kraenzmer[c2.4/18], and the data from the clean climate chamber (Epipremnum)
have been treated with a double step forward difference method, see
Larsson[c2.4/30]. The latter method works better when working with a switch valve
to monitor the gas concentrations alternately from the supply and exhaust air. The
contribution of effects from the empty chamber has been taken into account when
calculating the results.

Results and conclusions

Carbon dioxide

The results showed not surprisingly that in ventilated chambers the indoor plants
were sources for carbon dioxide in night-time and were sinks for carbon dioxide
during daytime. During daytime the plants reduce the emission of carbon dioxide
and when the illumination increased the sink also increased due to the
photosynthesis in the plants (See table SE.2). The magnitude of the specific mass
flow (the sink) of carbon dioxide during daytime showed to be lower than the
results reported by other authors, Larcher[c4.3/4], Olander[c2.4/3] and Persson[c2.4/16].
The reason for this difference may be due to different reference conditions, since
previous results refer to outdoor conditions.
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Table SE.2 Presentation of the specific mass flow of carbon dioxide g CO2 m
-2 h-1 at

different illuminations. Negative values are defined as sinks and positive
values are sources.

Background concentration
400 ppm CO2 1500 ppm CO2

Spieces Night
time

500 lx 4000 lx 8000 lx Night
time

Day time

Spathiphyllum +0,1 +0,05 -0,05 -0,1 -1,5* -2
Schefflera +0,1 +0,08 +0,02 -0,05 +0,1 -6
Epipremnum +0,1 -0,1 -2* -4
* The green part of the plant alone cannot be responsible for this result. Including the soil part and pot it may be possible.

Formaldehyde

Current indoor plants adsorbed formaldehyde during both daytime and night-time.
The specific mass flow of formaldehyde has been collected in table SE.3. The
magnitude of the sink effect was the same as that being reported by Wolverton,
Johnson et al.[c10.10/5]  and Wolverton[c2.4/5].

Table SE.3 Presentation of observed sink effects of formaldehyde in indoor air. The sink
effect has been given in mg FAD m-2 h-1.

The concentration of FAD

Spieces

Normal
concentration
FAD in room
mg FAD m-2 h-1

The level of
1 mg FAD m-3

mg FAD m-2 h-1

Spathiphyllum -1- -0,3 -0,2
Schefflera -0,5 -3
Epipremnum -0,1 -0,41

1 on 0,8 mg FAD m-3

The reason for of the sink effect of formaldehyde may be discussed. Possibly, the
indoor plants adsorbed formaldehyde through the stomata of the leaf. This
suggestion is supported by Schmitz et al[c10.10/4] who studied the effect by using
14C-marked formaldehyde supplied to the  plants. Another suggestion was that the
plant acts as a catalyst in disintegrating formaldehyde. However, the small
amounts of water vapour and carbon dioxide thus formed, could not be detected in
the data analysis.

Total volatile organic compounds

When the “Stridh-mixture” has been supplied to the inlet air, the concentration of
TVOC in supply and exhaust air flow has been monitored as TVOCpas. The
following results were observed:
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•  At high concentrations of volatile organic compounds (12 mg TVOC m-3) the
results of the study concerning Spathiphyllum indicated a sink effect of 1-2
mg TVOC m-2 h-1.

•  Under corresponding conditions the results of Schefflera (6 mg TVOC m-3)
indicated a sink effect of 1 mg TVOC m-2 h-1. When supplying 8
mg TVOC m-3 to the inlet air the observed sink effect was 5
mg TVOC m-2 h-1.

•  The results of the study of Epipremnum indicated that the plant was a sink of
TVOC for all studied conditions. At low concentrations, 1 mg TVOC m-3 the
sink effect was very close to zero. At higher concentrations, up to 2
mg TVOC m-3, the sink effects was observed as being  0.25 to 0.5
mg TVOC m-2 h-1.

The magnitude of the concentration of TVOC in the study reported as TVOCpas

have been considered as very high concentration. Therefore, a comparative study
of the concentrations reported as TVOCpas and TVOCGC/MS respectively has been
conducted. The latter results were obtained by Gas Chromatographic and Mass-
spectrometric (GC/MS) analysis of Tenax® adsorbent tubes. The difference in
results is obvious, since the two principles of detection are very different and do
not include or exclude the same chemical compounds when considering TVOC.
Ekberg[c5.5/2] has also reported a large difference between measurements using
PAS and GC/MS-techniques, respectively. The PAS results are reported as a
factor 4 to 10 higher than results of GC/MS.

The specific mass flow of moisture

The studied plants are always a source of moisture day time as well as night time.
The emission of moisture was observed as being 0.08 kg H2O m-2 h-1 at an
illumination of 8000 lx, 0.01 kg H2O m-2 h-1 at 650 lx and 0,004 kg H2O m-2 h-1 at
night time. The source strength was determined as the difference in specific mass
flow of water vapour using measured temperature and moisture data in the supply
and the exhaust air.

The application of data

The obtained results have been tested in designing an HVAC-system used in an
office. The specific mass flow rates are practically applicable in designing the air
quality requirements. However, the number of plants and the area needed for
placing these plants would cover all the available space. To maintain the higher
cleaning effect of the plants the light intensity would require much energy. The
emission of water vapour from all the plants would result in a very high humidity
in the office.

The conclusion of the study is that, it would be possible to design an HVAC-
system based on the application of plants as air cleaners. However, the light
intensity and the energy consumption would result in high temperature in the
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office and higher electricity bills. The humidity in the office would be unpleasant
to most humans and there would be little desk space and workspace available in
the office. Such an office would not be a pleasant place to work at.

Conclusions

•  It has been shown possible to establish characteristic parameters for plants so
that an HVAC-system based on the use of plants could be designed when the
climate conditions have been set.

•  The area of the leaves can be determined and thus also the sum of the area of
all leaves on a plant.

•  It has been shown possible to find a characteristic length of a leaf enabling the
use of a simplified method for calculating the area of the leaves and thus also
the sum of the area of all leaves of the whole plant. For plants having a trunk it
has been shown possible to establish a relation between the trunk area and the
total leaf area of the whole plant.

•  The sink effect of indoor plants concerning carbon dioxide has been shown
smaller than previously reported. The sink effect was observed to be 0.05 to
0.1 g CO2 m

-2 h-1. At higher concentrations of carbon dioxide in the chambers
(1500 ppm) the sink effect was from 1 to 5 g CO2 m

-2 h-1. The indoor plants
became carbon dioxide sources at night time.

•  The sink effect of indoor plants concerning formaldehyde was reported from
0.1 to 1.0 mg FAD m-2 h-1 at day time.

•  The sink effect of indoor plants concerning TVOCpas was reported from 0.1 to
2 mg TVOCpas m

-2 h-1 at day time.

•  Indoor plants were found to be sources for moisture. The source strength of
moisture was found from 10 to 20 g H2O m-2 h-1 at day time and
5 g H2O m-2 h-1 in night time.

•  However, none of the above reported effects have been considered of such
importance that they would become an applicable tool in altering the indoor
air quality.
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LISTA MED BETECKNINGAR

Förkortningar

Förkortning Enhet Förklaring Glossary
C3 Det vanligaste sättet för

fotosyntesprocessen. Här används 3
stycken kolatomer i den kemiska
reaktionen.

Calvin Cycle

C4 Ett mindre vanligt sätt för
fotosyntesprocess, bla annat för
vissa grässorter. Här användes 4
stycken kolatomer i den kemiska
reaktionen

C4-Cycle

CAM En fotosyntesprocess där växten tar
upp CO2 på natten och omvandlar
CO2 på den ljusa dagen till
näringsämnen.

Crassulacean
Acid Metabolism

FID En mätteknik där man förbränner ett
ämne och med hjälp av jonerna som
bildas vid förbränningen kan
detektera ämnet

Flame Ionisation
Detector

GC/MS Gaskromatografi-masspektrometri Gas
chromatography
mass
spectrometry

HEPA Absolutfilter High efficiency
particle filters

NDIR Icke-dispersiv infraröd-teknik. En
mätmetod för koldioxid.

Non Dispersive
Infra Red

Par µmol fotoner m-2 s-1 Nyttig ljus för fotosyntesen
Fotosyntes aktivt ljus

Photo Active
Radiation

PAS Mätmetod för flyktiga organiska
ämnen

Photo Acoustic
Spectroscopy

ppm µm3 m-3 Miljondels volymkvot Part per million

TVOC Totala mängden flyktiga organiska
ämnen

Total Volatile
Organic
Compound
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Förkortning Enhet Förklaring Glossary
VOC flyktigt organiskt ämne med

kokpunkt inom intervallet +50 - +
290 oC

Volatile Organic
Compound

VVOC flyktigt organiskt ämne med
kokpunkt under +50 oC

Very volatile
Organic
Compound

Symboler och enheter

Latinska bokstäver

Symbol Enhet Förklaring
a g CO2 st-1 Specifikt koldioxid produktion från

människor

a - Regressionskoefficient

A m2 Bladarea. Oftast ena sidan av bladet ökat
med längdsnittarean av bladskaftet.
Skottets stamarea beräknat på 2
vinkelrätt uppmätta diametrar mätta 5
cm ovan jord.

A - Regressionskoefficient för mätboxen.
Regressionskoefficient för bladarea.

b m, - Regressionskoefficient

B g m-3 Regressionskoefficient för mätboxen

B m Regressionskoefficient för bladarea

B& kg s-1 Renrummets källa eller sänka av en viss
gas.

c ppm, µliter liter-1,
 µm3 m-3

Gaskoncentration

C g m-3

g CO2 m
-3

mg FAD m-3

mg TVOC m-3

kg H2O m-3

Generell gaskoncentration
Koldioxid
Formaldehyd
Flyktiga organiska ämnen
Vatten

C ---- Matris innefattande gaskoncentrationer
för olika gaser
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Symbol Enhet Förklaring
D m Uppmätt diameter 5 cm över normal jordyta.

Uppmätt diameter vinkelrätt en annan
diameter, mätt 5 cm över normal jordyta

h m Höjd på växten mätt från jorden till högst
belägna bladet

h kJ kgtorrluft
-1 Luftens entalpi

i Generell räknare

I lx, Par Belysningsstyrka, fotosyntesaktivt ljus

k m2, m, - Regressionskoefficient

k Teckningsfaktor vid beräkning av
osäkerhetskällor

K ---- Matris innehållande regressionskoefficient

K Par lx-1 Regressionskoefficient

K m-3 h-1 Regressionskoefficienter som element i
en matris

L m Karakteristisk längd eller längd i
allmänhet

m& g gas m-2 h-1

g CO2 m
-2 h-1

mg FAD m-2 h-1

mg TVOC m-2 h-1

kg H2O m-2 h-1

Specifikt gasmassflöde
Koldioxid
Formaldehyd
Flyktiga organiska ämnen
Vatten

m st Antal

M& kg s-1 Massflöde, se även m&

n st Antal

N st Antal

p  - Osäkerhetsvariabel

p Pa Lufttryck

R - Korrelationskoefficient

S& g gas s-1 Generell sänk/källflöde

t o C Temperatur
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Symbol Enhet Förklaring
u Sannolik mätosäkerhet

U Mätosäkerhet

U V Spänning

V m3 Volym

V& m3 s-1 Volymflöde luft

x Generell mätvariabel

x kgvatten kgtorrluft
-1,

kgv kgl
-1

Ångkvot

Y Generell mätvariabel

Grekiska bokstäver

Symbol Enhet Förklaring
ϕ % Rh Relativ ånghalt

ρ kg m-3 Densitet

τ sekund, minut,
timme

Tid

∆τ sekund, minut,
timme

Tidssteg

Index

Index Förklaring
0 Startvärde, starttid

1, 2 Löpnummer

Blad, bladarea Avser endast ena sidan av bladet

c Koncentration

CO2 Koldioxid

CO2 människa Koldioxid från människor
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Index Förklaring
CO2 växt Koldioxid från krukväxten

Dag Egenskap under dagen

Dygn Egenskap under dygnet

Epipremnum Egenskap för krukväxten Epipremnum

f Frånluft

FAD Formaldehyd

Fotosyntes Fotosyntes

frånluft Frånluft

Gas Generell gas

Green / grön Avser alla gröna delar och för bladet bara undersidan

GC/MS Mätning med Tenaxrör och som utvärderas enligt
Gaskromatografi-masspektrometri metoden

H2O Vatten

HPCL Högtryckvätskekromatografi

i Löpnummer

Kruka Krukans egenskaper (inkluderar även jorden och
rötterna)

l Läckluft eller torr luft

lx Lux

m Antal

max Maximalt antal

Med växter Egenskap med växter i rummet

Microflora/fauna Egenskap från microfloran och/eller microfaunan

Mätbox Värden från mätboxen

Mätcykel Värdet för en mätcykel

n Antal
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Index Förklaring
Natt Egenskaper under natten

O Luft

Par Fotosyntesaktivt ljus

Pas Mätmetod enligt principen Photo acoustic spectroskopi

Pas-to Mätmetod enligt principen Phota coustic spectroskopi i
Toluenekvivalenter

R(0) Avser från tiden vid beräknings start.

Rum Avser egenskapen för rummet

Rumsvolym Refererar till rummet hela volym

s Vid mättnad

Schefflera Egenskap för växten Schefflera

Skott Skottets egenskaper

Spathiphyllum Egenskap för växten Spathiphyllum

Stam Egenskap för stammen

Stam Stammens egenskaper

t Tilluft

tilluft Tilluft

To Toluen

Total Avser summan av olika delprocesser

Transpiration Det som transpireras från växten

TVOC Totala mängden flyktiga organiska ämne

v Vatten

vatten Vatten

växt Avser hela krukväxten mätt som grön area

VOC Mängden flyktigt organiska ämne eller totala mängden
flyktiga organiska ämnen

x Generell gas
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Superskript

Superskript Förklaring
n Tidsstegsnummer, tiden nu

n+½ Ett halvt tidssteg framåt från nu

n+1 Tidsstegsnummer, nästa tidssteg, från nu

n-1 Tidsstegsnummer, ett tidssteg, bakåt från nu

n-2 Tidsstegsnummer, två tidssteg, bakåt från nu

OSV

Kemiska formler

Kemiska summaformler
och isotoper

Förklaring

C10H16 α-pinen

C6H14O2 2-butoxyetanol

C8H18O 2-etyl-1-hexanol

C10H22 Dekan

C12H14O4 Dietylftalat

CH2O Formaldehyd

CO2 Koldioxid

C9H18O Nonanal

C7H8 Toluen

H2O Vatten

14C Kolatom med atomvikten 14 mot
normalt 12
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

I dagens samhälle, där vi alla ständigt utsätts för ett brus av information, är
relevansen av informationen svår att säkerställa. Detta beror ofta på att
informationen dels är utbruten ur sitt sammanhang och selekterad för att visa det
som önskas, dels är mycket kortfattat återgivet. Detta gäller inom de flesta
områden och även i luftkvalitetssammanhang.

Inom luftkvalitetsområdet framhålls ibland att växter avsevärt förbättrar
inneklimatet på olika sätt, dels som inslag i hemtrevnaden och utsmyckning, dels
som renare av rumsluften. Ett antal notiser och böcker beskriver just det senare
fenomenet, att växter är bra på att rena luft från olika gaser och även från partiklar.
Växterna anses även hälsosamma i största allmänhet. På slutet av 1990:talet blev
denna frågeställning aktuell i ett större projekt, och den bok som man då ofta
refererade till, var Wolverton[1]. Boken beskriver ett 50:tal olika krukväxter och
rangordnar dem i deras förmåga att ta upp olika flyktiga organiska ämnen.
Växternas förmåga rangordnas utan dokumentation av tekniska storheter och
egenskaper. Det innebär att man inte kan använda informationen för att beräkna
eventuell inverkan eller dimensionera för önskad inverkan på luftrening. I de
nordiska länderna tycks det finnas ett intresse för tillämpning av dessa rön.

Andra artiklar och skrifter ger i stället på ett sakligt sätt uppgifter som är väl
underbyggda. Exempel på detta är Olander[2, 3, 4], där även förmåga att ta upp
koldioxid beskrivs.

Med ovan nämnda underlag som utgångspunkt påbörjades ett arbete att klargöra
olika förhållanden och ta fram tekniska data som kan användas för
dimensioneringsberäkning i samband med projektering av byggnader.

1.2 Syfte och hypotes

1.2.1 Syfte

Syftet med detta arbete är dels att utveckla en metod och att värdera olika tekniker
för att bestämma några växters förmåga att påverka luftkvaliteten med avseende
på koldioxid, formaldehyd och en viss blandning av flyktiga organiska ämnen,
dels att med hjälp av metoden sedan bestämma storleksordningen på dessa
parametrar, angivna i för en tekniker användbara storheter.
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1.2.2 Begränsningar

Arbetet behandlar inte de effekter som har med människors upplevelser av
krukväxter i rum att göra eller de estetiska effekter som kan nås genom krukväxter
i kontorsrum och bostäder.

Arbetet tar inte heller upp frågeställningen om växten avger skadliga flyktiga
organiska ämnen eller om växten är en katalysator och ändrar ett flyktigt organiskt
ämne till ett annat flyktigt organiskt ämne. Arbetet behandlar heller inte området
partiklar.

Det ingår inte heller att ge en växtfysiologisk förklaring på hur krukväxten
fungerar kemiskt eller fysiologiskt som en gassänka.

1.2.3 Hypotes

Hypotesen för arbetet har formulerats på följande sätt:

Det finns bestämbara storheter för en växt som kan användas för att dimensionera
luftbehandlingssystemen i en byggnad med tanke på luftkvaliteten.

1.3 Avhandlingens struktur

Nedan beskrivs strukturen för avhandlingens uppläggning.
Kapitel 1 ger en kort övergripande inledning till detta arbete. Kapitlet redovisar
även motiven till arbetet.

Kapitel 2 ger en översikt över kunskapsläget genom den litteraturstudie som
genomförts avseende växters förmåga att rena rumsluft, växtsystematik och
växtfysiologi. Ett avsnitt beskriver vissa växtfysiologiska processer relaterade till
växternas förmåga att ta upp koldioxid via fotosyntesprocessen och omvandla
koldioxid och andra ämnen till näringsämnen och avge syre. Här tas bara den
schematiska fotosyntesprocessen upp, för att hjälpa läsaren förstå de involverade
processerna. Vidare redovisas begreppet fotosyntesaktivt ljus (Photosyntethic
active radiation) PAR och jämförs med det fysikaliska begreppet belysningsstyrka
(mätt i lux).

Kapitel 3 ger en systemdefinition för rum med växter i och diskuterar vad växter
kan bidraga med. Vidare beskrivs i kapitlet hur den praktiskt verksamme VVS-
ingenjören skulle kunna tänkas använda resultatet.

Kapitel 4 beskriver aktuellt mätsystem, dess noggrannhet och kalibrering.

Kapitel 5 beskriver de mätkammare som använts vid försöken, dels en mätbox
och dels ett renrum. Mätkamrarna är dels den 0,54 m3 stora mätboxen, av rostfritt
stål och glas, vid Örebro universitet, dels det 19 m3 stora renrummet, av rostfritt
stål, vid Chalmers tekniska högskola. Vidare beskrivs mätsystemet och hur
tillförsel av gaser gått till samt vilken modifiering av renrummet som gjorts.
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Kapitel 6 beskriver de definitioner som givits på olika växtdelar för krukväxter.
Vidare beskrivs de metoder som utvecklats för att mäta storlek på växter. Här
redovisas ett nytt sätt att bestämma växters totala bladarea med hjälp av blads
karakteristiska bladlängd. Vidare redovisas valet av de växter som använts i
försöken. Kapitlet inkluderar också beskrivningen av en metod som använts för att
bestämma växters storlek i tekniska termer. Bakgrund och mer information om
mätning av bladarea finns redovisade i bilaga 1.

Kapitel 7 redovisar hantering av mätdata från mätdatorer till bearbetade resultat.
Där hänvisas till bilaga 3 om använda matematiska samband och till bilaga 2 som
är en mätosäkerhetskalkyl för genomförda mätningar och beräkningar.

Kapitel 8 beskriver allt från beställning av växter, växtmottagning, förvaring,
mätning av bladarea och till den provmetodik som används samt mätbearbetning.

Kapitel 9 behandlar de erhållna resultaten. Resultaten gäller ett eller flera
exemplar av växtfamiljerna Schefflera, Spathiphyllum och Epipremnum samt
deras förmåga att ta upp eller avge koldioxid, formaldehyd, flyktiga organiska
ämnen och vatten i ventilerade rum. Vidare anges tekniska uppmätta data för
Schefflera.

Kapitel 10 innehåller en diskussion av resultatet och visar några
tillämpningsexempel beräknade med uppgifter från resultatet.

Kapitel 11 ger en punktvis sammanfattning av de viktigaste slutsatserna av arbetet
samt ger förslag till kompletterande forskning.

Bilaga 1 behandlar bakgrund, mätning och beräkning av bladarea.

Bilaga 2 är en sammanställning av den mätosäkerhetskalkyl som genomförts.

Bilaga 3 redovisar de matematiska samband som använts för att från mätningarna
ta fram resultatet. Speciellt behandlas de differensmodeller av utspädnings-
sambandet som användes, bl.a. en analytisk modell med ett enkelt steg framåt och
den nya differensmodellen med dubbelt steg framåt. Vidare behandlas hur
mätkammarnas egenskaper för gaser har matematiskt hanterats.

Bilaga 4 är en överskålig sammanställning av beräkningssätt och deras
begränsningar av tidssteget för tre olika differensformer för utspädningsförloppet.

Bilaga 5 är en redovisning av analysprotokoll från analyser utförda av Yrkes- och
miljömedicinska kliniken, vid Universitetssjukhuset, Örebro.
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2 TIDIGARE ARBETEN

Litteratursammanställningen har delats upp i avsnitt avseende litteratur som
behandlar växters förmåga att ta upp gaser, teknik med tillhörande matematiska
modeller och botanik. Ordet botanik används som ett samlingsort för växtfysiologi
och växternas systematik.

2.1 Växternas upptag av gaser

Intresset för mätning av växters förmåga att ta upp olika gaser har funnits under
lång tid. Speciellt har NASA och den Sovjetiska rymdforskningen haft ett intresse
av att utröna i vilken utsträckning växter kan fungera som luftrenare i utom-
jordiska anläggningar.

Wolverton (NASA) har i ett 15-tal artiklar och böcker beskrivit mätningar av olika
växters förmåga att reducera olika kemiska ämnens koncentration. Växterna har
vid mätningen ofta förvarats i slutna eller icke ventilerade mätsystem, där växten
placerats i en mätbox och ett flyktigt organiskt ämne tillförts luften, varefter
mätboxen tillslutits och förändringen av koncentrationen av det flyktiga organiska
ämnet studerats i luften som funktion av tiden.

I en av artiklarna av Wolverton[1] redovisas mätningar från ett 50-tal växtarter där
man studerat upptaget av formaldehyd, bensen, trikloretylen i en icke ventilerad
sluten mätbox med växter. I en annan artikel av Wolverton[5] beskrivs i princip
liknande försök med formaldehyd och bensen för ett 20-tal växtarter.

I Wolwerton[6] och Wolverton[7] beskrivs upptaget av formaldehyd för tre olika
växtarter utsatta för formaldehyd i ett slutet större utrymme. I Wolwerton[6]

beskrivs samma typ av mätningar för några plantor utsatta för formaldehyd och
kolmonoxid. I Wolverton[8] behandlas 25 olika växtarters förmåga att ta upp
kolmonoxid och formaldehyd och i Wolverton[9] redovisas även några växter
förmåga att ta upp kvävedioxid.

I Wolverton[10] sammanställs ett 100-tal olika flyktiga organiska ämnen, som kan
finnas i rymdfarkoster och där diskuteras vilka olika växter som kan tänkas ta upp
dessa gaser.

I Wolverton[1], utgiven på svenska, ges uppgifter om ett 50 tal rumsväxter som
skall ge friskare inomhusmiljö. Boken är en översättning från motsvarande
amerikanska bok.

Ovan nämnda mätningar är utförda i en sluten mätbox under ett dygn. Det framgår
av Wolvertons mätningar att systemet tar upp en viss mängd gas men om gasen är
upptagen på växten i form av adsorption och "lagt sig på" växtens ytor eller om
gasen tas upp av växten framgår ej. Oftast anges enheten mg gas per dygn och
växt. Storleken på växten framgår endast ibland.

Om en växt finns i en sluten mätkammare och det inte tillförs koldioxid, mer än
när försöket startar, så går växten ner i ett vilotillstånd på grund av koldioxidbrist.
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Växten blir inaktiv, oberoende av om den är belyst eller inte. Det framgår inte i
någon av rapporterna om växterna har kontinuerlig tillgång till koldioxid eller
inte.

Det finns också några svenska publikationer som redovisar betydande
reningseffekter av s.k. växtfilter Thofelt[11, 12, 13]. Mätresultat från dessa under-
sökningar används i dag som underlag vid projektering och utformning av
luftrenande system i byggnader. Resultaten i denna serie av rapporter redovisas
inte på ett sådant sätt att utomstående kan upprepa mätserierna och verifiera de
resultat som framgår av redovisade mätdata.

Vid en närmare granskning av de ovannämnda publikationerna infinner sig en viss
tvekan. Bland annat kan man ifrågasätta mätningarnas genomförande,
behandlingen av erhållna mätdata samt den okritiska överföringen av data från
mätningar på enskilda isolerade växter till större öppna växtsystem. Det blir
ytterligare tveksamt när man beaktar det sätt på vilket man använder sig av
resultaten från ovan nämnda forskning av Wolverton.

Håkansson[14] beskriver ett försök med produkten Levande Filter4 inmonterat i
ett ventilationssystem för en lägenhet. I systemet finns sex olika växtarter. I
rapporten redovisas en hög vattenhalten i rumsluften och obetydlig minskning av
VOC.

Persson[15] redovisar mätningar och effekten av en art. Där beskrivs hur en växtart
placerats i ett ventilerat renrum och hur växterna utsatts för toluen, dekan,
kolmonoxid och formaldehyd. Författaren kan i detta försök inte påvisa sänkning
av vare sig toluen eller dekanhalten men finner viss sänkning av kolmonoxid och
formaldehydhalterna. Dock anges inga storleksordningar som är direkt användbara
vid en teknisk beräkning av växternas inverkan. Artikeln ger ingen information
om mängden växter i förhållande till rummets storlek.

Persson[16], Olander[2, 3, 4] behandlar växters förmåga att inomhus ta upp koldioxid.
Bägge beskriver svårigheten att praktiskt utnyttja växter som luftrenare.

                                                
4 Levande Filter är ett registrerat varumärke som ägs av Rectus AB.
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2.2 Matematiska modeller

Utspädningsförloppen i ett rum där man tillför eller avger gaser finns beskriven av
många. Man ansätter då följande samband:

tt CV      &

ff CV      &

M  &

  C  V

Figur 2.1 Modell för bestämning av koncentrationer av gaser i ett rum.

Med hjälp av figuren ovan kan följande massflödessamband ställas upp

( )
τ

=+−⋅
d

dC
VMCCV ft

&& (2.1)

Man kan då om man antager:
•  konstant luftflöde
•  konstant källa eller sänka
•  konstant gaskoncentration i tilluften
•  inget läckage i rummet
•  fullständig omblandning av gaserna i rummet, dvs C = Cf.

ta fram flera lösningar.

Med dessa förutsättningar finns två metoder beskrivna och en ny presenteras här.
Dessa är:
•  den analytiska differensmodellen
•  en differensmodell för ett enkelt steg framåt
•  en ny differensmodell för ett dubbelt steg framåt.

Metoden differensmodell med dubbelt steg framåt presenteras i bilaga 3 samt i
Larsson[30]. Fortsättningsvis kallas metoden dubbelt framåtmetoden.
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2.2.1 Differensmodell med enkelt steg framåt

Afshari[17], Ekberg[18] och Kraenzmer[19] har med hjälp av finita differenser
beräknat utspädningsförloppet i ett rum med en differensmodell med ett enkelt
steg framåt. Denna metod är en Euler-utveckling av sambandet 2.1. Författarna
visar att man även kan ta hänsyn till att det kan finnas källor och sänkor, och
exempel på modellering av sambandet visas. De har också beräknat
koncentrationsförloppen i rum med sänkor och källor och då använt följande
samband:

( )
n
f

nn
f

n
tn

f C
V

MCCV
C +

+−
⋅∆=

+
+

½
1

&&
τ

(2.2)

Beteckningarna är desamma som i figur 2.1, men där ∆τ betyder storleken på
tidssteget. Denna metod kallas i fortsättningen för enkel framåt differensmetod.
Sänkan i rummet är här summan av dels sänkan för själva rummet och dels för det
studerade objektet.

Afshari[17], Ekberg[18] och Kraenzmer[19] visar också samband mellan uppmätta
och beräknade koncentrationsförlopp i frånluften med denna metod. Man kan
beräkna koncentrationen i frånluften om man känner koncentrationen i tilluften,
volymen, luftflödet och storleken på källan eller sänkan.

På motsvarande sätt kan man visa att det skulle vara möjligt att beräkna källan
eller sänkans storlek om man känner övriga storheter och använder detta samband.
Tillämpar man sambandet på växter i ett rum så kan gasflödet från eller till växten
utryckas enkelt. Objektets gasflöde blir då om man särskiljer rummets och
objektets gasflöde:

( ) ( ) ½n
rum

n
f

n
t

n
f

1n
f

½n
Bladarea MCCV

V
CCM +++ −−−

τ∆
−= &&& (2.3)

Detta samband har av författarna använts för att beräkna storleken på källor. I
några fall har man ansatt en källa och kontrollerat att frånluftskoncentrationen är
den samma som man mätt, eller så har man direkt löst ut källan och beräknat dess
storlek. Metodens tillämpning och överensstämmelse visas i ovan nämnda
referenser för källor som avger flyktiga organiska ämnen, kväveoxider och
kolmonoxid.

En av de första som tillämpar denna metod för beräkning av storleksordningen på
fuktkällor och sänkor är Blomberg[20] i sitt examensarbete. Han visar att man kan
beräkna mängden fukt i frånluftsventilerade grunder med denna metod. Han
förutsätter att alla beräkningssteg är stationära och har på det sättet åskådliggjort
ett förlopp som består av ett stort antal stationära beräkningar i varje tidssteg.
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Tidssteg

Om tidssteget görs för stort, erhålls oriktigheter som kan visa att beräknade data
pendlar mellan max och min eller ger oändligt stora eller små värden. Det kritiska
tidssteget kan bestämmas för varje applikation så att orimliga värden inte skall
uppstå.

Persson[16] visar hur stora tidsstegen får vara i ovan nämnda metod. Denna rapport
är ett bra redskap för att planera mätningarna. Persson visar att tidssteget måste
vara enligt nedan:

V

V
&

⋅≤∆ 2τ (2.4)

För att mäta och använda värden i beräkningar bör man således mäta med mindre
tidsmellanrum än ovan angivna tidssteg. Tidssteget beror således av volymflöde
och rumsvolym.

Det är även känt att stora pendlingar i mätdata kan ge orimliga resultat trots att
modellen är numerisk stabil, se Larsson[21].

2.2.2 Analytisk differensmodell

Ekberg och Melin[22], Afshari[17] samt Kraenzmer[18] tillämpar också en analytisk
metod att beräkna koncentrationen i frånluften med sänkor och källor i rummet.
Den bygger också på de beteckningar som angivits i figuren 2.1. Den analytiska
lösningen har följande utseende:

( )
V

V

0ttf e)CC
V
M

(C
V
M

)(C
&

&

&

&

& ⋅τ−

=τ ⋅−+−+=τ (2.5)

Om man i sambandet ovan hela tiden utgår från början vid tiden= noll och sedan
går framåt ett diskret tidssteg så erhålls följande differentiering av sambandet
ovan:

τ∆−++
+









−−++= V

V
n
t

n
n
f

n
n
t

n
f eC

V

M
C

V

M
CC

&

&

&

&

& ½½
1

(2.6)

Detta samband kallas i fortsättningen för analytisk differens modell. Afshari[17] har
med hjälp av en omskrivning enligt nedan utnyttjat detta samband för att beräkna
källstyrkan av flyktiga organiska ämnen från målarfärg med denna metod.

( ) ( )
V

e

eCCCC
M

V

V

V

V
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1

1
½

−

−−−
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∆−+
+

τ

τ

(2.7)
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2.3 Botaniska förutsättningar

Detta avsnitt syftar till att ge en tekniskt utbildad läsare information om den
växtsystemetik och växtfysiologi som är nödvändig för att följa beskrivningen i
denna avhandling.

2.3.1 Växtnamn

En växt beskrivs vetenskapligt genom att ange växtens latinska namn. Detta namn
är uppbyggt med hjälp av släktnamn, artepitet, auktor, underartepitet, formepitet,
sortepitet samt ett 10:tal andra epitet för att korrekt kunna ange vilken växt det är
fråga om.

Sambandet förklaras lättast genom ett exempel. En växt kan beskrivas på följande
sätt: Schefflera arboricola (Hayata) 'Nora', paraplyaralia 'Nora'. Här är:
•  Schefflera växtens vetenskapliga släktnamn och det skrivs alltid med stor

begynnelsebokstav och kursiveras
•  arboricola är växtens vetenskapliga artepitet och skrivs alltid med liten

begynnelsebokstav och måste alltid kopplas till växtens vetenskapliga
släktnamn och kursiveras

•  Hayata är auktor, dvs den eller de botanister som givet eller medverkat till
växtens veteskapliga namn. Dessa skrivs oftast i förkortad form. Bokstaven L.
står då för Linné.

•  paraplyaralia är det svenska namnet och det skrivs alltid i löpande text med
liten begynnelsebokstav.

•  Nora är sortepitet och består av en till tre ord med enkelt citationstecken kring
orden. Sortepitet skall i löpande text stå efter vetenskaplig eller svenskt namn.

Sort är en odlad variant (cultivar) och är en målmedveten växtförädling för att
gynna vissa egenskaper som man vill skall framträda mer.

Variant är en lokal population av en växtart vars egenskaper oftast är ekologisk
distinkta. Gränsen till underart är dock ej väldefinierad. En underart får ett tredje
underartsepitet efter artepitetet och börjar på ssp följt av ett latinskt ord t ex
Symphoricarpos albus ssp laevigatus (Fernald), snöbär.

Övriga epitet är inte av intresse i denna skrift.

Här används oftast det vetenskapliga släktnamnet och artepitet när växtens namn
användes i löpande text, om ingen mer information finns. Mer att läsa finns i
Aldén et al[23].

Ibland förekommer begreppet handelsnamn och ett handelsnamn är oftast en icke
fullvärdig information om en växt, men oftast är det dock tillräckligt för att veta
vilken växt det är frågan om.

I de flesta skrifter som refererats ovan benämns växterna oftast med det
vetenskapliga namnet. I viss mån förekommer dock även handelsnamn. Detta
beror dels på att det kan finnas flera mycket lika växtarter, dels på att växtarten
kan vara på olika sätt förädlad. Krukväxter förädlas ofta för att öka växtens
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tålighet, för att bli vacker, för att få vackra blommor mm. Förädlingen skulle i
princip även kunna riktas mot att växten skall bli en bra luftrenare.

I denna skrift kopplas det handelsnamn som står på växtens leveransinformation
till ett vetenskapligt namn. I första hand används blomstickans information om
den inte uppenbart är fullständigt felaktig, t.ex. att blomstickan är placerad i fel
kruka. Från denna information har det vetenskapliga namnet tagits fram. Då har i
första hand Aldén et al[23] och i andra hand "the Integrated Taxonomic Information
System" (ITIS), (se www.ITIS.gov)[24], använts för att få fram det vetenskapliga
namnet.

2.3.2 Olika växtdelar

En krukväxt kan vara vedartad eller örtartad. Träd är ett storleksangivelse och har
sekundära tillväxt såsom stam och grenar. En buske har ingen stam utan bildar
grenar från en punkt direkt ovan jorden. En ört har mjuka växtdelar och har ingen
sekundär tillväxt, utan bladen växer upp från mjuka stjälkar. Tjockbladiga och
kaktusliknade växter som lever i torrare klimat kallas för suckulenter.

Benämningen skott står i denna skrift för de gröna delarna (blad, bladskaft och
övriga gröna delar, t ex på grenar och stammar) av växten. I de gröna delarna finns
klorofyll. Klorofyll kan även finnas bakom barken. Med växtens gröna area avses
således alla dessa delar som innehåller klorofyll, men det mäts och anges som
bladarea (se längre fram i texten).

Allmänt känt är att krukväxtens gröna area innehåller klorofyll och därför deltager
i fotosyntesen och sänker luftens koldioxidhalt. Klorofyllet omvandlar upptagen
koldioxid med hjälp av ljus till för växten nyttiga ämnen (kolhydrater) varvid syre
bildas som biprodukt. Skott och rötter höjer luftens koldioxidhalt via respiration.
Alla växter respirerar. På dagen då ljus mängden är större än den sk ljus-
kompensationspunkten avger växten koldioxid. Aktiviteten hos mikrofauna och
mikrofloran i jorden leder till en höjning av luftens koldioxidhalt.

Olika delar av krukväxten avger även olika gasformiga eller vätskeformiga ämnen
till luften. Det är allmänt känt att blommor luktar. Lukt är ångor, som eventuellt är
bundna på partiklar, som påverkar luftkvaliteten och mängden flyktiga organiska
ämnen. Snöstjärna (Sirissa foetida, Tree of Thousand Stars = en vanlig bonsai
som finns i handeln) avger vätska som droppar på fönsterbänken och påverkar
luftkvaliteten när vätskan avdunstar, se t ex Lesnicwiez[25].

Flera källor anger också att krukväxter sänker rumsluftens halt av olika flyktiga
organiska ämnen. Få källor anger att de höjer luftens halt av flyktiga organiska
ämnen men anger att de luktar och kan vara allergiframkallande.

Bladen består av själva bladdelen och skaftet. Bladet kan ha olika form. Skaftet till
bladet tillhör bladet. Ett blad kan bestå av flera små blad som sitter ihop med
mittnerven. Exempel på ett sådant blad är hästkastanjens blad och rönnbärsbladet.
Blad kan var olika flikiga och ha flera olika former.
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2.3.3 Växtfysiologi

Växten omvandlar näringsämnen, som tas upp av rötterna från lösningar i jorden,
tillsammans med koldioxid och ljus till ämnen som gör att växten kan växa.
Denna process kallas för fotosyntes, och den leder till att koldioxid tas upp av
växten ur luften och att syre avges från växten. Under hela dygnet andas dessutom
växtens alla delar ut koldioxid (respiration). Mikrofloran (bakterier och svampar)
och mikrofaunan i krukan avger också koldioxid vid nerbrytning av organiska
ämnen i jorden.

Olika fotosyntesprocesser

Det finns tre olika principer för fotosyntes. Endast en av dessa förekommer i
samma art. Två av principerna benämns efter antalet kolatomer som är verksamma
i fotosyntesprocessen. Dessa kallas för C3 (Calvin Cycle) och C4 (C4-Cycle ). C3-
processen är den vanligaste och förekommer i de flesta växter och krukväxter. C4-
principen förekommer i vissa växter. En tredje process, CAM-processen
(Crassulacean Acid Metabolism), förekommer i vissa tjockbladiga och kaktus-
liknade växter (suckulenter), se t ex Taiz och Zeiger[26].

Normala växter är C3-växter medan vissa gräs, m fl växter är C4-växter. Inga
vanliga krukväxter är C4 -växter. Det finns dock några krukväxter som använder
CAM-processen, t ex hösteld och Aloe.

C3- och C4-växter tar upp ljus och koldioxid på dagen och avger syre på dagen.

CAM-växter, öppnar de öppningar som normalt finns på bladets undersida för att
ta upp koldioxid (klyvöppningarna) på natten och stänger dessa på dagen för att
inte torka ut så mycket. Växten tar då upp koldioxid på natten och tvingas vänta
till den ljusa delen av dygnet innan växten med hjälp av ljuset kan omvandla
koldioxid till syre och näringsämnen. Dessa växter har således en tidsförskjutning
mellan upptag av koldioxid och användandet av koldioxiden tillsammans med ljus
för fotosyntesen.

Det finns två olika uppsättningar klorofyll och dessa har något olika
absorptionsförmåga för olika ljusvågländer. Dessa kallas för klorofyll a och b.
Växternas aktivitetstoppar beror av sammansättningen av klorofyll och de
ljusvåglängder som erbjuds av dagsljuset, se fig 2.2.
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Absorptionsförmåga
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Figur 2.2 Relativa absorptionsförmågan för klorofyll a och b samt ögats relativa känslighet
och beroendet av ljusets våglängd. Fritt efter Taiz och Ziegler[26] och Starby[27].

I t ex Taiz och Ziegler[26] finns ett antal grafer redovisade som visar sambandet
mellan växtens koldioxidupptag och behovet av ljus för upptaget. Figur 2.3 visar
en generell sådan graf. Noteras kan att grafen är ritad sedd från växten, vilket
medför att vid positiva koldioxidvärdena tar växten upp koldioxid och då kommer
luften att uppleva växten som en sänka (negativt värd). Notera vidare enheterna på
dels koldioxidsänkan dels på belysningen. Fotosyntesaktivitet mätes i
µmol CO2 m

-2 s-1 och foto aktivt ljus (fotosyntesaktivljus, Photo Active Radiation
PAR) mäts i enheten µmol fotoner m-2 s-1.
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Figur 2.3 Summan av fotosyntesen och reparationen och dess beroende av
fotosyntesaktivt ljus PAR för arter ur växtfamiljerna Tidestromia överst, och
Alocasia nederst. När summan är noll, kallas den punkten för
ljuskompensationspunkten för växten. Fritt efter Sundberg och Larsson[28].

Ljuskompensationspunkt,
Tidestromia

Ljuskompensationspunkt,
Alocasia
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Om man istället betraktar situationen från luften, vilket är mer vanligt inom
installationstekniken, blir växten en sänka, som är beroende av belysningsstyrka
som ljusenhet. Motsvarande graf blir då lik figur 2.4.

-5
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-1

0

1

0 2000 4000 6000

Lx

g CO2 m
-2 s-1

Figur 2.4 Principiella koldioxidsänkan och dess beroende av belysningsstyrkan lx.
Omräknat efter figur 2.3.

Av bägge figurerna ovan kan man konstatera att vid mycket låga belysningsnivåer
erhåller luften koldioxid. Detta beror på att hela växten transpirerar koldioxid både
dag och natt medan enbart den gröna arean av växten är aktiv som koldioxidsänka.
Betraktar man hela förloppet under 1 dygn så ser det i princip ut som i figur 2.5.
Man kan då konstatera att under hela den mörka delen av dygnet avger växten
koldioxid till luften medan växten på den ljusa delen av dygnet minskar koldi-
oxidhalten i luften på grund av fotosyntesprocessen, mer än vad den avger.
Nettoeffekten av fotosyntesen är differensen mellan, dels vad växten sänker
koldioxidmängden med via fotosyntesprocessen dels den koldioxidmängd växten
avger pga respirationen.
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Figur 2.5 Principiella koldioxidsänkan från en växt i naturen. Här anges sänkan som
negativ och källan som positiv. Fritt efter Sundberg och Larsson[28].

Av figuren ovan kan man notera att växter i det fria oftast är något mindre aktiva
alldeles efter kl 12, sann soltid.

Växternas behov av ljus

Lux

Det mått på belysning som tekniker använder är lux (lx) och är det ljus som faller
vinkelrätt mot den yta som är av intresse. Lux mäts med samma fördelning som
motsvarar ögats känslighet. Ögats relativa känslighet för olika våglängder framgår
av figur 2.6 nedan.

PAR

För växter används ett annat belysningsmått, fytolux, efter fyton. Den mäts i
enheten mol fotoner m-2 s-1 och kallas för fotosyntesaktivt ljus (Photo active
radiation, PAR). Fotosyntesens relativa känslighet för olika våglängder framgår
också av figur 2.6 nedan.
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Relativa ljuskänslighet
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Figur 2.6 Ögats och fotosyntesens relativa känslighet för olika våglängder, fritt efter
Starby[27].

Växternas möjlighet att ta upp ljus överensstämmer inte med ögats möjlighet att se
ljus. Ögats maximala förmåga att se ljus ligger vid ca 555 nm våglängd medan
växternas maximum ligger vid ca 675 nm våglängd.

Respiration, nettofotosyntes och nettokoldioxidbalans.

Respiration

Krukväxten avger koldioxid, dels genom att den respirerar och dels pga mikro-
organismernas nedbrytningsprocesser i krukan. Respiration är den process när
växten avger koldioxid till luften och sker i hela växten från skott över jord till
skott under jord. För en hel växt är respirationen ca en sjättedel av dygnets
koldioxidupptag/källa.

Nettofotosyntes

Nettofotosyntes är den samanlagda processen när skotten sänker luftens
koldioxidmängd. Den är summan av respiration och fotosyntes. Normalt mätes
nettofotosyntesen på del av blad. Man mäter då sambandet på en cm2 bladarea och
tillför olika mycket ljus. En sådan mätning visar hur aktuellt blad arbetar och
redovisas likt figur 2.3. För en växt måste man mäta hela växten på en gång.

Då det inte finns någon standardiserad metod för att mäta nettofotosyntesen så
redovisas exempel på uppmätta värden. En metod för ändamålet har utvecklats
och redovisas senare.
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Krukväxtens nettokoldioxid-balans

Krukväxtens nettokoldioxid-balans är summan av den mängd koldioxid som
krukväxten sänker och höjer luftens koldioxidmängden med. I den totala balansen
ingår fotosyntesprocessen, respirationsprocessen och mikrofloran och
mikrofaunans respiration i krukan. Detta åskådliggörs i figur 2.7.

g CO2 h
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           0                    6                   12                   18                   24
                                                                                              klockslag

Fotosyntes

Micro fauna/flora

Total
nettokoldioxid-
balans

transpiration

Figur 2.7 Principiella nettokoldioxid-processen för en krukväxt sedd från
omgivningsluften.

Figuren ovan är uppritad efter koldioxidbalansen enligt nedan:

faunamicrofloraiontransipratfotosyntestotalt MMMM /
&&&& ++−= (2.8)

2.3.4 Vatten

Växten tar upp vatten via rotsystemet och transporterar upp det till bladen.
Krukväxten erhåller normalt allt vatten genom bevattning.

Krukväxten avger vatten via avdunstning från krukan samt avdunstning från skott
(transpiration). Bladen är normalt omgivna av en tunn vaxhinna av ämnen som
motverkar vattenavdunstning. Bladen avger vatten via klyvöppningarna.
Avdunstningen ökar med ökande lufthastighet. Klyvöppningarna kan öppnas och
stängas och stängs om avdunstningen blir stor. Vissa krukor kan vara
hygroskopiska och leder vatten från insidan till utsidan och då kan krukorna avge
vatten som de tagit från jorden.

2.3.5 Andra gasprocesser

Krukväxter tar upp och avger gaser på olika sätt. Ett flertal författare redovisar
försök som visar att växten tar upp en hel del ämnen. Storleksordningarna på
dessa upptag är dock inte helt klarlagda. Krukväxter avger också en del ämnen.
Detta är dock inte så mycket berört i litteraturen.
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Vissa växter luktar. Lukt utgörs av ångor eller gaser som är lösta på partiklar som
människor kan märka av med luktsinnet. Både blommor och andra delar på skottet
kan avge lukt. Växter kan även avge ämnen som inte kan märkas med vårt
luktsinne.

Jorden kan också avger och ta upp gaser och ångor.

2.3.6 Mätmetoder för bladarea

Det finns minst två metoder för att ta ut blad och mäta växtens bladarea. Här
nedan anges de vanligaste:

•  Förstörande mätning = blad tas bort från växten och därmed har bladarean
minskat på växten

•  Icke förstörande mätning = bladets area mäts på växten och bladet finns kvar,
eller några få blad tas bort och med hjälp av dem skaffar man sig information
om viss bladkarakteristik.

Traditionella mätmetoder vid förstörande mätning

Två metoder finns i princip
1. Klippa bort alla blad, väga några blad och bestämma dess area och

proportionera med vikten på alla blad.

2. Klippa bort och med olika verktyg, såsom scanner eller bladlikare, mäta alla
blad.

Icke förstörande mätning

Arean mäts på växten. Huss-Danell, Lundqvist och Ekblad[29] har använt en metod
att först skaffa sig en transparent likare som man ritat in blad på med olika
storlekar. Likaren används sedan i fält för att mäta upp bladareor. Metoden verkar
bra men den kräver ett stort arbete att först kalibrera in en likare och sedan mäta
alla blad. Därför har författaren utvecklat en egen metod som bygger på
karakteristisk längd, se längre fram.
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3 EN VISION AV EN FRAMTIDA 
TEKNISK PROJEKTERING

3.1 Vad kräver en teknisk projektering

Utgångspunkten i ett seriöst projekteringsarbete som skall inkludera växter, för att
bidra till att förbättra luftkvaliteten, är att det finns krav på luftkvalitet. Växterna
man lägger in i systemet skall med säkerhet bidra till att uppfylla dessa krav. För
detta måste man:
1. känna till olika växts påverkan på olika luftkvalitetsfaktorer i kvantitativa

termer
2. kunna hänföra denna påverkan till en specifik växtart eller en grupp av växter.

Det är först och främst för att få fram information om punkten 1 som här
redovisade mätningar har genomförts. I den refererade litteraturen finns inget
rimligt och tillförlitligt underlag för att dimensionera system som kan förbättra
luftkvaliteten i byggnader vid normal verksamhet.

För att ge information om punkt 2 har en praktiskt tillämpbar metod för
kvantifiering av växters bladarea utvecklats. Detta är helt nödvändigt för att kunna
ange effekten på den omgivande luft i specifika konkreta termer.

3.2 Vad kan växter bidraga med

Växterna skulle kunna påverka luftkvaliteten med avseende på:
1. partiklar
2. förorenande gaser och ångor
3. fuktighet.

Därutöver kan växter ha en psykologisk effekt, men det behandlas inte här.
Partiklar behandlas inte heller. Någon värdering av om gasen är farlig, ohälsosam
eller hälsosam har inte genomförts i denna studie.

För att bestämma växternas inverkan på luftkvaliteten behövs storheter som gör
att deras inverkan är kalkylerbar. Ett lämpligt angreppssätt är att betrakta växterna
som en källa (växten avger ämnen) eller sänka (växten tar upp ämnen). Det är
vanligt att man beräknar personbelastningen av koldioxid som en källa som tillför
koldioxid.

Koldioxid, som i sig inte är en giftig gas, men som avges av människor på ett
likartat sätt som förorenande ämnen (gaser och partiklar). Koldioxiden är i sig helt
harmlös vid de koncentrationer den förekommer i normala rum, men den är
relativt lätt att mäta och används därför som ett sätt att indikera av människan
förorenad luft. Den ger ett ungefärligt mått på många andra föroreningar i
rumsluften som är människorelaterade.



24

Lämplig matematisk ansats är att en gaskälla eller gassänka beror av specifika
massflödet ( växtCOm

2
& ), tillgång till gasen, koncentrationen (c), storleken (A) och

antalet växter (n). Tecknet på växtCOm
2

&  avgör om det är en källa eller sänka.

Koldioxidkällan från människor, som är beroende av antal personer (n), vad
människan avger ( människaCOm

2
& ) och vilken aktivitet människan håller på med i

rummet (a), kan uttryckas som:

namM människaCO2
⋅⋅= && (3.1)

På analogt sätt ansätts en växtkälla som:

nA)c(mM växtCO2
⋅⋅= && (3.2)

Med denna ansats krävs då för att kunna utföra en dimensionering av
luftkvaliteten, förutom ett krav ställt på vad luftkvaliteten, att man känner till:
•  fysikaliskt hur utspädningsförloppet i för rumsventilations matematiskt kan

uttryckas
•  specifika massflödet för koldioxid för växtarten
•  ett sätt att uttrycka växtens storlek och antalet växter

Här i detta arbete kommer det att redovisas ett sätt att dels mäta växtens storlek A
(anges som bladarea) och dels visas ett sätt att uppskatta denna om man vet
stamtjockleken. Vidare redovisas uppgifter om några växtarters specifika
massflöde för koldioxid, formaldehyd och en artificiell kontorsluktsblandning av
flyktiga organiska ämnen samt vattenavgivning.

Om man vidtar åtgärder som enbart minskar koldioxidhalten har luftens kvalitet
inte förbättrats ett dugg ur livsmiljösynpunkt. Eftersom alla andra föroreningar
som genereras av människan eller av byggnadens olika system inte har påverkats.
Däremot kan man formulera hypotesen att växter tar hand om (eller avger) ett
antal andra föroreningar på ett likartat sätt som koldioxid. En viktig del av arbetet
är då att se om det finns något samband mellan påverkan av luftens halt av
koldioxid, som inte är förorenande, och halten av gaser som är förorenande. Det
vill säga, finns det ett samband mellan hög nivå koldioxid och ökat eller minskat
upptag av tex flyktiga organiska ämnen.

3.3 Systemdefinition

Med utgångspunkt från en teknisk projektering skall arbetet leda fram till
nödvändiga parametrar att undersöka och som sedan skall hållas under kontroll
vid dimensioneringen.

Resultatet av litteraturstudierna och kraven från en tänkt teknisk projektering med
krukväxter som en luftkvalitetsförbättrande åtgärd leder till att följande storheter
bör mätas:
•  lufttemperatur
•  luftfuktighet
•  gaskoncentrationer av koldioxid, formaldehyd och flyktiga organiska ämnen
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•  belysningsnivåer.

För att kunna göra flödesbalanser och beräkna upptag och avgivning måste
luftflöde och någon för krukväxten specifik storhet mätas. Vidare måste
mätutrustningens egen inverkan på den mätta storheten kontrolleras.

Systemgränsen för arbetet läggs således kring den mätkammare där krukväxten
finns och inkluderar den mätutrustning som behövs för att kontrollera den luft som
skall komma in och ut och som innehåller de gaser som skall mätas samt det ljus
som skall komma in.

Nedan beskrivs först mätsystemet och sedan mätkamrarna.
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4 MÄTSYSTEMET

En konsekvens av den tekniska projekteringsbeskrivningen blir att ta fram ett
mätsystem, som kan användas för att göra nödvändiga bestämningar. Nedan följer
en beskrivning av detta.

Generellt kan man säga att mätsystemet består av en kammare eller mätbox och
tillhörande teknisk mätutrustning. Mätkamrarna som mätutrustningen är kopplad
till, består dels av en mätbox som byggts upp vid Örebro universitet, och dels ett
befintligt renrum vid Chalmers tekniska högskola.

4.1 Mätutrustning, mätta storheter

4.1.1 Mätutrustning

Den tekniska mätutrustningen består av en dator, programvara för mätning och
mätvärdesinsamling samt styrning av mätningen. Programvaran för mätning av
aktuella storheter är ett egenhändigt utvecklat och uppbyggt mätsystem som
validerats och kalibrerats genom manuella mätningar.

I anslutning till mätkamrarna ( mätboxen lika väl som renrummet ) finns
mätutrustningar inkopplade i mätsystemet för mätning av:
•  belysningsstyrkan och fotoaktivt ljus, i toppen av växterna
•  in- och utloppstemperatur
•  relativa fuktigheten i till- och frånluften
•  luftflöde
•  halten av koldioxid, formaldehyd och totala mängden flyktiga organiska

ämnen i till- och frånluften
•  tid, dvs datum och klockslag.

Mätningarnas frekvens och omfattning i mätkamrarna har styrts av programvara
och mätvärden har också insamlats av datorn i mätsystemet.

4.1.2 Mätprogramvara

Mätprogrammet är uppbyggt i Visual Basic[1]. I mätprogrammet kan väljas hur
ofta mätning skall genomföras. Efter varje mätning sker en ventilomställning som
gör att gasprover kan tas från antingen till- eller frånluften.

Efter att kalibrering utförts, sattes kalibreringsvärden in i mätprogrammet så att
man i textrutor kunde se vad respektive givare visade för värden. På det sättet
kunde man enkelt se att mätvärdena var rimliga och att de olika givarnas värden
kunde jämföras med varandra och att mätningen genomfördes enligt programmet.
Mätsystemets datapresentation visas i figur 4.1.
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                                          Frånluft
                      Temp, rel fukt, flöde

        Belysning lx, par

                                       Tilluft
                              Temp, rel fukt,

Mätkammare
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Figur 4.1 Till vänster: Schematisk bild av mätkammare med styrventil. I
mitten: Mätdatapresentationen mot användaren med datorbild av
mätsystemet med uppmäta temperaturer, relativa ånghalt och
koldioxidhalt i till- och frånluften samt belysningsvärden i
mätkammaren. Till höger: koldioxidgivare och pump samt Innova
1312, mätinstrument för flyktiga organiska ämnen och
formaldehyd. En styrventil styr var luft hämtas till
koldioxidmätningen och Innova-mätutrustning som mäter ppm
formaldehyd och totala halten flyktiga organiska ämnen.

4.1.3 Ljus

Enligt växtfysiologisk litteratur, t ex Ridge[2] och Zeiger[3] bör ljus till växter
mätas i form av fotosyntesaktivt ljus i enheten Par (Photo Active Radiation,
Par =µmol photons m-2 s-1). Ibland förekommer den direkta översättningen;
fotoaktivt ljus i den svenska litteraturen. Detta skiljer sig från den i tekniska
sammanhang vedertagna belysningsstyrkan med enheten, lux, som är ljusflöde,
lumen, per ytenhet ( lx = lm m-2). Det finns inget matematiskt samband mellan Par
och lux. Det finns dock i litteraturen exempel på jämförelse mellan Par och lux, se
tex Larcher[4], dock bara för mätningar utomhus. Eftersom växtfysiologer och
tekniker på denna punkt inte har kunnat enats om en enhet, mäts ljus i såväl Par
som lux i denna studie och båda dessa enhet används och redovisas parallellt.

I figuren nedan visas infallande solljus en klar dag, ögats känslighet för olika
våglängder samt klorofyllets absorptionsförmåga.
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Figur 4.2 Infallande ljusets energi, ögats relativa känslighet och klorofyllets absorption
och dess beroende av våglängden. Fritt efter Zonen[5], Zonen[6], Ingelstam[7]

och Zeiger[3].

Mätning av belysningsstyrka Lux

För mätning av belysningsstyrkan lx har en givare från Kipp & Zonen[5] använts.
Givaren är en fotodiod, som mäter över en öppningsvinkel av 140o och ger en
spänning av 4,45 mV (100klx)-1 över mätområdet 1 lx - 200 klx. Mätaren är
placerad på en plåt av aluminium, som är fästad med ett laboratoriestativ och
tvingar, i jämnhöjd med växtens topp. Kablarna från givaren till datorn är dragna
genom tilluftanslutningen till mätboxen och i speciella kabelrör i renrummet.

Mätning i lux överensstämmer väl med det ljus som ögat kan uppfatta, speciellt på
dagen. Därför används lux som belysningsmått på det ljus som faller vinkelrätt
mot en yta.

Mätning av fotosyntesaktivt ljus (PAR)

Växtfysiologer mäter som tidigare nämnts ljus i enheten Par. Egentligen borde
man ha en detektor som mäter det blå och det röda ljuset, för det är där, som
klorofyllet har den största absorptionen. I växten finns två olika typer av klorofyll,
klorfyll a resp klorofyll b. Båda typerna förekommer i vanliga växter. Klorofyll a
och b har lite olika egenskaper. Det ena klorofyllet är effektivare vid blått ljus
(klorfyll a), medan klorfyll b är effektivare vid rött ljus.

För mätning av fotosyntesaktivt ljus har använts en givare från Kipp & Zonen[6],
benämnd Par-lite. Givaren är en fotodiod med ett något annorlunda
känslighetsområde (sannolikt avgränsat genom filter). Givaren mäter över en
öppningsvinkel av 140o och ger en spänning motsvarande 4,41 µV µmol-1 s m2

med ett mätområde motsvarande 0-2600 Par. Par-givaren är placerad på samma
plåt som lux-givaren och sitter tätt bredvid denna. Även kablarna är dragna på
samma sätt. Sambandet mellan den använda Par-lite-givarens känslighetsområde,
en ideal Par-givares specifika känslighetsområde och klorofyllens relativa
absorptionsområde framgår i figur 4.3.
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Figur 4.3 Jämförelse mellan aktuell Par-givare (Par-lite), en ideal Par-mätare och de olika
klorofyllens relativa absorptionsförmåga. Fritt efter Kipp & Zonen[6] och
Zeiger[3]

4.1.4 Temperatur

Temperaturen mäts av två olika huvudskäl.
1. Man måste veta vilken temperatur växten befinner sig i, då många egenskaper

såsom upptag av koldioxid är temperaturberoende, enligt botanisk litteratur.
Av denna anledning mäts både tillufts- som frånluftstemperaturen.

2. För att bestämma vilken fuktmängd växterna avger, måste man utöver de i till-
och i frånluften uppmätta relativa ånghalterna även mäta temperaturerna på
samma ställen.

Två dubbla givare används, en i tilluften och en i frånluften. Varje dubbel givare
är en gemensam fukt- och temperaturgivare av fabrikat Vaisala. Temperatur och
fuktighetsgivaren är av typen HMP45A. Temperaturmätningen sker enligt samma
princip som för Pt1000-givare. Mätosäkerheten för givaren vid 20 oC är ±0,2o C.

4.1.5 Relativa ånghalten

Även den relativa ånghalten mäts i både tilluft och frånluft av två skäl.
1. Man måste veta vilken luftfuktigheten är vid mätningen, då luftfuktigheten

påverkar växten.
2. Det krävs för att man skall kunna bestämma växtens fuktavgivning.

Givaren för relativ ånghalt är monterad tillsammans med temperaturgivaren och
fuktighetsgivaren och är av typen HUMICAP140 sensor. Denna givare är inte
linjär. Se för övrigt mätning av temperatur.
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Mätosäkerheten vid 20o C är ± 2%Rh mellan 0 - 90 %Rh och ±3%Rh mellan 90 -
100 %Rh.

4.1.6 Luftflöde

Luftens flöde i systemet mäts med mätflänsar/mätrör.

I mätboxen sker luftflödesmätning på frånluftssidan. Mätningen sker med ett
mätrör i vilket hastigheten bestäms med en flödeshastighetsgivare, Honeywell
AWM3300V. Mätrör med givare är kalibrerat med spårgasmetoden, se
Larsson[10], dvs att mätboxen tillfördes koldioxid, varefter koldioxiden fick
avklinga och ur avklingningen beräknades luftflödet. Varje inställning av
luftflödet mättes tills avklingningen var så stor att luftomsättningen kan
bestämmas med tillräcklig noggrannhet. Därefter skapades ett samband mellan
utsignal och luftflöde som matades in i mätprogrammet. Sambandet framgår i
figur 4.4:

V = 47,16U - 13,50
R2 = 0,99
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Figur 4.4 Uppmätta samband mellan spänning och volymflöde för flödesmätare E001.

I renrummet finns en flödesmätare i frånluften som är kalibrerad av SP5. Denna
användes vid mätningarna. Den kontrollerades med spårgas och avklingningen
bestämdes med samma metod som för flödesgivaren. Volymflöden mättes upp vid
varje ändring av mätuppgift och infördes manuellt i beräkningen av resultat.

                                                
5 Sveriges Provnings- och Forsknings Institut
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4.1.7 Styrning av gasmätning

Med hjälp av en styrventil och pumpen i koldioxidgivaren, respektive pumpen i
mätinstrumentet för mätning av flyktiga organiska ämnen och formaldehyd
(Innova 1312) hämtades luft varannan gång från kanalen för tilluft och var annan
gång från kanalen för frånluft. Se figur 4.5. Efter en i mätprogrammet inställd tid
ändrade styrenheten läget på ventilen. Ändringen sker alldeles efter det att
mätning utförts av mätprogrammet. Koldioxidgivarpumpen går kontinuerligt och
säkerställer att slangen hela tiden erhåller ny luft. Innova-instrumentet hämtar luft
från mätslangarna bara när det skall utföra sin mätning och har en renblåsningstid
som är olika för olika långa mätslangar.

CO2 givare
med pump Till styrenheten

Multigasmonitorn
Innova 1312

Frånluft

Tilluft

Figur 4.5 Koppling av slangar för mätning av gaskoncentrationer. Styrenheten ändrar
läge på växlingsventilen för att var annan gång hämta luft från tilluften och
varannan gång luft från frånluften.

Genom förförsök och mätningar i samband med mätsystemets uppbyggnad kunde
konstateras att det krävs 45 sekunder för att sugledningarna skall bli helt fria från
gammal luft, vilket sedan har påverkat valet av mätintervallen, se kap 7.

Systemet har kalibrerats med jämna mellanrum med en speciell till mätgivaren
hörande kalibreringsutrustning. Avvikelserna var ringa varför ingen ändring av
mätgivarens egenskaper har behövt genomföras under mätningarnas gång.

4.1.8 Koldioxid

Koldioxidhalten i luften mäts med en mätgivare av fabrikat SenseAir typ 2001
VTd som arbetar enligt "non-dispersive infrared (NDIR)"- teknik, (se Sensair[9]).
Mätning av halten koldioxid sker växelvis i tilluften och frånluften. Systemet
består av två sugledningar, en i tilluften och en i frånluften som via en växelventil
och en pump i koldioxidgivaren för provluften till den kontinuerligt mätande
mätcellen.

Mätcellen har mätområdet från 0 till 2000 ppm enligt tillverkaren. Mätfelet vid
1620 ppm uppges vara ±2%. Givaren ger ett digitalt värde på en display. Det
värdet samlas sedan in med hjälp av mätsystemet och mätprogrammet.
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4.1.9 Formaldehyd och flyktiga organiska ämnen

Mätning av formaldehyd och flyktiga organiska ämnen har skett med en Innova
Multigasmonitor 1312 som inhyrdes från Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid
Universitetssjukhuset i Örebro (YMK). Flyktiga organiska ämnen mäts ofta som
totala mängden flyktiga organiska ämnen i toluenekvivalenter och i enheten ppm.
Mätprincipen för detektering är enligt PAS-principen, ”Photo Acoustic
Spectroscopy”, med ett speciellt TVOC-filter. Mätvärdena benämns här TVOCpas -

 to eller bara TVOCpas. I löpande text även enbart som TVOC. Formaldehyd mäts
på samma sätt med ett speciellt formaldehydfilter. Mätvärdena benämns här FAD.

Innova Multigasmonitor inkopplades med en slang mellan CO2-givaren och
växelventilen. Multigasmonitorn har en egen pump för att förse mätinstrumentet
med luft.

YMK har utförliga rutiner, som är ackrediterade av SWEDAC enligt
SS EN ISO/IEC 17025[11] för handhavande av mätinstrumentet.

Mätosäkerheten framgår av felkalkylen, bilaga 2.

4.1.10 Styrning lampor

Lampor styrdes med vanliga timers. Normalt var tillslag kl 0600 och frånslag kl
1800. Under hela tiden mättes belysningen, varför viss belysning från närliggande
lampor och dagsljus kunde registreras. Detta gäller både i mätboxen och
renrummet.

I renrummet slog lysrören på kl 0600, kl 1100 slogs växtlamporna också på och kl
1800 stängdes både lysrör och växtlamporna av.

4.2 Noggrannhet, kalibrering

4.2.1 Temperaturmätning

Kontroll och ev kalibrering av temperaturgivarna skedde vid start av mätserie och
slut av mätserie och/eller flytt av mätutrustning. Kontrollen utfördes genom att
placera givarna i en luftström tillsammans med en referenstermometer. Givarna
gav aldrig större avvikelse än ±0,1o C från varandra och nivåskillnaden mot
referenstermometern var ringa. Inga åtgärder har vidtagits pga avvikelserna.
Temperaturnivån användes för att beräkna vattenångans mättnadstryck. Det
viktigaste är att de visar så liten differens som möjligt vid denna kontroll, se
felkalkylen.
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4.2.2. Relativ ånghaltsmätning

Kontroll och ev kalibrering sker vid start av mätserie och slut av mätserie och flytt
av mätutrustning. Kontrollen utfördes genom att placera givarna i en känd
luftström tillsammans med en referens, en Aβmannpsykrometer. Givarna gav
aldrig större avvikelse än ±0,5%RF från varandra. Inga åtgärder har vidtagits pga
dessa avvikelser. Relativa ånghaltsnivån används tillsammans med
temperaturnivån att bestämma vattenångkvoten.

4.2.3 Luftflödesmätning

Kontroll av den egenkonstruerade volymflödesgivaren gjordes vid två tillfällen
och när mätboxen flyttades. Volymflödet låg hela tiden inom 5% av det med
referensgivaren injusterade värdet. Inga åtgärder har vidtagits pga dessa
avvikelser.

4.2.4 Koldioxidmätning

Kontroll gjordes två gånger vid mätboxmätningarna mot ett inlånat kalibrerat
mätinstrument. En skillnad på 10 till 15 ppm kunde iakttagas. Inlånat
mätinstrument var av samma typ och inga åtgärder har vidtagits då beräkningar
med användande av mätvärden endast sker genom utnyttjande av differenser
uppmätta med samma instrument.

Vid mätningarna i renrummet kontrollerades endast rimligheten i mätningarna
samt att instrumentet kontrollerades mot det inlånade instrumentet när mätgivaren
återkom till mätboxen.

4.2.5 Formaldehydmätning

Jämförelse gjordes mot ett annat Innova-instrument i renrummet. Ingen större
avvikelse kunde registreras.

Jämförelse har också genomförts mellan bestämningen av FADpas med Innova
Multigasmonitor och FADHPLC bestämd genom provtagning på filter och
efterföljande analys med högtycksvätskekromatogafi (HPLC). I den tomma
mätboxen, efter renrumsmätningarna, tillfördes en liten mängd formaldehyd på ett
papper, en fläkt blandade luften i den tillslutna mätboxen och mätning sker
samtidigt med Innova och provtagning på filter av formaldehyd. Resultatet
framgår av figur 4.6.
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Figur 4.6 Jämförelse mätning mellan formaldehyd mätt som FADpas ( 74,3=
pasFADC

)
) och

mät som FADHPLC. ( 76,3C
HPLCFAD =

)
), medel av två mätrör. Medelvärdet av

FADpas i figuren är det aritmitriska medelvärdet utritat under hela mättiden.

Av figuren ovan framgår att medelvärdet på FADpas är 3,74 och motsvarande
provning enligt FADHPLC framgår av tabellen nedan:

Tabell 4.1 Sammanställning av mätning enligt Högtrycksvätskekromatografi (HPLC) av
formaldehydmätning i mätboxen. Mätutvärderingen är gjord av Yrkes- och
miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro, se i bilaga 5.

Provet märkt µg prov-1 mg m-3

06955 t v 16,4±1,3 3,73±0,56
06956 t h 16,0±1,3 3,81±0,57

Av bilaga 5 framgår hela analysrapporten 43403 från Yrkes- och miljömedicinska
kliniken Universitetssjukhuset Örebro.

Kontrollen har visat att inga korrigeringar har behövt vidtagas.

4.2.6 Mätning av flyktiga organiska ämnen

Jämförelser har gjordes mot ett annat Innova Multigasmonitor-instrument i
renrummet. Ingen större avvikelse kunde registreras.

Jämförelser har också genomförts mellan TVOCpas och TVOCGS/MS

Gaskormatografi-masspektromateri (GS/MS). I den senare metoden insamlades
gasprover med hjälp av ett adsorbentrör, sk Tenax-rör. Resultaten skiljer sig
markant åt och TVOCpas är 4-20 gånger större än TVOCGS/MS mätningarnas
värden. Anledningen till skillnaden diskuteras i kapitel 9 och 10.
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5 MÄTKAMRARNA

Mätning av emissionskällor och emissionssänkor har skett i två typer av
mätkammare. Den ena mätkammaren, är en mätbox som byggts vid Institutionen
för teknik, Örebro universitet, kallad mätbox. Den andra mätkammaren är det sk
renrummet som finns vid Institutionen för installationsteknik, Chalmers tekniska
högskola, Göteborg, kallad renrummet, se Afshari[1] och Ekberg[2]. Mätkamrarna
och utrustning beskrivs nedan samt hur och med vad tillförsel av olika gaser skett.

5.1 Mätbox

För en tillförlitlig kvantitativ bestämning av enskilda växters egenskaper med
avseende på absorption och emission av olika gaser, krävs bland annat en väl
definierad provmiljö, som möjliggör mätning av även små förändringar av
gaskoncentrationer i den luft som omger växten. För detta ändamål har en mätbox
byggts vid Institutionen för teknik, Örebro Universitet.

En enda plantas inverkan på luften är relativt liten, dvs det rör sig om små
koncentrationsförändringar. Det är då viktigt att den mätbox i vilken mätningarna
sker varken avger gaser eller absorberar gaser av det slag som studeras. Detta
kräver bland annat att boxen är byggd av material som vare sig emitterar eller
absorberar gaser (i det ideala fallet). Det är i verkligheten nödvändigt att försöka
minimera emissionen och absorptionen.

Mätboxen är utförd som ett rum på 0,54 m3 volym, se figur 5.1. Boxens botten,
tak och tre av sidorna är av glas.

Den fjärde sidan är av rostfritt material (EN10088 2B). På denna sida finns
rostfria mätstosar med uttag för givare monterade med rostfria skruvar och
muttrar.

Glasen och den rostfria plåten är fästade inifrån mot en aluminiumram. Tätning
mellan ram väggar, golv och tak ha skett med Silicon, som dock applicerats så att
den mot boxens insida exponerade Siliconarean blir mycket liten.
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Figur 5.1 Mätboxen och de mätstosar som fästs i mätboxens plåtsida. Till höger foto av
mätboxen med den rostfria väggen på den bakre högra sidan. Foto Tore Käck

5.1.1 Mätboxens inverkan på gaser

Mätning av bakgrundsvärden för den tomma mätboxen har genomförts med syfte
att kontrollera att mätboxen och tillhörande mätutrustning (slangar, ventiler
mellan mätbox och mätinstrument ) inte påverkade mätningarna. Följande
mätningar utfördes:

1 Kontroll av hur lång tid det tar för slangarna att bli tömda på gammal luft
när ventilen slagit om.

2 Kontroll av att slangarna inte själva är en sänka eller källa för de gaser som
används.

3 Kontroll av att mätboxen inklusive mätutrustning inte är en källa eller sänka
för de gaser som används.

4 Kalibrering av mätutrustning.

Syftet med punkt 1 ovan är att ta reda på hur lång tid det måste gå mellan att
ventilen slår om från mätning i tilluften till mätning i frånluften och vice versa.
Denna tid måste vara känd för att man skall kunna ställa in tiden mellan
mätningarna för att få ett representativt gasprov i slangen. Ett representativt
gasprov får inte innehålla en blandning av gas från det gamla ventilläget och gas
från det nya ventilläget. Mätningarna utfördes dels med koldioxid enbart och dels
med formaldehyd enbart. I figur 5.2 visas exempel på mätning vid ventilomslag
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och koldioxid som gas. Mätningen började med att gas tillfördes direkt i
kammaren. Gasen blandades väl med luften i kammaren.
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Figur 5.2 Resultatet av mätning av omställningstid för gasutbyte i slangar från till- och
frånluften till mätutrustningen. Av mätgrafen framgår att det behövs mellan 40
och 50 sekunder för att byta gas i slangarna. Den valda tiden är 43 sek.

Vid starten av mätningarna tillfördes en liten mängd koldioxid med slang genom
tilluftsintaget in i mätboxen. Genom att kontinuerligt mäta gaskoncentrationen och
alternerande mäta i tilluften och sedan ställa om ventilen och mäta i frånluften fem
gånger, erhölls i figur 5.2 visade grafen. Bakgrundsnivån i laboratorielokalen med
avseende på koldioxiden låg något under 500 ppm. I detta fall är tiden mellan
ventilomslagen vald till 43 sek. Efter dessa 43 sek är slangarna tömda på gammal
gas, vilket framgår av att tilluftsnivån går mot bakgrundsnivån och att
frånluftsnivån går mot mätboxens nivå. Nivån i frånluften varierar som ett typiskt
utspädningsförlopp.

Med denna mätning som underlag och då slangarna aldrig byttes ut så användes
för säkerhets skull två minuter som minsta tid mellan ventilomslag från tilluft till
frånluft och vice versa. Ventilomslagets intervall får ej vara för långt vid
utvärdering av mätningarna för då kommer de finita differenssamband som
används att ge felaktiga utvärderingar, se avsnitt 7 och bilaga 3.

Slangarnas egenskaper som eventuell gassänka eller gaskälla undersöktes genom
att mäta dels med och utan slangar. Givaren eller mätinstrumentet monterades
under viss tid så att det kunde mäta utan slang och sedan monterades slangarna på.
Så skedde under fyra stycken 15 minuters mätningar. Vid dessa mätningar fanns
inte något som kunde noteras som bidrag från slangarna.

Punkt 3 ovan, mätboxens inverkan på gaserna, kontrollerades genom att
genomföra en försöksserie i en tom nystädad mätbox och sedan slumpmässigt med
en timmes intervall tillföra koldioxid, formaldehyd och ”Stridhs-blandning” i tre
olika koncentrationsnivåer. ”Stridhs-blandning” är en blandning innehållande
olika flyktiga organiska ämnen, se avsnitt 5.3.3, som används för att tillföra
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konstgjord kontorslukt. Förändringarna av halterna för koldioxid-, formaldehyd
och totala mängden flyktiga organiska ämnen uppmättes med den tilltänkta
mätutrustningen. Mätordningen bestämdes genom en slumpmetod. Mätordning
och mätförutsättningar framgår av tabell 5.1.

Tabell 5.1 Mätserie för kontroll av mätboxen och tillhörande mätutrustning som potentiell
källa eller sänka för använda gaser. Mätordningen är framtagen slumpvis, och
datorprogrammet Modde 5.0, se Eriksson mfl[3], har använts för att genomföra
försöksordningen.

Tillförd mängdFörsök
nummer

Försök
namn

Mät-
ordning

CO2 FAD Stridhs-
blandning

0 N0 0 600 Inget Inget

11 N11 1 1050 medel Medel

2 N2 2 1500 Inget Inget

1 N1 3 600 Inget Inget

3 N3 4 600 Max Inget

4 N4 5 1500 Max Inget

5 N5 6 600 Inget Max

7 N7 7 600 Max Max

10 N10 8 1050 medel Medel

6 N6 9 1500 Inget Max

9 N9 10 1050 medel Medel

8 N8 11 1500 Max Max

12 N12 12 600 Inget Inget

För att säkerställa att den rengjorda mätboxen inte förändrar egenskaperna vid
kontaminering av koldioxid, formaldehyd och Stridhs-blandning, har försök N0
och N12 lagts till. Försök N0 är tom mätbox utan någon tillförsel och körs först.
Försök N12 är ett identiskt försök som N0 men körs sist för att se om det finns
någon kvarvarande effekt av kontaminering.

En grafisk tolkning av mätserien i en tredimensionell bild framgår nedan.
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Figur 5.3 Graf av försöksserien i en gaskoncentrationsrymd bestående av koldioxid,
formaldehyd och totala mängden flyktiga ämnen. Med 0 avses bakgrundsnivån
(ingen tillförsel av ämne), med 1 avses maximal tillförsel av ett ämne och 0,5
något värde mellan inget och maximal tillförsel. Punkten 0,0,0 innebär att bara
bakgrundsnivån hos luften in i mätboxen skulle användas. Mätningen enligt
punkterna (0,0,0) och (0,5, 0,5, 0,5) utfördes tre gånger.

Den utrustningen som är till för att styra flödet av de tillförda gaserna är svår att
reglera till ett visst önskat flöde. Däremot, när den en gång är inställd, kommer
den att behålla den inställda nivån. Därför skall tabellen ovan tolkas på följande
sätt.

CO2 Nivån 600 avser ingen tillförsel. Normal nivå i
laborationslokalen är ca 500 - 700 ppm.
Övriga värden avser de riktvärden som man avsåg att ställa in
gaskoncentrationen till.
Mätutrustningen visar kontinuerligt värden så det går justera
flödet något.

Formaldehyd Styrningen sker genom att reglera pumpens flöde på följande
sätt; stänga av pumpen, strypa pumpens flöde till hälften (antal
varv på utloppsventilen) eller ha pumpen i full drift.
Mätutrustningen visar kontinuerligt värden så det går justera
flödet något.

Stridhs-blandning styrs genom att antingen stänga av tillförseln eller också ändra
hastigheten som den motordrivna sprutan trycker ut blandningen
med.

Mätserien ser ut som framgår av figur 5.4:
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Figur 5.4 Gaskoncentrationer under mätning med tom mätbox. För koldioxid visas bara
tilluftskoncentrationen. För flyktiga organiska ämnen och formaldehyd visas
både till och frånluftkoncentrationerna i samma kurva. Man kan på
förstoringarna till höger se att varannan mätning har lägre värde än de bredvid.

Ur genomförda mätningar, (12 mätserier med omkring 33 mätpunkter och totalt
nästan 400 mätetal) har beräknats hur gaskoncentrationerna ändrats. Av dessa
beräkningar har sedan ändringen av koldioxidkoncentration beräknats och hur
ändringen beror av koncentrationen av koldioxid, flyktiga organiska ämnen och
formaldehyd. Med hjälp av de två första huvudkomponenterna kan 80 % av
mätdata förklaras med sambanden nedan. Sambanden för mätboxens egenskaper
som källa/sänka blir då av formen.
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Tabell 5.2 Korrelationsvärden för den första och andra huvudkomponenten vid mätning
av tom mätbox.

R2X R2X(cum)
Total Comp 1 0,467 0,467

Comp 2 0,331 0,798

Samliga mätningar med växter i mätboxen korrigeras med regressionssambanden
för sänkan/källan enligt ovan och i enlighet med vad som framgår av kap 7.

Här i de framräknade sambanden är mängden formaldehyd och mängden flyktiga
organiska ämnen samt ändringarna av dessa (dCFAD och dCVOC) uttryckta i
enheten mg m-3 och koldioxid och dess ändring uttryckt i enheten g m-3.
Sambanden är beräknade inom de områden som anges i tabell 5.3 nedan:
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Tabell 5.3 Maximala och minimala mätvärden för uppmätning av mätboxen som källa och
sänka.

Uppmätta
gaser

CO2 ppm g CO2 m
-3 mg FAD m-3 mg TVOC m-3

Mätvärde Max Min Max Min Max Min Max Min
1775 540 3,5 1,0 1,23 0,09 8,5 4,8

Vid kontrollberäkningar med de framtagna sambanden ovan kan man konstatera
att avvikelserna för koldioxid är mindre än 4 %. För formaldehyd och flyktiga
organiska ämnen kan avvikelsen uppgå till 10% pga mätboxens egenabsorption.
Anledningen till avvikelser antas i första hand bero på att formaldehyd dels är svår
att få jämnt fördelad i luften, dels att formaldehyden är polär och därmed kan ha
högre affinitet även till inerta material som glas och stål. Det framgår klart av
sambanden ovan att formaldehyden även interfererar med halten flyktiga
organiska ämnen. De beräknade koefficienterna i resultatet för formaldehyd och
flyktiga organiska ämnen är ca en tio-potens större, än de för koldioxid vid
beräkning av ändringen på formaldehyd eller flyktiga organiska ämnen. En
sammanställning av observerade maximala förändringar av koncentrationer för
respektive ämne presenteras i tabellen 5.4 nedan.

Tabell 5.4 Maximala och minimala procentuella koncentrationsändringar för de studerade
ämnena, dels ur uppmätta koncentrationer, och dels framräknade ur
regressionssambandet.

Avvikelse g CO2 m
-3 mg FAD m-3 mg TVOC m-3

% Max Min Max Min Max Min
Mätvärde 1,8 -3,4 11,3 -9,7 8,4 -8,9
Regression 0,6 -1,8 3.0 -7,7 1,5 -6,5

Om mätdata och det resulterande framräknade förhållandet för sänka/källa, för en
gas i taget ritas i ett diagram så erhålls graferna enligt figur 5.5. Här är
gaskoncentrationen i tilluften ritad mot den beräknade sänkan/källan.

Av graferna i figur 5.5 kan man se att mätboxen utgör en sänka av respektive gas
vid ökande gaskoncentrationer. Detta är förhållandet för alla gaser.
De redovisade sänkeffekterna kan bero på tre olika men sannolika förklaringar:
1. Mätboxens väggar är inte så inerta som antagits utan gaserna adsorberas

troligen på väggarna.
2. Mätboxen är inte helt tät utan gaserna kan försvinna ut genom skarvarna vid

hörnen.
3. Gaserna kan genomgå kemisk förändring så att de inte kommer att mätas av

instrumenten.

Den senare situationen är relativt osannolik för alla tre gaserna. För att kunna
avgöra om 1) eller 2) är den mest betydande orsaken krävs ytterligare studier.
Sådana studier är inte av nöden påkallade för den fortsatta studien.
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Figur 5.5 Överst koldioxidens förändring och dess beroende av koldioxidkoncentrationen i
tilluften. I mitten mätdata för formaldehyd och dess förändring med
koncentrationen, nederst mätdata för totala mängden flyktiga organiska ämnen
och dess förändring med ökad koncentration. Samtliga mätdata avser tom
mätbox.

En linjär analys av mätdata avseende koldioxid sorterade efter tillförsel av inget,
ett eller två andra ämnen ger värdepar för konstanterna A och B enligt tabell 5.5
för de olika situationerna.
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BCAdC COmätboxCO +⋅=
22 , (5.2)

Där konstanterna är enligt nedan:

Tabell 5.5 Värden på konstanter A och B till en linjär anpassning av mätdata till
koldioxidkoncentrationen för mätboxen.

Tillförsel av A B R2

CO2 -0,0079 0,0034 0,35
CO2 och FAD -0,034 0,037 0,66
CO2 och Stridhs-blandning -0,028 0,022 0,57
CO2, FAD och Stridhs-blandning -0,024 0,025 0,52

Av tabellen 5.5 ovan kan man se att bara tillförsel av koldioxid till mätboxen inte
medför nämnvärda förändringar av koldioxidkoncentrationen. Tillförs form-
aldehyd så ändras konstant A med en faktor 4. Tillförs Stridhs-blandning till luften
så ändras konstant A för koldioxidkoncentrationen med en faktor 3. Så sker också
om både formaldehyd och Stridhs-blandning tillförs.

Detta styrker att det i mätboxen och tillhörande mätutrustning finns någon form av
sänka som ändrar koldioxidnivån. Ändringen vid bara tillförsel av koldioxid är
marginell medan sänkan ökar när formaldehyd och Stridhs-blandning tillförs.

Sammanfattning mätboxen

Bakgrundsegenskaperna för mätboxen och tillhörande mätutrustning har
undersökts. Mätningarna avser hur länge man skall behöva suga i mätslangarna för
att veta att man erhåller rätt luft vid ventillägesändring. Vidare har studien givit
värden på tillförda gaskoncentrationers inverkan på mätresultatet för mätboxen
och tillhörande mätutrustning.

Mätboxen har viss påverkan på nivåerna av koldioxid. Ändringen kan uppgå till
3%. Påverkan för formaldehyd och flyktiga organiska ämnen kan uppgå till 10%.
Vid senare beräkningar av den faktiska koncentrationen i mätboxen tar man
genom beräkningarna hänsyn till dessa sänkeffekter genom att använda
regressionssamband enligt tabell 5.5.
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Figur 5.6 Beräkningsprincipen att korrigera för mätboxens påverkan.

5.1.2 Mätning av skottets inverkan på luftkvaliteten

För att särskilja effekten av krukan från effekten av skottets egenskaper när det
gäller deras påverkan på luftkvaliteten måste effekten av krukan avskiljas från
skottet genom några separata mätningar.

Skottets nedre del och krukan avskärmades med en plastpåse. Stammens
genomföring till plastpåsen tätades noga. I plastpåsen infördes ett rör som ansluts
till en egen tilluftfläkt. Anslutningsrör och plastpåse tätades. I samma rör infördes
ett mindre rör som användes som frånluftsrör. Även anslutningen mot detta rör
tätades. Bägge rören leddes ut genom en av mätstosarna. Luften till ventilationen
av krukan och rotskottet hämtades och avlämnade utanför mätboxen. Genom
fläkten får plastpåsen övertryck och det säkerställer att inte plastpåsen imploderar
så att den inte kan ventileras. Tätningarna undersöktes med hjälp av
rökgasampuller och koldioxid för att säkerställa gastätningen. På detta sätt kunde
samma mätutrustning användas för att bestämma skottets inverkan på
luftkvaliteten. Se figur 5.7.
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Figur 5.7 Genom att avskärma krukan och ge den en egen ventilation så kan skottets
inverkan på luftkvaliteten mätas och beräknas. Rören till plastpåsen drogs
genom den ena mätstosen. Växten på bilden har inget med mätningarna att
göra utan visar bara principen.

5.2 Renrum

Renrummets utformning och egenskaper har beskrivits utförligt av Afshari[1] och
Ekberg[2]. Renrummet ingår i Institutionens för installationsteknik
standardutrustning för noggrann bestämning av hur olika provobjekt påverkar
innehållet av gaser och partiklar i omgivande luft. Kammaren har en volym på
drygt 19 m3. Därmed tillåter den studier av relativt stora provobjekt eller ett större
antal mindre objekt, som i det här fallet ett antal plantor. (Figur 5.8).

Renrummet är specialbyggt av rostfritt material för att minimera risken för
störande emissioner från de material som rummet består av. Tilluften är effektivt
renad från såväl gasformiga som partikelformiga föroreningar. Högsta möjliga
täthet har eftersträvats för att minimera risken för tillförsel av föroreningar genom
inläckande luft.

Det finns även utrustning för värmning och befuktning av tilluften, dvs det går att
hålla en stabil temperaturnivå och en stabil relativ ånghalt i luften in i rummet.
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Figur 5.8 Renrummet på Institutionen för installationsteknik Chalmers Tekniska Högskola.
Bilden finns vid renrummet. Källa CTH/Installationsteknik

Även om det är viktigt att temperatur och fuktighet kan styras, är renrummets
specifika egenskap den höga renhetsnivån i rummet, vilket gör det möjligt att med
god säkerhet mäta även relativt små förändringar av luftens innehåll av
specificerade gaser. Rummet, den för rummet utvecklade mätmetodiken och den
mätutrustning som ingår gör det möjligt att med god tillförlitlighet fånga upp
emissioner eller mäta adsoptioner som ger koncentrationsförändringar av
storleksordningen mindre än 1 ppm.

Afshari[1] har studerat renrummets egenskaper ingående bla beträffande
flödesbalans, luftflöden och omblandning av luften i rummet. Detta arbetet ger en
god teknisk information om hur renrummet fungerar och vad användaren bör
säkerställa innan användandet.

Nedan beskrivs vad som i detta arbete genomförts för att säkerställa så små
mätosäkerheter som möjligt.

5.2.1 Läckluftflöde

I renrummet finns möjlighet att mäta luftflöde i frånluften. Det finns också
möjlighet att mäta trycket mellan renrummet och omgivningen. Denna möjlighet
har använts för att bestämma vilket tryck rummet har samt att bestämma hur
mycket rummet läcker. De här aktuella mätningarna utfördes utan HEPA-filter, då
enbart gaser skulles studeras och HEPA-filtren kunde möjligen fungera som
adsorbenter.
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Vid platsen för HEPA-filtret monterades i stället utrustningen för att tillföra
koldioxid, formaldehyd och Stridhs-blandning. Detta innebar att tryckfallet över
HEPA filtret försvann och själva renrummet fick ett något större övertryck. Vid
dessa mätningar konstaterades att rummet har övertryck. Det innebär att luft läcker
ut ur rummet.

Luftläckaget var betydande och mättes upp genom att till rummet föra koldioxid
och mäta avklingningen av halten koldioxid. Parallellt mättes luftflödet i
frånluftkanalen, där det finns en kalibrerad flödesmätare.

Figur 5.9 Läckluftsflödet vid olika övertryck i renrummet. Afshari avser mätningar 1998
och är i några punkter utlästa ur Afshari[1]. Larsson avser mätningar 2002 utan
HEPA-filter i tilluftsaggregatet.

Rummet läcker betydligt mer utan HEPA-filter, se figur 5.9. Det finns flera
orsaker till detta. I rummet finns ett flertal rör med avstängningsventiler som är
avsedda att leda ut kablar från givare i renrummet till mätutrustningen utanför
renrummet. Samtliga dessa genomföringar har utnyttjats vid aktuella mätningar
och ventilerna kunde därmed inte stängas, utan stosar och rören med kablarna
tejpades igen. Gummitätningar i dörrar och mellan andra delar av kammaren var
torra. Läckage från rummet dessa vägar kunde inte uteslutas.
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5.2.2 Temperatur, relativ ånghalt, belysningsstorheter och 
slangmätning

Tillförsel CO2,
FAD och
Stridhs-
blandning

Mätning
CO2, FAD
och TVOC

Mätning
Temperatur,
relativa fuktighet
och belysning

MätslangarMätslangar

Växelventil
och pump

Kabelrör

Figur 5.10 Renrummet på Institutionen för installationsteknik, Chalmers Tekniska
Högskola, med beskrivning av den mätutrustning som används i detta arbete.
Originalbilden finns vid renrummet. Fritt efter CTH/Installationsteknik

Samma utrustning som användes för mätningar i mätboxen har flyttats och
används även i renrummet. För att minimera förändringar och undvika tillskott av
föroreningar har mätutrustningen i möjligaste mån inte kopplats från
mätinsamlingssystemen vid transporten mellan Örebro och Göteborg. Här mäts
liksom för mätboxen temperatur, relativa ånghalten och belysningsnivåer.

Temperaturgivarna och givarna för relativ ånghalt kontrollerades dels genom
parallella mätningar på samma ställe, och dels genom en jämförelse med
institutionens egna normaler. Jämförelsen genomfördes både före och efter att
kablarna demonterats och förlängts och på nytt dragit in genom kabelrören genom
renrumsväggen.

Givarna för belysningsintensitet kontrollerades genom att montera upp dem där de
skulle vara och dra de befintliga korta kablarna genom dörren till mätdatorn. En
fast lampa som varit tänd en halvtimme så att den var uppvärmd och inte ändrade
ljusintensitet användes som ljuskälla. Belysningsvärden mättes upp med
mätdatorn och parallellt genomfördes mätningar med en luxmeter som referens.

Kablarna demonterades och drogs en ny väg genom kabelrören in i renrummet och
en likadan mätning utfördes.

Den nya mätningen jämfördes med de förra mätningarna och samma värden
erhölls. Ingen nämnvärd avvikelse som behövde korrigeras konstaterades.
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Mätutrustningen för det tre gasblandningarna koldioxid, formaldehyd och flyktiga
organiska ämnen var densamma som för mätboxen. Kontrollmätningarna för
renrummet utfördes på samma sätt som för mätboxen tidigare.

Tiden för att tömma slangarna mättes igen genom att tillföra en gaspuls. Inloppet
till en mätslang, som har varit en längre tid i omgivningskoncentration 420 ppm,
stoppas snabbt in i en plastpåse med 890 ppm koldioxid. Därefter mäts
koldioxidkoncentrationen med givaren och tiden noteras vid varje mätning. En
graf enligt figur 5.11 erhålls som resultat av mätningarna.

Mätning av renblåsning i slang, frånluft CTH

0,000

0,250

0,500

0,750

1,000

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00
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ppm %

Figur 5.11 Mätning av relativa koncentrationsändringen vid mätgivare vid ändring från
420 till 890 ppm koldioxid. Efter ca 2 minuter är koncentrationen upp i 100%.
Det tar sålunda cirka två minuter för luften att bytas ut i mätslangen.

Aktuella slangar var 2 mm i diameter och av teflon. Av figuren ovan innebär det
att man minst måste ha 2 minuter mellan ventillägesändringarna.

Flödet i slangarna är mätta genom den tid det tar för att tömma en plastpåse med
känd volym. Beräkning ger att strömningen i mätslangarna är laminär, men
diffusionen i gasen vinkelrätt strömriktningen gör att gasen kommer ett bli
"omblandad". Se tex Jensen[4] som beskriver mätslangar och Schulz[6] som anger
diffusionskonstanter för olika gaser. Tidssteget vid mätning måste således minst
vara 2 minuter.

5.2.3 Renrummets inverkan på gaser

Genom att i en mätserie mäta koncentrationerna av gaserna koldioxid,
formaldehyd och totala mängden flyktiga organiska ämnen för det tomma
renrummet med alla utrustning erhålles en bakgrundsmätning för renrummet på
motsvarande sätt som för mätboxen. Genom de uppmätta koncentrationerna och
beräkningar på motsvarande sätt som visats för mätboxen kan renrummets
samband mellan tilluftkoncentrationen och källan/sänkan bestämmas. Samma
metod, som för mätboxen, att slumpmässigt tillföra gaser har använts.
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Nedan redovisas resultatet av mätserien som uppmätta tilluftkoncentrationer i ett
tomt renrum.

Tomt renrum 
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Figur 5.12 De olika driftsfallen vid slumpvis gastillförsel för beräkning av sänka eller källa
för vissa gaser i renrummet.

Mätserien är styrd så att den skall börja och sluta på nivåer som skall motsvara
noll tillförsel av alla ämnen.

Driftsfallen innefattar slumpvis tillförsel av gaser eller inte tillförsel av gaser.
Driftsfallen är minst 2,5 timmar långa. Koldioxid har varit svår att styra så att en
konstant nivå erhållits. Tillförseln av TVOC har skett genom att i luftströmmen
värma bort Stridhs-blandning. Av figuren ovan kan utläsas att om man tillför
formaldehyd så ökar även TVOC-nivån. I mätningen av TVOC med ett PAS-
instrument ingår även interferens av formaldehyd.

Ur en multiregression av mätdata har sambanden mellan tilluftskoncentrationer
och ändringen erhållits enligt:
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I sambandet ovan är koldioxid i enheten g CO2 m
-3, formaldehyd och flyktiga

organiska ämnen i enheten mg FAD m-3 respektive mg TVOC m-3.

Om sambandet ovan används för att beräkna procentuella skillnaden mellan
beräknade och uppmäta värden så erhålls tabellen nedan.
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Tabell 5.6 Renrummets källa/sänka av gaserna koldioxid, formaldehyd, TVOC i procent
av tillförd koncentration. Till vänster i tabellen ges tillförd koncentration. Till
höger i tabellen ges procentuell ändring av den tillförda koncentrationen.
Maximala sänkningen av koncentrationen för formaldehyd är 1,13 % - då ingen
tillförsel av koldioxid- eller formaldehyd sker. Maximala källan av formaldehyd
är 0,31% då enbart maximal tillförsel av koldioxid sker.

CO2 CO2 FAD TVOC dCO2 dFAD dTVOC

ppm g m-3 mg m-3 mg m-3 % % %

400 0,73 0,09 3,5 -0,01 0,02 -0,03

1800 3,29 0,09 3,5 -0,03 0,31 0,30

400 0,73 1,51 3,5 0,01 -0,03 -0,13

1800 3,29 1,51 3,5 -0,02 -0,01 0,20

400 0,73 0,09 21,8 0,12 -1,13 -0,08

1800 3,29 0,09 21,8 0,00 -0,84 -0,03

400 0,73 1,51 21,8 0,14 -0,09 -0,09

1800 3,29 1,51 21,8 0,01 -0,08 -0,04

min -0,03 -1,13 -0,13

max 0,14 0,31 0,30

Av tabell 5.6 framgår att renrummet i stort sätt inte påverkar mätresultaten, då
källan eller sänkan av gaserna i renrummet är nästan noll. Noteras kan dock att vid
tillförsel av Stridhs-blandning blir rummet en liten koldioxidkälla. Beräknas
ändringen för medelkoncentrationen av alla gaser så erhålls naturligtvis värden
inom max- och minvärdena ovan.

Maximal ändring av koldioxidkoncentrationen erhålls vid bakgrundsnivån av
koldioxid och maximal tillförsel av både formaldehyd och TVOC.

Maximal ändring av formaldehyd erhålls vid driftfallet med maximal tillförsel av
TVOC och ingen tillförsel av koldioxid och formaldehyd.

Maximal ändring av TVOC inträffar vid maximal tillförsel av koldioxid och ingen
tillförsel av formaldehyd och TVOC.

5.3 Tillförsel av koldioxid, formaldehyd och TVOC

Principen för både mätboxen och renrummet har varit att kunna mäta vad som
tillförs och vad som kommer ut. Ur detta har sedan egenskaper för mätkamrarna
och växterna kunnat beräknas. Nedan visas principen som använts för att
säkerställa att de tillförda gaserna i tilluften är väl omblandade innan de mäts.
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       Tilluft                                                                                   FrånluftMätkammare
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Figur 5.13 Principen att tillföra gaser före mätning av gaskoncentrationer

Nivåerna av gaser innan blandningsboxen är inte noll utan har den
bakgrundskoncentration som finns i utrymmet där luften till blandningsboxen
hämtas. För att säkerställa att man kan mäta gaskoncentrationerna i tilluften
korrekt krävs att gasen blandas väl med övriga tilluften innan gasen når mätuttaget
för gasmätningen. Denna omblandning har säkerställts genom dels en
blandningsbox och dels en förminskning innan raksträcka mellan
blandningsboxen och mätuttaget för gaskoncentrationer i tilluften.

I utrymmet för HEPA-filtret placerades utrustning för tillförsel av gaser. I den
förminskning av area som finns efter utrummet för HEPA-filtret, mot den kanal
som leder till renrummet, erhölls god omblandning av gaserna. Testning av
blandningen gjordes med koldioxidgivaren och en mycket kort mätslang.
Mätslangens intag flyttades i kanalen och ingen större koncentrationsändring
noterades.

5.3.1 Tillförsel av koldioxid

Den använda koldioxiden är levererad på 50-kilos tub och är sådan som används
vid skyddsgassvetsning. Inga ytterligare specifika krav på renhet har behövts.
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Luft till blandningsbox Luft till mätkammare

BlandningsboxGastub med
CO2

Reglerventil
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Mätslang för
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Figur 5.14 Principen för att tillföra koldioxid i blandningsbox. Koldioxid tillförs med hjälp av
en gastub, en reglerventil samt en slang till blandningsboxen. Styrning av
mängden koldioxid sker manuellt med reglerventilen

I mätboxen tillfördes koldioxid med hjälp av en slang som mynnar ut i en
blandningsbox en bit uppströms uttaget för mätning av koldioxidnivån i tilluften. I
renrummet tillfördes koldioxiden efter kolfiltret och koldioxiden blev omblandad i
tilluftkanalen.

Spruta och utrustning
att trycka på sprutan
för att tillföra Stridhs-
blandning.

Flaska med
FAD-lösning

Rör med fläkt

Uppvärmd
glasskiva

Slang för CO2-
tillförsel

Figur 5.15 Istället för HEPA-filtret till renrummet monterades en glasskiva med utrustning
att tillföra gaser. Den uppvärmda glasskivan används för att förånga Stridhs-
blandning.
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5.3.2 Tillförsel av formaldehyd

Vanligen löses formaldehyd i andra ämnen. För att inte få påverkan vid mätningen
av flyktiga organiska ämnen och av dessa ämnen i formaldehydlösningen, valdes
en typ av formaldehyd som är löst i vatten och fosfat. Den formaldehyd som
användes var 10 v/v % , buffrat med fosfat (40mmol/l).

Formaldehydflaskan placerades i blandningsboxen. Till flaskan kopplades en
slang som låg i formaldehydlösningen och en luftpump. Pumpen pumpar en del av
tilluften genom formaldehydlösningen. Den tillförda luften gör att formaldehyd
avdunstar. Den avdunstade formaldehyden tillförs mätkamrarna via en öppning i
flaskan. Mätning av formaldehydnivån sker nedströms blandningskammaren och
på samma ställe som för koldioxiden, se figur 5.16.

Luft till blandningsbox Luft till mätkammare

Blandningsbox
Luftpump Kärl med FAD

Slang

Mätslang för
gaser

Figur 5.16 Principen för att tillföra formaldehyd. En luftpump leder luft till formaldehyd-
lösningen. Luften bubblar genom formaldehyd-lösningen så att formaldehyd
tillförds till blandningsboxen. Styrning av mängden formaldehyd sker manuellt
genom strypning av luftpumpen.

Genom att ändra pumpflöde kunde koncentrationen av formaldehyd styras
någorlunda. Svårigheter att styra berodde på pumpens styrmöjligheter samt att
formaldehyd-koncentrationen i flaskan minskade med tiden på grund av
utarmning av den ursprungliga lösningen.

Samma princip för generering av formaldehyd användes även i renrummet, men
där kopplades  formaldehydflaskan till ett ”bypass”-rör med en fläkt i som i sin tur
var ansluten till blandningsboxen. Se figur 5.15.

Koncentrationen av den tillförda formaldehyden mättes i tilluftskanalen. Att
formaldehyden är homogen i luften och att luften är väl omblandad kontrollerades
genom mätning av koncentrationen på olika platser i tilluftkanalens tvärsnitt, men
också i dess längdriktning.

Formaldehyd är ett mycket lättflyktigt organiskt ämne, se Stridh[7], dvs VVOC.
Det mäts dels som ppm formaldehyd, och dels som ett bidrag som visar sig ingå
även i TVOC då det aktuella mätinstrumentet används för mätningar enligt
TVOCpas metoden.
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5.3.3 Tillförsel av TVOC

Man kan vid studier i litteraturen notera, att många flyktiga organiska ämnen
förekommer i lokaler med mänsklig aktivitet. För att simulera luft bemängd med
flyktiga organiska ämnen från mänsklig aktivitet kan man välja en stor mängd
ämnen som ingår i den omgivande luften.

Mølhave mfl[5] beskriver en blandning med 22 olika ämnen sk MIX 22, som är
validerad och avsedd att användas för sådana simuleringar.

MIX 22 har i vissa tillämpningar ansetts innehålla för många ämnen. Därför har en
ny blandning tagits fram. Den nya blandningen valdes genom en selektering av
ämnen ur MIX 22-blandningen samt tillägg av vanliga ämnen som finns i
vattenbaserade lim- och färgsystem och kosmetiska produkter. Reduceringen i
detta fall har gjorts för att minska antalet ämnen och för att lätt kunna blanda till
en ny lösning. Dessutom kan man få bättre kontroll över de tillförda ämnena med
konventionell analysteknik (GC/MS). Den nya blandningen benämns här
Stridhs-blandning6. Den innehåller de i tabellen nedan redovisade viktsprocenten.
Ämnena är vanligen uppmätta i inneluft och finns i stort sett med i ovan nämnda
MIX 22.

Stridhs-blandning beskrevs först med ett recept med ingående ämnen och deras
viktsprocent. Sedan blandades ca 1 dl av denna blandning till och då erhölls en
viss viktsprocentskillnad. Se tabell 5.7.

Tabell 5.7 Ingående ämnen i Stridhs-blandning
Ämne i Stridhs-blandning Önskad Använd

vikts % vikts %
Dekan 30 26,6
Toluen 22 22,7
Nonanal 5 6,7
2-etylhexanol 10 10,0
α-pinen 15 13,2
2-butoxyetanol 15 16,2
Dietylflatat 3 4,4
Summa % 100 100

Blandningen tillfördes kontinuerligt med hjälp av en motordriven spruta. Den
tillförda mängden värmdes upp och tilläts kokande blanda sig med
tilluftsströmmen. Se figur 5.17.

                                                
6 Stridhs-blandning har döpts efter Göran Stridh. Stridh har hjälpt till att dels komponera receptet
dels utfört själva blandningen.
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Figur 5.17 Blandningsboxen tillförs luft. Tillförsel av Stridhs-blandning sker med hjälp av
en spruta som kontinuerligt trycker ut en liten mängd vätska. Vätskan värms
upp och avdunstar. Luften i blandningsboxen tillförs då en viss mängd Stridhs-
blandning. Den kontaminerade luften går sedan in i mätboxen. I renrummet
fanns sprutan på utsidan och kanylen gick genom ett hål i glasväggen.

Kanylen låg mot en uppvärmd glasskiva. Glasskivan hade en temperatur omkring
250o C.

I mätboxen låg all utrustning i blandningsboxen före mätboxen. I renrummet låg
tryckanordningen och sprutan utanför kanalväggen vid platsen för det
bortmonterade HEPA-filtret. Kanylen gick genom en tejp och genom ett hål i
glasväggen till det uppvärmda glasfatet.

Styrning av mängden Stridhs-blandning skedde genom att öka eller sänka
hastigheten på intryckningen av sprutan. Troligen avdunstade inte alla ämnen
fullständigt omedelbart. Vidare tryckte inte kanylen med en konstant hastighet
utan den kunde ibland få något varierande tryckhastighet.

Den mängd flyktiga organiska ämnen som mättes i tilluften är summan av de
ämnen:
•  som kommer till blandningsboxen
•  som ev kommer från utrustning i blandningsboxen
•  samt de som tillförs i blandningsboxen.

Flyktiga organiska ämnen som kommer från utrustningen i blandningsboxen kan
bl a vara de som kommer från utrustningen som trycker ihop kanylen då den är av
plast samt från värmeelementet och blandningsboxen. Den senare är också av
plast. Mätning av alla storheter sker efter blandningsboxen. Vid de tillfällen som
formaldehyd inte tillfördes var formaldehydbehållaren ersatt av en blindflaska av
samma typ och utan vätska. All övrig utrustning fanns kvar.

Vid mätningarna i renrummet fanns det ett kolfilter monterat uppströms den plats
där Stridhs-blandning tillfördes. Detta innebär att de enda flyktiga organiska
ämnen som tillförs kammaren finns nedströms kolfiltret.
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5.4 Diskussion

Den enda problemet i den försöksuppställning som utnyttjats, är läckaget som
erhölls i renrummet. Att renrummet läcker ut luft påverkar bara bestämningen av
det volymflöde som skall användas vid beräkningarna. Därför har en noggrannare
flödesbalans gjorts.

Det har varit svårt att styra koldioxidflödet, men efter en labil inledande fas har
värdena inte pendlat utan sakta glidit från ett läge till ett annat. Endast då man
ändrade kontrollventilens läge kunde det bli plötsliga nivåändringar. Se figur 5.4.

Tillförseln av formaldehyd har fungerat utmärkt. Då pumpen är placerad i
kanalsystemet, så har detta inte lett till några problem, med att pumpen arbetade
under en aktuellt tryckdifferens.

Tillförseln av Stridhs-blandning fungerade också bra. Enda nackdelen har varit att
sprutan hade begränsad volym. Vätskan i sprutan räckte endast 1 dygn. Tillförseln
kunde oftast ske utan större pendlingar.
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6 AREABESTÄMNING AV VÄXTER

6.1 Krukväxtens olika delar

Det finna anledning att införa benämning på olika delar av en krukväxt. Följande
benämning har införts, se även figur 6.1:
•  krukväxt = planta och kruka
•  planta = skott och rötter
•  skott =blad, bladskaft, grenar, blommor och stam över jord
•  rötter = växtdelar som finns under stammen och oftast i jorden
•  grön area = blad, bladskaft7 och andra gröna delar på växten
•  kruka = rötter i jord, jord, vatten, krukkärl, mikrofauna och mikroflora

En figur av en krukväxt framgår av figur 6.1.

Krukväxt

Kruka

Krukkärl

Jord, vatten, mikroflora och
mikrofauna

Skott

Blad och gröna
bladskaft

Grenar och stam

Rötter

Övriga
grön
delar

Blommor

Figur 6.1 Figuren visar hur en krukväxt delas in i olika delar.

Man kan dela in krukväxten i många flera olika delar, men det behövs ej för denna
framställning.

6.2 Val av växter

Val av krukväxter

Som nämnts i inledningen finns i litteraturen endast delar av den information som
krävs för att kunna bedöma den verkliga effekten av växter på inomhusklimatet i
vanliga rum. Dock kan man från litteraturen få en bra bild av vilka växter som
skulle kunna vara aktuella, och den ger därmed ett underlag för valet av växter. Se
tex Wolverton[1, 2, 3, 4], Schmitz[5] och Cornojo[6]. Wolverton har i flera skrifter
beskrivet hur han har gjort mätningar på olika växter, men samtliga skrifter verkar
beskriva hela eller delar av samma större mätserier som Wolverton genomfört.

                                                
7 Bladskaft är normalt en del av bladet
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Wolverton[1] ger en god översikt över använda växter. Denna referens anger dock
inga storleksordningar på upptaget eller avgivningen av gaser utan anger enbart en
rangordning av växterna.

Om man ur denna sammanställning skall välja arter, som är av intresse med
hänsyn till att de uppges:
•  vara bra ”luftrenare”
•  vara vanliga som inomhuskrukväxt för offentliga lokaler
•  vara väl använda i forskningen så att de ofta finns beskrivna i vetenskaplig

litteratur
•  ha en biologisk egenskap, som skulle kunna undersökas om växten även

används inomhus, t ex avger hälsosamma gaser

Med dessa kriterier får en sådan lista ett utseende som framgår av tabellen nedan.

Tabell 6.1 Sammanställning över några vanliga krukväxter som dels beskrivits i
litteraturen och som dels kan vara bra att genomföra undersökningar med för
att ta fram ny information.

Art Motiv till varför denna art bör testas
Gullranka, Epipremnum pinnatum Beskrivs ofta som en mycket bra luftrenare, samt

är vanlig i bostäder och offentliga lokaler.

Schefflera, Schefflera arboricola Beskrivs ofta som en mycket bra luftrenare, samt
är vanlig i bostäder och offentliga lokaler.

Fredskalla, Spathiphyllum kochii Beskrivs ofta som en mycket bra luftrenare, samt
är vanlig i bostäder och offentliga lokaler.

Benjaminfikus, Ficus benjamina Mycket vanlig krukväxt som används i forskning
och är väldokumenterad samt allergen, samt är
vanlig i bostäder och offentliga lokaler.

Prickblad, Dieffenbachia
maculata

Beskrivs vara allergen.

Pelargon, Pelargon sp Beskrivs vara allergen samt hälsosam.

Våreld, Kalanchoe blossfeldiana Har en fotosyntes enligt CAM-processen, vilket
inte funnits testad inomhus. Vanlig krukväxt i
bostäder.

Av dessa har tre arter, Epipremnum, Spathiphyllum och Schefflera utvalts som
mätobjekt.
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Figur 6.2 Foto av ett exemplar av respektive försöksväxt. Till vänster, Epipremnum
pinnatum, Gullranka. Höjd med kruka 1,25 m och utan kruka 1,0 m. (Foto Josef
Jarosz).
I mitten Schefflera aboricola (Hayata) 'Nora' paraplyaralia och till höger
Spathiphyllum kochii, fredskalla. (Foto Tore Käck mitt och höger)

6.2.1 Beskrivning av använda växter

Epipremnum

Epipremnum pinnatum, Gullranka, är en örtartad klätterväxt. Delar av bladen är
inte fyllda med klorofyll, utan är gula. Växten förekommer i ett flertal olika
former. Formen liksom ursprunget är okänd för de här använda växterna.
Levererad av Rentokil AB.

Figur 6.3 Principiellta utseende på Gullranka. Gullrankan levereras ofta klättrande på ett
plaströr med hål i mantelytan. I röret finns ofta Sphagnum-liknande mossa.
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Schefflera

Schefflera är en vedartad växt som blir stora träd som förekommer i det tropiska
området. Man använder den ofta som krukväxt. De växter som använts vid
mätningarna är Schefflera aboricola (Hayata) 'Nora' paraplyaralia och har
levererats av Rent a Plant AB och har sitt ursprung från odlingar i Holland
www.Schefflerapouw.nl[17].

Man känner lättast igen växten på bladen. Bladen är handflikiga med 5-9 delblad.

Figur 6.4 I början hade Schefflerorna enbart en stam och senare bildades grenar och
Schefflerorna växte något.

Spathiphyllum

Figur 6.5 Spattiphyllum är en ört som växer med jordskott.

Spathiphyllum kochii, fredskalla, är en örtartad växt som kommer från
Sydamerika. Den är en vanlig växt i bostäder, då den kan stå i halvskugga och ger
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trevliga blommor. Den växt som användes för mätningarna är uppmärkt som
Spathiphyllum 'Cupido'. Troligen tillhör den Floribundum-gruppen, leverad av
Rent a Plant AB och har sitt ursprung från odlingar i Holland
www.rijnplant.com[7].

6.3 Växtareamått

Endast den gröna delen av växten deltager i fotosyntesen och enbart den delen
med hålkärl och som ligger under bladen. Denna area skulle motsvara endast ena
sidan av bladen. Klorfyll finns även på bladskaft och gröna delar av stam, grenar
och rötter under barken. Aktuellt storleksmått som används är bladarea.
Bladareamått definieras nedan och i bilaga 1.

6.4 Mätning av en växts areamått

Den egenutvecklade metoden för att uppskatta bladarea är en kombinationen av
förstörande och icke förstörande provtagning. Metoden bygger på att skaffa
information om några blad som sedan kan användas för alla blad som finns kvar.
På det sättet erhålls en mätmetod som i stort sätt är icke förstörande. Metoden
bygger på att ta fram sambandet mellan karakteristisk längd och bladarea och
sedan mäta karakteristisk längd på alla bladen och därefter beräkna växtens totala
bladarea. Metoden beskrivs nedan.

6.4.1 Bladarea

Det finns ett flertal olika definitioner av bladarea. Här behövdes bara ett mått som
anger växtens storlek.

Bladarea är här definierad som den projektionsarea som erhålls om bladet
projiceras på ett plan som har samma normal som bladet. Med hjälp av en
fotoscanner eller en kopiator kan projektionen av bladet skapas. Vid
uppskattningen av bladarean för att bestämma sambandet mellan bladets
karakteristiska längd och bladarean trycks bladet med ett lätt tryck ner på
scannerglaset med scannerlocket. Den yta, som scannern kan avbilda är jämförbar
med en projektionsarea av bladarean. Vid mätning av bladets karakteristiska längd
sträcks bladet plant mot en linjal och den uppmätta längden är då i ett plan.

Definitionen av bladarea är då att:
•  bladarean är en projektion av bladet vinkelrätt bladets normal inklusive arean

av skaftets längdsnitt
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Icke plant blad

Projicerad bild av bladet
Arean = Bladarean

Plan yta med samma
normal som bladet

Normal

Figur 6.6 Genom att göra en projektion av bladet mot en plan yta erhålls bladarean.

6.5 Karakteristisk bladlängd

Karakteristisk bladlängd är ett längdmått på bladet och det längdmåttet har här
använts för att bestämma växtens hela bladarea. Genom att bestämma en
karakteristisk bladlängd för respektive art och sambandet mellan karakteristisk
bladlängd och bladarea kan man snabbare uppskatta en växts samanlagda
bladarea.

Att inom växtfysiologin uppskatta bladarea genom mätning av karakteristisk
bladlängd kan jämföras med t ex mätning av karakteristisk längd för att bilda
Nusselts eller Reynolds tal inom värmeöverföring och fluidströmningstekniken.
Se tex VDI[9]. Vid användandet av dessa dimensionslösa tal framgår det att den
karakteristiska längden skall mätas t ex som innerdiameter av ett rör eller längden
för en platta. På motsvarande sätt används karakteristisk bladlängd som t ex kan
definieras som:
•  bladets längd inklusive bladskaftets längd
•  bara bladets längd
•  bladets bredd
•  längden på det längsta delbladet.

för att erhålla den bästa bestämningen av ett blads area. Andra längder är också
möjliga. Karakteristisk bladlängd har enheten längd. I fortsättningen kallas
karakteristisk bladlängd för karakteristisk längd oberoende av om det är en bredd
eller längd med eller utan skafts som har mätts.

Används en ”grey-box” betraktelse, (se t ex Spännare[10]) på sambandet
karakteristisk bladlängd och bladarea så kan följande utforming av den
matematiska modellen vara lämplig:

Ett andragradspolynom med den oberoende variabeln karakteristisk längd antas
som en första ansats. Andragradspolynomet ger dimensionen area (längd i
kvadrat). Polynomet ansätts så att det inte kan finnas någon bladarea om det inte
finns något karakteristisk längd och vise versa. Bladarean eller den karakteristiska
längden kan heller inte var mindre än noll. Detta ger följande samband:



67

LbLaA 2
blad ⋅+⋅= (6.1)

Där
Ablad >= 0 bladarean m2

L >= 0 karakteristisk längd [m]
a >= 0 regressionstal [1]
b >= 0 regressionslängd [m]

Självfallet kan även räta linjer, potens- och exponentialfunktioner användas vid
regressioner men ett andragradspolynom uppfattas mer relaterat till area.

6.5.1 Metod för att mäta bladarea

Med hjälp av fotoscanner och linjal har ett antal blads area och tillhörande
karakteristiska längder mätts. Därefter har ett samband mellan karateristisk längd
och bladarea för växtarten bestämts med hjälp av regression. Programvaror för
area bestämning har varit Régents Instruments Inc.[11] och Photoshop.[12].

6.6 Areabestämning för individer av växter och 
växtarter

Med en krukväxts bladarea avses en krukväxts totala bladarea.

För att få information om krukväxternas bladarea så har följande teknik använts:
1. bestämma karakteristisk längd på bladen
2. bestämma samband karakteristisk längd och bladarea
3. bestämma bladarean för varje växtindivid

6.6.1 Använd mätrutin

Dessa mätningar resulterade i en enkel metod att mäta den karakteristiska längden
för blad av en viss art/sort. Flera olika metoder att mäta har använts men den
enklaste valdes. För en art är metoden att mäta bladbredden med linjal, medan för
en annan art är metoden att mäta bladlängden för skaft och det längsta delbladet av
de fingrade bladen. Metoderna dokumenterades artvis och användes sedan vid
mätningar av varje blad.
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6.6.2 Metodik för bestämning av karateristisk längd

För varje art har ett vist antal blad tagits ur för att bestämma karakteristisk längd.
Normalt togs bladen fram genom att slumpvis ta ut bladen. Då har två olika
slumpmetoder använts:
1. Ta ut några slumpvis utvalda blad. Mät karakteristiska längden och bladarean

och gör en regression ur mätdata. Ta ut några fler blad och mät den
karakteristiska längden och bladarean och se om dessa blad ligger på samma
regressionslinje eller om ny regression behövs. Alla mätningar har i princip
börjat med detta. För Schefflera och Spathiphyllum har denna metod
uteslutande använts.

2. Gör en slumptalsserie som bestämmer hur man tar ut 30 blad ur 15 växter så
att man hela tiden tar två blad ur varje växt och tar ut bladen antingen upptill, i
mitten eller nedtill. Denna metod har används för Epipremnum.

Metoderna ovan har alltid beskrivits i ett dokument som visar hur man skall mäta
den karateristiska längden för respektive art.

Figur 6.7 Måttpilen visar karakteristisk längd för Spathiphyllum, Schefflera och
Epipremnum.

Mätserien för Epipremnum framgår av figuren nedan:
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Figur 6.8 Mätdata från Epipremnum. Ur 15 växter, togs två slumpvis valda blad ur varje
växt, upptill, i mitten eller nedtill. Regressionen ovan gäller för dessa mätdata.
Man kan notera att blad oavsett växtplats på växten sammanfaller bra med
mätdata i en krökt linje. I tidigare försök se, Persson[18] användes samma art av
växt och fyra av denna växts blad är inritade och märkta med Mats P:s.

Regressionskoefficienten för denna mätning är 0,98. Den framtagna modellen är:

L045,0L92,0A 2
Epipremnum −= (6.2)

Modellen uppfyller ej uppställda kriterier enligt ovan då koefficienten framför L är
negativ, och ger negativ bladarea för karakteristisk bladlängd som är mindre än
0,5 mm. Den lilla bladlängden:
•  kan inte mätas med aktuell teknik
•  ligger långt under de bladlängder som har uppmätts
•  bidrager inte, vare sig den är negativ eller positiv, till krukväxtens bladarea

En sammanställning av alla mätningar framgår av bilaga 1.
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6.6.3 Areabestämning på växtindividnivå

För att bestämma varje individuell krukväxts bladarea har den karakteristiska
längden mätts på samtliga blad. Även mycket små blad har mätts trotts att dessa
inte nämnvärt påverkar arean. Det största bladet på en Epipremnum är 2,3% av
växtens bladarea och det minsta har varit 0,02% av växtens bladarea. De uppmätta
Epipremnum-växterna har omkring 180 blad.

Enstaka förluster av blad, t ex på grund av att de ramlar av vid hanteringen, har
ingen stor inverkan. Om en större mängd blad vissnar eller faller av så har det
större inverkan på växtens bladarea. I de senare fallen har alla blad mätts om när
växten skall användas på nytt.

Sambanden mellan den karakteristiska längden och bladarean har sedan använts
på varje blad för att beräkna bladarean. Detta har gjorts med hjälp av ett kalkylark
i Microsoft Excel.

Av bilaga 1 och kap 6.5 framgår de kriterier som ställdes upp för att bestämma hur
ett matematiskt utryck bör vara för att ange sambandet mellan karakteristisk längd
och bladarea. Nedan anges de samband som erhållits vid analysen och information
om hur växternas bladarea beräknas.

Tabell 6.2 Sammanställning för sambandet mellan karakteristisk längd och bladarea för
de växter som ingått i försöksserien.

Växt Valt regressionssamband cm2 Regressions-
koefficient

Karakteristisk
längd cm

Epipremnum L0,045 - L0,92 = A 2
blad ⋅⋅ R2 = 0,98 Bladbredd

Spathiphyllum L1,8 - L1,4 = A 2
blad ⋅⋅ R2 = 0,97 Bladbredd

Schefflera 1,6
blad L0,80 = A ⋅ R2 = 0,79 Skaftlängd och

längsta delblad
Anm: Av sambanden i tabellen uppfyller varken sambandet för både Epiprenum eller Spathiphyllum kravet

på tecken på förstagradstermen. Men bladarean är alltid större än noll för de uppmätta bladen.
Vidare valdes sambandet för Schefflera som ett exponentialsamband då det hade den klart bästa
regressionskoefficienten för valda karakteristiska längder.

Tabell 6.3 Antalet mätta individer och blad för mätväxterna.

Växt Antal mätta
individer

Antal blad vid
bestämning av
karakteristisk längd

Medelarean
m2

Medeltal
blad per
växt

Epipremnum 10 30 1,00 180
Spathiphyllum* 10 20 0,52 73
Schefflera* 10 30 0,50 77
*Några växter är mätta två gånger och har då haft olika antal blad och olika areor

Den totala bladarean för växterna är sedan uträknad enligt sambanden nedan.
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Antal blad har varit mellan 60 till 200 för krukväxterna i mätserien.

6.7 Areabestämning på grupper av växter

Vid en dimensionering med växter som luftrenare är det av intresse att veta hur
många växter av en viss art som kan behövas för att kunna beräkna viss total
egenskap, tex upptag av formaldehyd, för en växtgrupp.

Det är allmänt känt att ju större stamdiameter en växt har desto mer näring kan
transporteras till och från bladen. Stamdiametern är således ett bra mått på
storleken på en växt. Detta redovisas ibland som begreppet "pipe area" , se t ex
Bartelink[13] och Morataya m fl[14]. För växter med stammar kan man använda
sambandet mellan ett karakteristiskt mått på stammen, t ex diameter, omkrets eller
area och jämföra det med växtens bladarea.

En växt kan ibland ha många blad på sommaren och tappa blad eller helt sakna
blad på vintern. Samma växt kan således ha allt från maximalt med blad till inga
blad och ändå existera som växt. Teoretiskt skulle en graf med "pipe area" och
bladarea då se ut som figur nedan.

Teoretiska värden för samband mellan 
bladarea och stamarea

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,25 0,5 0,75 1

Stamarea m2

Bladarea m2

En växt
utan blad

En växt fullt
med blad

Figur 6.9 I det skuggad området skulle det teoretiskt möjligt vara att mäta upp bladarea
och dess beroende av stamarea. Pilen visar en principiell årscykel för en växt
från vintern utan löv, till sommaren fullt med löv och sedan till vintern igen.

Mätningar av stamdiameter har gjorts för att beräkna stamarean. Två diametrar,
vinkelrät mot varandra, mättes fem cm ovan den jordyta som krukväxten hade. Av
dessa diametrar beräknades arean som om tvärsnittet vore en ellips.
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Andra normala mått för att ange växters storlek är ålder, krukstorlek och höjd. Då
kopplar man dessa mått inte till bladarea.

Ett karakteristiskt mått för hela krukväxten kan definieras genom ett grey-box
förfarande. Då erhålls följande egenskaper:
•  Det kan finnas en karakteristisk mått även om det inte finns någon bladarea.

Om måttet är stamdiameter kan dess storlek anges även om växten är avbladad
och då finns det ingen bladarea, t ex vinter.

•  Bladarean eller den karakteristiska storheten kan ej vara negativ

Följande samband är ansatt för krukväxter med stammar:

2stam1växt kAkA +⋅= (6.4)

4
DD

A 21
stam

⋅⋅π= (6.5)

Aväxt = Hela växtens uppmätta bladarea, m2

Astam= Beräknad stamarea, m2

D1 = Uppmätt diameter 5 cm över normal jordyta, m
D2 = Uppmätt diameter vinkelrätt D1, mätt 5 cm över normal jordyta, m
k1 = regressionskonstant [1]≥0
k2 = regressionskoefficient m2 ≥ 0

Denna modell har använts för att bestämma sambandet mellan bladarea och
stamarean för Schefflera.

6.8 Rot

Rötter tar upp näring och transpirerar bl a koldioxid. Att ta fram något mått på
rotmassans storlek är svårt och har inte varit aktuellt. Normalt är rotmassan
proportionell mot bladmassans storlek, se tex Lesnicwiez[15].

6.9 Jord

Jorden består av näringsämnen, vatten och organiskt material, en mikrofauna och
mikroflora. De två senare hjälper växten att få tag på näring och avger olika gaser,
bl a koldioxid och metan vid nedbrytning av organsikt material. Mängden jord kan
anges i form av krukans storlek men mängden jord har också samband med
storleken på växten. Ingen värdering av jordens innehåll eller mängd har gjorts.
Den jord som användes när krukväxten omplanterades var Hasselfors Gardens
jord, artikel 183. Se www.hasselforsgarden[16].
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7 HANTERING AV MÄTDATA

Mätdata samlades in och bearbetades med hjälp av en modell i kalkylprogrammet
Excell. De valda matematiska sambanden framgår av bilaga 3, matematiska
modeller och mätosäkerhetskalkylen finns dels i bilaga 2 och dels utförligare i
Larsson[1].

För insamling av mätdata har ett eget mätvärdesinsamlings- och styrsystem
byggts. Parallellt med det styr- och insamlingssystemet fanns Multigasmonitorns
insamlingssystem av mätdata avseende formaldehyd och totala mängden flyktiga
organiska ämnen. Båda mätsystemen hämtade luft för analys på samma ställe efter
den i figur 5.10 markerade tvåvägs växelventilen. Från denna mätpunkt erhölls
insamlade mätdata som lagrades i respektive mätsystem oberoende av varandra.
Det var nödvändigt att särskilja mätdata från tilluften och frånluften.

Problemen kunde sammanfattas i följande frågor:
1. Hur hantera mätningar från det egna mätsystemet? Mätsystemet mätte vid

varje tillfälle fem mätvärden koldioxid. Av dessa bildades medelvärden.
Övriga värden mättes enbart en gång per mätcykel.

2. Hur identifiera mätvärden från till- eller frånluft? Vid dessa mätningar
saknades vartannat mätvärde för till- och frånluftsvärde på grund av
användandet av växelventilen. Olika modeller har använts för att skapa dessa
saknade värden.

3. Hur hantera mätningar från systemet med Multigasmonitorn? Hur vet man
vilka mätdata som gäller till- respektive frånluft?

4. Hur hantera mätvärden som saknas.

Med hjälp av differensmetoden, dubbelt framåt försvinner punkt 2 ovan. Detta
beror på att den kräver bara varannat mätvärde för respektive mätpunkt. Det är
därför den metoden utvecklades.

Principen för insamling av mätdata framgår av figur 7.1.
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   1              2                                                                 9         10        11                                                              19            20 min

Ventil slår om till tilluft

Slangar renblåses

5 mätningar av koldioxid
i tilluften

Mätning FAD,
TVOC

En till flera
mätningar av  FAD
och TVOC i tilluft

Ventil slår om till frånluft

Slangar renblåses

5 mätningar av koldioxid
i frånluft

Mätning
FAD,

Ventil slår om till tilluft

En till flera
mätningar av  FAD
och TVOC i frånuft

Mätcykel

Figur 7.1 Insamling av mätvärden framgår av schemat ovan. Pumpen till koldioxidmätaren
suger hela tiden luft ur mätslangen. Tiden mellan omslagen från tilluft- till
frånluftsmätning i mätsystemet kunde väljas. Angivna tider motsvarar de tider som
användes i renrummet. En mätcykel är tiden mellan att ventilen byter läge.

7.1 Medelvärde av fem mätningar

Vid mätning med det uppbyggda mätsystemet så mäter systemet värden fem
koldioxidhaltnivåer inom loppet av 1 minut. Av dessa bildas ett aritmetiskt
medelvärde.
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Tidsmässigt placeras dessa steg när tidsvärdet registreras.

I princip har bearbetningen gått till på det sätt som framgår av figur 7.2.
Koldioxidmätningarna och beräkningen sker i ett bearbetningsprogram som
utvecklats i Visual Basic.
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Koldioxid koncentration

Ventilläge
   Tilluft                                  frånluft                                 tilluft

                                                                                                                 Tid

Figur 7.2 Av fem värden ( prickar) beräknas ett medelvärde (ringen).

När dessa bearbetade mätningarna skall användas för beräkning av källor eller
sänkor med differensmetoden enkel framåt behövs tilluftsvärden och
frånluftsvärden som ligger vid samma tid.

7.2 Använda modeller för utfyllnad av värden

Vid all bearbetning av koldioxidvärden har alltid utfyllnad av mätdata skett genom
att beräkna medelvärdet mellan två på varandra följande medelvärden av
gaskoncentrationen i tilluft respektive frånluft. (Figur 7.3)

Koldioxid koncentration

Ventilläge
   Tilluft                                  frånluft                                 tilluft

                                                                                                                 Tid

Figur 7.3 Av två tilluftsvärden (ringar) framräknas ett medelvärde (fylld ring) som placeras
tidsmässig mellan de två tilluftsvärdena. Samma sak för frånluftsvärdena.

Det kan uttryckas som nedan
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Vid mätning med Multigasmonitor-utrustningen inställdes utrustningen ibland för
att mäta tätare än den mätcykel som det egenuppbyggda mätsystemet har.
Multigasmonitorn mätte ibland upp till 4-5 gånger under en mätcykel. Då har
mätningarna bearbetats på följande sätt.

Genom kontroll av mätsystemet konstaterades att mätvärdet var någorlunda
konstant och inte ändrade sig under mätcykeln. Man kan då beräkna vilket
ventilläget är genom att ansätta följande samband:












τ∆
τ−τ

=
mätcykel

0HeltaletVentilläge

•  Om ventilläge är udda tal så är det tilluft
•  Om ventilläge är jämna tal så är det frånluft

Då man visste ventilläget kunde de mätvärden som behövdes ansättas mellan
beräkningarna enligt sambandet nedan, vilket också beskrivs i figur 7.4.
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FAD eller TVOC koncentration

                                                               ∆τ     tidsteg

Ventilläge
         Tilluft                            frånluft                         tilluft

                                                                                                                 Tid

Figur 7. 4 Av fyra tilluftsvärden (ringar) framräknas glidande medelvärde (prickade ringar)
som placeras efter varje tidssteg tidsmässigt. Samma sak för frånluftsvärdena.
På det sättet erhålls en kontinuerlig mätserie.
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Även om det har varit upp till tio mätdata för formaldehyd- eller flyktiga
organiska ämnen mellan varje mätcykel har enbart fyra tidigare mätpunkter
använts.

Då mätningen har skett vid de tillfällen som ventilen varit stängd vid övergång
från ena läget till det andra ventilläget har mätinstrumentet arbetet mot stängd
ventil och angivit att mätningen inte är korrekt. I de fall att mätningen har skett
med icke renblåsta mätslangar så finns ingen annan möjlighet mer än jämföra
uppmätt klockslag mot klockslag från mätsystemet. Om mätvärdena verkar
orealistiska har det kontrollerats och justering gjorts genom att ta bort mätvärdena.
Det gäller t ex mätningar som är gjorda mot stängd ventil, vid ventilomslag.

Framräknade koldioxidkoncentrationer behövs för mellanliggande värden mellan
normala koldioxidmätningar, då flera mätningar med Multigasmonitorns
mätsystem använts. Då har närmaste föregående mätvärde använts. Så har varit
fallet vid bearbetning av mätvärden för att eliminera mätboxens egenskaper.

Mot slutet av de genomförda mätningarna kunde Multigasmonitorns mätsystem
ställas in så att det hela tiden mätte någon minut före mätsystemet och bara en
gång för varje tidssteg. Det gäller speciellt mätningarna i renrummet.

7.3 Bearbetning av mätdata

Bearbetning av mätdata skedde i enlighet med figuren nedan. Från mätningarna
fanns två olika mätdatafiler. En mätdatafil från mätsystemet som innefattar
tidpunkter för respektive mätning, två temperaturer, två relativa ånghalter,
volymflöde, två olika belysningsvärden, koldioxidnivåvärde och ventilläge.
Samtliga data var i det format som givaren gav. Mätdatafilen från
Multigasmonitorn gav information om mätningen, vilka gaser som mätts, mm
samt tidpunkter för mätningen, nivåer av mäta gaser, i inställda värden.

Mätdatafilen från mätsystemet bearbetades med en Visual Basic-modell som
bildade medelvärden av de fem mätningar som mättes under en minut för varje
ventilläge, alldeles före ventilomslag.

Mätfilen från Multigasmonitorn bearbetades i Word så att den lätt kunde användas
i Excell. De värden som Multigasmonitorn ansåg vara felaktiga blir utmärkta med
ett "X". Så var fallet om mätningen gjordes mot stängd ventil. Dessa rader har
tagits bort och det är angivet i den fil som gick vidare till modellen i Excel.
Filerna hanterades i enlighet med figuren nedan. De två mätfilerna spardes i
rådataformat, bearbetades och lades ihop i en Excelfil. Till Excelfilen lades
uppgifter om växterna in. Excelfilen sparades.
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Figur 7.5 Principiella bearbetningsmodellen för insamlade mätdata per mätning.

En modell i Excel byggdes upp och med hjälp av den kunde en sammanställning
av värden från mätsystemet göras. Modellen i Excel omvandlar givarevärdena till
mätvärden. Samband från kalibreringarna har då använts.

För mätboxmätningarna har halten av koldioxid mätts i en koldioxidgivare och
luften till den givaren kom varannan gång från tilluften och vara annan gång från
frånluften. Modellen i Excell "sorterade" ut dessa så att de tillhörde till- eller
frånluft beroende på ventilläget. Om modellen placerade en gashalt till tilluften så
saknades motsvarande mätning för värdet i frånluften och vice versa. Modellen
utförde då en interpolation av de värden som saknades för gaskoncentrationer.
Mätvärden från Multigasmonitorn fick manuellt skiljas på om värden tillhör
frånluften eller tilluften med hjälp av vad tidpunkten var och ventilläget.

Vid mätningarna i renrummet bearbetades mätvärdena enklare. Mätningarna
sorterades i till- och frånluftsvärden. Någon interpolation behövdes ej då den
dubbla framåt differensmetoden användes. Mätvärden från multigasmonitorn var
hela tiden i fas med mätdatorns mätningar varför dessa endast sorterades i till- och
frånluftsvärden.

Växtinformation i form av summa bladarea för den krukväxtindivid som ingått i
mätningen sammanställdes och klistrades in i Excell-bearbetningsmodellen.

Excell-bearbetningsmodellen för varje mätning sparades och grafer och
sammanställningsvärden skrevs ut.

Matematiska samband som används framgår i avsnittet matematiska modeller.

Grafer som skapades bearbetades så att dessa kunde läggas in i Worddokumentet.

7.4 Glidande medelvärdesbildning av mätdata 
och bearbetade mätdata

För att dämpa svängningar har ibland ett tre timmars glidande medelvärde
används. I Excell är det lätt att bilda sådana. Dessa medelvärden kan då
matematiskt uttryckas som nedan
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Här är nc medelvärdet vid tiden n, för mätningar mellan mätningarna n och m. Vid
beräkning av tre timmars glidande medelvärde har sambandet ovan använts.

7.5 Använda samband

För att beräkna källan eller sänkan i själva renrummet och mätboxen har dubbel
framåt differensmetod används.

För att beräkna växternas inverkan som källa eller sänka har både enkel och
dubbel framåt differensmetod använts. Av bilaga 3 framgår att man får nästan
samma värden, men den dubbla differensmetoden ger något dämpade förlopp.

7.6 Referenser

1 Larsson, T. (2003); Mätosäkerhetskalkyl vid mätning av gaskällor och
gassänkor i ventilerade utrymmen, Studies from the Department of
Technology at Örebro University, Nr 12, ISSN 1404-7225



82



83

8 PROVMETODIK

Varje provning av en krukväxt har följt ett bestämt schema, som har utformats för
att klargöra resultatens giltighet och säkerställa deras jämförbarhet.
Tillvägagångssättet vid en provning kan indelas i fyra huvudaktiviteter nämligen:
1. aktiviteter före mätning i provkammare,
2. bladareamätning alldeles före det att växterna placerades i mätkammaren samt

montering av mätutrustning,
3. kontroll av mätutrustning, mätning och övervakning av provkammare,
4. bearbetning av mätdata

Förvaring

Mottagning

Omplantering

Area mätning

Montering och
Kontroll

Val av växter

Beställning

Bearbetning av
mätdata

        Mätningar i mätkamare

                             1                             2                    3                                     4

Figur 8.1 Provningsprocessen

Till aktiviteterna inom förvaringsprocessen hör val av växtarter, beställning av
krukväxter, mottagning av krukväxterna, omplantering av krukväxterna och
bestämning av principen att mäta växtartens bladarea. Till aktiviteterna före
mätning hör också mätning av bladarea för varje krukväxt som skall ingå i
mätserien.

I samband med mätningen i mätkammaren granskas mätkammaren och man
genomför städning av mätkammaren, placering av krukväxterna och kontroll av
mätutrustningen.

Till aktiviteterna mätning hör att övervaka mätningen och styra tillförseln av ev
tillförda ämnen samt avsluta mätningen.

Aktiviteterna vid bearbetning av mätdata innefattar att ta ut mätdata från
mätdatorn, grovgranska mätdata, bearbeta mätdata.
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8.1 Aktiviteter före och i samband med förvaring

Motiven till val av växter som skulle ingå i försöksserien framgår tidigare i kap 6.

8.1.1 Beställning av krukväxter

Växter beställdes två gånger, en gång för mätningen i mätboxen (två arter) och en
gång för mätningen i renrummet (en ny art).

Växterna har beställts via kontakt med Rentokil Initial AB[1], tidigare Rent a Plant
AB. Leverantören Rentokil beställde sedan dessa från en underleverantör. Både
Scheffleran med odlaren Rund Pouw Schefflera´s[2] och Spathiphyllum med
odlaren RejnPlant bv[3] kommer från Nederländerna, medan det saknas
information om odlare avseende Gullrankan.

8.1.2 Mottagning

Växtleverans till mätboxmätningar

Krukväxterna anlände på pall till Rentokil, Örebro. Där togs de emot och
placerades i ett rum med gott dagsljus. Efter några dagar så flyttades krukväxterna
till laboratoriet. Först till Biologiavdelningens växtlaboratorium och senare efter
några veckor till Energilaboratoriet, båda laboratorierna är belägna vid Örebro
universitet.

I båda laboratorierna var krukväxterna placerade under en tidsstyrd växthuslampa
som gav ca 5,5 klx vid de högsta krukväxternas topp.

I laboratorierna undersöktes om krukväxterna hade ohyra. Ingen ohyra har
upptäckts.

Leverans till renrumsmätningar

Krukväxterna levererades från Rentokil Initial AB, Göteborg med pall till
CTH/Installationstekniks försökshall, där de togs emot och packades upp. Efter
några dagar granskades växterna för att kontrollera ohyra, jord tillfördes om det
behövdes. De erhöll belysning dagtid med allmänbelysningen i försökshallen, ca
300 lx.
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8.1.3 Omplantering

Vid kontroll av Schefflera och Spathiphyllum uppfattades krukan som liten i
förhållandet till växten, varför alla krukväxter omplanterades.

Inom en halv till en vecka efter leverans har krukväxterna planterats om. Till detta
har använts Hasselfors Gardens P-jord[4]. Innan leverans av omplanteringsjorden,
har provjord tagits ur en förpackning, direkt före eller efter tillverkningen.
Provjorden har skickats för analys av näringsämnen. Analysprotokoll har erhållits.
Enligt Hasselfors Garden var resultatet från provjorden utan anmärkning.

Omplanteringen har skett i krukor som är ca 4 cm större i diameter och något
djupare än leveranskrukorna. Krukväxten erhöll därmed ett 2 cm lager ny jord runt
om och ca 4 cm ny jord i botten. Krukväxten placerades genomgående så att den
gamla gränsen mellan skott och rot var kvar. Skadade eller vissna blad togs bort.

Gullrankorna uppfattades ha bra storlek på krukan men jord saknades mellan
jordytan och kruktoppen. Ca 0,25 - 0,5 liter jord lades ovanför befintlig jord. Jord
lades dock bara på i den mängd att man utan olägenhet kunde vattna växten i
krukan utan att vattnet rann över.

Vid omplantering gavs krukväxterna nummer så att varje krukväxt blev definierad
som individ. Nummerserien är följande:

Tabell 8.1 Art och individnumreringssystem för krukväxterna i försöksserien.

Handelsnamn och
vetenskapligt namn

Beteckning Anmärkning

Fredskalla Spathiphyllum
'Cupido'
Spathiphyllum sp

A001 - A010

Schefflera 'Nora Schefflera
actinophylla (Endl.)

B001 - B010

Schefflera, Schefflera sp B011 En krukväxt på Universitetet som
har ingått som jämförelse vid mät-
ning av bladarea

Gullranka Epipremnum
pinnatum

C001 - C015

8.1.4 Förvaring

Krukväxterna för mätningar i mätboxen förvarades före och efter mätningarna i
laboratoriet. Krukväxterna fick där en tidsstyrd belysning från en växthuslampa
(ca 5,5 klx) och visst dagsljus kom krukväxterna till godo. I laboratoriet
förekommer ibland normal undervisning. Vattning skedde när behov syntes
föreligga och bara med vatten. I och med att krukväxterna förvarades i ett
undervisningslaboratorium så kan koldioxidhalten ibland uppgå till 850 - 950
ppm. Detta konstaterades när koldioxidgivaren testades i laboratoriet. Ingen
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mätning av betingelserna i övrigt kring krukväxternas förvaring har skett
kontinuerligt.

En individ av krukväxterna fick mycket tidigt problem och tappade ganska mycket
blad. Den har inte ingått i mätserien.

8.1.5 Mätning av bladarea

Innan krukväxten placerades i mätkammaren för emissionsmätning mättes hela
krukväxtens bladarea upp genom att med hjälp av linjal mäta den karakteristiska
längden på varje blad. Sedan summerades bladarean med hjälp av den tidigare
beskrivna modellen i Excel. Normalt fanns mellan 50 och 200 blad, beroende på
individ och art. Matematiska samband och definition av karakteristisk längd för
olika växtarter finns i angivna avsnitt areabestämning av växter, samt i bilagor.

Krukväxterna som skulle ingå i aktuell mätserie har plockats ut slumpmässigt
enligt ett schema. Urvalsschemat framgår av mätningarna.

Efter mätning av bladarean för hela krukväxten placerades växterna i
mätkammaren.

8.2 Aktiviteter före mätningar i mätkammare

Mätboxen städades från synliga föroreningar såsom upptorkad avlagring från
krukornas jord som följt med vatten till mätkammarens botten samt blad och jord
som ramlat ner. Vid var femte delmätserie dammsögs mätboxen och vid några
tillfällen torkades mätboxen ren med vatten. Vid de senare mätningarna
ventilerades mätboxen några timmar innan krukväxterna placerades i mätboxen.
Växterna sänktes försiktigt ned i mätboxen med hjälp av en special-krok.
Krukväxterna placerades så långt från luftintaget som möjligt och jämnt utbredda
på botten.

Renrummet rengjordes ordentligt före första mätningen. Under mätseriens gång
togs avfallna vissna blad bort när växterna vattnades. I renrummet placerades
krukväxterna mitt i rummet.

Belysningsgivarnas höjd ställdes in vid varje mätning så att de hamnade i nivå
med den högsta krukväxtens krona eller de övre bladens topp.

I och med att växterna placerats i mätkammaren stängdes kammaren till och
mätutrustningen monterades.
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8.3 Mätningar i mätkammare

När mätkammaren var stängd och alla aktiviteter före mätningarna genomförda
kontrollerades mätutrustningen, mätningarna startades och övervakades, tillförsel
av ämnen övervakades och styrdes. När mätningen var genomförd stoppades den
och en första kontroll av mätdata gjordes som verifiering på mätningarnas
rimlighet. Därefter sparades mätdata och ny mätning genomfördes med samma
krukväxter eller så öppnades mätkammaren och växterna togs bort. Se figur 8.2.

Aktiviteter före
mätning

Kontroll av:
•  Mätinsamlingssystem
•  klockor

Start av
mätning Stopp av

mätning

Kontroll
under
mätning

Spara
mätdata

Kontroll av
mätdata

Ta bort
växterNy mätning

samma växterInplacering
av
krukväxten

Figur 8.2 Aktiviteter under mätning. Vid mätning av tom mätkammare ingick ej
aktiviteterna där krukväxter ingår.

8.3.1 Kontroll av mätinsamlingssystem

Samtliga komponenter som var möjliga att kontrollera, kontrollerades genom att
låta mätinsamlingssystemet gå kontinuerligt. Värden jämfördes med tidigare eller
önskade tilluftsvärden för:
•  temperatur
•  fuktighet
•  koldioxidkoncentration
•  och i förekommande fall koncentration av formaldehyd och totala mängden

flyktiga organiska ämnen

och frånluftsvärden för:
•  temperatur
•  fuktighet

samt värden för:
•  belysning och
•  volymluftflöde

Kablar och slangar samt ventilens funktion kontrollerades.

Vid de tillfällen när mätningar skedde med både mätsystemet och
multigasmonitorn synkroniserades klockorna i datorn och i multigasmonitorn så
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att de visade samma tid. Detta för att man senare skulle kunna veta vilket läge
ventilen hade när multigasmonitorn skrev ut mätvärdena.

För timern till växtlampan kontrollerades att tillslag skedde kl 0600 och frånslag
skedde 1800. Exaktare klockslag kan avläsas i mätdatafilen, där belysnings-
mätningarna är insamlade.

Mätningarna i mätboxen skedde under en tid då laboratoriebyggnaden byggdes
om. Om det var mycket kallt i mätlaboratoriet så förvärmdes luften till ca 20oC
med hjälp av en glödlampa i en luftblandningslåda.

8.3.2 Emissionsmätning

Med emissionsmätning avses dels mätning av krukväxten som sänka och dels
mätning av krukväxten som källa. Emissionsmätningen avser mätning av gaserna
koldioxid, vattenånga, formaldehyd och totala mängden flyktiga ämnen.

Under emissionsmätningarna har även andra olika fysikaliska parametrar mätts för
beräkning av källor och sänkor eller för att kunna jämföra mätningarna med andra
mätningar. I figuren nedan framgår mätpunkterna i mätboxen. Följande parametrar
har mätts:
•  in- och utloppstemperatur med hjälp av temperaturgivare, GT
•  relativa fuktigheten i in- och utlopp med hjälp av fuktgivarare, GM
•  belysningsstyrkan och fotoaktivt ljus vid krukväxtens krona eller högsta blad,

med hjälp av belysningsgivare, GLx, GPar
•  luftflödet från mätboxen, med hjälp av flödegivare GF
•  läget på växlingsventilen, med hjälp av styrsignal till SV ST
•  mätning av gashalterna för CO2, FAD och TVOC med hjälp av givarna GCO2,

och multigsanalysator för GFAD och GTVOC

GCO2

GFAD
GTVOC GT GM

FAD

Luftpump

GF

FF

GT GM

ST
SV ST

CO2

P luft

TVOC

Timer Lampa

GLx
GPAR

Mätbox

Löst tak - glas

Blandningslåda

Figur 8.3 Mätboxens principiella utseende, ingående delar, styrkomponenter och
mätgivare. I renrummet finns en tilluftsfläkt och flödesmätningen sker
manuellt. I stället för ett löst tak, som vid mätboxen, finns i renrummet en
dörr. Armatur för belysningen fanns inne i renrummet.
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8.3.3 Kontroll under mätningens gång

Då mätningen startades kontrollerades att de första avläsningarna var rimliga.
Mätfilen i mätuppsamlingssystemet gavs ett namn efter principen:

•  datum - växtbeteckning med nr - mätningen avser och filtyp

tex " 020424 B005,6 CO2 avskärmad.dat". Det skall tolkas att mätningen startade
2002-04-24 med Schefflerakrukorna 5 och 6, tillförsel av koldoxid och krukan var
avskärmad från mätzonen.

Kontroll av mätutrustning skedde varje morgon och kväll under mätningen på
arbetsdagar. På helger kontrollerades mätningarna endast om det varit problem
tidigare under veckan.

8.3.4 Mätningarnas avslut

Innan mätningarna stoppades gjordes en kontroll att allt verkade vara riktigt.
Samtliga mätvärden kontrollerades med avseende på rimlighet, och mätningarna
stoppades.

När multigasmonitorn användes lästes mätningarna över till mätdatorn med hjälp
av Windows Hyperterminal och datafilen döptes med samma namn som den i
datorn befintliga filen, dock med den skillnaden att orden YMK eller Bryll lades
till och att filextensionen blev en annan. En kopia på dessa filer kopierades sedan
till en katalog, som gavs datumet efter mätningens start, i det befintliga nätverkets
hårddisk. Om allt verkade vara korrekt togs växterna bort eller alternativt startades
ny mätserie.
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8.5 Mätsammanställning

En total sammanställning av alla mätningar framgår i figur 8.5.

Figur 8.5 Sammanfattande tidsplan över mätningarna.

C innefattar CO2-mätning

F innefatta FAD-mätning

V innefattar VOC-mätning

R innefattar att man avskärmat krukan och försöker
bestämma enbart emissioner från växtens stam, grenar
och blad.
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Utveckla mätmetod 
växter

Växtmätning x x x x x x x x x x x x x

Växt individ
A001 C CF CFV CFV
A002
A003
A004 C CF CFV CFV
A005 C
A006 C
A007 CF
A008 CF
A009 CF CFV CFV
A010 CF
B001 C
B002 C
B003 CFV
B004 CFV
B005 C CR CF CFR CFV
B006 C CR CF CFR
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9 RESULTAT

Mätserier

Mätserierna kan som ovan framgått delas in i:
•  utveckling av generella mätmetoder och generering av bakgrundsdata
•  mätningar i mätboxen
•  mätningar i renrummet.

Mätningarna under den första punkten innefattade:
•  mätningar och referensmätningar av tom mätbox och tomt renrum,
•  mätningar av specifika massflödet av:

 koldioxid,
 formaldehyd
 flyktiga organiska ämnen.
 kompletterande mätningar av specifikt massflöde från krukväxtens skott, i

syfte att bestämma om skottet eller krukan är aktiv som gaskälla eller
gassänka. (Den metod som utvecklades, var enbart möjlig att utföra för
växter med stam och då endast Schefflera.)

 växters vattenupptag eller vattenavgivning.

Mätserierna finns presenterade i avsnitt 8.5.

Mätningar från tom mätbox och tomt renrum framgår av kap 7. Mätningarna är
bearbetade allt eftersom mätningarna genomförts och innefattar de tre olika
växtarternas förmåga att ta upp eller avge koldioxid, formaldehyd och vatten.
Vidare bearbetades mätningarna för att visa krukväxternas påverkan på en viss
blandning av flyktiga organiska ämnen samt samvariation av dessa effekter.

Av mätningarna har sedan sammanställts samband mellan belysningsstyrka (lx)
och fotosyntesaktiv strålning (Par).

Sammanställning av dimensioneringssamband för Schefflera har också gjorts.

I detta kapitel redovisas först:
•  klimatet i mätbox och renrum i relation till till- och frånluften
•  aktuella nivåer av formaldehyd
•  totala halten flyktiga organiska ämnen och formaldehyd
•  beräkning av glidande medelvärden
•  hantering av numeriska problem.

I senare delen av kapitlet redovisas mätresultat, först från mätningarna i mätboxen
och sedan från renrummet.
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Normalt klimat

Under varje mätserie uppmättes till- respektive frånluftsklimatet genom mätning
av temperatur och relativ ånghalt. Genom parvis sammanställning av lägsta
temperatur och lägsta relativa ånghalt samt högsta temperatur och högsta relativa
ånghalt ur varje mätserie och sedan välja ytterlighetsfallen kan mätklimatet
redovisas. I ett Mollierdiagram för fuktig luft (fig 9.1), visas de sammanlagda
klimatområden som bearbetats. Klimatområdena begränsas av ytterlighetsfallen
från mätserierna enligt ovan.

•  tmin, ϕmin;
•  tmax, ϕmin;
•  tmax, ϕmax;
•  tmin, ϕmax

torr temp. x, ångkvot kg/kg
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Figur 9.1 Klimaten i till- respektive frånluften under mätningarna i mätboxen.

Mätboxen flyttades vid några tillfällen, på grund av om- och tillbyggnad av de
lokaler som använts för verksamheten. Det har under några mätningar varit
mycket kallt inne på grund av byggnadsarbetet. Då tillfördes extra värme och
senare flyttades mätningarna till ny lokal.
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Figur 9.2 Klimaten i till- respektive frånluften under mätningarna i renrummet.

Klimatet in i renrummet bestämdes enbart av uppvärmd uteluft.

Båda figurerna ovan visar att klimatet i frånluften är varmare och innehåller mer
fukt än i tilluften. Att luften är varmare beror på att belysningen värmer luften. Att
luften innehåller mer fukt beror på att krukväxterna avger vatten.

Nivåer av formaldehyd

Mätning av formaldehyd har skett i mätboxen, när den stått i ett
maskinlaboratorium, i ett nybyggt energilaboratorium och i renrummet.
Bakgrundsnivån av formaldehyd kan i vissa fall ha varit hög, bl a i det nybyggda
energilaboratoriet. Det har varit svårt att styra tillförsel av formaldehyden till
mätbox och renrum. Nivåerna har normalt varit mellan 0,2 mg m-3 till så högt som
4 mg m-3 in till renrummet. Halten formaldehyd har således varit högre än
takgränsvärdet för arbetsmiljö. Normala bakgrundsnivåer i bostäder ligger mellan
0,007 (småhus) och 0,014 mg TVOC m-3 (flerfamiljshus) enligt Norlén och
Andersson[7]. Motsvarande halter i kontor/skolor/daghem är normalt av samma
storleksordning eller lägre. Gränsvärdet för formaldehyd, enligt
Arbetarskyddsstyrelsen[1], framgår av tabell 9.1.

Med normal koncentration menas här bakgrundsnivån av formaldehyd, dvs att
ingen tillförsel av formaldehyd har skett avsiktligt. Det är då enbart
bakgrundsnivån, där luften hämtats ifrån, som har  belastat mätbox eller renrum.
Nedan kommer formaldehyd att benämnas FAD.



94

Tabell 9.1 Gränsvärden för formaldehyd enligt Arbetarskyddsstyrelsen[1], AFS 2000:3.

Ämne,
(Årtal)
[CAS-nr]

Nivågränsvärde
(NGV)

Takgränsvärde
(TGV)

Korttidsvärde
(KTV)

Anm

ppm Mg m-3 ppm mg m-3 ppm mg m-3

Formaldehyd
(1987)
[50-00-0]

0,5 0,6 1 1,2 - - KS

Anmärkning
•  Årtal när ämnet infördes på listan eller när gränsvärdet för ett visst ämne, senast reviderades finns

angivet inom parentes efter respektive ämnesnamn.
•  CAS-nummer innebär ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.
•  Nivågränsvärde = Hygieniskt gränsvärde för medelexponering under en 8 timmars arbetsdag.
•  Takgränsvärde = Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter eller

någon annan period som för vissa ämnen framgår av bilaga 1 i AFS 2000:3
•  K = Ämnet är cancerframkallande.
•  S = Ämnet är sensibiliserande.

Totala halten flyktiga organiska ämnen och formaldehyd.

Flyktiga organiska ämnen, VOC, innefattar ämnen som har en kokpunkt över 50
oC, i enlighet med Stridh[2]. Således bör inte formaldehyd ingå i begreppet VOC,
enligt definitionen, för de aktuella mätningarna. Det använda instrumentet,
Innova[3] 1312, mäter med infraröd fotoakustisk spektroskopi (PAS) med hjälp av
filter, något som i flera skrifter benämns TVOCpas. Instrumentet kalibreras så att
mätningarna ger resultat som om motsvarande skenbar mängd Toluen passerat
mätinstrumentet och anger det som TVOCto, dvs som totala mängden flyktiga
ämnen som Toluenekvivalenter. Det visar sig  att även formaldehyd ingår i
mätningen av TVOCto, vilket bl a framgår av figur 9.3. Figuren visar dels
koncentrationen av TVOC mätt som TVOCto, dels koncentrationen FAD mätt som
FAD, båda mätta enligt PAS-metoden. Vid varje tillfälle som den uppmätta
FAD-koncentrationen ger en kraftig topp, gör även den uppmätta
TVOCto-koncentrationen motsvarande hopp. Vid ett tillfälle ger
TVOCto-koncentrationen en topp utan att FAD koncentrationen gör det. Det
innebär att det vid den senare toppen någon annan gas tillförts som inte är FAD. I
fortsättningen kallas TVOCto för TVOCpas eller bara TVOC om förväxling med
gaskromatografiska mätningar inte kan ske.
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Figur 9.3 Tillförda koncentrationer av formaldehyd och flyktiga organiska ämnen. Pilarna
visar dels toppar på formaldehyd och dels motsvarande toppar hos flyktiga
organiska ämnen. Resultatet indikerar att formaldehyd ingår i mätningen av
totala mängden flyktiga organiska ämnen, dvs TVOCpas.

Glidande medelvärden

I figur 9.4 visas ett exempel på mätning av koldioxidupptaget och
koldioxidavgivningen från Schefflera vid belysningen 8000 lx = mitt på dagen
eller 101 Par. Översta figuren visar ett beräkningsresultat från momentana
mätningar. Då erhålls en punktskara som visar att värdena pendlar med maximala
värdet omkring kl 00 och minimala värdet omkring kl 12. Genom att skapa
glidande en-timmes respektive tre-timmars medelvärden erhålls kurvorna
därunder.

Observera att värdena alltid betraktas relativt luften, dvs att växten betraktas som
en koldioxidkälla (positiva värden på natten) och koldioxidsänka (negativa värden
på dagen). Detta i motsats till växtfysiologers sätt, vilka betraktar allt från växtens
horisont.
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Figur 9.4 Exempel på momentana mätvärden överst (en punkt = ett framräknat resultat),
en timmes glidande medelvärde i mitten och tre timmars glidande
medelvärden underst. Växt Spathiphyllum, belysning 8000 lx eller 101 Par.

Numeriska problem.

Det har varit svårt att styra koldioxidflödet till kamrarna, ibland även flödet av
formaldehyd och Stridhs-blandning. Ibland har det blivit plötsliga förändringar i
tilluftkoncentrationen. I figur 9.5 visas ett exempel från renrumsmätningarna när
en pendling har skett och vad resultatet har blivit i det specifika koldioxidflödet
för växten. Figuren visar ett exempel då koldioxidhalten mellan tre mätvärden



97

pendlar från 1750 ppm, till 500 ppm och sedan till 1800 ppm. Detta resulterar i
pendlingar i specifika massflödet. Genom att korrigera mätvärden i tilluften, så att
ingen pendling uppstår, och även korrigera frånluftsvärdet på motsvarande sätt, så
erhålls det specifika koldioxidflödet som en ren sänka. I tidigare avsnitt har visats
att val av tidssteg kan innebära numeriska pendlingsproblem. Här visas också att
plötsliga ändringar i gaskoncentrationer leder till numeriska pendlingar. Exemplet
i figur 9.5 ger pendlingar för både enkel- och dubbelt framåt differensmetod.
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Figur 9.5 Överst. Exempel på plötslig ändring i koldioxidflödet in i renrummet och
resulterande pendling av det specifika koldioxidflödet. Genom att korrigera
mätdata av tilluft och frånluftskoncentrationerna så erhålls i den undre figuren
dels koldioxidkoncentrationen till renrummet och dels en icke pendlande
specifik koldioxidflödessänka. Några mätdata saknas kring kl 1300.

I vissa fall finns sådan pendlingar i det redovisade resultatet.

9.1 Mätbox

Försöken i mätboxen utfördes under 15 månader. Under den tiden
vidareutvecklades mätmetoder för både areamätning av blad och mätning av
växternas förmåga att uppta eller avge gaser. Endast två arter växter har använts
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nämligen Schefflera arboricola 'Nora' och Spathiphyllum kochii 'Cupido'.
Samtliga mätningar i mätboxen är bearbetade med enkel framåt differensmetod.
Växternas tillförsel av vatten till mätboxluften,  har även beräknats med samma
metod.

9.1.1 Koldioxidmätningar

Spathiphyllum

Mätning har skett för växtindivider A004 och A006. Total bladarea för dessa två
krukväxterna vid mättillfället har varit 1,09 m2. Växterna är placerade i normal
rumstemperatur och normal rumsfuktighet i mätboxen. (Se början av detta
kapitel). Mätningen avsåg enbart koldioxidförändringen och beräkningen avser
enbart koldioxidsänkan eller källan i mätboxen för bägge krukväxterna.
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Figur 9.6 Specifika koldioxidmassflödet för Spathiphyllum. Belysning överst 600 lx, 8 Par
och nederst 2800 lx, 42 Par.
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Vid ca 600 lx avger krukväxten mer koldioxid än den tar upp. Först vid ca 2800 lx
tar växten upp koldioxid på dagen. Vid 2800 lx tar krukväxten upp nästan lika
mycket som vid 6000 lx.

I figuren 9.6 kan man dels överst se momentana mätningar dels nederst se
glidande medelvärden. Mätintervallet och beräkningssteget är 7 minuter. Det är
något över det kritiska tidssteget på 6 min. Inga större pendlingar i resultatsdata
erhålls. Eventuella småpendlingar tas enkelt bort genom att bilda glidande
medelvärden för en respektive tre timmar.

I figur 9.7 visas specifika koldioxidflödet och dess beroende av belysningsnivån.
Belysningsnivåerna är nära noll vid nattmätningar, därefter kommer
belysningsinverkan från laboratoriets vanliga lysrör, växtlampa och sist
växthuslampa 400W.
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Figur 9.7 För en timmes glidande medelvärden har koldioxid sänka/källa för hela
Spathiphyllum-krukväxter beräknas och dess beroende av belysningsnivåer.

Av mätningarna kan man notera att om natten då det inte finns något ljus avger
krukväxterna ca 0,075 g CO2 m-2 h-1. Vid normal rumsbelysning mellan 500 -
1000 lx avger växterna koldioxid. Vid ca 1800 lx är krukväxternas avgivning till
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rumsluften lika stor som upptaget av koldioxid, den så kallade
ljuskompensationspunkten för krukväxten. Sambandet mellan belysning och
specifikt koldioxidflöde till eller från rumsluften kan med linjär regression
utryckas på följande sätt:
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075,0I0028,0m

67,0R

077,0I00004,0m
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ParbladareaCO
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LxbladareaCO
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+⋅−=
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+⋅−=

&

&
(9.1a)

(9.1b)

Regressionskoefficienten är 0,67. För bilogiskt material är värden högre än 0,65
bra.

Tillförd koldioxid
Mätning genomförd med plantorna A001, A004 och A009 i mätboxen. Total
bladarea är 1,6 m2. Mätningen sker i samband med att Stridhs-blandning och
formaldehyd tillförs under vissa tider vid mätserien.
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Figur 9.8 Sambandet mellan rumsluftens halt av koldioxid och växternas, Spathiphyllum, avgivning
eller upptag av koldioxid. Belysningen är 800 lx eller 10Par.

Linjär regression ger följande samband:
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Noteras kan att krukväxten tar upp koldioxid vid höga halter av koldioxid även på
natten. Resultatet beror troligen på felmätning, då det är fysikaliskt omöjligt om
man studerar bara växten eller så beror det på att FAD och Stidhs-blandning
tillförs. Observa dock att R2-värdena är mycket låga.

Schefflera

Mätning har skett för växtindividerna B004 och B006. Total bladarea vid
mättillfället är 0,73 m2. Mätningen avsåg enbart koldioxidförändringen och
beräkningen avser enbart koldioxidsänkan eller källan i mätboxen. Mätningar
utfördes även för bara skottet, genom att skärma av krukan.
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Figur 9.9 Schefflera 3 timmars glidande medelvärde, belysning
överst 400 lx, 6 Par,
mitt 600 lx, 8 Par och 
underst 7900 Lx, 100 Par.
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y = -0,000019x + 0,098

R2 = 0,53
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Figur 9.10 Växten Schefflera som koldioxidkälla och sänka och beroendet av olika
belysningsnivåer. Hela krukväxter.

På natten avger krukväxterna ca 0,1 g CO2 m-2 h-1. Vid normal rumsbelysning
mellan 500 - 1000 lx avger växterna koldioxid. Vi ca 5000 lx är krukväxternas
avgivning till rumsluften lika stor som upptaget av koldioxid. Maximala upptaget
är ca 0,05 g CO2 m

-2 h-1. Sambandet mellan belysning och specifikt koldioxidflöde
är då om man gör en linjär regression:
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Regressionskoefficienten 0,53, men då resultatet är tre punktskaror och är inte
säkert att det bör vara en linjärt samband.
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Tillförd koldioxid
Under experimentet genomfördes också några mätningar med enbart extern
tillförsel av koldioxid. Mätningen påverkades på natten av att viss belysning inte
var släkt i laboratorielokalen. Dock erhölls det resultatet att sänkan i luften ökar
med ökad tillgång på koldioxid. Se figur 9.11.
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Figur 9.11 Specifik koldioxidflöde för Schefflera och dess beroende av tillförd koldioxid-
koncentration. Två olika mätningar där bladarea för de höga koldioxidhalterna
är 1,38 m2 och för de lägre halterna 1,04 m2. Figuren ger en indikation att
krukväxten tar upp mer koldioxid om krukväxten har god tillgång till koldioxid.

För de i figuren ovan redovisade mätdata var belysningsstyrkan vid höga
koldioxidhalter på dagen 850 lx och 10 Par och på natten 125 lx och 1,2 Par. På
dagen vid låga koldioxidvärden var belysningen 400 lx och 5 Par, och på natten
100 lx och 1 Par. Driftfallet ger en indikation om att Schefflera tar upp mer
koldioxid om växten har större tillgång till koldioxid, figur 9.11. Mätningarna är
inte helt jämförbara på grund av olika bladareor och olika belysningsnivåer.

Skottets inverkan
För att utröna hur stor andel av krukväxtens koldioxidupptag/avgivning, som
kommer från skottet, har krukan och rotsystemet avskärmats från mätboxen med
en plastpåse,. Utrymmet innanför avskärmningen har i övrigt ventilerats med
samma luft som tillförs mätboxen. Se figur i avsnitt 5.1.

Genom att skärma av krukan från övriga delar av mätboxen erhålls följande
mätserie för skottet.
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Figur 9.12 Upptag och avgivning av koldioxid för enbart skottet hos Schefflera. Krukan är
avskärmad och är ventilerad med omgivningsluft. Överst är belysningsnivån
510 lx och 7,4 Par som max på dagen under mätserien. Underst är den 630 lx
och 8,2 Par.
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Figur 9.13 Upptag och avgivning av koldioxid för enbart skottet hos Schefflera. Krukan är
avskärmad från mätboxens luft och är separat ventilerad med samma luft som
tillförs mätboxen. Belysningsnivån är 7900 lx och 102 Par som motsvarade
den maximala belysningsintensiteten på dagen under mätserien. Notera att y-
axeln här har en annan skala än figur 9.12.

Av figurerna 9.12 och 9.13 kan man konstatera att skottet vid låga belysningar
hela dygnet avger koldioxid och först vid mycket höga belysningar på dagen tar
upp koldioxid.

Sammanställer man dessa mätningar erhålls sambandet mellan specifika
koldioxidflödet och belysningen enligt diagram presenterade i figur 9.14.
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Figur 9.14 Sänka/källa av koldioxid för skottet hos Schefflera och dess beroende av
belysningsnivå.

Av den linjära regressionen kan noteras att regressionskoefficienten är 0,73, men
då resultatet är tre punktskaror och är inte säkert att det bör vara en linjärt
samband.

Regressionssambanden är enligt nedan.
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Resultaten visar att skottet avger koldioxid vid normal inomhusbelysning. Först
vid en belysningsstyrka av omkring 2800 lx upptager växten koldioxid.

Krukans upptag/avgivning kan beräknas enligt nedan:



108

-0,25

0

0,25

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Lx

g CO2 m
-2 h-1

Kruka
Krukväxt

Skott

-0,25

0

0,25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Par

g CO2 m-2 h-1

Krukväxt Kruka

Skott

Figur 9.15 Uppmätta och framberäknade samband mellan specifika koldioxidflödet och
belysning för Schefflera. Obs att arean är bladarean för växten. För att
genomföra beräkningen har samma bladarea och enheter används även för
krukan.

Krukans inverkan beräknas som mellanskillnad mellan skott och hel krukväxt.
Sambandet för krukan blir då:
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Dessa samband gäller om växten har en bladarea på 0,73 m2.
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9.1.2 Formaldehydmätningar

Spathiphyllum

Växterna A008, A009 och A010 placerades under växthuslampan när lampan var
mycket lågt upphängd och gav 9 klx. Formaldehyd tillfördes så att
tilluftkoncentrationen kom upp till 1 mg m-3.
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Figur 9.16 Överst tillförd halt formaldehyd och nederst effekten av Spathiphyllum
som sänka för formaldehyd, 3-timmars medelvärde. Belysning 9300
lx och 150 Par.
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Figur 9.17 Mätboxens formaldehydhalt och dess påverkan av Spathiphyllum. Belysningen
är 800 lx och 10 Par. Linjen i grafen gäller för dag-, natt- och dygnsvärden.
Dessa sammanfaller nästan helt, och är därför inte urskiljbara i figuren.

Vid beräkningen finns en svag skillnad mellan de olika mätningarna för dag och
natt och dygn. De framräknade värdena framgår nedan. Man kan konstatera att
skillnaden mellan värdena inte är signifikant.
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Observera att regressionskoefficienterna är mycket låga.

Effekt av formaldehyd och koldioxid
Vid ökande koldioxidhalt finns viss tendens att Spathiphyllum ökar upptaget av
formaldehyd. Sambandet är då:

0100

0730
2

2

,= R

 C, = -m COrea, dygnFAD, blada ⋅&
(9.7a)

För mätningar under dagen är koefficienten före koldioxidkoncentrationen 0,071
och för mätningar under natten 0,076. Skillnaden mellan värdena är återigen liten
och knappast signifikant.

mg FAD m-2 h-1
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Tillförd formaldehyd
För krukväxterna A008-010 uppmättes en formaldehydsänka  av
storleksordningen 5 mg FAD m-2 h-1 vid tillförsel av formaldehyd till
koncentrationen 1,5 mg m-3. Mätserien redovisas i figur 9.18.
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Figur 9.18 Formaldehydsänkan för Spathiphyllum. Belysning 805 lx, 10 Par. Tillförsel av
enbart formaldehyd, 1,5 mg m-3

Vid ökad tillförsel av formaldehyd ökas krukväxtens förmåga att sänka
formaldehydhalten.

Schefflera

Vid provning av utrustningen att tillföra formaldehyd erhölls en stabil mätserie där
formaldehydens koncentration i tilluften har varit cirka 0,5 mg m-3, som framgår
av figur 9.19. Pikarna är försök att tillföra ytterligare formaldehyd.
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Figur 9.19 Koncentrationen av formaldehyd i tilluften till mätboxen vid försök med
Schefflera. De kraftiga topparna beror på försök att tillföra ytterligare
formaldehyd vid denna mätning.

Figur 9.20 som visar upptaget av formaldehyd vid samma försök. Här kan man
kan konstatera att pikarna inte har någon större inverkan på upptaget av
formaldehyd. Upptaget är omkring 0,2 till 0,6 mg FAD m-2 h-1.
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Figur 9.20 Upptag av formaldehyd för Schefflera vid normal belastning av ungefär 0,5
mg FAD m-2 h-1. Pilarna visar sänkan vid de kraftiga topparna vid tillförseln.
Belysning 590 lx och 7 Par.

En sammanställning av bearbetade mätdata presenteras i tabell 9.2. Av den kan
man konstatera att Scheffleran tar upp en liten mängd formaldehyd vid
koncentrationer omkring 0,5 - 0,6 mg FAD m-3. Koldioxidnivån var ganska
konstant kring 400-450 ppm.
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Tabell 9.2 Sammanställning av medelvärden för Schefflerans upptag av formaldehyd vid
samtidig tillförsel av Stridhs-blandning. Gråa rader är natt

CO2 FAD TVOC Belysning
0=natt

Konc.
nivå
ppm

Spec
massflöde
g m-2 h-1

Konc.
nivå

mg m-3

Spec
massflöde
mg m-2 h-1

Konc.
nivå

mg m-3

Spec
massflöde
mg m-2 h-1

lx Par

450 -0,05 0,6 -0,4 6 -1 590 7
415 0,05 0,6 -0,4 6,5 -2 590 7
415 0,05 0,6 -0,4 6 -1 0 0
415 0,05 0,6 -0,4 6,5 -2 0 0
4251 0,5 -0,3 6,4 0 130 1
425 0,05 0,5 0 6,4 0 0 0
425 0,05 0,5 0 7 0 0 0

1 Ej mätt men var under hela mätserien omkring 425 ppm. Att mätningen saknas beror på
mätproblem.

Av tabellen ovan kan man möjligen dra slutsatsen att:
•  För mätningar under dagen (belysning >0) beror formaldehydsänkan bara av

formaldehydskoncentrationen, dvs sänkan ligger mellan -0,3 - -0,4
mg FAD m-2 h-1 för formaldehydskoncentrationer på 0,5 - 0,6 mg FAD m-3.

•  För nattmätningar (lx=0) varierar sänkan från 0 till -0,4 mg FAD m-2 h-1.

Tillförd formaldehyd och koldioxid
För att undersöka effekten av tillförd formaldehyd för Scheffleran under samtidig
tillförsel av högre halt koldioxid i luften genomfördes en mätserie med tillförsel
av koldioxid. I figur 9.21 visas en sådan mätning.
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Figur 9.21 Scheffleran som sänka vid tillförsel av mellan 1,2 och 1,7 mg FAD m-3.
Koldioxidkoncentrationen har varierats inom intervallet 1400 - 1600 ppm.
Belysningen har varit 580 lx, 7 Par.

Av figur 9.21 kan noteras att Schefflera är en sänka i storleksordningen 2 till 6
mg FAD m-2 h-1 vilket är högt och kan bero på inverkan av koldioxid. Halten
koldioxid ligger mellan 1400 - 1600 ppm.

Skottets inverkan
Mätning av skottets upptag av formaldehyd har skett vid samtidig tillförsel av
formaldehyd och koldioxid. Vid beräkningar av data från mätserien  erhålls
extremt höga sänkor. Detta beror troligen på att plasten som avskärmade krukorna
från mätboxluften, såsom tidigare beskrivits, har upptagit eller adsorberat
formaldehyd så att halten formaldehyd minskade extremt mycket. Cirka 1,5 m2

plastarea var exponerad för den formaldehydhaltiga luften i mätboxen. I figur 9.22
redovisas en mätning som enbart har korrigerats med avseende på mätboxens
adsorption, men inga korrigeringar  för plasten har genomförts.
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Figur 9.22 Avskärmad Schefflera och tillförd formaldehyd. Figuren visar till mätboxen
tillförd och bortförd formaldehydkoncentration respektive formaldehydsänka.
Effekten av plasten, som användes vid avskärmningen, är inte
bortkompenserad.

Vid mätningen tillfördes i början 1700 ppm och mot slutet 900 ppm koldioxid.
Belysningsnivåer på dagen har varit 240 lx och 4 Par och på natten 90 lx och 1
Par. Nattvärdet är högt beroende på att allmänbelysningen ej varit släckt.
Formaldehydsänkan är redovisad som timmedelvärden. De kraftigt nedåtgående
värdena på sänkan är resultat  av motsvarande sänkning i frånluftskoncentrationen.
Vid hög formaldehydkoncentration (2,5 mg FAD m-3) tar skott och plast
gemensamt upp 12 mg FAD m-2

bladarea h
-1, och vid låg formaldehydkoncentration i

tilluften erhålls ett upptag av 4 mg FAD m - 2bladarea h-1. I och med den okända
påverkan från plasten är denna mätning utan värde.

I normalfallet är egenskaperna för hela krukväxten relaterade till växtens bladarea,
dvs även inverkan från t ex kruka, jord, grenar och stam. I försöket ovan var detta
inte fallet. Undersökningen var ett försök att enbart studera effekten av växtens
gröna delar, dvs inverkan av blad, stam och grenar. Tyvärr har plastfoliens bidrag
inte kunnat bestämmas, och resultatet blir därför osäkert.

9.1.3 Mätning av flyktiga organiska ämnen

Spathiphyllum

I inledningen av arbetet med Stridhs-blandning genomfördes en mätserie utan
tillförsel av vare sig formaldehyd, flyktiga organiska ämnen eller koldioxid. I
laboratorielokalen fanns dock en bakgrundshalt av koldioxid på ca 600 - 700 ppm.
Det kunde då noteras att krukväxten är en källa för flyktiga organiska ämnen. Det
innebär att krukväxten Spathiphyllum avger viss mängd flyktiga organiska ämnen.

mg FAD m-3 mg FAD m-2 h-1
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Figur 9.23 Till mätboxen tillförd bakgrundsnivå av koldioxid, formaldehyd och totala
mängd flyktiga organiska ämnen. Spathiphyllum avger mer flyktiga organiska
ämnen än den tar upp vid låga doser. Krukväxten avger således flyktiga
organiska ämnen. Belysningen var 800 lx och 9 Par.

Tillförd Stridhs-blandning
Mätningarna av effekten av tillförda flyktiga ämnen har skett i samband med en
mätserie med krukväxterna A001, A004 och A009. Bladarean var på 1,6 m2.
Mätningarna har skett vid en koncentrationsnivå av 10 mg TVOC m-3.

g CO2 m
-3 mg FAD m-3

mg TVOC m-3
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Figur 9.24 Timmedelvärde av upptag av flyktiga organiska ämnen för Spathiphyllum vid
en tilluftkoncentration av flyktiga organiska ämnen på ungefär 10 mg TVOC
m-3 . Belysningsnivån var 800 lx och 10 Par.

Av figur 9.24 kan noteras att Spathiphyllum krukväxter tar upp ca 1-2,
mg TVOC m-2 h-1 vid en belastning av flyktiga organiskt ämnen på omkring 10-12
mg TVOC m -3.

Vid senare mätning, för att utreda om Spathiphyllums egenskaper påverkas av dag
och natt, utfördes en slumpvis och dygnvis tillförsel av koldioxid, formaldehyd
och Stridhs-blandning.

Även vid tillförsel av Stridhs-blandning och formaldehyd så finns viss minskning
även av flyktiga organiska ämnen. Då det i mätresultatet av flyktiga organiska
ämnen, även inkluderas en effekt av formaldehyd, kan man förvänta sig att
ungefär samma resultat som ovan bör erhållas. Regressionssambanden är:

g CO2 m
-3

mg FAD m-3

mg TVOC m-3
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0,059 = R

3,4 + C0,63- =

0,093 = R

3,1 + C0,48- =

2

TVOC

2

TVOC

⋅

⋅

area, nattTVOC, blad

area, dagTVOC, blad

m

m

&

&
(9.8a)

(9.8b)

Sambanden ovan ger bara tendenser (låga regressionskoefficienter och är ej
signifikant), och visar på att visst upptag av TVOC finns. Upptaget är större vid
högre halt av flyktiga organiska ämnen. Dygnsvärdena ligger nästan mitt emellan
dag- och nattvärdena.

Schefflera

Under en mätserie erhölls mätdata utan medveten tillförsel av vare sig
formaldehyd eller Stridhs-blandning. Denna mätserie framgår i figur 9.25.
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Figur 9.25 Överst: Tilluftsnivån av totala mängden flyktiga organiska ämnen till
mätboxen. Pikarna beror på annan verksamheten i labblokalen.
Nederst: Upptag av TVOC för Schefflera. Ingen medveten tillförsel av
flyktiga organiska ämnen eller formaldehyd har förekommit. Beräkningarna
har genomförts som en-timmes medelvärden. Belysningen var 590 lx och 7
Par.

Till mätboxen tillfördes ca 6 mg TVOC m-3 som bakgrundsnivå. Försöket utfördes
i en helt nybyggd laboratorielokal. Dessutom tillfördes tillfälligt toppar av flyktiga
organiska ämnen på grund av verksamheten i lokalen. Scheffleran tog i denna
mätserie upp omkring 1 - 2 mg TVOC m-2 h-1 vid en belastning av 6
mg TVOC m-3. Vid en belastning på 8 mg TVOC m-3 togs 5 mg TVOC m-2 h-1

upp av krukväxten (maximal belastning med stabil beräkning).

Av de bearbetade mätvärdena från mätserien kan man också notera att vid snabba
förändringar av mätdata så erhålls numerisk instabilitet.
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9.1.4 Samvariation av tillförda ämnen

Spathiphyllum

Nedan redovisas några exempel på samvariation mellan koldioxid, formaldehyd
och flyktiga organiska ämnen (Stridhs-blandning). Först redovisas ett exempel för
koncentrationen av koldioxid och hur upptagen formaldehyd och därefter
upptagen flyktiga organiska ämnen uppmättes. Därefter redovisas koldioxidsänkan
och dess beroende av koncentrationen formaldehyd.
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Figur 9.26 Mätboxens koldioxidshalt och dess påverkan på formaldehydupptaget för
Spathiphyllum. Belysningen var 800lx och 10Par. Linjen i grafen gäller
samtidigt både för dag-, natt- och dygnsvärden. Dessa sammanfaller nästan.

Av figur 9.26 framgår att om koldioxidhalten är hög, ökar upptaget av
formaldehyd något. Detta sker oberoende om det är dag eller natt.
Regressionssambanden är nästan identiska.
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Av sambanden framgår att regressionskoefficienten är mycket låg och man kan
nästan erhålla samma samband om man tar medelvärdet av mätningar vid 1,2 resp
2,7 g CO2 m

-3 och använder dessa och gör en rät linje.
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En motsvarande sammanställning för det specifika massflödet av flyktiga
organiska ämnen vid olika koldioxidkoncentration ger liknade resultat.
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Figur 9.27 Sambandet för Spathiphyllum som sänka för flyktiga organiska ämnen och
dess beroende av koldioxidhalten i mätboxen. Belysning var 800 lx och 10
Par.

Av mätpunktskaran ovan kan följande regression göras:

088,0 = R

6,2 + C1,2= -m

062,0  = R

4,1 + C1,1= -m

078,0 = R

2,2 + C7,1= -m

2
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COarea, dygnTVOC, blad

2

2

2

⋅

⋅

⋅
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(9.10a)

(9.10b)

(9.10c)

Även för flyktiga organiska ämnen finns en viss tendens att sänkan ökar med
ökande koldioxidhalt. Mätningarna under natten uppvisar något lägre värden än
motsvarande data för dagen och dygnet, vilket skulle kunna tyda på att processen
påverkas av ljuset. Presenterade data har dock inte en sådan signifikans att denna
slutsats kan sägas var säker. Notera t.ex. den låga regressionskoefficienten.
Kurvorna kan skapas genom att beräkna två medelvärden vid 1,2 resp 2,8
g CO2 m

-3 och dra en rät linje mellan dessa.

I figur 9.28 visas hur specifika massflödet av koldioxid ändras med
formaldehydhalten. En annan mätserie, med de tre gaserna koldioxid, formaldehyd
och Stridhs-blandning mätt som TVOC, har sammanställs. Om mätdata med höga
halter av flyktiga organiska ämnen tas bort ur mätningen erhålls figur 9.28.
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Figur 9.28 Sammanställs mätdata för mätboxen och Spathiphyllum för koldioxidsänkan
och dess beroende av formaldehydskoncentrationen. Halten flyktiga
organiska ämnen har varit nära konstant och låg vid samtliga mätningar.

Av resultaten ovan kan man konstatera att vid ökande formaldehydhalt så minskar
specifika massflödet koldioxid. Det innebär att växten på något sätt minskar
koldioxidhalten i mätboxen när formaldehyd tillförs.

I figur 9.29 ingår även mätvärden med höga halter TVOC och där uppvisas tre
grupper mätdata. I en av dessa grupper, med låg halt av formaldehyd, har
samtidigt halten av flyktiga organiska ämnen varit hög. Se nedan.
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Figur 9.29 Sammanställning av mätdata för mätboxen och Spathiphyllum avseende
koldioxid som sänka och dess beroende av formaldehydskoncentrationen i
mätboxen. Tre  grupper mätdata erhålls. Den ena gruppen mätdata avser
låga koncentrationer av formaldehyd och hög koncentration flyktiga
organiska ämnen.

Beräknas linjära samband oberoende av om mätningarna påverkas av halten
flyktiga organiska ämnen eller ej så erhålls följande:



123

0,037 = R

1,5 - C1,1 = 

0,0036 = R

0,54 - C0,13 =

0,029 = R

1,2 - C0,77 =

2

FAD

2

FAD

2

FAD

2

2

2

⋅

⋅

⋅

, natt, bladareaCO

, dag, bladareaCO

, dygn, bladareaCO

m

m

m

&

&

&
(9.11a)

(9.11b)

(9.11c)

Man kan då notera att Stridhs-blandning troligen påverkar mätningen av
koldioxid. Det har som tidigare nämnts även gällt för tom mätbox och renrum,
men mest i mätboxen. Tidigare kommentarer om den låga regressions-
koefficienten gäller även här, men man kan inte utesluta att belysningen påverkar
koldioxidsänkningen.

9.1.5 Mätning av vattenavgivning

Schefflera

Då dels temperatur och dels relativa ånghalten mättes i till- och frånluften finns
möjlighet att beräkna specifika massflödet av vatten från eller till växterna. Det
specifika vattenflödet från Schefflera med tiden framgår av figur 9.30. Två olika
mätningar med olika belysningsnivåer visas.
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Figur 9.30 Vattenavgivning från Schefflera, dagtid, då belysningen har varit 650 lx, 9 Par.

Vid låg belysningsnivå är specifika vattenkällan 0,006 nattetid respektive 0,008 kg
H2O m-2 h-1 dagtid. Vid högre belysningsnivåer är nattvärdet detsamma medan
dagsvärdet kan gå upp till 0,02 kg H2O m-2 h-1.



124

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

00
:0

0

12
:0

0

00
:0

0

12
:0

0

00
:0

0

12
:0

0

00
:0

0

12
:0

0

00
:0

0

Klockslag

kg H2O m.2 h-1

Figur 9.31 Vattenavgivning från Schefflera Dagtid, då belysningen har varit 8000 lx, 100
Par.

Om mätdata för det specifika vattenflödet avsätts mot belysningsstyrkan som
första variabel för ovanstående mätningar erhålls figur 9.32.

y = 1,48E-06x + 0,0063
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Figur 9.32 Samband mellan vattentillskottet till luften och belysningsstyrkan för
Schefflera.

Beräknas en regressionslinje av data presenterade i ovanstående figur erhålls
nedan följande samband. På motsvarande sätt har sambandet beräknats för
fotosyntesaktivt ljus. Resultatet bygger på tre punktskaror och därmed kanske en
rätt linje inte är bästa anpassningen.
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Spathiphyllum

Spathiphyllumväxtens specifika vattenavgivning från mätdata i mätboxen enligt
figur 9.33 har beräknats till 0,01 kg H2O m-2 h-1, dagtid och 0,005 kg H2O m-2 h-1,
nattetid.
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Figur 9.33 Vattenavgivning från Spathiphyllum. Maximal belysning har varit 660 lx och 9
Par. På natten har belysningen varit minimal, 68 lx och 0 Par. På natten var
inte lamporna i laborationslokalen släckta.

Samma mätserie som presenterats i figur 9.33 ger om man beräknar sambandet
mellan det specifika vattenflödet och belysningsstyrka och en anpassning av en rät
linje genom punktskaran (figur 9.34) nedanstående samband.
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Figur 9.34 Samband mellan belysningsstyrkan och vattenavgivning för Spathiphyllum.

Sambanden för Spathiphyllum gäller mellan 60 lx och 700 lx. Motsvarande
samband med fotosyntesaktivt ljus ger sambandet nedan.
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På natten var belysningen tänd i laborationslokalen, vilket leder till att
belysningsstyrkan på natten var 60 lx.

9.2 Renrumstudier

I Renrummet utfördes försöken under en provningsperiod av ca 30 dagar. De
tillförda mängderna av koldioxid, formaldehyd och flyktiga organiska ämnen till
växterna framgår av figur 9.35 nedan. De mätmetoder som utvecklades vid
mätboxmätningarna har kunnat flyttas över och tillämpas även vid renrummet.
Mätningarna gick mycket enklare då all mätteknik och bearbetningsteknik var
framtagen.

Planen var att utföra mätningarna i ett större rum samt att använda en ny växt som
ingick i listan över lämpliga tillgängliga växter. Därför valdes Epipremnum
pinnatum. Endast Epipremnum har använts i renrummet. Totalt 10,2 m2 bladarea
från 10 krukväxter användes. Samliga mätningar är bearbetade med metoden
dubbelt framåt. I några fall har även metoden enkel framåt använts som kontroll.
Ett slumpmässigt uppbyggt schema styrde när tillförsel och avstängning av
koldioxid, formaldehyd och Stridhs-blandning skulle ske. Halterna av de uppmätta
tillförda koncentrationerna framgår av figur 9.35.
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Figur 9.35 Till renrummet tillförda mängder av olika gaser vid mätning med krukväxten
Epipremnum.
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Från mätdata av tillförda och avgående gaser har sedan specifika massflöden för
koldioxid, formaldehyd och totala mängden flyktiga organiska ämnen samt
vattenavgivning från växterna kunnat beräknas.

9.2.1 Koldioxidmätningar

Epipremnum

Mätdata som redovisas i figur 9.36, är en del (ett utsnitt) av hela datamängden för
renrumsmätningen. Under de första dygnen tillfördes formaldehyd och
Stridhs-blandning. Inverkan av denna tillförsel märks ej på upptaget eller på
avgivningen av koldioxiden.
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Figur 9.36 Mätningen visar koldioxidupptaget under de första 7 dygnen vid mätning med
Epipremnum i renrummet. De först 3 dygnen tillfördes både formaldehyd och
Stridhs-blandning. Belysning var 4300 lx resp 61 Par

Den framräknade koldioxidsänkan är maximalt 0,1 g CO2 m
-2 h-1 under dagen och

den motsvarande källan på natten är 0,15 g CO2 m
-2 h-1.

Av figur 9.37 framgår att koldioxidupptaget blir maximalt omkring 5
g CO2 m

-2 h-1. Genom att tillföra koldioxid till renrummet så erhölls större sänkor
men även numeriskt svårberäknade värden. De blev svårberäknade i och med att
koldioxiden gör plötsliga svängningar som sker inom ett tidssteg, se figur 9.5, där
inverkan av pendlingar i tilluftkoncentrationen redovisas.
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Figur 9.37 Försök i renrummet med Epipremnum. Överst koldioxidupptaget vid tillförsel
av koldioxid under 6 dygn. Koldioxid tillfördes under flera tillfällen. Detalj av
det första dygnets förlopp visas underst. Koldioxidupptaget pendlar på grund
av numerisk instabilitet som beror av kraftiga variationer i
koldioxidkoncentrationen. Vid tillförsel så ökar Epipremnum upptaget men vid
avslutad tillförsel så avger krukväxterna koldioxiden igen. Upptaget är av
storleksordningen 2-5 g CO2 m

-2 h-1. Se även figur 9.5.

9.2.2 Formaldehydmätningar

Epipremnum

Den tillförda koncentrationen av formaldehyd varierades dygnvis genom att starta
och stänga av tillförseln av formaldehyden. Figur 9.38 visar koncentrationen
formaldehyd och det specifika massflödet av formaldehyd.
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FIGUR 9.38 överst i figuren ovan upptaget av formaldehyd vid tillförsel av formaldehyd
under hela mätserien. Formaldehyd tillfördes under flera tillfällen. Detalj av
några dygnsförlopp visas underst. Till vänster och höger i figuren framgår att
vid ingen tillförsel av formaldehyd (nivå omkring 0,1 mg FAD m-3 så tar
krukväxterna nästan inte upp någon formaldehyd. Vid tillförsel, (den nedre
figurens mitt) ökar upptaget till mellan 0,2 till 0,4 mg FAD m-2 h-1. Notera den
numeriska instabiliteten, som beror på kraftig ändring av formaldehydnivån.
Bägge figurerna gäller Epipremnum.

Av figuren ovan kan konstateras att vid normal bakgrundsnivå är det specifika
massflödet -0,1 mg FAD m-2 h-1 och vid koncentrationen 0,8 mg FAD m-3 är det
specifika massflödet -0,4 mg FAD m-2 h-1. Krukväxterna tar således upp
formaldehyd både dag och natt.
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9.2.3 Mätning av flyktiga organiska ämnen

Epipremnum

Under mätserien i renrummet tillfördes Stridhs-blandning för att öka mängden
flyktiga organiska ämnen. Den tillförda mängden flyktiga organiska ämnen och
det specifika massflödet för flyktiga organiska ämnen framgår av figur 9.39. Där
framgår också att sänkan är mellan -1 och 0 mg TVOC m-2 h-1 samt att sänkan blir
större om formaldehyd tillförs.
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Figur 9.39 Överst: Koncentrationen och det specifika massflödet av flyktiga organiska
ämnen. Underst detalj av det samma, inklusive koncentrationen av
formaldehyd. Vid nivån 1,5 mg TVOC m-3 är specifika massflödet mellan -1
och -0,25 mg TVOC m-2 h-1. Vid ingen tillförsel av Stridhs-blandning (nivå
1,3 mg TVOC m-3) är specifika massflödet omkring 0. Vid tillförsel av
formaldehyd ökar den totala koncentrationen flyktiga organiska ämnen till
över 2 mg TVOC m-3 och det specifika massflödet blir mellan -0,25 till -0,50
mg TVOC m-2 h-1. Samtliga mätningar gäller Epipremnum. På eftermiddagen
den 29 nov finns numerisk instabilitet i beräkningarna.

Vid nivån 1,5 mg TVOC m-3 är det specifika massflödet omkring -0,25
mg TVOC m-2 h-1. Vid ingen tillförsel av Stridhs-blandning (nivå 1,3
mg TVOC m-3 är det specifika massflödet omkring 0. Vid tillförsel av
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formaldehyd ökar den totala koncentrationen flyktiga organiska ämnen till över 2
mg TVOC m-3 och det specifika massflödet blir mellan - 0,25 till -0,50
mg TVOC m-2 h-1.

Under hela mätserien finns det en sänka för flyktiga organiska ämnen, förutom när
plötsliga ändringar i koncentrationen av flyktiga organiska ämnen förekommer
och specifika massflödet pendlar på grund av numerisk instabilitet.

9.2.4 Samvariation av tillförda ämnen

Epipremnum

Multivaritatanalys av mätningarna i renrummet har utförts. Innan dess utfördes
följande:

•  Elimination av extrema svängningar som ibland fanns i rådata på inkommande
och utgående koncentrationer av främst koldioxid

•  beräkning av sambandet mellan specifika sänkorna, koncentrationer av
gaserna samt belysningsstyrkan

När detta är gjort så framgår det av tabell 9.3 att man kan täcka in 67 procent av
variationen i mätdata. Då erhålls nedanstående matrissamband.

Tabell 9.3 Regressionskoefficienter för multivariatanalysen av alla 11500 mätvärdena för
renrumsmätningarna med krukväxter.

R2X R2X
(cum)

R2Y R2Y
(cum)

Q2 Q2

(cum)
Total Comp 1 0,42 0,42 0,22 0,22 0,22 0,22

Comp 2 0,25 0,67 0,03 0,25 0,04 0,25

g CO2 m
-2 h-1 Comp 1 0,01 0,01 0,01 0,01

Comp 2 0,01 0,02 0,01 0,02

mg FAD m-2 h-1 Comp 1 0,38 0,38 0,38 0,38
Comp 2 0,02 0,41 0,03 0,40

mg TVOC m-2 h-1 Comp 1 0,26 0,26 0,26 0,26
Comp 2 0,07 0,33 0,10 0,33
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Om man studerar sambandet ovan och varierar ingående storhet så att
belysningsnivån alltid är natt, dvs Ilx=0, ansätter bakgrundsnivån på formaldehyd
och flyktiga organiska ämnen så erhålls det översta sambandet för specifika
koldioxidflödet nedan. Om man gör samma sak, men anger bakgrundsnivån för
koldioxid, och flyktiga organiska ämnen så erhålls det specifika formaldehyd
sambandet nedan och på motsvarande sätt för flyktiga organiska ämnen. Då
erhålls:

37,0C30,0m

06,0C30,0m

12,0C14,0m

TVOCnatt,TVOC

FADnatt,FAD

COnatt,CO 22

+⋅−=
+⋅−=

−⋅−=

&

&

& Natt

(9.15a-c)

Om sedan belysningen ansättes som uppmät dagsljus, dvs det uppmäta 4,4 klx,
och samma sak görs som ovan erhålls följande samband.

38,0C30,0m

05,0C30,0m

10,0C14,0m

TVOCdag,TVOC

FADdag,FAD

COdag,CO 22

+⋅−=

+⋅−=

−⋅−=

&

&

& Dag

(9.15a-c)

För det specifika koldioxidflödet kan man då konstatera att sambanden ger nästan
samma sänka oberoende om det är dag eller natt då endast konstanttermen ovan
ändras. Tillförs koldioxid till 1800 ppm så erhålls en större specifik
koldioxidsänka (-0,6) och även där kan ingen större skillnad ses mellan dag och
natt.

Varieras formaldehyden mellan bakgrundsnivån 0,07 till 1,3 mg FAD m-3 samt
görs samma sak med flyktiga organiska ämnen från bakgrundsnivån 0,91 till
maximalt 2,48 mg TVOC så erhålls följande figur.
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Specifika massflöde koldoxid
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Figur 9.40 Genom att ändra koncentrationer på tillförseln av koldioxid, formaldehyd och
Stridhs-blandning så erhålls olika specifika koldioxidflöden i renrummet med
Epipremnum.

Av figur 9.40 kan konstateras att vid normal bakgrundsnivå av koldioxid så är det
en mycket liten skillnad mellan dag och natt. Vid ökad tillförsel av formaldehyd så
minskar det specifika massflödet av koldioxid (växterna eller något avger
koldioxid). Samma resultat erhålls om man tillför Stridhs-blandning. Om både
formaldehyd och Stridhs-blandning tillförs så ökar specifika koldioxidflödet ännu
mer. Vid hög koldioxidhalt i renrummet erhålls samma tendenser men oberoende
av driftfall tar  krukväxterna upp koldioxid, men lägst vid tillförsel av både
formaldehyd och Stridhs-blandning. Både formaldehyd och Stridhs-blandning gör
att koldioxidsänkan minskar.

Om man bara studerar driftfall med variabel koldioxidhalt, ser man att  sänkan är
större för dagen än för natten oberoende av storlek på koldioxidkoncentrationen.
Att man inte erhåller detta vid multipelregressionen kan bero på att den
informationen "dränks" av övriga mätdata (9500) samt att gasnivåerna och de
specifika massflödena är framräknade med hjälp av glidande medelvärden för att
få bort stora svängningar. Denna teknik med glidande medelvärden medför tyvärr
en fasförskjutningen mellan angivelserna för belysningsvärdena och det
framräknade specifika gasflödet på några timmar. I figur 9.41 finns detta
åskådliggjort.
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Figur 9.41 Momentana värden på belysningsstyrkan ritade mot glidande tre--timmars
medelvärden på det specifika koldioxidflödet från Epipremnum för
renrumsmätningarna med krukväxter och normal koldioxidnivå. Notera
fasförskjutningen på det specifika koldioxidflödet.

Av figuren ovan kan noteras att för den första dagen så minskar specifika
gasflödet från 0,03 till -0,02 g CO2 m

-2 h-1 under den belysta delen av dygnet och
när det är natt ökar det specifika koldioxidmassflödet från -0,02 till 0,04
g CO2 m

-2 h-1 under det att belysningsnivån är nära noll.

Studeras det specifika formaldehydflödet erhålls figur 9.42:
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Specifika massflöde FAD
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Figur 9.42 Det specifika massflödet av formaldehyd i renrummet med Epipremnum. Dag-
och natt värden ser lika ut. Vid normal bakgrundsnivå av formaldehyd så
ökas sänkan om Stridhs-blandning tillförs. Om dessutom koldioxid tillförs så
minskas sänkan. Vid höga formaldehyd koncentrationer finns en klar sänka
som ökar ytterligare vid maximal tillsats av Stridhs-blandning. Figuren visar
en klar sänka av formaldehyd för alla blandningar, även om  tillförsel av
koldioxid har en omvänd effekt.

Av figuren ovan kan man konstatera att vid tillförsel av formaldehyd är
formaldehydsänkan 0,3 mg FAD m-2 h-1 och höga halter av koldioxid minskar
sänkan till 0,15 mg FAD m-2 h-1. Vid tillförsel av Stridhs-blandning ökar sänkan
till 0,75 mg FAD m-2 h-1 . Koldioxid gör att formaldehydsänkan minskar

Studeras det specifika flödet av totala mängden flyktiga organiska ämnen på
motsvarande sätt erhålls figur 9.43:
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Specifika massflöde TVOC
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Figur 9.43 Det specifika flödet av totala mängden flyktiga organiska ämnen i renrummet
med Epipremnum. Dag och nattvärdena ser lika ut. Vid normal bakgrundsnivå
av flyktiga organiska ämnen så avger krukväxterna flyktiga organiska ämnen.
Vid till tillförsel av koldioxid och formaldehyd förändras avgivning till att bli en
sänka. Det specifika massflödet sänks ytterligare med en faktor tre vid
samtida tillförsel av koldioxid och formaldehyd. Vid hög tillförsel av
Stridhs-blandning agerar Epipremnum som en sänka, och ökar sänkan
kraftigt med tillförsel av koldioxid och formaldehyd  till mer än det dubbla vid
gemensam tillsats.

Av figuren ovan kan noteras att krukväxterna avger flyktiga organiska ämnen med
omkring 0,1 mg TVOC m-2 h-1vid bakgrundsnivå. Vid tillförsel av formaldehyd
eller koldioxid blir specifika sänkan omkring 0,20 mg TVOC m-2 h-1. Vid
samtidig tillförsel av formaldehyd och koldioxid dubbleras sänkan till 0,55
mg TVOC m-2 h-1. Vid hög tillförsel av Stridhs-blandning blir motsvarande värden
0,4, 0,7, 0,7 och 1,0 mg TVOC m-2 h-1. Källan blir en sänka om Stridhs-blandning
tillförs.

9.2.5 Mätning av vattenavgivning

Epipremnum

Under mätningarna i renrummet uppmättes det specifika vattenflödet på samma
sätt som för mätboxen. Hela mätseriens framräknade specifika vattenflöde
framgår av figur 9.44. Man ser här att varje morgon blir växterna en kraftig källa
och varje kväll minskar källan. Orsaken till detta framgår av förstoringen i den
nedre delfiguren.
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Figur 9.44 Vattenavgivning från Epipremnum. Överst hela mätserien i renrummet. Nedan
en detalj av det tredje dygnet. Varje morgon avger plötsligt krukväxterna
mycket vatten och det minskar när belysningen släkts. På natten var inte
lamporna i förrummet till renrummet släckta. Lamporna i renrummet tänds
klockan 0540 (2900 lx, 40 Par) och klockan 1005 ökade belysningen till 4300
lx, 62 Par. Klockan 1730 stängdes belysningen av.

I den nedre delfiguren visas dels det tredje mätdygnet, dels av mätdata
framräknade ångkvoter i till- och frånluften. Det kan då noteras att när
belysningen startar ökar ångkvoten i frånluften och när belysningen stängs
minskar ångkvoten i frånluften. Det framräknade specifika massflödet av vatten
indikerar en stor källa på morgonen och en något mindre källa på kvällen. Övriga
tider tyder massflödet på en liten källa. Denna egenskap är välkänd för
växtfysiologer och beror på att klyvöppningarna är öppna på dagen och stängda på
natten.

Att specifika vattenflödet minskar med tiden beror, speciellt på slutet, av att
växterna ej gavs vatten den sista veckan.
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Ändringen i frånluftens ångkvot på morgonen och på kvällen kan vid betraktandet
ses som instationära insvängningsförlopp på grund av den plötsliga
belysningsändringen. Den lilla ändringen kl 10 beror på att belysningsnivån ökar
även då. Insvängning beror troligen på att klyvöppningarna på bladen som tar upp
koldioxid ändrar storlek när belysningen startar och det tar viss tid innan de har
nått önskad storlek. I bladen finns en stor inre yta som är åtkomlig för luften
genom klyvöppningarna. Då klyvöppningarna är öppna avges mer vatten än när de
är stängda.

Epipremnum avger till luften ca 0,006 kg H2O m-2 h-1 dagtid och 0,004
kg H2O m-2 h-1 nattetid vid aktuell belysningsnivå på krukväxtens topp.

9.4 Dimensioneringsstorheter för växter.

Ett samband mellan krukväxtens bladarea och storlek har sökts. Tänkbara
alternativ är bladarea ställd mot stamtjocklek eller bladarea ställd mot växthöjd.

För Epipremnum och Spathiphyllum har det inte gått att finna något samband
mellan storleken på växten och bladarea. Detta beror på att de är örter och bildar
antingen många små stjälkar eller flera skott som är svåra att bestämma storleken
på. Detta samband har däremot gått bra att bestämma för Schefflera, då den växten
har en stam.

9.4.1 Schefflera

För Scheffleran mäts både höjd- och stamtjocklek på växten. De växter som
införskaffades hade i början bara en stam men utvecklade senare även grenar.
Detta gjorde att aktuella höjdmätningar bara gäller för Scheffleror utan grenar.

Sambandet för höjd uppvisar en större spridning än sambandet för stamarea.
Mätdata redovisas i figurerna 9.45 och 9.46.
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Figur 9.45 Sambandet mellan bladarean och växthöjden för Schefflera utan grenar.

Regressionen ovan uppfyller kravet att bladarean är större än noll för alla
växthöjder.

 

Schefflera y = 2800x

R2 = 0,70

0,000

0,250

0,500

0,750

1,000

0 0,00005 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003

                                                                       Stamarea m2

Bladarea m2

Figur 9.46 Sambandet mellan bladarea och stamarea.

Regressionen ovan uppfyller kravet att bladarean är större än noll för alla
stamareor.

Regressionssambanden är då:
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9.5 Samband belysningsstyrka - fotosyntesaktivt ljus

I samband med samtliga mätningar uppmättes belysningsnivån i toppen av
krukväxten. Mätningarna har för mätboxens del skett med belysningen ovanför
glaset på mätboxen. I renrummet var armaturerna mycket nära toppen av
krukväxterna. Därför erhölls mycket högre belysningsnivåer i renrummet.

Sammanställer man 10 mätdatapar för belysning och par från olika mättillfällen
erhåller man figur 9.47. Mätvärdena har valts dels när belysningen varit påslagen
ett tag eller på natten från slumpmässigt utvalda mätningar. Då belysningsstyrkan
minskar med avståndet till armaturen i kvadrat så inser man att även
belysningsnivån Par också gör det. Mätvärdena gäller för aktuella avstånd mellan
belysningsgivarna och armaturer. Själva nivån är inte av intresse utan sambandet
mellan belysningsstyrkan lux och belysningsnivån i mätstorheten fotosyntesaktivt
ljus, Par.
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Figur 9.47 Uppmätta belysningsstyrkor lx ritade mot motsvarande belysningsnivåer Par. Mätdata
är slumpvis utvalda. 10 mätpar per dag och natt per utvald mätning. Samma mätfall
ingår bara en gång.

Under sommaren fanns det visst ljus trots att växtbelysningen ej var påslagen. I
andra fall kunde viss verksamhet ske i laboratorielokalen, där mätningarna skedde,
med allmänbelysningen påslagen. Det senare har betraktats som kväll.

Ansätter man ett samband mellan belysningsstyrkan lx och belysningsnivån Par så
bör det inte finnas någon belysningsnivå Par när det inte finns någon
belysningsstyrka lx. Vidare kan det inte finnas negativa värden på vare sig
belysningsnivå eller belysningsstyrka. Lämplig ansatts är således:
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Med hjälp av denna ansats har koefficienten enligt sambandet beräknats  för
punktskarorna i grafen ovan. Då erhålls ett samband enligt tabell 9.4.

Tabell 9.4 Framräknade koefficienter för sambandet mellan belysningsstyrka lx och
belysningsnivå Par. Vidare framgår beräkningar för utomhusförhållanden.
Mätserie k R2 Gäller inom

lx
Källa

min max
Natt 0,0099 0,62 0 125 Egna mätningar
Kväll 0,0127 0,52 125 200 Egna mätningar
Lysrör 0,0118 0,78 450 800 Egna mätningar
Växtlampa 0,0144 0,50 800 1000 Egna mätningar
Växthuslampa 0,0141 0,62 2700 4200 Egna mätningar
Växthuslampa 0,0127 0,99 7900 11400 Egna mätningar
Växtlampa och
lysrör i
renrummet

0,0131 0,89 2800 4300 Egna mätningar

Alla mätvärden 0,0133 0,99 0 11400 Egna mätningar
Full solsken 0,0184 1 - 13000 100000 Larcher[4]

Mulet 0,0184 1 - 14000 16000 Larcher[4]

Skugga 0,0188 1 -      800 Larcher[4]

1 Egen uträkning

Av tabellen ovan kan man notera att dagsljus ger största belysningsnivån Par för
minsta belysningsstyrkan lx. Koefficienten k är störst för dagsljus. Lägsta
koefficienten har vanligt lysrör genom glaset till mätboxen.
Regressionskoefficienten R kan ses som ett mått på spridningen av mätdata och
kan troligen förbättras om t ex samtliga mätvärden ingick i beräkningen. Natt och
kvällsvärden är blandljus genom glaset till mätboxen. I renrummet gäller alla
mätvärden antingen full belysning eller natt.
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10 DISKUSSION

Samtliga genomförda mätningar i denna studie är utförda i ett ventilerat utrymme
där man mäter nivåerna i till- och frånluften och sedan beräknar växternas upptag
eller avgivning. Detta skiljer sig från andra liknande mätningar som är utförda i
slutna utrymmen utan ventilation. Man kan ifrågasätta om mätningar i slutna
utrymmen är bra, då växten, efter någon tid, bör få koldioxidbrist vid höga
belysningsnivåer och börjar anpassa sig till ett liv med koldioxid som bristvara.
Då kan denna anpassning göra att växten tvingas till strategiska kemiska grepp att
t ex bryta ner formaldehyd till vatten och koldioxid. Redovisade resultat från
Wolverton[6] (som bl a behandlar formaldehyd) kan tyda på detta, då krukväxterna
är effektivare som sänkor de första sex timmarna. Att krukväxterna är mindre
effektiva efter sex timmar kan tyda på koldioxidbrist.

10.1 Sammanfattning koldioxid

Persson[1] anger att växter tar upp mellan 1-3 g CO2 m-2 h-1, vilket är betydligt
högre siffror än vad som framkommit här. Om man tillför koldioxid till 900 ppm
så kan upptagningen öka till 2-6 g CO2 m-2 h-1, Detta under samma
belysningsförhållande. Olander[2] skriver att växter tar upp 0,5 mol CO2 m

-2 dag-1

vilket motsvara ungefär 1 g CO2 m
-2 h-1.

En sammanställning av vad tex Larcher[3] redovisar framgår av figur 10.1. Larcher
redovisar mätningar i dagsljus och växter med olika fotosyntesprocesser.

0

5
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0 500 1000 1500 2000

Par

g CO2 m
-2 h-1

Träd max

Träd min

C3 max

C3 min

C4 minC4 max

Maximalt värde för denna
mätserie 175 Par

Figur 10.1 Olika växters upptag av koldioxid. C3 avser örter och buskar med C3-fotosyntes-
process och C4 avser växter med C4-fotosyntesprocess. Maximala upptaget är 8
g CO2 m

-2 h-1. Mätningarna avser dagsljus. Fritt efter Larcher[3]. Stark belysning
inomhus motsvara cirka 1000 lx vilket är omkring 18-19 Par. Då ligger upptaget
under 1 g CO2 m

-2 h-1 för samliga kurvor. Obs att figuren visar växtens upptag
och ej som sänka i luften.
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I aktuella mätserier i denna studie har mätningar aldrig utförts vid högre belysning
än ca 175 par. Då ligger kurvorna under 1 g CO2 m

-2 h-1. Så är även fallet vid stark
inomhusbelysning 1000 lx, vilket enligt fig 9.47 skulle motsvara något under 20
Par.

Sammanställs mätresultaten så kan man notera att även inomhus beror växternas
förmåga att sänka koldioxidnivån på dels belysningsnivån och dels på
koldioxidkoncentrationen. Utan belysning eller vid låg belysning avger växterna
koldioxid och är därmed en koldioxidkälla. Vid höga koldioxidkoncentrationer
har växterna en ökad förmåga att ta upp koldioxid även vid låga belysningsnivåer
inomhus.

Aktuella mätningar av belysningsnivåer har skett i toppen av växten. Enbart
toppen har haft den angivna belysningsnivån medan därunder minskar
belysningsnivån dels med kvadraten på avståndet till belysningskällan, dels
minskar den på grund av skuggning. Den senare effekten kan dock motverkas
genom diffust ljus från andra belysningskällor.

Tabell 10.1 Sammanställning av specifika massflödet för koldioxid g CO2 m
-2 h-1 för de

uppmätta växterna och olika driftfall. Negativa värden är sänkor och positiva
värden källor betraktat från rumsluften.

Art Belysningsstyrka vid ca 400 ppm CO2 1500 ppm CO2

Natt 500 lx 4000 lx 8000 lx Natt Dag
Spathiphyllum +0,1 +0,05 -0,05 -0,1 -1,5* -2
Schefflera +0,1 +0,08 +0,02 -0,05 +0,1 -6
Epipremnum +0,1 -0,1 -2* -4
* Skott bör ej ta upp koldioxid, men övriga delar kan ev göra det på natten.

När krukväxten, betraktad från rumsluften, betecknas som en källa avger den
koldioxid från alla delar utom själva krukkärlet. Värdena som är framtagna är
beräknade för en bladarea som endast representerar ena sidan av bladet inklusive
arean av längdsnittet på skaftet. På natten vid hög koldioxidnivå verkar hela
krukväxten Spathiphyllum och Epipremnum vara en sänka, vilket verkar orimligt.

Skärmas krukan av från skottet för en Schefflera är sänkan för skottet dubbelt så
stor som sänkan för hela krukväxten Mellanskillnaden är krukan, som en
koldioxidkälla, vilket innebär att krukkärlet, rötter, jord, vatten i jorden
mikrofauna och mikrofloran i jorden tillsammans alltid är en källa.

Växter ökar upptaget av koldioxid och sänker därmed rumsluftens mängd
koldioxid. Den effekten är dock för liten för att vara praktiskt användbar. Även
om effekten kunde utnyttjas genom ett mycket stort antal växter så är intresset att
minska koldioxidhalten liten om inte tillflödet av frisk luft kan säkerställas. Kunde
växter ta upp övriga av människan avgivna ämnen vore det intressant. Ett sätt att
simulera övriga gaser är att tillföra Stridhs-blandning.

Det kan inte undvikas att krukväxter avger koldioxid på nätterna. Ofta avger de
troligen koldioxid i större omfattning än vad själva upptaget är, om de har brist på
ljus.
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10.2 Sammanfattning formaldehyd

Sammanställs mätningarna och man gör en flervariabelregression för dessa data
och använder bakgrundsnivåerna för koldioxid och flyktiga organiska ämnen som
utgångsläge så erhålls följande samband för Schefflera för koncentrationer av
formaldehyd mellan 0,4 och 1,6 mg FAD m-3.

1,265,0 −⋅−= FADFAD Cm& (10.1)

Det innebär att sänkan är mellan -2,3 och -3,1 mg FAD m-2 h-1 i intervallet.
Mätningarna visar dock att om man bara studerar mätförsöken utan tillförsel av
formaldehyd så ligger värdet för Schefflera på -0,5 mg FAD m-2 h-1.

Av redovisade mätningar ovan kan följande tabell sammanställas.

Tabell 10.2 Sammanfattning av växternas uppmätta förmåga att sänka formaldehydhalten
i rumsluften. Sänkan är uppmätt i mg FAD mbladarea

-2 h-1.

Hela krukväxten
gaskoncentration

Art
Normal
koncentration

1 mg FAD m-3

Spathiphyllum -1- -0,3 -0,2
Schefflera -0,5 -3
Epipremnum -0,1 -0,41

1 vid 0,8 mg FAD m-3

Under dagen tas något större mängd formaldehyd upp jämfört med under natten.

Avskärmas krukan med plast så kommer troligen formaldehyden att adsorberas på
plasten. Någon annan rimlig slutsats till den kraftig sänkan i detta specifika försök
kan inte dras. Arean på plasten är ca 1,5 m2, och det är nästan dubbelt så stor area
som bladarean. Således kan inga säkra slutsatser dras av det försöket.

Vad har då växten som sänka för möjliga egenskaper.:
•  krukväxten tar upp formaldehyden och bryter ner det till något för växten

nyttigt eller onyttigt,
•  adsorption av formaldehyden på alla areor på krukväxten inkl båda sidor av

bladen,
•  krukväxten utgör en katalysator som gör att formaldehyden bryts ner i

koldioxid och vatten.

Genom att tillsätta 14C-märkta atomer till formaldehyden har liknade försök i en
lufttät kammare, gjorts av Schmitz et al[4]. Därifrån kan noteras att man fann de
14C-märkta atomerna till större delen i bladen, därefter i stammen och minst i
roten. Enheten som används är µg g-1

torrvikt (mikrogram 14C-märkta atomer per
gram torrvikt av växtdelen). Det uttagna materialet doppades i CHCl3
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(metylenklorid) för att få bort ev formaldehyd som adsorberades på vaxet på
växtytan. För Ficus benjamina (Benjaminfikus) och Epipremnum pinnatum
'Wilcoxii'1 (Gullranka) var dagsvärdena 5-10 gånger större än nattvärdena. I
mätkammaren var det 27o C och relativa ånghalten ≥ 90 %Rh. Detta klimat
avviker mycket från normalt inneklimat t ex TQ2 (20 - 24o C samt mindre än 7
gvatten kgtorr luft 

-1, motsvarar ca 50 %Rh), enligt t ex Rengholt mfl[12].

En sammanställning av andra mätningar med formaldehyd i slutna system,
omräknade till specifika formaldehydflöden med hjälp av uppgifter som finns i
litteraturen kan sammanställas till följande tabell.

Det visar sig att värdena i sluten kammare är av samma storleksordning som i en
ventilerad kammare.

Tabell 10.3 Sammanställning av några växtarters förmåga att ta upp formaldehyd
omräknade till specifikt formaldehydflöde. Negativa värden innebär att
växten är en sänka i rummet. Källa Wolverton[5].

Krukväxtart mg FAD m-2 h-1

Aglonema modestum -1,0
Aloe vera -0,9
Chamaedorea seifrizii -2,3
Chlorophytum elatum -1,7
Dracaena deremensis 'Janet Craig' -1,3
Dracaena marginata -1,1
Hedera helix -4,1
Musa oriana -4,9
Philodendron domesicum -1,8
Philodendron oxycadium -2,1
Philodendron selloum -1,5
Sanseviera laurentii -4,5
Selndapsus aureus -1,4
Spathiphyllum 'Mauna Loa' -0,8

                                                
1 Det står Epipremnum aureum i refereratet och i inledningen framgår det att det är Epipremnum
pinnatum 'Wilcoxii'.
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Tabell 10.4 Sammanställning av några växtarters förmåga att ta upp formaldehyd
omräknade till specifikt formaldehydflöde. Negativa värden innebär att
växten är en sänka i rummet. Källa Wolverton[6]

Krukväxtart mg FAD m-2 h-1

6 h 24 h
Aglonema modestum -2,7 -1,0
Aloe vera -3,6 -1,4
Brassaia arboricola -0,0 -0,8
Chlorophytum elatum -3,8 -1,7
Dracaena frangrans 'Massangeana' -1,2 -0,6
Peperomia obtusifolia -1,6 -0,6
Philodendron domesicum -5,0 -1,8
Philodendron oxycadium -6,6 -2,1
Philodendron selloum -4,7 -1,5
Sanservieria trifasciata -1,3 -0,5
Scindapsus aureus -3,9 -1,4
Spathiphyllum 'Clevelandii' -1,8 -0,6
Tradescantia sillamontan -0,7 -0,2

Mätningar i slutna kammare borde leda till koldioxidbrist i mätkammaren. Detta
kan innebära att växten kanske tvingas att byta strategi och därmed bryter ner
formaldehyden till vatten och koldioxid och använder koldioxiden i sin
fotosyntesprocess. I försök av Schmitz et al[4] med 14C-märkt formaldehyd
tillfördes ämnen som ökade koldioxidhalten till 400ppm när koldioxidhalten
minskat till 200ppm i den täta mätboxen.

Persson[7] har gjort försök med en annan leverans av Epipremnum i samma renrum
som använts i denna studie. Där anges att man fått indikationer på en
formaldehydsänka i renrummet. Mätningarna är utförda genom att dels mäta
mängden formaldehyd som tillförs och dels mäta koncentrationen i frånluften i det
ventilerade renrummet.

Att formaldehyd kan sätta sig på ytor (adsorberas) är visat i denna försöksserie när
plasten täckte krukan på Schefflera. När plasten togs ut så luktade det formaldehyd
av plasten. I referensmätningar i tom mätkammare finns inte bladarean
representerad och det har inte uppmätts om rumsarean är aktiv för adsorbtion av
formaldehyd. Noteras kan att för adsorbtion är det den dubbla bladarean som kan
vara aktiv.

Skulle rummet och dess innehåll kunna vara en katalysator för nedbrytning? Det
är inte troligt, och om så vore fallet borde formaldehyden brytas ner till vatten och
koldioxid. Mängden tillkommande vatten och koldioxid är dock inte mätbar då
dessa mätts på helt andra nivåer, kilogram respektive gram, i jämförelse med
milligram för formaldehyd. I samband med utveckling av den enkla
framåtmetoden som Kraenzmer[8] använde redovisas hur kvävedioxid (NO2)
”försvinner” på grund av en sänka i ett kontorsrum. Här är det troligen fråga om
en kemisk omvandling mellan de olika kväveoxiderna och instrumentets förmåga
att bara mäta den ena eller andra kväveoxiden.
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10.3 Sammanfattning TVOC

Den totala mängden flyktiga organiska ämnen, som har uppmätts, är dels den
mängd som förs in i kamrarna, dels den som producerats i kamrarna av kammare
och växter, minskat med den mängd som adsorberats eller försvunnit t ex genom
att kemisk reagera. Vid bearbetning av mätdata har inverkan av kamrarna
bortkompenserats. Till kamrarna har förts luft med antingen bakgrundsnivån eller
backgrundsnivån med tillsats av Stridhs-blandning eller tillsats av Stridhs-
blandning samt formaldehyd. Bakgrundsnivån har varit kring 8 mg TVOC m-3

mätt med PAS-instrumentet kalibrerat för toluenekvivalenter enligt metoden
TVOCpas.

På detta sätt har man kunnat mäta upp att Spathiphyllum avger flyktiga organiska
ämnen både under dagen och natten vid de tillfällen då tillsatsen av flyktiga
organiska ämnen är noll eller låg. Det är i och för sig ingen nyhet att växter avger
flyktiga organiska ämnen. Vanliga växter såsom Pelargonium, utan blommor,
luktar och den lukten bör enkelt kunna mätas upp med TVOCpas metoden.

Vid höga halter av flyktiga organiska ämnen (12 mg TVOC m-3 mätt som
TVOCpas) visar mätningarna att Spathiphyllum tar upp ca 1-2 mg TVOC m-2 h-1.

Schefflera blir under motsvarande betingelser (6 mg TVOC m-3 ) en sänka på 1
mg TVOC m-2 h-1. Vid tillförsel av omkring 8 mg TVOC m-3 tar samma växt upp
5 mg TVOC m-2 h-1.

Epipremnum fungerar som en sänka för alla studerade halter av flyktiga organiska
ämnen. Vid en mycket låg bakgrundsnivå av 1 mg TVOC m-3 så är sänkan i stort
sett lika med noll. Vid värden upp till 2 mg TVOC m-3, blir sänkan mellan 0,25
till 0,5 mg TVOC m-2 h-1.

Man kan då fråga sig vad är det som utgör sänkan. Följande är då möjligt:
•  Krukväxtens yta, som adsorbent av flyktiga organiska ämnen,
•  Krukväxtens egenskaper att adsorbera eller omsätta flyktiga organiska ämnen,
•  En kemisk sänka i rummet med t ex krukväxten som katalysator.

Om det vore så att de flyktiga organiska ämnena vore ett homogent ämne, och det
ämnet adsorberades på krukväxtens alla ytor och rumsytorna, då borde ämnet
avges från ytorna efter att man slutat tillföra ämnet. Denna effekt kan inte
upptäckas vid analys av mätdata. Det luktar heller inte Stridhs-blandning (vissa
ämnen i Stridhs-blandning har en mycket karakteristisk lukt) från renrummet eller
mätboxen några timmar efter att mätningarna avslutats. Rumsarean i renrummet är
ca 44 m2. Den uppmäta bladarean är 10,2 m2. Den senare uppgiften är uppmätt
som bladets area på ena sidan bladet (tex undersidan). Arean som är tillänglig för
adsorption på bladen är dubbelt så stor, sålunda 20,4 m2, och därmed hälften så
stor som rumsarean. Troligen är det inte frågan om en ren adsorption på ytorna,
men denna egenskap kan inte uteslutas helt trots gjorda observationer.

Oberoende vilken av de två övriga egenskaperna ovan som det beror på att
flyktiga kemiska ämnen upptas av växten, kan effekten hänföras till växten och
förklaras av att:
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•  växtens yta på något sätt, assimilerar de flyktiga organiska ämnena så att de
inte ingår i mätningarna längre, tex att de bryts ned till vatten och andra
nedbrytningsprodukter som inte mäts

•  eller att växten på annat sätt tar upp ämnena och bryter ned dessa.

Sänkan har uppenbart med krukväxten att göra och egenskapen är sådan att ämnet
interfererar med krukväxten på något sätt. De mätningar som genomförts är inte
konklusiva i det avseendet att de klart visar vilken av ovan beskrivna effekter som
är den viktigaste.

I diskussioner med kollegor och jämförelse med litteraturen har TVOCpas-värdena
betraktats som höga. Därför har en jämförande mätning genomförts  i en mätserie.
Den totala mängden flyktiga organiska ämnen har dels bestämts som TVOCpas och
dels i parallella mätningar med adsorbentrör fyllda med Tenax och efterföljande
termisk desorption till en gaskromatograf försedd med en masspektrometrisk
detektor (GC/MS) på konventionellt sätt, angivet som TVOCGC/MS. Via
mätningarna med Tenax och GC/MS erhölls även vilka ämnen som fanns
redovisade i mätningen. Se bilaga 5 som visar hela Yrkes- och miljömedicinska
klinikens analysrapport.

Mätserien genomfördes i den tomma tillslutna mätboxen, dels utan tillsats av
flyktiga kemiska ämnen, och dels med tillförsel av tre olika koncentrationsnivåer
av Stridhs-blandning. Obs att mätboxen nu är ett slutet system. I den tomma
mätboxen placerades en insugningsslang till Innova[11] 1312-mätinstrumentet, som
var inställt för att mäta TVOCpas i enheten ppm. Två adsorbentrör med Tenax
kopplades till en pump som också placerades i mätboxen. I mätboxen fanns
dessutom en fläkt som skulle säkerställa fullständig omblandning av luften.
Därefter startades mätningen och mätboxen tillslöts.
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Figur 10.2 Jämförelse mellan instrumentets, Innova[11] 1312, mätning (prickar
och medelvärde som linje genom prickarna) av TVOC och TVOC mätt med
konventionell teknik för adsorbentrör ( Tenax ) och  GC/MS.
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De uppmätta resultatet framgår av figur 10.2. Där framgår att TVOCpas-värdena är
10 till 20  gånger högre än TVOCGC/MS-värdena.

Om det görs en sammanställning och regression mellan resultaten i dessa
mätningar med Innova 1312 och Tenaxadsorbent med GC/MS-tekniker hålls de i
figuren nedan redovisade sambanden. Väljs regressionssambandet som ett
andragradspolynom så erhålls ett samband där resultaten från Tenaxadsorbent med
GC/MS-teknik skulle kunna vara negativa för vissa värden på TVOCpas. Det
sambandet har bäst regressionskoefficient (R2=0,95). Negativa värden för
TVOCGC/MS erhålls även för linjära samband. Väljes däremot ett potentialsamband
så kan sambandet gå genom noll, men blir aldrig negativt. Det sambandet är då
enligt följande.
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Figur 10.3 Jämförelse mellan TVOCGC/MS to mätning med TVOCpas-to samt regression
mellan mätningarna.
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2
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⋅
(10.2)

Mätprinciperna för de olika mätningarna TVOCGC/MS och TVOCpas skiljer sig åt.

I en mätning med Tenaxadsorbent och gaskromatograf samlas gasprover in i ett
adsorbentrör med hjälp av en pump. Gasproverna adsorberas (fastnar) på ett
kemiskt ämne i röret. Alla ämnen värmes av från adsorbenten genom sk termisk
desorption till gaskromatografen. I en gaskromatograf separeras ämnena med hjälp
av en kolonn med en bärgasfas och stationär fas. Genom att varje  ämne har olika
fördelning mellan gasfas och stationär fas fördröjs ämnena olika länge i kolonnen,
och sedan identifieras och kvantifieras ämnena med hjälp av en detektor som
räknar kolatomer (FID, Flame Ionisation Detector) eller med en masspektrometer.
En förenklad och vanlig metod är att relatera responsen för alla flyktiga organiska
ämnen till instrumentets respondens för toluen med en responsfaktor som är
specifik för varje ämne.
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När det gäller PAS-instrumentet Innova 1312 (Photo-Acoustic Spectrocopy) görs
ingen separation av ämnena utan instrumentet är försett med ett filter som skall
täcka ett visst våglängdsområde som motsvarar en viss typ av våglängdskaraktär
från, t ex bindningen mellan kol och väte, eller som andra intressanta ämnen
avger. Insänt ljus adsorberas därför av alla kemiska ämnen med aktuell struktur.
Detta leder till att PAS-instrumentet inte är selektivt i samma utsträckning som
gaskromatografen. Vissa ämnen hamnar därför utanför mätningen med
gaskromatograf, men kommer att mätas med PAS-instrumentet.

Ekberg[9] har redovisat samma typ av skillnad i mätningar av flyktiga organiska
ämnen med de två olika teknikerna i ett kontorshus. Där har mätts TVOCGC/MS

och TVOCpas i till- och frånluft. Sedan redovisas differensen mellan
frånluftsvärden och tilluftsvärden. Där erhålls en differensfaktor mellan 4 till 7
mellan TVOCGC/MS och TVOCpas. Det är inte känt mot vilket ämne som PAS-
instrumentet har kalibrerats för vid detta tillfälle.

I aktuella mätningar med kalibrering genomförd för toluen erhålls faktorer mellan
8 till 20 med den högsta faktorn för låga koncentrationer. Här anges nivå.

PAS-instrumentet, Innova 1312, som ingår i Yrkes- och miljömedicinska
klinikens2 vid Universitetssjukhuset i Örebro mätsystem, inkallades under arbetets
gång för kalibrering/genomgång. Ingen skillnad på mätvärdena har upptäckts före
och efter kalibreringen.

Då de olika mätsystemen mäter TVOC på olika sätt, är det naturligt att
mätningarna kan ge olika resultat. Skillnaden mellan aktuella mätningar med
konstgjorda inneluftsämnen med hjälp av Stridhs-blandning, i luften och
"naturlig" kontorsluft kan innebära att skillnaderna blir annorlunda än vad som här
framkommit.

Troligen mäts vid dessa metoder inte samma sak utan PAS-instrumentet mäter
samma gaser plus flera andra gaser än med TVOCGC/MS-metoden. Figur 10.4 kan
ge en beskrivning till detta:

                                                
2 YMK/USÖ är ackrediterade för många olika mätningar och har ett kvalitetssystem där
mätinstrumenten ingår
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Figur 10.4 Principiell figur som visar en tolkning av det som mäts som TVOCpas

respektive TVOCCG/MS. Mätning av TVOCpas sker av kolväten med kolatomer
mellan en och uppåt till 16-18 kolatomer. Analys av kolväten med
Tenaxmätning TVOCCG/MS sker av kolväten från 6 kolatomer och uppåt till
16-18 kolatomer. Stridhs-blandning innefattar kolväten från 6 kolatomer och
uppåt. Ytan under kurvorna motsvarar uppmätta värden. Ungefärliga antal
kolatomer för MIX22, VVOC och VOC  vad det gäller alifatiska kolväten
framgår också.

Tidigare har visats att formaldehyd, som inte är ett flyktigt organiskt ämne VOC,
enligt definitionen utan ett mycket flyktigt ämne VVOC (Stridh[10]) interfererar
och bidrar till resultatet i mätningen av flyktiga organiska ämnen enligt PAS-
metoden, TVOCpas.

Således mäts inte samma sak med PAS instrumentet Innova 1312 och vid
provtagning på Tenax-adsorbent med efterföljande gaskromatografisk analys.
Skillnaden kan ligga i följande:
•  Flyktigt organiska ämnen som mäts med den ena metoden men inte mäts med

den andra,
•  Respektive metods tolkning av mängden av flyktigt organiskt ämne

(responsfaktor)
•  Metoden med konverteringen av flyktigt organiskt ämne till toluen.

Vid jämförelse mellan Ekberg[9] och aktuella mätning kan skillnaderna dessutom
bestå av skillnaden av att mäta "normala" flyktiga organiska ämnen från kontor
och flyktiga organiska ämnen från krukväxter i en laborationslokal med tillsats av
uteluft spetsad med Stridhs-blandning.
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10.4 Sammanfattning - samvariation koldioxid, 
formaldehyd och flyktiga organiska ämnen

Ökad koldioxidnivå gör att formaldehydsänkan tycks minska enligt tidigare
avsnitt. Detta innebär att mänsklig närvaro som ökar halten koldioxid är mindre
bra om växten skall användas som formaldehydsänka. Medlyn mfl[13] skriver att
en ökande koncentration av CO2 göra att klyvöppningarna stänger, vilket stöder att
formaldehydsänkan minskar.

Formaldehydsänkan ökar vid ökad tillförsel av Stridhs-blandning såsom framgår
av tidigare avsnitt. Om man skulle tillämpa detta resultat och Stridhs-blandning
verkligen vore ett verkligt formaldehydsänkande ämne som genereras av
människor, så skulle det innebära att lokaler med formaldehyd och andra flyktiga
organiska ämnen skulle kunna renas något från formaldehyd.

Sänkningen av flyktiga organiska ämnen förefaller att dubbleras vid tillförsel av
både formaldehyd och koldioxid. Finns det tillgång till koldioxid så ökas sänkan
av flyktiga organiska ämnen. Man vet dock inte för vilka ämnen i mixen av
flyktiga organiska ämnen som krukväxter är en sänka. Någon ledning kan dock
ges av referenserna till denna avhandling.

10.5 Sammanfattning - Vattenavgivning

Krukväxterna avger vatten och kan därmed ses som vattenkällor i rummet.
Specifika vattenflödet ökar med belysningsnivån.

Tabell 10.5 Sammanställning av växterna vattenavgivning kg H2O m-2 h-1.

Växt Natt Dag
650 lx

Dag
8000 lx

Anm

Epipremnum 0,004    - 0,0062 2 vid 4300 lx
Schefflera 0,006 -0,01 0,01 0,02
Spathiphyllum 0,005 0,01 0,081 1 beräknat ur nedan

Följande samband har också erhållits:

0,0043+I109,9

0,0063+I101,5

lx
06-

lx
-06

⋅⋅=

⋅⋅=

lumSpathiphyl

Schefflera

vatten

vatten

m

m

&

& (10.3a)

(10.3b)

Vid normal inomhusbelysning avger växterna omkring 0,01 kg H2O m-2 h-1, räknat
per enkelsidig bladarea enligt definitionen tidigare.
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10.6 Sammanfattning dimensioneringsstorheter

Endast för krukväxter av familj Schefflera har det erhållits ett bestämt samband
mellan bladarea och växtstorlek. För de två övriga behöver bladarean beräknas för
varje växt för att ge ett användbart underlag. I de fall som använts är växtstorleken
antingen angiven som växthöjd eller stamarea. För handeln med krukväxter är
åldern på växten från uppfödaren ett vanligt mått.

En Schefflera som har ca 0,5 m2 bladarea är ca 0,75 m hög och har en stammens
tvärsnittsarea på ca 2 cm2.

10.7 Samband belysningsstyrka - fotosyntesaktivt 
ljus

Genom att parvis mäta belysningsstyrka och fotoaktivt ljus har samband mellan
dessa erhållits för kombinationer av ljus inomhus. Uppmätta samband ger
följande:

lxpar IkI ⋅= (10.4)

där k varierar från 0,0127 till 0,0144 för innebelysning. Publicerade värden i
litteraturen Larcher[3] för dagsljus ligger på mellan 0,0184 till 0,0188. Ju större
koefficienten k är desto "bättre" ljus för växterna ger ljuskällan. Den effektivaste
belysningen i detta avseende är växtlampan som har använts (k=0,0144) och sämst
är ett vanligt lysrör. I båda fallen är effektiviteten av ljuskällorna uppmätta genom
glastaket i mätboxen.

10.8 Tillämpningsexempel

Tillämpning av resultatet kan göras för ett kontorsrum. Ett kontorsrum på 25 m3

med klimatet 20 o C och 30 %Rh ventileras med 9 l/s. Rummet används av en
person som kommer 0700 och går 1700. I rummet finns också en Schefflera som
dels har en bladarea på 1 m2 (mycket stor växt) eller en samling Scheffleror med
16,5 m2 (halva väggarean) Växterna kommer att tillföras vatten så att de mår bra.
Växtbelysningen ger till växten 3000 lx från klockan 0600 till 2000.
Belysningsstyrkan 3 klx är en mycket hög belysningsstyrka inomhus. Normal
belysning för ett kontor är ca 0,5 klx. Hänsyn tas ej till att växterna ökar
koldioxidupptaget vid större tillgång till koldioxid. Används framtagna samband
för Schefflera för beräkning av dels koldioxidkoncentrationen i rummet och dels
ångkvoten i rummet så erhålls figur 10.5.
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Figur 10.5 Överst: Kontorsrum med 1 person som kommer kl 0700 och lämnar kontoret kl
1700 och 1 m2 växtbladarea. Belysning på växten 3 klx mellan 0600 och 2000.
Under: Samma kontorsrum med 16,5 m2 bladarea. Koldioxidhalten minskar
från 990 ppm till 980 ppm i frånluften på grund av  ökad bladarea.
Vatteninnehållet i frånluften ökar från 0,0052 till 0,0114 kgv kgl

-1. Den lilla
skillnaden i koldioxidkoncentration på dagen framgår ej.

Av figuren ovan kan man konstatera att växter med 16,5 m2 bladarea inte ger
någon nämnvärd sänkning av koldioxidnivån, endast från 990 ppm till 980 ppm.
Man kan bara se skillnaden på morgon och kväll i figuren. Fukten i rummet
kommer att öka med 0,0062 kgv kgl

-1. Detta skulle innebära en relativ ånghalt på
75% Rh om temperaturen är konstant.

Om man i beräkningarna tar hänsyn till det funna resultatet att den specifika
koldioxidsänkan blir större då koldioxidhalten blir högre och använder en bladarea
på 16,5 m2 så minskar koldioxidnivån i rummet från ca 1000 ppm till 850 ppm. Se
figur 10.6.
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Figur 10.6 Samma kontorsrum som ovan med 16,5 m2 bladarea. I modellen är insatt
egenskapen att specifika koldioxidsänkan ökar med ökad koldoxidhalt i
rummet. Koldioxidhalten minskar från 990 ppp tll 850 ppm i frånluften på
grund av egenskapen att sänkan blir större vid högre
koldioxidkoncentrationer. Vatteninnehållet i frånluften ökning är oförändrad
från 0,0052 till 0,0114 kgv kgl

-1.

Vid låga koldioxidkoncentrationer sänker växterna koldioxidhalten marginellt och
det framgår direkt efter att belysningen satts på och innan personen kommer in i
rummet.

Av ovan redovisade resultat kan man dra slutsatsen att, för att minska
koldioxidnivån i kontorsrum så behövs en mycket stor mängd växter. Med växter,
som har en bladarea motsvarande halva väggytan sänker man koldioxidhalten från
1000 ppm till 840 ppm och man ökar relativa ånghalten från 30 till 75 %Rh om
rumstemperaturen är konstant. 16 m2 bladarea av Schefflera motsvarar 33 stycken
0,75 m höga krukväxter enligt resultatet från kapitlet om dimensioneringsstorheter
för växter. Belysningsnivån i rummet antages då vara mycket hög.
Belysningseffekten måste ökas från omkring ca 80 W till omkring 500 W,
överslagsberäknad på belysningsstyrkan på en horisontell yta. Tar man sedan
hänsyn till belysningsstyrkan mot väggarna blir behovet ca 600 - 700 W. Ovan
nämnda 16 m2 motsvarar en specifik bladarea m2

bladarea m
-2

golvarea på ca 1,6 eller en
bladareabelastning i rummet på 0,7 m2

bladarea m
-3

rumsvolym. Det kan också uttryckas
som en belastningsfaktor av 0,5 m2

bladarea m
-3 h. (Bladarea per volymflöde).

Om man till rummet ovan för en formaldehydkälla, som ger rumskoncentrationen
1,5 mg FAD m-3 så skulle denna halt kunna sänkas till ca 1,15 mg FAD m-3, enligt
avsnitt 10.2, och om man dessutom har en källa som ger rumskoncentrationen 4
mg TVOC m-3 i form av Stridhs-blandning så sänks effekten av denna källa till ca
3,5 mg TVOC m-3. Dessa två egenskaper skulle kunna  vara till nytta för att göra
ett  rum mer användbart. Eventuellt kan tekniken användas i printer- och
skrivarrum.
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10.9 Jämförelse mot hypotesen

Av resultaten i denna avhandling framgår att det således finns växtegenskaper som
kan beaktas vid dimensionering av luftbehandlingssystem i byggnader. Dock är
den uppmätta storleken på de olika effekterna så liten att de inte har någon större
inverkan på luftkvaliteten.
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11 SLUTSATSER OCH 
KOMPLETTERANDE FORSKNING

11.1 Slutsatser

Tre växtarter har använts för att studera deras förmåga att ta upp koldioxid,
formaldehyd och flyktiga organiska ämnen representerade av Stridhs-blandning
samt vattenavgivning. Alla areamått nedan avser bladarea för ena sidan av bladen
inklusive längdsnittsarean av bladskaftet.

•  Krukväxters effekt inomhus som koldioxidsänkor är mindre än vad som anges
normalt i litteraturen, beroende på att man normalt anger effektvärden för
dagsljus. Storleksordningen på upptaget är 0,05 till 0,1 g CO2 m

-2 h-1. Vid
höga halter koldioxid (1500 ppm) ökar upptaget till mellan 1 och 5 g CO2 m

-

2 h-1.

•  Krukväxter respirerar koldioxid på nätterna, i storleksordningen 0,1
g CO2 m

-2 h-1.

•  Krukväxter är en formaldehydsänka i storleksordningen 0,1 till 1
mg FAD m-2 h-1 på dagtid. Troligen är det växten som bryter ner
formaldehyden. Formaldehyden tas troligen upp via klyvöppningarna av
krukväxten.

•  Krukväxter är en sänka för flyktiga organiska ämnen i storleksordningen 0,1
till 2 mg TVOCpas m

-2 h-1 dagtid. Troligen är det växtens egenskaper som
adsorbent eller möjligen som katalysator som gör att koncentrationer av
flyktiga organiska ämnen sänks.

•  Krukväxter inomhus är en vattenkälla som avger 10-20 g H2O m-2 h-1 dagtid
och 5 g H2O m-2 h-1 på natten. Lagom mängd krukväxter lämpar sig därför
som fuktreglerare i inomhusmiljön, särskilt vintertid. Vid högre
belysningsstyrka avges mer vatten.

•  Ingen av de ovannämnda effekterna har genom här redovisade studier visat sig
vara så betydande att de kan användas för att nämnvärt förbättra luftkvaliteten
inomhus.

Vidare kan följande slutsatser dras av studien:

•  Det går bra att ta fram en karakteristisk längd på en växtarts blad och använda
sambandet mellan den karakteristiska längden och bladarean för att bestämma
krukväxtens bladarea.

•  För krukväxter med stam är det möjligt att ta fram ett samband mellan
stamstorlek och bladarea.
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•  Sambandet mellan belysningsstyrkan och fotoaktivt ljus är beroende av vilken
typ av konstbelysning som används. Sambandet visar god linearitet.

•  Att mäta flyktiga organiska ämnen enligt TVOCpas ger 4-10 ggr högre värden
än att mäta enligt metoden TVOCGC-MS. Variationen i faktor och
representativitet beror på att man med dessa mätmetoder inte mäter samma
ämnen.

11.2 Kompletterande forskning

Den erfarna projektören av installationssystem inser snabbt att det här inte finns
information om alla växter som ofta förekommer inomhus. Det finns fortfarande
skrifter, som hävdar, att aktuella krukväxter och andra växter är mycket bra för
luftkvaliteten. Dock är denna skrift ett bidrag till mer kunskap inom detta område.
Mer fakta om olika växters specifika egenskaper och förmåga att förändra
luftkvaliteten behövs. Särskilt är det önskvärt med mer resultat uppmätta i
ventilerade utrymmen. I denna skrift finns metodiken för att ta fram dessa
specifika egenskaper.

Specifika storheter för inomhusväxters förmåga att avge gaser, och bestämma
vilka gaser de avger, är fortfarande jungfruliga forskningsområden. Det är känt att
vissa arter är allergena, dvs att de vid berörning avger gaser eller partiklar. Vilka
ämnen som avges och deras betydelse för varje växtart är inte klarlagt.

Specifika storheter för inomhusväxters förmåga att förändra partikelhalten är inte
heller helt känd. Några mätningar har dock genomförts.

Denna skrift innefattar inga studier av vilka processer i växten som utgör sänkorna
eller källorna för ämnen i rumsluften. En noggrann växtfysiologisk studie av vilka
ämnen som adsorberas på växten och vad som då händer på växtytan kan vara
intressant för växtfysiologer. En liknande frågeställning är vad som händer om ett
kemisk ämne kommer in i växten och hur det bryts ner av växten.

Här har mätningar av flyktiga organiska ämnen med två olika mätprinciper
redovisats, TVOCpas respektive TVOCCG/MS. Ett bättre klarläggande om hur det
förhåller sig vad gäller dessa principer och vilka kemiska föreningar som
interfererar med växterna skulle kunna vara en forskningsuppgift.

Vid beräkningarna har olika differensmetoder för utspädningsförloppet av
rumsluften använts. I avsnittet matematiska samband antyds ännu en ny variant.
Analys av olika fall och dokumentation av resultat av modellering med denna
metod och jämförelse med övriga utnyttjade metoder kan vara av intresse.

För växtfysiologer kan metoden att använda karakteristisk bladlängd vara en
förenklad modell att i det fria bedöma en växts bladarea. Karakteristiska
bladlängdsmodeller skulle kunna tas fram för varje art och sort.
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B1 MÄTNING PÅ VÄXTER

B1.1 Inledning

Syftet med att mäta bladarean för växter var tre:
1. Man vill veta bladarean på de växter som användes vid mätning av växternas förmåga att

upptaga olika gaser.
2. Man vill veta karakteristiska mått som ger ett samband med bladarean på en växt.
3. Man vill ta fram dimensioneringssamband mellan växtens storlek och bladarean.

För att göra detta användes följande mätprocess.

Förvaring

Emissionsmätningar

Ta fram mätmetod
bladarea
 Klipp loss blad jämt

spridda på några växter
 Mät upp varje blads area

och karakteristiska längder
 Ta fram lämplig samband

mellan bladarea och
karakteristisk längd med
minsta kvadratmetoden

 Dokumentera hur man
mäter karakteristisk längd
för denna art

Area mätning
 Med hjälp av mätmetoden

mäta samtliga blad och
beräkna bladarean för
växten

 Ta fram karakteristiska
storheter för hela växten
och sammanställa
samband för
karakteristiska storheter
och bladareor för alla
växter inom varje art.

Sammanställning
dimensioneringsdata
Då samtliga växter mätts en
gång sammanställs
dimensioneringsdata för
varje art, så att man lätt kan
bestämma antal växter som
behövs för att få en viss
bladarea.

Figur Bil 1.1 Mätprocess för att mäta bladarean på varje växt samt sammanställa detta till ett
dimensioneringsunderlag.

B1.1.1 Mätmetod för bladareor

För att finna ett areamått på växter diskuterades detta med biologer vid Örebro universitet.
Det finns metoder och dessa kan indelas i förstörande mätning eller icke förstörande mätning.

Vid förstörande mätning klipper man bort bladen och mäter bladarean på några blad och
väger dessa. Sedan väger man alla blad och proportionera fram växtens bladarea.

En mindre förstörande provning går ut på att man tar några blad och mäter deras area, och
sedan räknar man alla blad på växten och proportionera fram växtens bladarea med hjälp av
totala antalet blad.

Den senare metoden utvecklades här genom att:
1. Slumpvis ta ut ett antal blad, mäta varje blads bladarea och bladets karakteristisk längd.
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2. Göra en regressionsanalys och få fram ett regressionssamband mellan den karakteristiska
längden och bladarean.

3. Välja bästa sambandet
4. Därefter mättes varje blads karakteristiska längd och deras area beräknades med hjälp av

regressionssambandet.
5. Alla blads areor för växten summerades till växtens bladarea.

Den metoden har använts för alla krukväxter som finns med i denna skrift.

Med karakteristiskt längd anses det mått som ger bästa anpassningen i minsta
kvadratmetodens mening, för sambandet bladarea och karakteristiskt längd. Följande mått på
karakteristisk längd har testats:
 Bladlängd exklusive bladskaft
 bladlängd inklusive bladskaft
 bladbredd
 bladskaft och längsta småblad för växter med delad bladskiva.

Definitionen av karakteristisk bladlängd är således: "Det mått på en växts blad som ger den
bästa anpassningen av bladarean enligt minsta kvadratmetoden kallas karakteristiskt
bladlängd". Bladlängd behöver inte vara bladets längd utan kan vara bredd mm.

För de första växterna togs några förprover och för dessa mättes bladarean upp och olika
ansatser på karakteristisk längd gjordes. Därefter valdes slumpvis på vilken krukväxt och var
(uppe, i mitten eller nere) dessa blad skulle tas ut. Slumpnyckeln togs fram med hjälp av
Microsoft[1] och funktionen ”=slump()”. Slumpfunktionen exekverades så att aldrig mer än ett
visst antal blad togs ur varje växt.

När sambandet mellan karateristisk längd och bladarean och dokument om hur man mäter
karateristisk längd tagits fram, användes det för att beräkna varje växts bladarea. För varje
växt som skulle användas för att mäta dess inverkan på luftkvaliteten mättes bladarean med
denna metod. Då togs också andra mått fram för att bestämma samband mellan en  krukväxts
storlek och bladarea.

B1.1.2 Mätning av enskilts blads bladarea.

Areamätningen har skett genom att skanna in blad och sedan mäta arean med hjälp av antalet
pixels som arean representerar. För detta har dataprogrammet Photoshop[2] och
dataprogrammet WinFolia[3] använts. Man kan ställa in båda programmen eller korrigera
programmens information så att 1 mm2 motsvarar 1 pixel.

För att välja lämplig karakteristisk längd på bladen har ovan nämnda parametrar mätts om det
var möjligt. För beräkning av lämpliga samband har minsta kvadratmetoden  i Microsoft
Excel 97[1] använts. Olika ansatser på samband, upp till andra grads polynom- och
potentialsamband har använts.

Följande restrektioner har använts:
•  Bladarean är noll då karakteristika längden är noll.
•  Bladarean bör inte bli negativ för positiv karakteristisk längd, åtminstone inte för de

karakteristiska längder som ingått i mätserien.
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Vid början av användningen av Photoshop-programmet[2] testades programmets
mätonoggrannhet mot inskannade dummyblad, se figur Bil 1.2. Dummybladen ritades i skala
1:1 med Autocad, arean beräknades i programmet och dokumentet skrevs ut på grönt papper.
Bladen från det gröna pappret lades på skannern och skannades in och arean uppmätes med
Photoshop[2]. Tekniken fungerade. Senare har denna metod jämförts med att använda
specialprogrammet WinFolia[3]. Detta program är avsett att analysera blad med både areaor
och delareor, som har olika färg.

Figur Bil 1.2 Autocad ritade dummyblad på ett A4-ark. För detta ark har sedan bladens
area mätts med hjälp av Autocad och skrivits ut i skala 1:1. Det utritade
pappret har sedan skannats in och arean har mätts på varje blad med
Photochop genom att få bladets antal pixlar angivna.

Vid varje tillfälle som inskanning av blad utfördes, skannades först in ett dummy blad med
känd storlek, oftast en rektangel 5x5 cm2 . Denna användes sedan för att proportionera det
uppmätta areamåttet med rektangelns mått i bearbetningsprogrammet vid skanning, så att en
skalfaktor erhölls för att bestämma arean på alla blad.

Innan mätning av bladarea av ett blad måste läget på krukväxten definieras  så att man vid
behov kan mäta på samma ställe igen. En annan fråga är vilka delar av bladet som skall
räknas in i arean. Oftast är det från bladets anslutning till stammen. Hur och var bladet skall
tas bort har dokumenterats. Allt detta för att säkerställa att bladen är lika vid framtagandet av
karakteristisk längd samt att man mäter karakteristisk längd på samma sätt. Det visar sig att
för de flesta arter är det svårt, speciellt om metoden skall kunna användas för att mäta
bladlängd på samma sätt på både avklippta blad som på blad på växten.
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B1.1.3 Mätning av alla blad

För att inte dubbelmäta blad avskiljdes mätta blad med ett snöre under mätningen. Snörets
gräns flyttades uppåt växten allt eftersom mätning av den karakteristiska längden mättes blad
för blad. Vid varje förflyttning av snöret mättes 4-8 nya blad.

Fig Bil 1.3 Metod att vet vilka blad som mätts och icke mätts. Snöret transporterades
sakta uppför kring stammen och varje blad som kom innanför snöret och
underliggande snördel mättes.

B1.1.4 Samband mellan bladarea och växtstorlek

Det finns flera rapporter där man redovisar olika samband mellan växtstorlek och bladarea. I
tex Bartelink[4] framgår storleken mellan biomassa och barrarea för Doglasgranen
Pseudotsuga meniziesii (Mirb.) i enheten torrvikt kg och i Morataya et al[5] finns liknade
samband  för två andra träd Tectona grandis (L.F.) och Gmelina arborea (Roxb.) i Costa
Rica.

Här har valts ett mått som är bladarea mot växthöjd eller stamarea, då icke förstörande
provning föredras.

B1.2 Spathiphyllum Fredskalla

Mätning av fredskallan skedde parallellt med att få fram mätmetoden för bladarean. Totalt har
26 blad mätts varav 16 blad från en växt och 10 blad från 10 andra växter. De 16 första
användes för att kontrollera om det var möjligt att skanna in blad och därur få arean.
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B1.2.1 Olika mätningar

De 26 bladen som användes för att finna karakteristiskt längd och bladarea redovisas i tabell
bil 1.1. Beräknade samband för mätning på Fredskallans blad framgår i tabell bil 1.2.

Tabell bil 1.1 Sammanställning av de uppmätta bladen
Bredd cm Längd cm Längd

+skaft cm
Bladarea
cm2

Blad+skaft-
area cm2

Antal mätta 26 26 26 26 26
Medelvärde 6,4 22,0 37,2 87,1 94,9
Maxvärde 13,9 39,0 79,0 327,5 365,0
Minvärde 3,0 9,5 12,0 15,1 16,7
Std 2,7 7,1 15,5 68,2 75,2

Tabell bil 1.2 Areasamband för Fredskalla
Mätserie Beräknad

enhet
R2 A= k1 L

2+k2L Sambands-
nummer

Karakteristisk längd
cm

cm2 k1 k2

Bladbredd Bladarea 0,973 1,3751 3,3897 F1
Bladbredd Blad- och

skaftarea
0,968 1,5398 3,3590 F2

Bladlängd + skaft Bladarea 0,8956 0,0461 0,3213 F3
Bladlängd Blad- och

skaftarea
0,8627 0,2781 - 2,4673 F4

Bladlängd Bladarea 0,8601 0,2483 - 2,0899 F5
Bladlängd + skaft Blad- och

skaftarea
0,9138 0,053 0,2289 F6

Av mätserien i tabell bil 1.2 visas serie F1 och F2 i figurerna nedan. Noteras kan att för
mätserierna  F4 och F5 kan regressionssambandet ge negativa bladareor för vissa
karakteristiska längder. Sambandet F2 har använts för sambandet mellan bladets bredd och
hela bladarean (skaft och blad).

y = 1,4x2 + 3,4x

R2 = 0,97
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Figur Bil 1.4 Mätpunkterna för sambandet bladbredd och bladarea exkl bladskaft,
Spathiphyllum.
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y = 1,5x2 + 3,4x

R2 = 0,97
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Figur Bil 1.5 Mätpunkterna för sambandet bladbredd och bladarea inkl bladskaft,
Spathiphyllum.

B1.2.2 Samband bladarea och karakteristisk längd

För fredskallan är bredden den bästa karakteristiska längden. Bladlängd med eller utan skaft
ger inte samma goda anpassning. Det är också svårt att ta av bladskaftet på ett väl definierat
ställe. Figuren visar hur man mäter bredden.

Figur Bil 1.6 Karakteristisk längd för Spathiphyllum mäts på bladets bredaste del.

Bladareastorleken på de mätta växterna framgår nedan.

Tabell Bil 1.3 Information om krukväxtindividernas karakteristiska längd, här bladbredd.
Individ nr A001 A001:

2
A003 A004 A004:

2
A005 A006 A007 A008 A009 A009:

2
A010

Antal blad 75 98 56 63 71 111 77 52 67 62 80 77

Max 10,6 9,7 10,6 11 11 11,5 10,5 10,7 12 14,8 12,3 11

Medel 4,9 4,6 5,5 5,8 5,8 6,1 5,6 5,2 5,8 6,3 5,2 5,6

Min 2 1,2 1 2,1 1,8 1,4 1,8 0,8 1,4 1,6 1,3 1

Std 2,2 2,0 2,8 2,3 2,2 2,6 2,3 2,9 2,9 3,0 2,7 2,7

Bladarea m2 0,44 0,50 0,41 0,48 0,51 0,91 0,55 0,36 0,53 0,55 0,52 0,55
Andel största
80% area

0,55 0,60 0,57 0,42 0,48 0,62 0,50 0,52 0,45 0,52 0,56 0,46

Anm: Vissa individer mättes två gånger. Mellan mätningarna kan flera månader ha gått. Individ A005 var mycket större än
de övriga. Individ A009 ökande antalet blad men minskade bladarean. Om man sorterar bladarean från de största till de
minsta och sedan summerar bladarean och beräknar hur stor andel de 80 största bladen ger  av bladarean framgår av resultatet
sista raden.
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De aktuella exemplaren av Fredskallor har mellan 52 till 111 blad. Motsvarande bladarea är
mellan 0,42 till 0,91 m2. Om man mäter omkring 50% av de största bladen erhålls 80% av
bladarean.

B1.2.3 Samband mellan storlek och bladarea

Om Fredskallans höjd mäts från jorden till det högsta bladet så erhålls de i figuren nedan
redovisade resultaten för 9 mätningar. Då växten är en ört och bladen kommer från korta
stjälkar nere vid jorden och antalet stjälkar ökar ju större plantan är så kan man inte dra några
viktiga slutsatser av dessa mätningar. Troligen är det antalet själkar som är ett bättre mått men
någon sådan mätning har inte utförts.

y = 0,81x

R2 = 0,31
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Figur Bil 1.7 Samband växthöjd bladarea.

B1.3 Schefflera

B1.3.1 Olika mätningar

Scheffleran har handflikiga blad, nästan liknande ett paraply. Det gör att det är svårt att hitta
en karakteristisk längd. Några ansatser har gjorts för största delbladsbredden, skaftlängd och
skaftlängd inkl längsta delbladets längd. Skaftlängden inklusive största delbladets längd,
benämns nedan bladlängd. Mätningarna sammanfattas nedan.
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B1.3.2 Samband bladarea och karakteristisk längd

En tidig mätserie på sju blad genomfördes för att försöka bedöma lämplig karakteristiskt mått.
Nedan visas resultatet av den.
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Figur Bil 1.8 Mätdata för olika karakteristiska mått. Ett samband LkLkA ⋅+⋅= 2
2

1 är
ansatt och bästa anpassningen har den karakteristiska längden bladlängd
med R2=0,87, följt av skaftlängd R2=0,57 och delbladsbredd R2=0,26.

Den karakteristiska längden som valdes var bladlängd. Bladlängden skall mätas från slutet av
bladfästet, se fig Bil 1.9.

Figur Bil 1.9 Principen att mäta karakteristisk längd för Schefflera.

Studeras mätdata på figuren ovan så inses att när den karakteristiska längden är bladlängd så
kommer vissa bladareor vara mindre än noll för längder under 6 cm. Därför valdes en annan
typ av regression för dessa mätdata. Sambandet valdes som:

2,3L0,079 =A ⋅ (B1.1)

För det sambandet är R2=0,89 och sambandet kommer aldrig att vara negativt för positiva
bladlängder. Den regressionen är bättre än den i figur 1.8.

För att få ett bättre samband gjordes en kompletterande mätning med 16 blad till. För att
sedan kontrollera att om man tar nya blad att man inte får en helt ny kurva togs senare ut 7
blad till och att totalt 30 blad har mätts. Mätningarna redovisas nedan.
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Figur Bil 1.10 Regressionskurvor för olika bladuttag. De senare bladen har större
bladarea och är kortare än de blad som tog ut först.

Det visar sig att det finns viss skillnad mellan de först uttagna bladen och de senare uttagna
bladen för uppmätning. I båda fallen har potentialkurva ansatts. Det totala sambandet för alla
blad framgår av figuren nedan.
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Figur Bil 1.11 Regressionskurva för alla 30 bladen.

Sambandet framgår nedan och även det uppfyller kravet på att bladarean inte bli under noll
för alla positiva bladlängder.

1,6L0,80 =A ⋅ (B1.2)

För det sambandet är regressionskoefficienten R2=0,79 och det är det som används vid
bestämning av krukväxternas bladarea.
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Tabell Bil 1.4 Information om krukväxtindividernas karakteristiska längd, här bladlängd.
Individ nr B001 B002 B003 B004 B005 B006A B006B B007 B008 B009 B010 B011
Antal blad 51 52 82 94 63 63 72 61 70 50 90 58
Max 22,5 29,7 29,7 25,5 24,5 27,0 27,0 25,5 25,5 24,3 27,0 27,0
Medel 18,7 19,4 19,4 18,5 16,7 17,6 18,4 18,0 17,6 16,8 16,7 16,7
Min 11,0 7,0 7,0 1,2 1,2 2,5 2,5 3,0 6,7 9,5 9,5 10,2
Std 2,81 3,21 3,35 3,66 4,05 4,71 4,67 4,29 3,93 3,31 3,49 3,60
Bladarea m2 0,37 0,41 0,71 0,77 0,43 0,35 0,61 0,43 0,52 0,31 0,55 0,35
Andel
största 80%
area

0,71 0,71 0,72 0,67 0,62 0,54 0,68 0,56 0,66 0,70 0,67 0,72

Anm Krukväxt B011 var en Schefflera som fanns på institutionen och som bladarean mättes på då den var mindre hög än övriga.

B1.3.3 Samband mellan storlek och bladarea

I samband med att växternas bladarea mättes upp, mättes även stamarean och krukväxtens
höjd. Stamarean är mätt som två vinkelrätta diametrar, 5 cm ovan normala jordytan och
omräknad som en area med hjälp av sambandet för arean för en ellips. I figuren nedan visas
mätningarna redovisade som en graf.
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Figur Bil 1.12 Samband mellan växtens höjd och dess bladarea. Växt B011 är en växt
som kommer från annat växtmaterial. Streckad linje är en krukväxt som
mätts två gånger vid två olika tillfällen.

I figurerna Bil 1.12 och Bil 1.13 är växt B011 inritad. Den krukväxten fanns på institutionen
under ca 5 år. Den mättes upp för att se om dessa parametrar längd resp stamarea även ligger
inom samma område som övriga. Vidare är en krukväxt inritad som mätts två gånger under en
4 månads period. Under denna period har växten blivit större, både avseende stammen och
bladarean, men båda resultaten följer kurvan bra.

Regressionssambanden om man ansätter en rät linje som går genom origo, framgår nedan.
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Figur Bil 1.13 Samband mellan stamarean och bladarean. Växt B011 kommer från ett
annat växtmaterial. Streckad linje är en krukväxt som mätts två gånger.
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B1.3.4 Grönarea

För att få en uppfattning hur stor del av växten utanför bladen som är grön har den gröna
mantelarean av stammen mätts. För sex olika scheffleror är stammens gröna omslutningsarea
mellan 2,1 - 5,7 % av bladarean vilket framgår av tabellen nedan

Samband mellan bladarea och grönarea redovisas i tabell bil 1.5.

Tabell Bil 1.5 Andel grön stamarea i förhållande till bladarea
Schefflera nr Bladarea

m2
Grön stamarea
m2

Grön stamarea i
% av bladarea

B001 0,37 0,021 5,7
B002 0,41 0,016 4,0
B008 0,52 0,016 3,1
B009 0,31 0,011 3,7
B010 0,55 0,011 2,1
B011 0,35 0,011 3,1

Den gröna stamdelen av en Schefflera är mellan 2,1 till 5,7 % av bladarean.
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B1.4 Epipremnum pinnatum, Gullranka

Mätning på Gullranka skedde i två omgångar. Dels togs en liten försöksserie på en annan
gullranka som användes i tidigare försök, beskrivna i Persson och Fjeld[6], dels togs 30 blad ut
ur en leverans av 15 krukväxter.

Motivet till att man även här tog en försöksserie berodde på att en större mätserie felaktigt
hade gjorts på Pippiliom sp, i tron att det var en gullranka. Vidare har gullrankan den
egenheten att hela bladet inte är grönt utan vissa delar är ljusa och innehåller inget eller lite
klorofyll. Vid dessa förmätningar testades om mätmetodiken fungerade.

B1.4.1 Olika mätningar

Förmätningarna gav svar på frågan om bladarean som mättes, gav samma regressionskurvor
på bladarea som mätts på andra krukväxter av samma art. Svaret var att så var fallet, och
skanningen innebar att alla delar av bladen ingick som areainformation. Mätserien framgår
nedan i figur Bil 1.14.
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Figur Bil 1.14 Alla mätningar på gullranke bladen.
 Blad från toppen av krukväxterna
Blad från mitt av krukväxterna
 Blad från nedre delen av krukväxterna
 Blad från en annan sändning

Av figuren bil 1.14 kan konstateras att även för andra sändningar av samma art tycks
bladkarakteristiken överensstämma med den nya mätningen. Nedan visas
regressionssambandet för de 15 mätta  plantornas 30 blad uttagna med slumpgenerering av
bladens plats på plantan. 10 blad uppe, 10 blad i mitten och 10 blad nere.
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Figur Bil 1.15 Mätningar av bladbredd (trianglar) och bladlängd med skaft.

Då det visar sig, liksom för Fredskallan vara svårt att ta av bladen på samma ställe på skaftet
för varje gång man tar av bladen. Det visar sig också vara svårt att mäta bladlängden
praktiskt. Därför väljs även här bladbredd som karakteristisk längd.

Figur Bil 1.16 Mätning av bladbredden för Gullranka. Notera de ljusa fläkarna på bladet.

Studeras bara 30 blad från mätväxterna så erhåller man resultaten och regressionssambandet
presenterat nedan.
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Figur Bil 1.17 mätserien för 30 Gullrankeblad.

Av regressionen erhölls följande samband
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98,0 = R            L 046,0- L92,0= A 2 2
blad ⋅⋅ (B1.4)

Tabell Bil 1.6 Information om krukväxtindividernas karakteristiska längd
Individ nr C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011
Antal 194,0 169,0 178,0 171,0 182,0 181,0 189,0 181,0 194,0 194,0 172,0
Max 192,4 182,0 225,6 264,5 234,3 219,9 211,5 174,3 205,9 219,9 246,2
Medel 51,5 52,4 58,7 58,0 51,1 63,0 56,2 49,2 52,6 56,2 61,2
Min 8,2 3,6 2,9 8,2 2,0 3,6 9,3 8,2 5,7 6,1 5,7
Std 35,5 35,5 43,6 45,6 37,5 46,9 38,3 31,9 35,6 34,6 43,9
Bladarea m2 1,00 0,89 1,04 0,99 0,93 1,14 1,06 0,89 1,02 1,09 1,05
Andel
största 80%
area

0,57 0,58 0,56 0,57 0,58 0,54 0,59 0,59 0,52 0,56 0,57

Av tabellen bil 1.6 kan noteras att 60% av de största bladen ger 80 % av bladarean. Samtliga
krukväxter hade nästan 1 m2 baldarea.

B1.4.2 Samband bladarea och storlek

Inget samband mellan bladarea och växten storlek har sökts, då det visar sig att krukväxten
består av flera plantor. Stjälkarnas totala längs skulle kanske vara en möjlig sådan storhet men
Gullrankan har förmåga att ha lång stjälkar mellan krukan och toppen som inte är
bladbeklädda.

B1.5 Pippiliom sp

B1.5.1 Olika mätningar

För förmätning om sambanden för gullranka togs prover ur en lätt tillgänglig Pippiliom sp.
Det är en klätterväxt och vid första intrycket liknar den mycket gullranka men saknar fläckar
på bladen.

Den är helt grön och på en grupp av växter som fanns tillgängligt var även stammen grön.
Därför togs följande mätserie för att ta fram samband grön area och en karakteristisk längd:

•  Bladbredd - bladarea
•  Bladbredd - mot hela bladets area
•  Bladbredd - mot hela bladets area och stamdel till föregående blad
•  Bladlängd - bladarea
•  Hela bladets längd - bladarea
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B1.5.2 Samband bladarea och karakteristisk längd

Mätningarna kan sammanfattas i nedanstående tabell. Med hela bladets area och stamdel till
föregående blad avses projicerad bladarea och projicerat skaft inkl stamdel, se figur Bil 1.18.
För stam och skaft avses enbart snittytan.

Icke plant blad

Projecerad bild av bladet
Arean = BladareanPlan yta med samma

normal som bladet

Normal

Växtriktning

Skaft

Figur Bil 1.18 Figuren visar bladarean, skaftarean och stamarean. Skaft och stam skall
projiceras mot dess normal.

Även för Pippiliom är det svårt att mäta hela bladlängden och då mest beroende på ett skört
skaft och att det oftast är krokigt.

Tabell Bil 1.7 Areasamband för Pippiliom
Karakteristisk
längd

Beräknad enhet R2 A= k1*L+k2*L2 Sam-
bands-
nummer

k1 k2

Bladbredd Bladarea 0,98 0,0096 0,86 P1
Bladbredd Bladarea+ projicerad skaftarea 0,97 0,40 0,85 P2
Bladbredd Bladarea+ projicerad skaft- och

stamarea
0,92 0,56 2,75 P3

Bladlängd Bladarea 0,87 0,71 0,33 P4
Bladlängd Bladarea + projicerad skaftarea 0,86 1,00 0,32 P5

För Pippiliom har den bästa karakteristiska längden varit bladbredd vilket framgår av tabellen
ovan. Hur mätning av bredd sker visas i figur nedan.
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Figur Bil 1.19 Mätning av bladbredd för Pippiliom.

Pippiliom har gröna stjälkar, gröna bladskaft och gröna blad. Genom att sammanställa
mätningarna så erhålls tabellen nedan.

Tabell Bil 1.8 Bladarea för Pippiliom
Mätt area Bladarea

cm2
Bladarea och
skaft
cm2

Blad-, skaft- och
stamarea cm2

Summa grön
area

393,1 419,4 481,0

Procent av total
grön area

81,7 87,2 100

Av tabellen ovan kan man konstatera att ca 82 % av växtens gröna area är blad, skaften utgör
5% samt stammen ca 13 %.

Mätserien och sambandet som varit underlag till tabellen bl 1.8 har presenterats i en figur
nedan.

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

0,00 2,50 5,00 7,50

Bladlängd cm

Bladarea cm2

Figur Bil 1.19 Regressionssamband för Pippiliom
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B1.6 Diskussion

En metod att skanna bladarea med Photoshop[2] har tagits fram, men då det redan fanns
kommersiella programvaror som kunde användas med gott resultat brukades Win Folia[3].
Metoden bygger på att skanna in bladet och mäta upp olika karakteristiska längder för bladet,
och sedan anpassa bladarean mot den karakteristiska längd (av de tillgängliga), som bäst
uppfyller villkoren.

Av mätningarna och resultaten ovan framgår att sambanden mellan bladarea och en
karakteristisk längd är mycket lätt att bestämma. Regressionskoefficienterna är mycket höga
trots att det här är biologiskt material som används. Då varje art kommer från samma
sändning kan man dra slutsatsen att de troligen har  samma genetiska källa och samma
betingelser vid uppodlingen. Av de fyra uppmätta sändningarna finns två andra individer som
mätts upp. Dessa individer vars ursprung är okänt har dock förbluffande lika karakteristik som
de övriga av samma art. Det gäller dels gullrankan och dels Scheffleran.

Den karakteristiska längd som valts har varit bladbredd, utom för Scheffleran.
Regressionskoefficienten har varit hög och för de samband som valts har
regressionskoefficienten varit över 0,8.

För Scheffleran som har handflikiga blad användes hela bladets längd (blad inkl skaft) som
karakteristiskt mått.

Måttet bladlängd är svårare än bladbredd att använda. Det är svårt att definiera hur man skall
mäta längden på bladen, speciellt i relation till bladskaftet på krukväxten. Därför har här
noggrant redovisats hur mätning av hela bladlängden skall gå till.

Samtliga valda samband utom för Schefleran är ett andragradspolynom som går genom origo
och ger för positiva karakteristiska längder positiva areor. Om så inte varit fallet har
sambandet byttes ut. För Scheffleran valdes ett potentialsamband och även det uppfyller
villkoret att ge positiva areor för alla positiva karakteristiska längder.

Antal blad i krukväxterna varierar från 50 till 190 stycken. Därför har uppgifter om hur många
av de största bladen man måste mäta för att få 80% av växtens bladarea tagits fram. Dessa
värden är för Fredskallan, mellan 42 - 60% och mellan 54 - 72 % för Schefflera, medan för
Gullrankan 52 till 66 % av de största bladen ger 80 % av bladarean. Jämför 80 - 20 regeln,
vilket inte är tillämplig här.

De andra individer som inte följde med i leveranserna ligger i stort sett med identiska värden
som övriga varför man kan dra slutsatsen att framtagna samband mellan karakteristisk
bladlängd och bladarea är allmängiltiga för de här beskrivna krukväxterna.

Endast för Scheffleran har det gått att få samband mellan växtstorlek och bladarea. För detta
samband har en rät linje som går genom origo tagits fram. Materialet bygger på nästan lika
stora Scheffleror och parametrarna är stamarean mätt 5 cm över jorden och bladarean. Även
den Schefflran som inte ingick i leveransen faller bra in i denna kurvskara. Dessutom har en
individ mätts två gånger och vid varje tillfälle fallit bra in i kurvskaran.
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Vissa växter är även gröna på stammen. För Scheffleran är ca 3% av hela gröna arean
stamarea och för Pippiliom är så mycket som 12 % grön stamarea. I fallet Schefflera är
stamarean mätt som mantelarea och i Pippiliomfallet mätt som längdsnittarea.

B1.7 Resultat

Av dessa resultat är sambandet mellan bladarea och karakteristisk längd de som använts vid
mätningarna. Sambandet för Scheffleran mellan stamdiameter och bladarea går också att
använda vid dimensionering av växtanläggningar med Scheffleror.
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B2.1 Mätosäkerhetskalkyl

En felkalkyl kan göras enligt GUM/ ISO[1] eller Örnemark[2]. Principen för att beräkna fel är
densamma i båda dokumenten. För att förenkla beräkningsprocessen av felen är det lämpligt
att identifiera och sammanställa varje delfel och illustrera sammanställningen med ett
Ishikawadiagram (orsak-verkan diagram, fiskbensdiagram), se Ishikawa[3]. Nedan visas ett
exempel på mätosäkerhetskalkyl för ett gasmassflöde.

För sambandet nedan

( ) ( ) ½n
gas

n
f

n
t

n
f

1n
f

½n
gas rumbladarea

MCCV
V

CCM +++ −−−
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−= &&&

kan man göra följande Ishikawa diagram:

  V       V&

∆τ
                                                        

BladareagasM&

 1+n
fc  n

fc    n
tc       gas rumM&

För volymen V och gashalten C kan även den utföras som två andra Ishikawa-diagram
enligt:

                       L1                                                                      Mv

L2

                                                                 V       c                                                            C

                L3

Figur bil 2.1 För bestämning av gasmassflödet från eller till växterna används sambandet ovan. Det
sambandet innehåller 7 olika storheter som alla är uppmätta eller beräknade. Ur
sambandet kan sedan det övre Ishikawa diagrammet ställas upp. Volymen V är uppmätt
genom att mäta tre olika längder med viss mätosäkerhet och Ishikawa diagrammet för
den beräkningen framgår av nedre vänstra figuren. Samma sak gäller för sambandet
mellan volymgaskvot och gashalt redovisad i nedre högra figuren.

En sammanfattning av mätfelen finns i figuren i nästa avsnitt. För att beräkna mätosäkerheten
för ett specifikt gasmassflöde för växterna behövs omkring 20 mätvärden och framräknade
storheter. För att beräknas samma sak för det specifika vattenmassflödet behövs mellan 25 -
30 mätvärden och framräknade storheter.

Fysikaliska och kemiska konstanter avses här inte innehålla några fel. Exempel på det är
molvikterna för kol, väte, syre m fl. Vidare har koefficienter i regressionssamband, fysikaliska
eller kemiska konstanter och andra konstanter som kan betraktas som allmängods och finns i
handböcker betraktas inte vara behäftade med fel som påverkar felberäkningen. Lufttrycket
har också betraktats vara konstant.

En större mätosäkerhetskalkyl finns för denna tillämpning gjord i Larsson[4]. Nedan ges en
sammanfattning.



183

B2.1.1 Specifik gasmassflödet

Nedan visas en sammanställning, i form av ett Ishikawadiagram, hur specifika gasmassflödet
beräknas för de uppmätta växterna.

bladgasm&A

V
rumgasM&

V&

n
fc

∆τ

n
tc 1+n

fc

V

bladgasM&

V&

n
fc

∆τ
n
tc

1+n
fcτ

L3

L2 L1

L3

L2 L1

CCO2

Figur bil 2.2 Ishikawa diagram visande mätvärden och beräknade storheter som ingår i
mätosäkerhetsuppskattningen. Obs att i digrammet har storheterna för volym och
volymflöde bara utvecklats i ett steg och finns på grenen för rummets inverkan ej
utvecklade i dess ursprungliga mätvärden.

Av figuren bil 2.2 framgår att volymmätningen för mätboxen/mätrummet kommer in fyra
gånger i beräkningarna, dels två gånger vid bestämning av volymen och dels två gånger vid
bestämning av volymflödet. Mätfelen för bladarea kommer bara med en gång. Exempel på
mätosäkerhetskalkylen för mätboxens volym framgår av figuren nedan.

Tabell bil 2.1 Tabellen visar exempel på hur mätosäkerheten för volym kan hanteras.

Storhet Mätt eller
beräknad
storhet

Ishikawa diagram på
osäkerhetsberäkning

Ingående samband och osäkerhet inom
aktuellt mätområde

V Mätt
                       L1

L2

                                                                 V

                L3
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Tabell bil 2.2 Beräknad osäkerhet för de uppmätta och de framräknade storheterna. Av
anmärkningskolumn framgår vilka antagande av fördelning som är gjord.

Storhet Beskrivning Beräknad -
angiven
mätosäkerhet

Osäkerhets-
komponenternas
storlek u(p)

Anm

Volym =
beräknad
0,54 m3

Uppmätning ±0,0054 m3 0,0035 Rektangulär
fördelningsfunktion

På så sätt hanteras samtliga genomförda mätningar som ingår för att beräkna de olika
storheterna. Mer detaljer finns även presenterade i Larsson[4].

B2.1.2 Sammanfattning mätosäkerhet

Procentuell fördelning av mätosäkerhet

Genom att ansätta rimliga värden från mätserierna och genomföra en mätosäkerhetskalkyl och
bestämma vilken uppmätt storhet som mest påverkar den sammanlagda mätosäkerheten i
bestämning av det specifika gasflödet så erhålls tabellerna bil 2.3 till bil 2.6. Fördelningen
mellan de olika mätvärdenas osäkerhet framgår också av tabellerna nedan.

För gaserna koldioxid, formaldehyd och flyktiga organiska ämnen är mätosäkerhets-
sambanden desamma. För mätning av det specifika vattenflödet är sambandet ett annat.

Av samtliga tabeller kan man utläsa att det enbart är uppmätningen av koncentrationerna av
gas som påverkar mätosäkerheten. Vare sig mätangivelserna för tid, volym, volymflöde eller
bladarea påverkar nämnvärt mätosäkerheten. För att minska mätosäkerheten skall man således
antingen använda en bättre mätning av koncentrationen eller en annan metod för att mäta
koncentrationerna. Man bör inte lägga ner arbete på att säkerställa att man mäter tid, volym,
volymflöde eller bladarea med större noggrannhet.
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Tabell bil 2.3 Sammanställning av mätosäkerheten för koldioxid.
Mätvärde -
osäkerhets-
komponent

Andel av sammanlagda
osäkerheten %

Anm

%
Mätbox
Spathiphyllum

Renrum
Epipremnum

Koldioxidmätning 100 100 100 100
Delvärde 1+n

fc 5,70 5,70 61,3 61,3

Delvärde n
fc 31,0 31,0 3,7 3,7

Delvärde n
tc 63,3 63,3 35,0 35,0

Tid 0 0 0 0
Volym 0 0 0 0
Volymflöde 0 0 0 0
Bladarea 0 0 0 0
Summa 100 100 100 100
Koncentration koldioxid

406 1460 406 1460 ppm medelvärde
Specifikt massflöde -0,30 -0,66 -0,66 -1,46 g CO2 m

-2 h-1

Sannolik osäkerhet 0,68 0,31 1,17 0,52 g CO2 m
-2 h-1

Om man beräknar vad som händer när man mäter koldioxidkoncentrationen med större
noggrannhet kan man se när tex mätningen av volymflödet börjar påverka den sammanlagda
mätosäkerheten. Om exempelvis  mätosäkerheten för koldioxidmätningen minskar från 3,7
ppm till 0,002 ppm så kommer mätningen av luftflödet att inverka med 10% av
mätosäkerheten på det specifika massflödet.

Tabell bil 2.4 Sammanställning av mätosäkerheten för det specifika formaldhydmassflödet.

Mätvärde -
osäkerhets-
komponent

Andel av sammanlagda
osäkerheten %

Anm

%
Mätbox
Spathiphyllum

Renrum
Epipremnum

FAD - mätning 100 100 100 100
Delvärde 1+n

fc 5,7 5,7 61,3 61,3

Delvärde n
fc 31,0 31,0 3,7 3,7

Delvärde n
tc 63,3 63,3 35,0 35,0

Tid 0 0 0 0
Volym 0 0 0 0
Volymflöde 0 0 0 0
Bladarea 0 0 0 0
Summa 100 100 100 100
Koncentration
formaldhyd

0,27 1 0,27 1 ppm medelvärde

Specifikt massflöde -0,30 -0,66 -0,66 -1,46 mg FAD m-2 h-1

Sannolik osäkerhet 1,68 1,34 2,88 2,30 mg FAD m-2 h-1
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Tabell bil 2.5 Sammanställning av mätosäkerheten för det specifika TVOC massflödet.
Mätvärde -
osäkerhets-
komponent

Andel av sammanlagda
osäkerheten %

Anm

%
Mätbox
Spathiphyllum

Renrum
Epipremnum

TVOC - mätning 100,0 100,0 100,0 100,0
Delvärde 1+n

fc 5,7 5,7 61,3 61,3

Delvärde n
fc 31,0 31,0 3,7 3,7

Delvärde n
tc 63,3 63,3 35,0 35,0

Tid 0,0 0,0 0,0 0,0
Volym 0,0 0,0 0,0 0,0
Volymflöde 0,0 0,0 0,0 0,0
Bladarea 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa 100 100 100 100
Koncentration TVOC 2 4 2 4 mg TVOC m-3

medelvärde
Specifikt massflöde -0,30 -0,66 -0,66 -1,5 mg TVOC m-2 h-1

Sannolik osäkerhet 2,5 1,3 4,3 2,1 mg TVOC m-2 h-1

När det gäller fördelningen av mätosäkerheten för den specifika vattenavgivningen ges nedan
ett exempel. Tendensen är densamma som för de ovan redovisade gaserna. Vid den specifika
vattenavgivningen inverkar mätning av temperatur och relativa ånghalten nästan lika mycket.
Således är valet av givare, speciellt avseende ånghalt viktigt liksom hela mätsystemet. Även
volymflödet och bladarean påverkar den relativa mätosäkerheten något, (omkring 1%).

Tabell bil 2.6 Sammanställning av mätosäkerheten för vattenavgivningen. Resultaten är relaterade till
en mätning med Schefflera.

Mätvärde g m-2 h-1 Standard
osäkerhet

Mätvärde -0,030 -0,0072

Mätvärde -
osäkerhets-
komponent

Andel av sammanlagda osäkerheten

Mättnadstryck
(temperatur)

48,5%

Relativ ånghalten 50,8%
Tid 0,00%
Volym 0,00%
Volymflöde 0,7%
Bladarea 0,01%
Summa 100%

Den sammanlagda mätosäkerheten visar sig ibland vara större än den framräknade storheten.
Det betyder att osäkerheten vid mätning av gaskoncentrationer är betydligt större än vid
mätning av andra storheter, och att uppmätta koncentrationer är för låga i förhållande till
metodens kapabilitet.
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BILAGA 3 MATEMATISKA MODELLER

Denna bilaga behandlar de matematiska modeller som har använts och som utvecklats för att
tillämpas i denna avhandling.
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B3.1 Matematiska modeller

B3.1.1 Utspädningssambandet

Luftkoncentrationernas utspädningsförlopp i ett rum, där man tillför eller bortför gaser har
beskrivits av många. Se bl.a. behandlingen i kapitel 2, där två olika metoder redovisades, dels
differensmetoden, ”ett enkelt steg framåt”, och dels en analytisk metod. Nedan kommer den
analytiska metoden som differensmetod och dess kritiska tidssteg att redovisas, dels också en
ny differensmetod, dubbelt framåt differensmetod och dess kritiska tidssteg.

Med hjälp av figuren bil 3.1 nedan kan man ansätta sambandet B3.1 nedan:
 
 
 

 
 
 

tt CV      &  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
               C 

ff CV      &

MV &     

Figur bil 3.1 Modell för ansats av massflöde av gaser i ett rum. Rummets gaskoncentration C
antages vara samma som frånluftens gaskoncentration Cf.

Av figuren ovan kan följande massamband ställas upp
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Man kan, om man antager konstant luftflöde, konstant källa eller sänka och konstant halt i
tilluften, ta fram dels en differenslösning och dels en differentiallösning.

Ett flertal författare såsom Tichenor et al.[1] och Jörgensen et al.[2]  har studerat hur en yta kan
upptaga och avge emissioner. Dessa modeller är bra om man vill ha besked om hur förloppet
mellan växten och rummets luft kan modelleras. Här studeras inte hur detta förlopp sker utan
mer nettoresultatet av dessa förlopp, se figur bil 3.2:
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Rum

Yta, tex
bladyta

Källa

Sänka

Resulterande sänka eller källa

Figur bil 3.2 Växten eller mätkammaren betraktas som en punkt, antingen med egenskapen
källa eller sänka som kan variera med tiden. Man kan t.ex. med de referenser som
redovisas beräkna olika egenskaper för krukväxter.

Här används förenklade metoder som inte studerar egenskaper hos ytan på det studerade
objektet.

Man kan på olika sätt ansätta metoder för att beräkna källor och sänkor och hur de påverkar
rumsluftskvaliteten. Dessa metoder förutsätter följande:
•  det inte är något luftläckage in eller ut ur rummet
•  fullständig omblandning sker i rummet och att frånluftskoncentrationen är samma som

rumsluftens koncentration av gasen
•  alla värden är konstanta inom tidssteget

Med dessa förutsättningar har två tidigare beskrivna metoder använts och en ny som
presenteras här. Dessa är
•  Enkel framåt differensmodell
•  Analytisk differensmodell
•  Dubbel framåt differensmodell

B3.1.2 Enkel framåt differens

Afshari[3], Ekberg[4]  och Kraenzmer[5]  har med hjälp av finita differenser beräknat
utspädningsförloppet i ett rum, enkel framåtdifferens. Den metoden är en Euler-utveckling av
samband b3.1. Där visas att man även kan ta hänsyn till att det kan finnas källor och sänkor.
Exempel på modellering av sambandet visas. De har också beräknat koncentrationsförloppen i
rum med sänkor och källor och då använt följande samband:
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Denna metod kallas i fortsättningen för enkel framåt differensmetod. Rumssänkan är här
sänkan dels för rumsytorna och dels för det studerade objektet.

En "beräkningsmolekyl1" av samband b3.2 kan se ut enligt figur bil 3.3.
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Figur bil 3.3 "Beräkningsmolekyl" för enkel framåt differensmetod. Om man mätningen växlar mellan
två mätkanaler erhålls bara varannat mätvärde. Mellanliggande värden måste beräknas
på något sätt.

Afshari[3], Ekberg[4]  och Kraenzmer[5]  visar också samband mellan uppmäta och beräknade
koncentrationsförlopp i frånluften med denna metod. Man kan således beräkna
koncentrationen i frånluften om man känner koncentrationen i tilluften, volymen, luftflödet
och storleken på källan eller sänkan.

Man kan visa att det skulle vara möjligt att beräkna källan eller sänkans storlek om man
använder dessa samband. Objektet sänka blir då om man särskiljer rummets sänka och
objektets:
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1 Ordet och begreppet "beräkningsmolekyl" har används vid beskrivning av olika finita differensmetoder vid
kurser i Installationsteknik och skall ge en association till en kemisk molekyl där man istället för kemiska ämnen
ritar variabler i molekylen.
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Dessa samband har används för att beräkna storleken på källor, i några fall har man ansatt en
källa och kontrollerat att frånluftskoncentrationen är den samma som man mätt, eller så har
man direkt löst ut källan och beräknat dess storlek. Metodens riktighet visas i ovan nämnda
referenser och källor såsom totala mängden flyktiga organiska ämnen, kväveoxider och
kolmonoxid har beräknats, se Ekberg[4]  samt Kraenzmer[5].

Storleksordningen på fuktkällor och sänkor har beräknats av Blomberg[6] i sitt examensarbete.
Denne visar att man kan beräkna mängden fukt i frånluftsventilerade grunder med denna
metod. Där har man förutsatt att alla beräkningssteg är stationära och på det sättet
åskådliggjort förlopp som består av ett antal stationära beräkningar i varje tidssteg.

Tidssteg

Om tidssteget är för stort så erhålls felaktigheter, som utmynnar i att beräknade data pendlar
mellan max- och minvärden eller ger oändligt stora eller små värden. Det kritiska tidssteget
anger hur stort tidssteget får vara för att inte orimliga värden skall uppstå.

Persson[7] visar hur stora tidsstegen får vara i ovan nämnda metod. Den rapporten är ett bra
redskap för att planera mätningar. Persson[7] visar att tidssteget begränsas av uttrycket nedan
för att felaktiga värden inte skall uppstå.
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För att mäta och använda uppmätta värden i beräkningar bör man således mäta med mindre
tidsmellanrum än ovan angivna tidssteg. Tidssteget beror således av volymflöde och
rumsvolym.

B3.1.3 Analytisk differensmodell

Ekberg och Melin[8], Afshari[3] samt Kraenzmer[5] anger också en analytisk metod att beräkna
koncentrationen i frånluften med sänkor och källor i rummet. Den analytiska lösningen är
följande:
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Om man i sambandet ovan hela tiden utgår från tiden vid början av ett tidssteg och går framåt
ett tidssteg så erhålls följande differentiering av sambandet ovan:
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Det sambandet kallas i fortsättningen för analytisk differensmodell. Beräkningsmodellen blir
den samma som för enkel framåt differensmodell. Löses källan ut erhålls:
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Utgår man från den analytiska lösningen ovan och beräknar den dels för tiden τ+∆τ och dels
för tiden τ och beräknar skillnaden, så erhålls exakt samma samband som en enkel framåt
differensmodell (B3.2), som angetts ovan.

Skiljer man sänkorna för rummet från det studerade objektets åt blir sambandet ovan följande:
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Tidssteg

Studerar man sambandet (B3.7) så finner man att den analytiska differensmetoden alltid är
stabil, men om man enbart tillämpar tidssteg mellan ∞≤τ∆<0 . Ett negativt tidssteg eller
tidssteget = 0 är inte aktuellt då ett negativt tidssteg dels leder till att man räknar bakåt, vilket
inte är aktuellt och tidssteget = 0 innebär att man inte går framåt i tiden. Ett oändligt långt
tidssteg ger värdet 0 från exponentialfunktionen, vilket ger ett stabilt värde. Alla tidssteg som
är större än 0 ger således ett stabilt resultat.

B3.1.4 Dubbel framåt differens modell

Larsson[9] redovisar en ny finit differensmetod av utspädningsförloppet, dubbelt framåt
differensmetod. Den metoden är bra att använda om man mäter gaskoncentrationer varannan
gång i tilluften och varannan gång i frånluften, vilket tillämpats i aktuella mätserier. För- och
nackdelar med metoden samt exempel på användning framgår nedan. Metoden kräver två
tilluftsvärden och två frånluftsvärden för att beräkna källor och sänkor. Metoden framgår av
följande samband och åskådliggörs i figur Bil 3.4.

121
2

3 2
)

2
( +++

+
+ +∆









+−

+
⋅= n

f
nn

f

n
t

n
tn

f C
V

MC
CC

VC
τ&& (B3.9)



195
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Figur bil 3.4 "Beräkningsmolekyl" för dubbelt framåt differensmetod. Om man växlar mellan
mätkanaler med en ventil erhålls bara varannat värde. Denna metod är anpassad för
detta mätförfarandet.

Löses källan eller sänkan ut och uppdelning sker mellan det studerade objektet och rummets
sänka så erhålls:
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Metoden använder mer information än enkel framåtmetod, vilket är en styrka för det
framräknade resultatet. Man behöver inte fundera på hur man skall beräkna mellanliggande
värden. Nackdelen är att man vid beräkning med metoden måste stega två tidssteg framåt för
varje beräkning trots att man mätt med ett tidssteg.

Tidssteg

Kritiskt tidssteg för dubbelt framåt differensmetoden är
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Och det är hälften av vad tidssteget är för enkel framåt metod, vilket kan försvåra vid
planering av mätningar som skall användas för beräkning med modellen.
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B3.2 Beräkning av källa och sänka samt hänsyn till 
luftläckage i mätkammare

Sambanden i föregående avsnitt förutsätter att:
•  det inte är något luftläckage i rummet,
•  fullständig omblandning sker i rummet,
•  alla värden är konstanta inom tidssteget.

Har man ett luftläckage i mätkammaren och vill beräkna källan så kan följande tre fall vara
möjliga.
1. övertryck i mätkammaren som leder till att rumsluften läcker ut,
2. ingen tryck- eller temperaturdifferens mellan mätkammaren och omgivningen, eller

tryckdifferens och tätt rum, som leder till att ingen luft läcker in eller ut,
3. undertryck i mätkammaren som leder till att omgivningsluft läcker in.

Fall 2 med ingen tryckdifferens mellan mätkammaren och omgivningen leder till samma
samband som visats i tidigare avsnitt ovan.

Nedan redovisas sambanden för övertryck i mätkammaren respektive undertryck i
mätkammaren.

B3.2.1 Övertryck i rummet

Ställer man upp en massbalans, se figur nedan och studerar rum med övertryck så erhålls
sambandet nedan.
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Figur bil 3.5 Modell för rum med övertryck i rummet.

Från figuren ovan kan en stationär massbalans utryckas såsom:
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0MMMMM clcfcrckct =−−−+ &&&&& (B3.12)

och tar man hänsyn till förändringen med tiden så erhålls följande massbalans:
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Det är lättare att mäta luftflöden som volymflöde. Det gör att sambandet bör skrivas i
volymflöde och gaskoncentration. Om fullständig omblandning i rummet råder så är
koncentrationen i volymflödet i frånluften samma som koncentrationen i läckluftflödet. Det
innebär att läckluftflödet och frånluftflödet kan adderas och ersättas av ett volymflöde ut ur
rummet då de har samma koncentration. Summan av volymflöden blir då samma som
tilluftens volymflöde. Sambandet blir då:
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Användes Eulers metod för att lösa ekvationen med en differensmetod erhålls en enkel
framåtdifferens som beskrivs av Afshari[3], Ekberg[4] och Kraenzmer[5]. Sambandet nedan är
detsamma  som ursprungssambandet, men med två källor/sänkor i rummet, dels rummet som
sänka/källa dels det studerande objektet.
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Sänkan erhålls som:
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Om man mäter upp rummets egenskaper, utan ett studerat objekt, så kan rummets egenskaper
utryckas som en funktion av koncentrationer av olika gaser. Då erhålls mätkammarens
egenskaper såsom:
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Där koefficienterna kn kan beräknas ur ett multiregressionssamband från mätdata för aktuell
gas.

Om dubbel framåt differensmetoden används, se Larsson[9], blir motsvarande samband
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Och då blir rummets källa utryckt enligt:
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Då mätkammaren har varit utsatt för  övertryck har dessa samband använts.

B3.2.2 Undertryck i rummet.

Om det är undertryck i rummet ser massbalansen ut enligt figuren nedan

        tcM&

fcM&

rcck MM &&     lcM&

C

Figur bil 3.6 Modell för rum med undertryck i rummet.

Om koncentrationen i tilluften är den samma som koncentrationen i läckluften in så erhålls
samma samband som för ingen läckluft om man summerar läckluftsflödet med tilluftsflödet
och kallar det tilluftsflöde. Då koncentrationen i tilluften kan vara skild från koncentrationen i
läckluften blir sambandet enligt nedan:
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Detta uttryck går att förenkla genom att beräkna blandningskoncentrationen som erhålls om
tilluften blandas med läckluften. Om man skall använda dessa samband och beräkna t ex en
källstyrka så är det bättre att inte utveckla sambandet mer utan att härifrån differentiera det.
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Sänkan erhålls som
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Där
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Om dubbel framåt differensmetoden används så blir motsvarande
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Och då blir rummets källa utryckt enligt:
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B3.3 Diskussion

Med de finita differensmetoderna enkel framåt och dubbel framåt erhåller man källor eller
sänkor vars värde skall ligga mitt i ett tidssteg. Felet att förenkla det från ett halvt tidssteg till
ett helt tidssteg är litet. En annan lösning skulle vara att bilda rummets sänka/källa för det
halva tidssteget genom att bilda medelvärdet mellan dessa tidssteg: För dubbelt framåt
differenser erhålls då:
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Att den sökta källan erhålls för halva tidssteg har ingen praktisk betydelse.

Då renrummet har övertryck så används enbart sambanden för övertryck.

Man kan tänka sig att bilda andra framåt- eller mittendifferensmodeller där man vid
ansättande av den enkla framåtdifferensmodellen (B3.2) ansätter att:
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Men då erhålls en modell med 1n
fC − , n

tC och 1n
fC + vilket också är bra vid mätning med

växelventil. Den modellen ger mindre information i det beräknade vädret än dubbel
framåtdifferens. Testning av den modellen överlåts åt andra.
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BILAGA 4. SAMMANSTÄLLNING UTSPÄDNINGS-
FÖRLOPPET I DIFFERENSFORM

Denna bilaga är en kort sammanställning av olika metoder att beskriva utspädningsförloppet i
differensform

Innehållsförteckning

B4.1 Sammanställning utspädningsförloppet i differensform 204
B4.2 Referenser 206
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B4.1 Sammanställning utspädningsförloppet i 
differensform

B4.1.1 Inledning

Det finns flera olika sätt att beskriva utspädningsförloppet och som kan användas vid
beräkning av koncentrationer. Nedan ges en kort beskrivning av några av dessa metoder med
kommentarer.

B4.1.2 Utspädningssambandet

Utspädningsförloppet ansätts oftast som en första ordningens differentialekvation som baseras
på en flödesbalans, enligt nedan
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Detta samband började utnyttjas på 1970-talet och användes främst för att beräkna
luftomsättningar i rum. Tidigt beskrevs detta samband i kurskompendier vid
Installationsteknik vid Chalmers tekniska högskola, se Abel[1]. En tidig referens med
tillämpning är Larsson[2].

Utspädningsförloppets differentialekvation löses antingen analytiskt eller med hjälp av Eulers
metod. För att kunna göra detta förutsättes följande:
•  Luftens volymsflöde är konstant under hela beräkningen
•  Luftvolymen i rummet är väl omblandad
•  Luftvolymen i rummet är konstant.

B4.1.3 Analytisk metod och differensmetoder

Den analytiska lösningen och den enkla framåtmetoden har flertalet författare amvänt, såsom
Ekberg[3], Afshari[4] och Kraenzmer[5]. Det kritiska tidsstegets betydelse för differensmetoden
enkelt framåt har visat Persson[6]. En diskussion om den analytiska lösningen finns
presenterad i Ekberg[7].

Klang och Larsson[8] har visat att man från den analytiska metoden lätt kan komma till den
enkla framåtdifferensmetoden om man förutsätter att tilluftskoncentrationen är konstant över
tidssteget. Det antagandet finns också i Eulers–metod, då den förutsätter att värdena är
konstanta inom tidssteget.

En granskning av tidssteget har utförts för den analytiska metoden. Det visar sig att den
analytiska metoden alltid ger stabila lösningar för alla positiva tidssteg.
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I Larsson[9] beskrivs differensmetoden med dubbelt steg framåt. Även denna är utvecklad med
Eulers-metod och har visats fungera väl i tillämpningar. Man kan lätt gå från den enkla
differensmetoden till den dubbla om man förutsätter att tilluftskoncentrationen vid en bestämd
definierad tid kan beräknas som medelvärdet av tilluftkoncentrationerna i tidssteget före och
tidssteget efter. Jun och Larsson[10] visar också att det kritiska tidssteget i detta fall är hälften
av det kritiska tidssteget för enkel framåtdifferensmetod.

En sammanställning av sambanden visas i figur bil 4.1.
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Figur Bil 4.1 Schema över olika samband med utgång från utspädningsförloppet.

I Afshari[4], Ekberg[3], Kraenzmer[5], Larsson[9] och Persson[6] visas att man på olika sätt kan
beräkna källor och sänkor med dessa samband.
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BILAGA 5

Analysrapporter från Yrkes- och Miljömedicinska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
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