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FÖRORD

På uppdrag av Transportfackens yrkes- och arbetsmiljö-

nämnd (TYA) utför statens väg- och trafikinstitut (VTI)

en undersökning av yrkesförarnas arbetsmiljö.

Första etappen behandlar bussförarnas arbetsmiljö. De

fortsatta studierna avser att omfatta förarmiljön i

taxi, trafikskolebil, lastbil, arbetsmaskiner samt

specialfordon.

De olika miljövariabler som studeras är klimat och_luåEt-.1

kvalitet, vibrationer, buller, infraljud, stolens utnx'

formning och egenskaper, förarplatsens layout i övrigt,

sikt, belysning, övriga arbetsuppgifter.

Syftet med studierna är att söka ta fram underlag för

kravspecifikationer för de olika miljöerna i de olika

fordonsslagen.

Föreliggande undersökning har skett i samarbete med

institutionen för teknisk kemi, Chalmers Tekniska

Högskola, Göteborg.

Projektet finansieras huvudsakligen av Arbetarskydds-

fonden. Viss metodutveckling bekostas av VTI.

Å I

Ett mycket stort tack riktas till de bussbolag och

tillverkare, som välvilligt ställt fordon till vårt

förfogande: Linköpings Trafik AB, Linköping; Göteborgs.
Spårvägar, Göteborg; Halmstads Lokaltrafik, Halmstad.
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Bussförares arbetsmiljö. Avgasexposition

av Sten-Olle Jacobson*, Rolf Nordlinder* och Per

Lövsund**

*

Inst. för teknisk kemi **Statens väg- och trafikinstitut
Chalmers tekniska högskola

412 96 GÖTEBORG 581 01 LINKÖPING

REFERAT

Olika försök att på teknisk väg reducera avgasexposi-

tionen för bussförare har gjorts. De analyserade före-

ningarna har varit kväveoxider, kolmonoxid samt vissa

kolväten, bl a bensen och alkylbensener.

Högt placerat luftintag gav en viss minskning (5-15%)

av medelhalten på förarplatsen.

Luftreningsfilter (Purafil) i defrosteranläggningen

gav inte någon större förändring.

Intag av egna avgaser vid dörröppning visade sig vara

markant vid vissa vindriktningar.
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II

Work environment for bus drivers. Exhaust gases

by Sten-Olle Jacobson*, Rolf Nordlinder* and Per

Lövsund**

*Dept. of engineering Chemistry **National Swedish Road and
Chalmers University of Techno- Traffic Research Institute
logy

S-412 96 GÖTEBORG Sweden S-581 01 LINKÖPING Sweden

ABSTRACT

Different techniques for reducing the extent of contamin-

ation of the working environment of bus drivers in urban

traffic have been investigated.

An elevated air intake reduced the average level of the

contamination gases in the driver's area by about 5-15 %.

The use of an air-Cleaning filter (Purafil), however,

gave hardly any improvement at all.

Intake of the bus's own exhaust during door0penings were

significant at certain directions of the wind.
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Bussförares arbetsmiljö. Avgasexposition

av Sten-Olle Jacobson*, Rolf Nordlinder* och Per

Lövsund**

*Inst. för teknisk kemi **Statens väg- och trafikinstitut
Chalmers tekniska högäuiha

412 96 GÖTEBORG 581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Bestämning av halterna av några avgaskomponenter har

utförts på förarplatsen i bussar under ordinarie tra-

fik. De analyserade föreningarna var: kväveoxider,

kolmonoxid samt vissa kolväten, bl a bensen och alkyl-

bensener.

Främst har expositionsbegränsande åtgärder studerats,

dels högt placerat luftintag och dels luftreningsfilter

(Purafil) i defrosteranläggningen.

Högt placerat luftintag medför en viss (5-15%) minsk-

ning av avgashalterna. Det är främst vid tät trafik

och köbildning som det medför en påtagligt sänkt halt.

Luftreningsfilter har vid fältmätningar ej givit någon

signifikant minskning av avgashalterna inuti bussen.

Orsaken kan vara att filtret är för tunt (kort reak-

tionstid). Tjockare filter kan dock ej användas då de

ger alltför högt luftströmningsmotstånd vilket medför

försämrad ventilation (om inte fläktens kapacitet ökas).

Mätningarna visar att en stor del av avgaserna i bussen

kommer från det egna fordonet. Avgaserna strömmar in

via de öppna dörrarna vid hållplatserna. Intaget av

egna avgaser via dörröppningar kan åtgärdas med modi-

fierad ventilation. Ett alternativ är att de egna av-

gaserna renas med någon typ av avgasrenare.

VTI RAPPORT 226



IV

De för närvarande bästa åtgärderna för att minska

avgashalterna är att genom trafikplanering och eget

körsätt öka avståndet till övriga avgaskällor.

Genomsnittshalterna vid registreringarna i tre olika

kommuner (Göteborg, Halmstad, Linköping) var: NO ca
2

150ug/m3; CO ca 3500 ug/m3; bensen + toluen + xylen

ca Song/m3.
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Work environment for bus drivers - Exhaust gases

by Sten-Olle Jacobson*, Rolf Nordlinder* and Per

Lövsund**

*Dept. of engineering Chemistry **National Swedish Road and
Chalmers University of Techno- Traffic Research Institute

logy

8-412 96 GÖTEBORG Sweden 8-581 01 LINKÖPING Sweden

SUMMARY

The concentrations in buses of oxides of nitrogen,

carbon monoxide, and some hydrocarbons (benzene, al-

kylbenzenes and n-alkanes) have been monitored.

Two methods to reduce exhaust levels have been studied:

the use of an elevated ventilation intake and of an

air-Cleaning filter (Purafil) in the air-duct.

An elevated air intake reduces exhaust-levels by

5-15% on the average. The reduction is most prominent

in congested traffic situations.

The air-Cleaning filter has not given any significant

decrease in exhaust-levels during field measurements,

which might be due to insufficient filter thickness

(short reaction time). A filter of greater thickness

cannot be used since it would lead to a higher pressure

drop. This means poor ventilation if the fan system

remains unchanged.

The measurements show that the exhaust gases in the

bus to a large extent originate from the bus's own

engine. The exhaust enters the bus through the open

doors at bus-stops. The intake of the bus's own
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VI

exhaust could be decreased by modified ventilation.

An alternative is to equip the bus with some kind of

emission control.

At present the best means to reduce exhaust-gas

levels is to increase the distance to the sources

of contamination. The distance to other vehicles can

be increased by traffic regulation and by drivers

keeping a longer distance to the vehicle ahead.
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INLEDNING

Bilavgaser har under senare år kommit att bli den helt

dominerande källan till människans exposition för

externa luftföroreningar i våra tätorter. Detta inne-

bär, att bilavgaser inte bara utgör ett stort omgiv-

ningshygieniskt problem utan också ett arbetsmiljö-

problem för många yrkeskategorier. Bland olika yrkes-

förargrupper förekommer också frekvent klagomål på

och rädsla över den avgasexposition de utsätts för

(ex Svenska Transportarbetareförbundet, 1979).

Tidigare studier har visat, att avgaskoncentrationen

i bilar är mycket högre än vid sidan av trafiken där

luftföroreningar traditionellt mäts (Petersson, 1979).

Ju närmare avgasströmmen från framförvarande fordon

en bil ligger desto högre blir halterna. Ett ökat

bilavstånd särskilt i bilköer framför bl a trafikljus

ger därför kraftigt sänkta koncentrationer inuti

kupên. Sänkta avgashalter är angelägna och möjliga

att uppnå för såväl yrkeschaufförer med lång expone-

ring som för andra trafikanter.

Föreliggande studie avser att ge en litteraturöversikt

över de hälsoeffekter som rapporterats orsakade av

några olika avgaskomponenter samt att studera tekniska

möjligheter att minska avgasexpositionen på förarplat-

sen i bussar. Det senare anses som mycket viktigt,

då bilavgaserna från trafiken i tätorter måste ses

som ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Rapporten kan

ge en viss uppfattning om förväntade koncentrationer

av några olika avgaskomponenter vid körning i tät-

orter. Målsättningen har dock varit att främst sonde-

ra möjligheterna att reducera de uppmätta nivåerna.
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Luftföroreningskällor och nivåer
 

I stadstrafikmiljö härstammar de ämnen som studerats

i denna undersökning huvudsakligen från ofullständig

förbränning i diesel och bensinmotorer (tabell 1).

Tabell 1 Ungefärliga koncentrationer av några avgas-
komponenter i olika miljöer. Halter i mg/m

bensen kolmonoxid kvävedioxid

Bakgrund 0,0001-0,001 1) 0,01-1 2) 0,0005-0,01 3)
över land

Storstad 0,005-0,5 1) 1-1002) 0,01-1 3)

Cigarettrök 40-260 7) 50000 2) 200 4)

Bilavgaser, 1-50 5) 30000 6) 100-200 6)
bensin

Bilavgaser, 0,1-1 5) 2000 6) 200 6)
diesel

1) Petersson, 1979

2) WHO, 1979

3) NRC, 1977

4) WHO, 1977

5) Volvo, 1980

6) CTH, 1978

7) Stråby, 1980

Vägtrafiken emitterar hundratals kemiska ämnen:

asbestfibrer från bromsar m m, metall-, gummi-, tjär-

och silikatpartiklar från slitaget mellan däck och väg-

bana; samt inte minst kolmonoxid, kväveoxider, svavel-

oxider, bly, kolväten m m från avgaser, bränsleavdunst-

ning och vevhusventilation.

Framför allt de gasformiga ämnena kan i luften reagera

med varandra (och med luften) och bilda så kallade se-
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kundära luftföroreningar, vilka ofta har högre biolo-

gisk aktivitet än de ursprungliga ämnena.

I förbränningsmotorer sker ett stort antal reaktioner.

Förutom den önskade huvudreaktionen:

kolväte + syre --» koldioxid + vatten + värme

sker ett stort antal bireaktioner, bl a termisk sönder-

delning och omvandling av bränslet. Bränslet kan krac-

kas (sönderdelas) till mindre, omättade kolväten vilka

reagerar vidare. Vid syrebrist (exempelvis i en bränsle-

dr0ppe) sluter sig kolvätekedjorna samman i omättade

6-ringar (aromater och polyaromater) då dessa är de

stabilaste formerna vid hög temperatur (Päärt, 1981).

Under reaktionerna kan andra ämnen som finns i för-

bränningsrummet (främst kväve) medverka och bli "in-

byggda" i aromaterna (arenerna) (Grennfelt, 1981).

Reaktionerna är tryck-, temperatur- tids- och koncen-

trationsberoende.

På grund av hög kompression, hög temperatur och lång

uppehållstid är avgaser från en dieselmotor på tom-

gång jämförelsevis rika på polyaromater och besläktade

föreningar, medan t ex en stirlingmotor ej ger så

mycket polyaromater (CTH, 1978). Aldehyder, ketoner,

alkoholer och kolmonoxid är föreningar som kan bil-

das när bränslet förbränns ofullständigt.

Den höga temperaturen i motorn medför också att det

bildas kväveoxider, främst kvävemonoxid. Vid lågt

varvtal hinner en större del av kvävemonoxiden om-

lagras till kvävedioxid än ligt varvtal, vilket gör

att upp till ca 30% av NOX kan vara NO2 i avgaserna

från en dieselmotor på lågvarv. Vid ökande varvtal

sjunker förhållandet NOZ/NOX gradvis ned till under

10% (Marshal, 1978).
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Hälsoeffekter

Det stora antalet ämnen kan påverka hälsan på många

olika sätt. Flera ämnen kan samverka så att den sam-

mantagna effekten blir större, oförändrad eller mindre

än för ämnena var för sig. Samverkan mellan avgaskom-

ponenter (och mellan dessa och andra miljöfaktorer)

är ännu bristfälligt undersökt (till stor del beroende

på det stora antalet kombinationsmöjligheter). Att,

vid en uppskattning av de hälsorisker som avgaskompo-

nenter innebär, jämföra de uppmätta halterna med de

hygieniska gränsvärdena måste anses tämligen menings-

löst. Speciellt när man har med en så komplex bland-

ning av föreningar som bilavgaser att göra. Ett bättre

betraktelsesätt är istället att jämföra med de halter

som uppmätts i avgasfria miljöer (se tabell 1).

Flera av ämnena är eller misstänks vara genetiskt

aktiva. De kan skada cellens genetiska material och

ge cancer och/eller ärftliga skador (SOU, 1977). Vid

ett symposium om luftföroreningar (Karolinska insti-

tutet 8-11 mars 1977) räknade man för lungcancer med

ett linjärt dos-respons-förhållande i lågdosområdet.

Sannolikheten att få lungcancer är alltså direkt pro-

portionellt mot hur stor dos (halt gånger tid) indi-

viden utsätts för. Vid samma symposium drogs slut-

satsen att skillnaden i lungcancerfrekvens mellan

land och stad troligen beror på luftföroreningar från

förbränning av fossila bränslen. Skillnaden uppskatta-

des grovt till 5-10 fall per 100 000 män och år (SOU,

1977). Eftersom luftföroreningar från trafiken skapas

jämförelsevis nära människor, står de för den största

delen av de skadliga ämnen som en stadsbo får i sig

(bortsett från rökning). (Om man antar att vissa yrkes-

förare har exponerats för ungefär tre gånger så mycket

trafikorsakade luftföroreningar som genomsnittet av
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1.2.1.1

stadsbor (med samma rökvanor) så får ungefär 15-30

av 100 000 förare lungcancer per år på grund av luft-

föroreningar).

För tumörer som orsakats av kemikalier är latenstiden,

d v 5 tiden mellan exponering och sjukdomens utbrott,

oftast lång, för lungcancer orsakad av cigarettrök-

ning 30-50 år (SOU, 1977).

tiden för lungcancer orsakad av avgaser är av samma

Man kan anta att latens-

storleksordning.

Medellatenstiden ökar vid minskad dos. Spridningen i

latenstid ökar också vid minskad dos, så det går inte

dosgräns under vilken latensti-

1977).

att ange någon (låg)

den är längre än varje individs livslängd (SOU,

Förutom kemikalier kan också strålning och virus ge

skador på det genetiska materialet. Normalt repareras

flertalet sådana skador med hjälp av enzymer i cellen,

men en liten del av skadorna förblir oreparerade. An-

delen oreparerade skador kan öka om enzymerna störs

av t ex kemikalier (SOU, 1977).

Den långa latenstiden innebär att dagens sjuklighet

(i lungcancer) beror på luftföroreningssituationen på

30-, 40- och 50-talen,

reningar kan avläsas först en bit in på nästa sekel.

och verkan av dagens luftföro-

Ysääêa_§y_âpsgiâikê_êygêêägmpgaeaäêä

Kolmonoxid (CO)

Kolmonoxidhalten i luften vid en storstadsgata ökar

med fordonstätheten. Det råder emellertid en dålig

överensstämmelse mellan kolmonoxidhalten i blod och

omgivande luft, då expositionsförhållandena varit
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sådana som är aktuella i en ordinär trafikmiljö

(Göthe, 1980).

I blodet fungerar hemoglobin (Hb) som syretransportör.

Kolmonoxid binds hårt till hemoglobin, 200-300 gånger

hårdare än syre. Då kolmonoxid binds till hemoglobin

ändras syrets så kallade dissooiationskurva, varför

syretransporten minskar mer än andelen kolmonoxidhemo-

globin anger. Andelen hemoglobin som är bundet till

kolmonoxid (betecknas oftast % COHb) används som mått

på kolmonoxidexpositionen.

Bakgrundshalten i blodet av COHb är 0,5-1% och den

beror på nedbrytning av methemoglobin. Rökare har

dock betydligt högre värden, 1-3% COHb på morgonen

och 4-10% COHb på kvällen. Göthe et al (1969) har

visat att COHb-halten förändras hos rökande poliser

då de börjar dirigera trafiken. Blodets kolmonoxid-

halt sjunker med ökande arbetstid, trots att arbetet

medför en betydande avgasexposition. Orsaken är att

poliser inte tillåts röka under trafikdirigering och

den från rökningen upplagrade kolmonoxiden kommer

därigenom att vädras ut. För ickerökande poliser

under samma förhållanden uppmättes 1,2% COHb.

Vid en ökning till 2-3% COHb drabbas angina-peotoris-

patienter och personer med åderförkalkning i benen

av besvär redan vid lätt arbete (gång). Tiden tills

besvären Uppträder minskar vid ökande COHb-halt. Vid

2,5-4% COHb minskar tiden som en frisk person kan

utföra maximal fysisk arbetsprestation.

Synsinnet kan påverkas av CO. Nedsatt synskärpa har

påvisats vid 4-5% COHb. Försämrad mörkeradaption upp-

träder vid 2 6% COHb, perifera seendet försämras vid

17% COHb.
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1.2.1.2

1.2.1.3

Vid bilsimulatortest reagerade försökspersoner lång-

sammare på ändringar i ledarbilens hastighet vid

6-8% COHb

döma styrkan av ljud har visats vid 5,4% COHb och

(Vigilanstest). Försämrad förmåga att be-

högre.

Förändringar i hjärtats funktion (frekvens, blodtryck,

kammarväggrörelse mm) har observerats efter akut

kolmonoxidförgiftning.

Vid 10-30% COHb uppträder huvudvärk och yrselsymptom,

vid 30-40% svår huvudvärk och illamående och vid 40%

kan medvetslöshet inträda. Fysisk ansträngning kan

sänka gränsen för när en viss effekt inträder. Vid

40-60% COHb är risken stor för medvetslöshet och död

(WHO, 1979).

Kvävemonoxid (NO)

Kvävemonoxiden verkar på liknande sätt som kolmonoxid

genom att den också binds till hemoglobinet och minskar

syretransportförmågan.

Kvävemonoxid kan oxideras till kvävedioxid, som är be»

tydligt giftigare. Oxidationen sker ganska långsamt i

ozonfri luft, men omvandlingshastigheten ökar med

1981).kvadraten på kvävemonoxidhalten (Lindqvist,

Kvävedioxid (N02)

Kvävedioxid verkar irriterande och cellskadande på

slemhinnor, vilket delvis antas bero på oxidation av

dubbelbindningen i omättade lipider. Verkan minskas

av anti-oxidationsmedel i kroppen (främst Envitamin).
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Långtidsexponering av möss för halter under 1 mg/m3

har gett skador på cilievävnad (flimmerhår) och al-

veoler (lungblåsor). Vid halter över 10 mg/m3 går

alveolernas skiljeväggar sönder (emfysem) och vätska

kan ansamlas i lungorna (ödem). Även andningsmotstån-

det kan påverkas vid relativt låga halter (NCR, 1977;

WHO, 1977).

Varierande halt (ren luft, kort puls med hög kväve-

dioxidhalt, ren luft, kort puls 0 s v) ger större

skadeverkningar än en jämn kvävedioxidhalt med samma

medelvärde (NCR, 1977).

Kvävediøxid verkar således negativt på lungornas

reningsmekanismer (flimmerhår och slemhinnor) Vilket

i sin tur medför att andra skadliga ämnen i luften

lättare kan tränga ner i lungornas finare vävnader.

Speciellt allvarligt är detta för cancerogena ämnen

i luften som t ex polyaromater eftersom uppehållsti-

den för dessa i lungorna ökar väsentligt.

Nyligen visades att kvävedioxid i andningsluften kan

reagera med aminer i krOppen och bilda N-nitrosaminer,

Vilka är cancerogena (Igbal et al, 1980).

Epidemiologiska undersökningar har inte entydigt

kunnat påvisa samband mellan kvävedioxid och cancer

(WHO, 1977).

Bensen och alkylbensener

Bensen och alkylbensener är alla goda organiska lös-

ningsmedel, vilket bl a betyder att de har ringa vat-

tenlöslighet och hög fettlöslighet. Bensen och alkyl-

bensener tillhör gruppen aromatiska kolväten. De är

relativt lättflyktiga och höga koncentrationer kan
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lätt uppnås i en arbetslokal. I lungorna tas mer än

hälften av den inandade mängden (alkyl)bensen upp,

löser sig i blodet och transporteras till kroppens

olika delar. Man får en upplagring av lösningsmedel

i fettrika organ. Sådana organ är förutom ren fett-

vävnad, hjärna ryggmärg, benmärg och lever. Tungt

arbete ökar andningsfrekvensen och blodcirkulationen,

vilket medför att den totala absorptionen av lösnings-

medel ökar. Man kan även få ett upptag genom huden

av de aktuella ämnena. En bra sammanfattning av lös-

ningsmedelsupptag och fördelning i kroppen ges i

Åstrand (1978).

När ett främmande ämne kommer in i krOppen, strävar

organismen efter att så fort som möjligt oskadliggöra

och utsöndra detta. Eftersom de studerade lösnings-

medlen är föga vattenlösliga, försöker kr0ppen om-

vandla dem till mera vattenlösliga produkter, som kan

utsöndras i urinen. Omvandlingen sker ofta med hjälp

av enzymer, som finns i levern. Den bildade produkten

(metaboliten) kan ibland vara skadligare än det ur-

sprungliga ämnet. Omvandlingen sker i flera delsteg

och skadliga mellanprodukter kan även bildas. Bensen

omvandlas huvudsakligen till fenol (konjugerat med

sulfat eller glukuronsyra), men i ett mellansteg bil-

das en epoxid, som är mycket reaktiv och kan skada

cellmaterial (Dean, 1978). Flera ämnen bl a toluen

och xylen kanaktivera enzymsystem (cytokrom P-450) i

levern, vilket i sin tur kan medföra att reaktiva me-

taboliter bildas av andra upptagna föreningar som

t ex cigarettröks- eller avgaskomponenter (Toftgård

och Gustavsson, 1980). Flera av de studerade lösnings-

medlen har även visats vara skadliga för njurarna och

ge kroniska njurskador (Lagrue, 1976).
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På grund av nervvävnadens höga fettinnehåll erhålles

en förhöjd halt av organiska lösningsmedel i det

centrala nervsystemet (CNS), vilket kan påverka indi-

videns psykiska hälsa. Effekten på CNS ökar med ökad

exposition för lösningsmedel (Gamberale, 1975). Effek-

terna på CNS kan ses dels som psykiska störningssymp-

tom eller en psykisk funktionsnedsättning och dels

som en nervcellskada. Effekterna brukar delas in i

akuta (omedelbara) och kroniska (kvarstående).

Den akuta effekten kan vara berusning, trötthet,

dålig uthållighet, koncentrationsstörningar, yrsel

eller illamående. Vid höga halter förstärks symptomen

och övergår till medvetslöshet och slutligen död p g a

att andningscentrum blockeras. Orsaken till effekter-

na är, att lösningsmedlen löser sig i cellmembranen

och där stör viktiga transportprocesser. Toluen och

xylen anses ha en starkare berusande effekt än bensen

(Gerarde, 1960L Effekter kan erhållas även vid lösnings-

medelskoncentrationerlångt under det hygieniska gräns-

värdet (Arbetarskydd, 1979). Olika ämnen kan samverka

så att effekten av enskilda ämnen blir kraftigt för-

stärkt. Vid djurförsök har man visat att tröskelvär-

det för störningar på balanssinnet sänks avsevärt,

när mer än ett lösningsmedel förekommer i inandnings-

luften (Aschan et al, 1978).

När nervcellen har förstörts erhålles irreversibla

skador. Skadorna yttrar sig i förändrad personlighet,

speciellt vanligt är trötthet och dålig uthållighet,

minnesm och inlärningssvårigheter. Hos bl a flygben-

sinexponerade arbetare har kroniska symptom.beskrivits

(Knave et al, 1976). Symptomen har konstaterats med

hjälp av olika psykologiska testsystem.
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Kroppsliga symptom förekommer ocksåefter långvarig

exposition för lösningsmedel. Det kan vara huvudvärk

samt värk i rygg och nacke. Det är numera allmänt er-

känt att exposition för lösningsmedel kan leda till

bestående psykisk invaliditet. I Danmark har 35 fall

av sådan invaliditet rapporterats bland målare (Hane

et al, 1977).

Ämnen som reagerar med genetiskt material, främst med

DNA-molekylen i cellen, kan ge upphov till genotoxiska

skador. En stabilt nedärvbar förändring av det gene-

tiska materialet kallas för en mutation. Mutationer

är en nödvändighet för genetisk utveckling och all

evolution. De flesta mutationer är till nackdel för

människosläktet och ofta dödliga för individen. Ett

ökat antal mutationer, som orsakats av kemikalier,

måste därför betraktas som ett hot mot kommande

släkten. En genotoxisk skada i en kroppscell eller

könscell yttrar sig på olika sätt, se figur 1. Kropps-

cellskadan kan föras vidare genom flera generationer,

innan den kan registreras. Att kemikalier spelar en

viktig roll när cancer utvecklas, är idag allmänt

vedertaget, främst genom studier av tumörsjukdomar,

som haft samband med speciella industriella processer

(Saffiotti och Wagoner, 1976).

  
KROPPSCELLER KUNSCELLER    

 

Ohämmad Cell- Foster- Dominant Nedärvbara

celltillväxt död skador dödliga förändringar

  

  

 

  

 

  

   

  
Åldrande issbildningar Genetiska Genetisk

sjukdomar börda

Okända Nedsatt

sjukdomar

Figur 1 Effekter av en skada på det genetiska mate-
rialet i en kropps- respektive könscell
(Hemminki et al, 1979)

  
  

      
fertilitet
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Bensen har sedan länge varit känt som blodcancerfram-

kallande. De övriga alkylbensenernas genotoxiska effekt

är ej fullständigt utredd. Den observerade skadan har

ofta berott på att lösningsmedlen varit förorenade med

bensen. På senare år har dock epidemiologiska studier

antytt att toluen och xylen möjligen kan vara tumör-

framkallande (Olsson och Brandt, 1980).

Bensens skador på den blodbildande vävnaden i benmärgen

har varit känd sedan slutet av 1800-talet (Santesson,

1897). Leukemi på grund av bensenexposition har konsta-

terats bl a bland skoarbetare (Vigliani och Forni,

1976). Mekanismerna bakom bensens blodskadande effekt

är fortfarande ej helt klarlagda. Undersökningar har

visat att bensenmetaboliter binds till DNA-molekylen i

bl a leverceller (Lutz och Schatter, 1977). Försök att

framkalla tumörer hos försöksdjur genom att exponera

dem för bensen har ej tidigare lyckats och man har

diskuterat om människan har någon speciell "inre faktor".

Nyligen har dock rapporterats att cancer utvecklats

hos bensenexponerade råttor (Maltoni och Scarnata, 1979;

Snyder et al, 1980). En sammanställning över bensens

effekter ges i Berlin och Tunek (1981).Naturvårdsverket

i USA (EPA) har givit ut ett bra material om bensens

hälsoeffekter, speciellt vid låga koncentrationer (EPA,

1978). I USA har man fört en livlig debatt om huruvida

det nuvarande gränsvärdet (10 ppm) är för högt. Ett

gränsvärde på 1 ppm utfärdades av OSHA (USA:s arbetar-

skyddsstyrelse), men överklagades av petroleumindustrin

och efter förhandlingar i Högsta Domstolen gäller det

tidigare värdet på 10 ppm. Nyligen utförda undersökning-

ar (kromosomstudier) indikerar att man kan få effekter

på det genetiska materialet vid halter under 10 ppm

(Picciano, 1979).

Uppgifter om fosterskador av xylen har rapporterats

(Kucera, 1968). Man har hos lösningsmedelsexponerade

mödrar funnit en överfrekvens av barn med medfödda
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hjärndefekter (Holmberg, 1979). En fosterskada leder

ofta till spontan abort och studier på laboratorie-

personal, som exponerats för lösningsmedel, indikerar

en förhöjd frekvens missfall (Kolmodin-Hedman och

Hedström, 1978).

Djursörsök har klart visat att bensen påverkar fostret

1978),

uttala sig om humanexposition kan ge upphov till foster-

(Green et al, medan det ännu är för tidigt att

skador. Djurförsök med toluen och xylen har givit effek-

ter som minskad födelsevikt och skelettförändringar

(Hudák och Ungváry, 1978).

Man har funnit att kroppens immunförsvar påverkas av

bensen, toluen och xylen. Målare, som under sin arbets-

dag exponerats för de nämnda lösningsmedlen, har sänkta

halter av de för immunförsvaret viktiga proteinerna

IgA och IgM 1973).

svar kan medföra att de exponerade lättare angrips av

(Lange et al, Ett nedsatt immunför-

Dödsorsaken för kraftigt bensenförgiftade

1975).

infektioner.

är ofta en allmän infektion (Snyder och Kocsis,

Alkaner

Alkanhalten i dieselolja kan variera mellan 25 och 65%

beroende på råoljans ursprung. Det är främst högkokan-

de alkaner och bland dem de så kallade raka n-alkanerna

med mer än nio kolatomer som dominerar i dieselolja.

Naftener, d v 3 mättade kolväteringar förekommer också

i dieselolja. De akuta hälsoeffekterna av de högre al-

kanerna är föga utredda till skillnad från de lättare

vars nervskadande effekter studerats i flera undersök-

(Gamberale et al, 1974; 1976).

Främst har man studerat jetbränslet MC-77, men det

ningar Knave et al,

bör påpekas att detta har en högre andel lättflyktiga

aromater än dieselolja.
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Vid undersökningar av cancer som inducerats av poly-

aromater har man visat att alkaner med 10-14 kolato-

mer förstärker den carcinogena effekten (Holmberg,

1977; Bingham & Falk, 1969). Detta faktum och senare

studier av dieselavgasers mutagena effekt (Rannung,

1979) indikerar att dieselavgaser innebär en cancer-

risk.

ILO (International Labour Organization) har klassat

diesel som en lung- och hud-cancerframkallande bland-

ning (ILO, 1972).

MATERIAL OCH METODER

Vid registreringarna analyserades luftens innehåll av

kolmonoxid (CO), kväveoxid (NOX, NO, N02) samt kol-

väten (HC). För de olika analyserna användes skilda

mätinstrument.

Proverna togs i en punkt ungefär 0,5 m snett bakom

förarens huvud, i andningshöjd. Kolmonoxid och kväve-

oxidproverna leddes i 1/4" teflonslang till mätinstru-

menten, som var placerade på passagerarsätena bakom

förarplatsen. Kolväteproverna togs dels vid förar-

platsen, dels mitt på stötfångaren eller grillen.

Förarna instruerades att ställa ventilation och värme

på för årstiden "normala" värden, vilket medförde

mellanläge (1 av 0-1-2 eller 2 av 0-1-2-3 respektive

2 av 0-1-2-3-4). Den valda inställningen motsvarade ett

luftflöde på ca 100-200 m3/tim.

Vid studien ingick dels konventionella bussar och dels bussar

med modifierade friskluftintag för begränsning av avgas-

expositionen på föraren. Tabell 2 visar var; och på

vilken busstyp mätningarna utförts.
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Tabell 2

Ort Linje Datum

Göteborg 34 (utan pass) 810312

Göteborg 34 (utan pass) 810313

Göteborg 34 (utan pass) 810317

Göteborg 92 (med pass) 810806

Halmstad 8 (med pass) 810319

Halmstad 8 (med pass) 810320

Halmstad test garageplan 810320

Linköping 3 (med pass) 810326

Linköping 3 (med pass) 810327

Bilagorna 1-3 visar aktuell

pektive ort.

Kolmonoxid (CO)

Busstyp

Scania CR110

859

B10M

Volvo

Volvo

B1OM

B1OR

Volvo

Volvo

Volvo B1OR

Volvo B10R

Scania CR111

Scania CR111

Nr

357

722

102

114

87

87

87

148

148

Anm

Högt plac luftintag
Trafikomläggning

Högt plac luftintag

Purafil luftrenings"
filter

Purafil luftrenings-
filter

Purafil luftrenings-
filter

linjesträckning för res-

Kolmonoxidhalten mättes med ett elektrokemiskt mät-

instrument. Ecolyzer 2100. Instrumentets utslag

registrerades kontinuerligt på en skrivare.

Vissa andra ämnens som acetylen och eten ger också

utslag på instrumentet.

så låg halt (0,01-0,1 ppm)

Dessa ämnen finns dock i

i trafikmiljön att deras

bidrag kan försummas. Mätområde 0-50 ppm (känsligaste)

användes vid samtliga studier.
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Kväveoxider (NO, NO2 och NOX)

 

Halterna av kväveoxider mättes med ett kemiluminiscens-

instrument, Monitor Labs 8440 E, system 10 550. Instru-

mentet mäter på kvävemonoxid (NO). Den totala kväve-

oxidhalten (NOX) erhålles då en del av luften leds

genom en katalysator som omvandlar alla kväveoxider

till kvävemonoxid.

Kvävedioxidhalten (N02) erhålls som skillnaden mellan

NOX och NO.

I denna skillnad ingår även andra kväveföreningar,

som t ex peroxyacetylnitrat (PAN), men deras halt i

stadsluft är vanligtvis mycket lägre än kvävedioxid-

halten. Vid analyserna användes de två lägsta skal-

områdena (0-0,5 respektive 0-5 ppm). Instrumentets

minsta detekterbara halt är ca 0,001 ppm.

Signalerna från mätinstrumentet för CO och NO re-

gistrerades med en fyrkanalskrivare (Watanabe MC 641)

på pappersremsa. Från utskriften beräknades 5 minu-

ters (respektive 2,5 min) medelvärden och fördes in

i diagram. Ur dessa 5 minuters medelvärden beräkna-

des medelvärde (i) och standardavvikelse (0) för upp-

mätta komponenter.

Totalprecisioner är ungefär i 10% (uppskattat).

Kolväten (HC)

 

Lättare aromatiska kolväten (bensen och alkylbensener)

samt alkaner (raka, mättade kolväten) med mer än sju

kolatomer samlades upp under ungefär en timme. En
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provtagningspump (MDA Accuhaler 808) sög luft genom

ett glasrör packat med 40 mg adsorptionsmaterial

(Tenax GC, 60-80 mesh).

Provtagningspumpen suger en bestämd mängd luft per

pumpslag och ett inbyggt räkneverk visar antalet

pumpslag.

Vid analysen sätts adsorbentpatronen i en gaskroma-

tograf (Perkin Elmer model 900) och värms uppsam-

tidigt som bärgas (helium) leds igenom patronen.

De ämnen som fastnat på adsorbenten lossnar nu och

förs in i en glaskapillärkolonn (OV17, 50 m x 0,5 mm).

Kolonnen är kyld (-3OOC) med koldioxid för att pro-

vet skall fastna som en "plugg" i början av kolonnen.

När kolonnens temperatur höjs börjar ämnena följa med

bärgasen igenom kolonnen. När de kommer ut ur kolon-

nen detekteras de med en flamjonisationsdetektor.

Detektorsignalen registreras av en skrivande inte-

grator (Hewlett-Packard 3380 A).

Analyssystemets totalprecision är ungefär i 10% av

uppmätt värde.

Vid stora provvolymer (över 1 1) och temperaturer

över 200C finns risk att bensen passerar igenom

adsorbenten vilket medför för lågt mätvärde.
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RESULTAT

Vid mätningarna i mars i Göteborg och Halmstad fixe-

rades provtagningsutrustningen med eltejp. Vid la-

boratorieförsök efter dessa mätningar har emellertid

framkommit att eltejpen avger lösningsmedel, fram-

för allt toluen (bilaga 4). Toluenhalten anges därför

ej vid dessa prov. I stadstrafik är förhållandet

mellan bensen, toluen och xylener normalt följande:

bensen

toluen 2,7 i ,

xylener 2,9 i ,

Göteborg

I Göteborg gjordes registreringarna vid trafik dels

på linje 34 utan passagerare och dels på linje 92

med passagerare. Busslinje 34 går från lågtrafikerad

förort, via centrum, till förort (bilaga 1). Linje

92 går från ett område med en blandning av låga

bostadshus, villor och industrier, via Älvsborgsbron,

genom villaförstad samt höghusförort, till villaför-

ort, omväxlande på matarleder respektive lågt tra-

fikerade lokaltrafikgator.

De direktvisande instrumenten (NO) visade höga halter

vid Ahlströmergatan (en gata som är starkt trafikerad

av bl a tung trafik) på södra sidan, men ej på den

norra. Detta beror troligen på den luftvirvel som upp-

står på läsidan av hus. De vid detta mättillfälle upp-

mätta kolvätehalterna är endast ca 1/3 av de som erhål-

lits tidigare i bussar (Petersson, 1979) (figur 2, tabell 3).
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Kolvätehalterna för provtagningen på stötfångaren

är osäkra. Den relativt lilla provtagningsvolymen

medförde små provmängder, vilket gjorde att integra-

torn ej beräknade mängden av några ämnen. Vid topp-

höjdsjämförelse med andra ämnen uppskattades mäng-

derna och en högsta tänkbar halt anges i tabell 3.

Tabell 3

Avgashalter i ug/m3

bensen

xylener

cg-aromater

n-alkaner (CB-C )
11

NO

NO2

Vind 2,5-3 m/s SO-SV.

duggregn.

Kolvätehalter

NO, NOz-halter
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1981 03 12

stötfångare förarplats

< 20 7,4

< 90 24

39 15

< 170 36

180 (0:210)

250 (0:200)

-10 - +2O c, tidvis lätt

kl 12.00-14.15

kl 12.00-14.00
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Esazsaäieasll_äsêêl_§19212

Stegringen av kolmonoxid och kväveoxidhalterna vid ena

resan.är markanta. De kan möjligen förklaras av att

bussen åkte på "läsidan" av gatan, då stora delar av

vägen går i relativt öppen omgivning. Intag av egna

avgaser vid stOpp kan ha bidragit till ökningen, se

vindriktningstest (figur 5). På grund av tekniska

problem kan endast ungefärliga maxvärden vid stöt-

fångaren anges. Aromathalten vid defrostermunstycke-

och vid förarplatsen är lika hög, men alkanhalten är

ungefär den dubbla vid förarplatsen. Detta kan bero

på intag av egna avgaser vid dörröppningar (figur 3,

tabell 4).

§2§§_msé_hê92_elêsssê2_âEiêklsääisfêgl_§lQêlz

Mätningarna utfördes på en Volvo B1OM med Wiima kaross,

där friskluftintaget placerats ovanför vindrutan.

Linjesträckningen hade vid detta tillfälle ändrats på

grund av gatuarbeten, varigenom Hisingsbron stängts av

och i stället trafikerades Tingstadstunneln.

För att studera hur mycket avgaser som kommer in i

bussen vid dörröppningar, användes en provtagnings-

pump (Sipin) som lätt kan kopplas till och från.

Halten kan därigenom mätas under enbartvissa perio-

der, t ex vid hållplatser då framdörren är öppen.

Avgaskoncentrationen mättes vid biljettautomaten

(ungefär 1 m innanför framdörren, 1 m över golv).

Vid framresan användes en sipinpump som kopplades

på enbart då framdörren var öppen. Vid returresan

användes två sipinpumpar växelvis; den ena tog prov

då framdörren var öppen, den andra då dörren var

stängd (tabell 5). Aromathalten (bensinavgaser) var

ungefär lika hög vid defrostermunstycke som vid
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Tabell 4

Avgashalter i ug/m3 1981 03 13

stötfångare förarplats defroster

bensen 12 9,7 10

xylener < 220 29 35

C9-aromater < 40 . 11 14

n-alkaner (Ca-C11) < 135 30 15

C0 3000 (0=1100)

NO 160 (0= 110)

NO2 120 (0= 42)

Vind 3 m/s ssv: -1° - 00 c, lätt snöfall

Kolvätehalter kl 11.20-12.55

CO, NO, NOZ-halter kl 11.20-12.50

Tabell 5

Avgashalter i ug/m3

öppen dörr stängd dörr

1)
bensen < 3 11

xylener 40 50

C9-aromater 23 24

n-alkaner (Cs-C11) 74 78

förarplats

CO 2700 (0:980)

NO 440 (0:210)

NO2 110 (0= 90)

1)
Anmärkningsvärt låg halt (jämfört med övriga kolväten)

Vind 3 m/s O-NO.+ 1°c soldis.

Kolvätehalter kl 13.30-14.35

CO: NO: N02- halter kl 13.45-14.30
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biljettautomaten (tabell 5,6). Anmärkningsvärt är

dock den förhöjda halten av alkaner (n-oktan - n-tri-

dekan) vid biljettautomaten (3-4 ggr högre, tabell 5),

jämfört med halten i friskluften (defroster, tabell 6).

Alkanerna kommer nästan uteslutande från dieselavga-

ser, vilket betyder att bussens egna avgaser till

stor del kommer in vid dörröppningar. Skillnaden i

kolvätehalter vid prOVpunkten på grillen (ca 0,7 m

över mark) och vid defrostermunstycket (högt luftin-

tag) är små, dock till fördel för högt luftintag.

Detta kan bero på relativt gles trafik, skillnaden

blir troligen större vid tät trafik, när framför-

varande fordon (bil) sprider avgaser på låg höjd.

Både aromat- och alkanhalterna var ungefär lika stora

vid öppen som vid stängd framdörr. Detta kan bero

på att luften vid biljettautomaten förs bort relativt

långsamt av inblåst defrosterluft, så att avgashal-

ten inte hinner sjunka nämnvärt mellan hållplatserna.

Vid passage genom tunneln steg kväveoxidhalten kraf-

tigt. Toppen kom snabbt och kvävemonoxidhalten var

som mest ca 0,8 ppm (under ungefär en halv minut).

Kolmonoxidhalten gick ungefär samtidigt upp till

16,5 ppm som mest (figur 4, tabell 6).

Vindriktningen har stor betydelse för avgaskoncentra-

tionen i bussen. Då vinden kommer bakifrån sugs av-

gaser in via defroster. Om dörrarna är öppna kan egna

avgaser komma in den vägen, vilket syns tydligt i

figur 5.

Avgaskoncentrationen ökar 5-10 gånger då bussen vänds

så att vinden kommer bakifrån (figur 5).
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Tabell 6

Avgashalter i ug/m3 1981 03 17

grill defroster

bensen 13 6,0

xylener 34 34

C9-aromater 14 13

n-alkaner (Ca-C11) 20 17

förarplats

CO 2600 (0:1700)

NO 310 (0= 220)

NO 130 (0= 82)
2

Vind 3 m/s O-NO + 1°c soldis

Kolvätehalter kl 12.15-14.35

CO, NO, NOz-halter kl 12.15-13.20, 13.45-14.30
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§E§§_E§§_ä§92_9lê9§5ê2_äälêkläâälêäâgi_§19§9§

Mätningarna utfördes även vid detta tillfälle på en

Volvo B10M med Wiima kaross.

Trots tidpunkten (06.50-08.10) var trafiken ganska gles,

utan köer på matarleder och endast enstaka bilar på

lokaltrafikgator. Med tanke på trafikintensiteten är

de uppmätta kolvätehalterna höga, beroende på att det

var nästan vindstilla vid mättillfället.

Enbart kolvätehalten uppmättes vid detta tillfälle.

Registreringarna gjordes i följande punkter:

A I defrosterluft från högt intag

B På front ca 10 om under höger Vindruta (simulerat

"normalt" luftintag)

C 0,5 m bakom förare (förarplatsmiljö)

Om de aromatiska kolvätena tas som mått på bensinav-

gaser och de alifatiska som mått på dieselavgaser,

fås följande ungefärliga haltfördelning:

Högt Normalt Förar-
intag intag plats

Bensinavgaser 0,7 1 1,4

Dieselavgaser 0,8 1 2,1

Skillnaden mellan halten i luftintaget och halten

på förarplatsen beror troligen på att förorenad

luft kommer in i bussen vid dörröppningar (tabell 7).
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Tabell 7

Avgashalter i ug/m3

toluen

xylener

Cg-aromater

n-alkaner (C8-C13)

Halten av n-alkaner med 8 till 11 kolatomer (C8-C

var:

29

1981 08 06

hög intag lågt intag

38 61

59 76

9,2 17

26 31

21, 22 respektive 53 lig/m3

Vind 0-1 m/s NV +150C dimma, torr vägbana

Kolvätehalter kl 06.50-08.10
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Halmstad

I Halmstad utfördes mätningarna på busslinje 8 (i lin-

jetrafik med passagerare). Busslinjen går mellan låg-

trafikerade ytterområden via centrum (bilaga 2).

Bussen var utrustad med Purafil luftreningsfilter.

Filtret kunde lätt demonteras, vilket möjliggjorde

jämförande mätningar under likartade förhållanden.

Purafil luftreningsfilter är kulor (ca 4 mm diameter)

av porös aluminiumoxid A1203 (kallas också alumina)

som impregnerats med ett oxidationsmedel, kaliumper-

manganat KMnO4.

I Halmstad har dessa packats i en kassett, 390 x 240 x

14 mm3 (b x h x d) innermâtt, som placerats i frisk-

luftintaget. Filtret minskar dock luftflödet med ca

50% (läge 1) respektive 15-20% (läge 2 och 3).

För att prova effekten av filtret togs prover med

och utan nyfyllt filter.

?Eåå_E§§_lEÃE§llE§EL_§19§lâ

De första kolväteproverna med nytt filter visar

höga halter av framförallt toluen. Orsaken är ej klar-

lagd, eventuellt kan källan vara rester av avfett-

ningsmedel eller dylikt, från tvättning av bussen.

Då bussen återvänt till centrum efter ett fullbordat

varv togs filtret ur. Käveoxidhalterna steg härvid

snabbt. Detta kan dock ha berott på avgaser från

övriga bussar vid bussterminalen, eftersom halterna

åter snabbt sjönk då bussen lämnat terminalen. Alkan-

halterna är lägre utan filter, vilket troligen beror

på att motståndet i ventilationssystemet minskar,

så att den ökade mängden friskluft orkar trycka undan

VTI RAPPORT 226



3.2.2

31

förorenad luft som kommer in genom dörren.

Mätresultaten visar att purafilfilter inte har någon

stor effekt på luftkvaliteten vid tätortstrafik.

Detta kan dels bero på orenat luftinsläpp vid dörr-

öppningar, dels på låg reningsverkan hos filtret

(figur 6a och 6b, tabell 8-9).

§2§§_m§§_lgâ§ä$l§§54_ålgâz9

Mätningarna från 810319 upprepades. Under detta mät-

tillfälle gick emellertid en spänningsomvandlare

sönder, varför kväveoxidanalysen fick utgå. Kolväte-

och kolmonoxidhalterna visade sig vara betydligt

lägre vid detta mättillfälle än föregående. Pâ

förarplatsen är alkanhalterna fortfarande ovanligt

höga jämfört med aromathalterna då filter används

(figur 7, tabell 10).

När bussen tagits ur trafik testades luftfiltrets

effekt genom att ställa upp en annan buss och en

personbil (bensinmotor) framför mätbussen och låta

deras avgaser sugas in i mätbussens friskluftintag,

varvid följande medelvärden erhölls (figur 8, 9a och

9b, tabell 11).
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Tabell 8

Avgashalter i ug/m 1981 03 19

bakom grill defroster förarplats

bensen 14 4,0 6,5

xylener 59 40 51

Cg-aromater 23 18 29

n-alkaner (CB-C11) 14 18 67

C0 2700 (0:760)

NO 97 (0= 70)

NO2 160 (0= 38)

Vind 7-10 m/s SV, avtagande +50C tidvis lätt duggregn

Kolvätehalter kl 15.45-17.00

CO, NO, NO -halter kl 15.50-17.00
2

Tabell 9

Avgashalter i ug/m3 1981 03 19

förarplats

bensen 7:7

xylener 27

C9-aromater 21

n-alkaner (CB-C11) 17

C0 2700 (0:760)

NO 130 (0= 97)

NO2 150 (0= 81)

Vind 5-10 m/s SV avtagande +5°C tidvis lätt duggregn

CO, NO, N02 och kolväte-halter kl 17.10-18.20
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Tabell 10

Avgashalter i ug/m3 1981 03 20

förarplats

bensen 2,1

xylener 12

C9-aromater 14

n-alkaner (CB-C11) 22

C0 1200 (0:320)

Vind 5 m/s 3 +2°c tidvis lätt regn

co och kolvätehalter kl 08.30-09.15
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Vid laboratorieförsök har reducering av kväveoxidhal-

ter (främst NO) erhållits (bilaga 5-7). NO-reduktionen

uppmättes till ca 70% med nytt purafilfilter, NOX

reduktionen till ca 40% med både nytt och 4 veckor

gammalt filter. Reduktionen är starkt beroende av

filtrets djup. Med ett endast 14 mm djupt nytt filter

<kunde till och med NOz-halten öka, då NO-halten var

mer än dubbelt så stor som NOz-halten. NO kan alltså

omvandlas till NO2 i filtret

Purafilfiltret visade sig däremot knappast ge någon

CO-reduktion alls (bilaga 8-9).

Kolmonoxid kan alltså betraktas som "filteroberoende"

avgasmått. Om halterna för respektive mätperioder

(tabell 11) divideras med CO-halten, fås jämförbara

värden på kväveoxidhalterna.

utan filter

11OO - 1107 1120 - 1125 1140 - 1150 1157 - 1202
co 1,0 1,0 1,0 1,0
NO 0,040 0,022 0,031 0,027
No2 0,065 0,10 0,076 0,068
NOX' 0,095 0,12 0,11 0,096

medel

co 1,0
NO 0,030
No2 0,077
NoX 0,105

nytt filter medel

7
112' - 1137 1205 - 1215

co 1,0 1,0 1,0
NO 0,018 0,020 0,019
No2 0,11 0,082 0,096
NoX 0,12 0,10 0,11
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med gammalt (8 mån) filter

1110 - 1117
co 1,0
NO 0,024
No2 0,079
NOX 0,097

Reduktion (%)

nytt filter gammalt filter

CO - CO _

NO 37% NO 20%
NO2 -25% (ökning med 25%) N02 _ 3% (ökning med 3%)

NOX - 5% (ökning med %) NOX 8%

Kommentar:

Kolmonoxid och kväveoxiden kommer ej från samma

källa, varför resultaten är osäkra. Om man antar

att båda filtren ger en NOX reduktion på 40% fås

följande korrigerade värden:

nytt filter 8 mån gammalt

NO 64% minskning 48% minskning

NO2 29% ökning 33% minskning

NOX 40% minskning 40% minskning

Linköping

 

Studierna i Linköping utfördes för att få en uppfatt-

ning om vilka nivåer som en bussförare normalt expo-
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neras för under rusningstrafik i en medelstor kommun.

Den aktuella linjen går från ett köpcenter (Skäggetorp)

genom centrum ut till en förort (Johannelund).

Vid båda mättillfällena var vindriktningen sådan att

bussen (med fronten mot vinden) effektivt vädrades ur

de minuter den stod vid ändhållplatsen (punkt I, fi-

gur 1OH12, bilaga 3).

Punkt Aär belägen under köpcentret (som står påpela-

re) ungefär mitt i ett parkeringsdäck. CO-halten var

förhöjd, Vilket tyder på bilavgaser. Ännu högre CO-

halt,

i centrum, framförallt vid punkt E (Trädgårdstorget),

och kraftig ökning av halten kväveoxider märks

där flera busslinjer strålar samman.

Efkrkolmonoxbdoch kväveoxider erhölls följande vär-

den (i ppm)

1555 - 1700 1555 - 1805
i 0 i 0

CO 5,5 2,2 5,0 1,9

NO 0,17 0,11 0,15 0,095

N02 0,090 0,042 0,080 0,038

NO 0,32 0,21 0,23 0,13
X

Skillnader i halterna för alkaner (speciellt n-dekan)

och n-undekan) mellan stötfångare och förarplats

tyder på att egna avgaser kommit in vid dörröppning

(figur 10, tabell 12).
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Tabell 12

Avgashalter i ug/m3 1981 03 26

stötfångare förarplats

bensen 16 14

toluen 36 43

xylener 43 40

Cg-aromater 19 26

n-alkaner (C8*C11) 6,8 28

C0 6300 (0:2500)

NO 210 (0= 130)

NO 170 (0= 78)
2

Vind 4 m/s SO +4OC duggregn

Kolvätehalter kl 15.50-17.00

CO, NO, NOz-halter kl 15.55-17.00
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äsazsaäisasll_ägêêl_§19222

Mätningen började tidigt i ett bussgarage, strax efter

det att några bussar startat därifrån. Kväveoxidhalter-

na var betydligt högre än i trafik. Under mätningen

i trafik Ökade CO-halten när biltrafiken kom igång.

CD och kväveoxid halter (i ppm):

0540 _ 0945 0700 _ 0845

i 0 § 0

CO 4,6 1,5 5,0 0,75

NO 0,13 0,12 0,11 0,063

N02 0,083 0,055 0,065 0,028

NOK 0,21 0,16 0,18 0,088

Även denna dag erhölls högre halt av alkaner vid

förarplatsen än vid stötfångaren. Toluenhalten är

väl hög, troligen störd av en trasa som chauffören

torkade rutorna med. Trasan förvarades i en korg un-

gefär en halv meter under provtagningspunkten. Ben-

senhalten vid förarplatsen kan vara högre än uppmätt.

Provvolymen är större än en liter vilket medför risk

för s k genombrott i adsorbenten (figur 11 00h 12,

tabell 13).

DISKUSSION

Halten i luften av olika avgaskomponenter påverkas

av en mängd faktorer, främst av källans storlek (tra-

fiktyp och -mängd), avstånd till källan samt gaturum-

mets ventilation.

Vid en halvering av trafikmängden räknar man

med en ungefärlig reduktion av avgashalten till hälf-

ten. Köbildning medför ökad avgasmängd genom ökad kör-

tid och sämre förbränning vid tomgång.
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mabell 13

Avgashalter i ug/m3

bensen

toluen

xylener

C9-aromater

n-alkaner (C8-C )
11

C0

NO

NO2

1)

48

_1981 03 27

stötfångare förarplats

8,8 7,3 1)
22 76

23 45

12 32

7,6 79

5700 (0:860)

140 (0= 77)

120 (0= 52)

Stor volym (1,6 l) medför risk för genombrott,

d V 5 uppmätt halt kan vara lägre än verklig halt.

Vind 3-5 m/s ONO, tilltagande +1O - +3°c blöt

vägbana efter nattens snöfall

CO, NO, NO2
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Avståndet från källan har stor betydelse. För en punkt-

källa (ett avgasrör) avtar halten med kvadraten på av-

ståndet, och för en linjekälla (väg, trafikled etc)

är halten omvänt pr0portionell mot avståndet vinkel-

rätt mot linjekällan (Benaire, 1976).

Ventilationen av gaturummet inverkar på avgaskoncentra-

tionen genom bl a vindstyrka och -riktning, gaturummets

bredd och höjd samt luftens temperaturskiktning. Hal-

ten är ungefär omvänt proportionell mot vindstyrkan

(Lees, 1980). Vid låga vindstyrkor bidrar luftvirvlar

runt fordon i rörelse till omblandning och utspädning.

I ett "öppet" gaturum blir ventilationen bättre än i

ett smalt och högt. Om vindriktningen är vinkelrät

mot en väg blåser avgaserna åt sidan och halten blir

lägre än med parallell vind.

Under vissa förhållanden kan luften skikta sig, så

att ett lager med kall luft ligger under ett lättare

med varm. Vid sådan s k inversion sker nästan ingen

vertikal omblandning, utan avgaser blir kvar i det

undre skiktet och avgashalten kan bli tiotals gånger

högre än normalt. Inversionstillfällen uppträder fram-

förallt vid vindstilla och klart väder vintertid.

Många avgaskomponenter har låg vattenlöslighet, men

på grund av att nederbörd är praktiskt taget ren

sker en tvättning av luften, speciellt vid kraftig

nederbörd.

Vädersituationen påverkar alltså avgashalten i hög

grad. Vid mättillfällena i föreliggande studie var

vindstyrkan måttlig till kraftig och vid några till-

fällen regnade det måttligt.

Medelvärdet av kolvätemätningarna i Göteborg är 2-3

gånger lägre än vad som redovisats i tidigare under-

sökningar i Göteborg (Petersson, 1979), troligen främst
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beroende på högre vindhastighet än normalt, samt mindre

trafik"

Den kraftiga Vinden i Halmstad har uppskattningsvis

medfört att uppmätta halter är knappt hälften av

"normala" Värden. Dessa faktorer har emellertid inte

så stor betydelse för denna studie, då det primära

syftet varit att studera möjligheterna till en redu-

cering av avgashalterna på förarplatsen.

Om övriga luftföroreningar har samma logaritmiska

normalfördelning som kolmonoxid, överskrids WHO*s

rekommendation för kvävedioxid ungefär hälften av

arbetstiden vintertid. Det svenska hygieniska gräns-

värdet för kvävedioxid överskrids däremot endast någon

eller några gånger per år. Emellertid bör poängteras,

att för att få en säker bedömning av hur ofta olika

halter uppträder krävs långtidsmätningar (månader)

av luftföroreningarna.

De uppmätta halterna av kvävedioxid är av den stor-

leksordningen att viss risk finns att de känsligaste

individerna kan besväras av luftvägsirritation, ökad

risk för luftvägsinfektion samt nedsatt motstånds-

kraft mot andra luftföroreningar. Trötthet och

humörpåverkan kan också befaras hos de känsligaste.

Det är ett mycket stort antal olika ämnen (varav en

stor del ännu är oidentifierade), som kan återfinnas

i avgaser. Dessa kan samverka inbördes och med andra

föreningar (synergism) och ge effekter som är mycket

allvarligare än summan av de enskilda ämnenas biolo-

giska påverkan. Jämförelser med hygieniska gränsvär-

den som enbart tar hänsyn till enskilda ämnen blir

därför grovt missvisande. Människosläktet har under

lång tidanpassat sig till en kemisk omgivning som i

dagligt tal kallas "ren luft". En förändring av denna

omgivning medförmed stor sannolikhet en försämring
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för människan. För flertalet avgaskomponenter är det

naturliga bakgrundsvärdet hundratals, ofta tusentals

gånger lägre än halten i trafikmiljö. En anpassning

till en ny kemisk miljö kräver kanske30-50 generationer,

varför det är viktigt att minimera avgashalten i männi-

skans omgivning.

Risken att få någon form av medicinsk påverkan ökar

med expositionsdosen och varje minskning av exposi-

tionen är därför ett steg framåt. Detta gäller då i

högsta grad för många yrkeschaufförer, som mer

grad än andra människor vistas i trafikmiljöer med

höga avgaskoncentrationer. I föreliggande studier har

två olika försök till exponeringsminskande åtgärder

undersökts, d V 5 högt placerat luftintag och luft-

filter i friskluftintaget. Andra exempel på åtgärder

är trafikreglering och övergång till eldriven kollek-

tivtrafik.

Högt placerat luftintag

Högt placerat luftintag ökar avståndet till fram-

förvarande fordons avgasrör. Vid gles trafik med

stora luckor mellan fordonen blir ökningen försum-

bar. Vid tät trafik och speciellt vid köbildning med-

för däremot det högt placerade luftintaget en avstånds-

ökning som rent teoretiskt kan vara betydande, då av-

gashalten sjunker med kvadraten på avståndet. I bil-

kö skulle det kunna medföra en reduktion av avgashal-

ten på ca 20-30%, vilket ocksåskulle återspeglas i

medelvärdet över ett arbetspass.

Vid förflyttning ökar dock avståndet till framförvaran-

de, vilket i kombination med att den förorenade luften

framför bussens front till viss del trycks upp över

vindrutan och sugs in i friskluftintaget, varför effek-

ten av placeringen reduceras. På varje busshållplats

fås ett stort luftutbyte och en stor del förorenad_
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luft kommer in i bussen som också påverkar effekten.

Intaget via dörrarna av dels bussens egna avgaser och

dels omgivande fordons har både bekräftats i denna

studie och i en tidigare (Petersson, 1979).

En viss minskning av avgashalten (ca 5-15%) kan troli-

gen fås med högt placerat luftintag. För att kunna

Visa på några säkra resultat, behövs det dock göras

betydligt längre kartläggningar. Vid en mer detalje-

rad undersökning bör även eventuella effekter på

klimatet och ventilationen ingå. Risker finns för

kallras från dåligt isolerad ventilationstrumma i

skärmväggen och tryckfall i densamma så att ventila-

tionen blir otillräcklig (Lövsund, 1980 och 1982).

I stort sett samma effekt som det högt placerade luft-

intaget kan nås genom att öka avståndet till framför-

varande fordon i bilköer. Det är främst de höga föro-

reningstopparna som dämpas. Detta medför att den skad-

liga effekten av kväveoxid minskar mer än vad den

minskade genomsnittshalten antyder, eftersom kväve-

dioxidens skadeverkan ökar kraftigt vid hög halt.

Effekten av det höga luftintaget visade sig vara

mindre för dieselavgaser än för bensinavgaser, vilket

kan tänkas bero på att dieselmotorer i allmänhet släpper

ut större volym varma avgaser än vad bensinmotorer

gör. Den större volymen gör att dieselavgaser stiger

mer än bensinavgaser (jfr varmluftsballong).

Luftreningsfilter

 

Purafil luftreningsfilter minskar halterna av kväve-

monoxid och kvävedioxid med 20-90% (laboratorieförsök).

Man måste dock vara uppmärksam på risken att kvävemo-

noxid kan omvandlas till den giftigare kvävedioxiden

om filtret är för litet (uppehållstiden för kort)

(bilaga 5-8).

Reduktionen av kolmonoxid uppgår endast till någon

eller några procent.
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Lätta kolväten (bensen) passerar filtret medan halten

av tyngre kolväten minskas. Det finns dock en risk,

att kolväten oxideras partiellt och bildar syreinne-

hållande föreningar. Dessa ämnen är ofta irriterande

för ögon och slemhinnor.

Luftreningsfilter visade sig vid fältmätningar inte ha

någon signifikant effekt på avgashalten inne i bussen.

Även i detta fall erfordras emellertid längre mätning-

ar för att få säkerställda resultat.

Filtrets effekt visade sig vara avhängigt av dess

tjocklek. Ett tjockare filter medför emellertid

för dålig ventilation genom det stora tryckfall som

fås i det (om inte fläktens kapacitet ökas). Även

vid användning av luftfilter fås ett visst bidrag av

avgaser vid dörröppningar, vilket borde minimeras.

Ett förslag att minska det ingående luftflödet vid

dörröppning har tagits fram vid VTI i syfte att

minska draget från framdörrarna under vinterhalv-

året (Lövsund, 1982). En dylik lösning skulle även

kunna vara användbar som exponeringsminskande åtgärd

och borde provas i samband med att åtgärder görs för

att minska bidraget via ventilationssystemet.

Bökning

En halvering av rökningen bland yrkeschaufförer skulle

troligen medföra större hälsoförbättring än vad som

kan åstadkommas genom alla övriga åtgärder tillsammans

(trafikreglering, elbussar m m). Rökare är en grupp

som är mycket känsligare för luftföroreningar (spe-

ciellt cancerogener) än andra människor, dessutom

drar de i sig giftiga och cancerogena ämnen vid

rökningen (Cederlöf et al., 1978). Därför är det

viktigt både att minska föroreningshalterna på

arbetsplatsen och att minska rökandet

VTI RAPPORT 226



54

Förslag till exponeringsminskande åtgärder

 

Expositionen för föroreningar kan minskas genom att

angripa följande:

1. Källan

2. Transporten

3. Mottagaren

1. Källan är i detta fall dels eget fordon, dels

övriga fordon. För att minska föroreningar från

eget fordon kan drivkällan bytas (el-, gas-,

eller stirlingmotor) eller "kapslas in" (avgas_

renare).

I dagsläget är el-drift mest beprövat. Nutidens batte-

rier är tunga relativt sitt energiinnehåll; trådbuss

eller duo-drift (tråd plus annan oberoende kraftkälla)

verkar därför mest realistiskt (STU, 1980; STU 1981).

Trådbussar skulle drastiskt minska utsläppen av luft-

föroreningar (STU, 1980). Vid mobil strömmatning bil-

das dock gnistor, som i luft ger upphov till bl a ozon

och kväveoxider. Detta sker främst vid kraftig belast-

ning (start och stOpp med återmatning). Eftersom

strömavtagaren möter tråden högt över och bakom bussen,

kommer endast en minimal del av dessa luftföroreningar

in i bussen.

Gasdrift ger ungefär lika stort kvävedioxidutsläpp

som diesel eller bensindrift (vid samma verknings-

grad) men med avsevärd minskning av övriga avgaskom-

ponenter.

Stirlingmotorn, som inte är kommersiellt tillgänglig,

ger (på grund av sitt speciella arbetssätt) minskade

utsläpp av samtliga komponenter (CTH, 1978).

VTI RAPPORT 226



55

Avgasrenare kan ge 80-90% reduktion av kolmonoxid och

kolväten, vilket uppmätts på truckar.

emellertid för ökning av NO2

2.

Risk finns

emissioner (CTH, 1978).

Expositionen för avgaser från övriga källor kan

kraftigt reduceras genom trafikplanering och eget

körsätt vad avser bl a avstånd till övriga fordon.

Hållplatser kan exempelvis läggas på "rena" plat-

ser så långt från trafikströmmen som möjligt.

Avgaskoncentrationen avtar nämligen snabbt med

avståndet från källan. 10 m från en väg ger en

minskning relativt vägkanten med ca 50%, 50 m ger

ca 80% (Petersson, 1979; Lidström, 1980).

Andra bussar kan vara en stor föroreningskälla,

varför man bör undvika att samla många på en

begränsad yta.

Luftrenare i fläktkanalen kan ta bort en del luft-

föroreningar, framförallt de som sugs in under

färd. Man bör emellertid beakta risken med under"

dimensionering av luftrenare och defrosterkapacitet.

Luftrenarens effekt bör kontrolleras med jämna

mellanrum.

Intaget av egna avgaser genom dörröppningar bör

minimeras genom exempelvis modifierad ventilation.
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Ety1bensen w 22,6 1,184 8,0 0,043

Dimeçijensen (m+pny1e 1_; 19,1 1,000 183,9 1,000

Dimety1bensen (0)(xy1en) 3,5 0,182 5,8 0,031

Etvl-mety1bensen (m+p) 7,9 0,414 29,1 0,158

1,2.4-Tr1mety1bensen 13,5 0,708. 44,7 0,243

n-Heptan .» n-c,

n-Oktan , n-c: 15,6 0,821 13,8 0,078
n-Nonan , n-c: 5,3 0,290 135,1 0,734

n-Dekan , n-C:n 29,2 1,533 14,7 0,082
n-Undekgn , n-Cá: 10,8 0,568 54,0 0,294
n-Dodekan , n-C12 5,6 0,293 12,9 0,070

n-Tridekan ,_n-C13 3,0 0,158
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Purafil filter, lab.- test

NO-half före/efter filter

 

Kvävemomxid NO

Flöde: 1,6 l/min
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Purafil filter, lab.- test Kvävedioxid N02
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Purafil filter, lan-fest Kväveoxider NOX
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Purafil filter, lab-fest Kolmonoxid C0
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