
 

 

EXAMENSARBETE INOM 
TEKNIK, GRUNDNIVÅ, 15 HP 

STOCKHOLM, SVERIGE 2019 

Partikelavlagring i 
ventilationssystem 
vid brand 

- Hur påverkar det igensättningen 
av ventilationsfilter 

ENGWALL LUDVIG 

ENGWALL PONTUS  

KTH 

SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 



 

 

  



 

 

Partikelavlagring i ventilationssystem vid brand 
- Hur påverkar det igensättningen av ventilationsfilter 

 

Particle deposition in ventilation system during fire 
- How does it affect the clogging of ventilation filters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:  Ludvig Engwall 

Pontus Engwall 

 

Uppdragsgivare: Camfil AB 

 

Handledare:  Mikael Eriksson, Camfil  

  Erik Levlin, KTH 

 

Examinator: Theresa Isaksson, KTH 

 

Examensarbete: 15,0 högskolepoäng inom Byggteknik och Design 

 

Godkännandedatum: 2019-06-26 

 

Serienummer: TRITA-ABE-MBT-19231 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Fläkt-i-drift är ett ventilationstekniskt brandskydd, som nyttjar frånluftsfläkten för att 

tryckavlasta ett brandrum och därmed förhindra brandgasspridning. Ett problem för dessa 

system är att ventilationsfilter riskerar att sätta igen, då brandrök transporteras genom 

systemet. (Svensk Ventilation, 2018)  

Laborationer visar att ventilationsfilter sätter igen fort av brandrök, men problemet har inte 

varit omfattande i verkligheten. Det kan bero på att partiklar från branden avlagras i 

ventilationskanalerna. (Eriksson, 2019) 

Syftet med rapporten är att studera partikelavlagring i ventilationssystem och utvärdera om 

det kan vara en påverkande faktor till varför laborativa tester skiljer sig från verkligheten. 

Ytterligare ett syfte är att skapa en korrelationsfaktor mellan dieselrök och teststoftet ISO A2 

Fine. En korrelationsfaktor beskriver sambandet mellan brandrök och teststoft, vid 

igensättning av filter.  

Rapporten är baserad på undersökningar i laborativa ventilationssystem uppbyggda hos 

Camfil AB i Trosa. 

I resultaten redovisas att partikelavlagring är en faktor som påverkar igensättning av 

ventilationsfilter. När ventilationssystemet blir längre och mer komplicerat, ökar avlagringen 

och därmed minskar igensättningen. Den framtagna korrelationsfaktorn redovisar sambandet 

mellan dieselrök och ISO A2 Fine för ett tryckfall på 300 Pa över ett filter.  

I arbetets analys och slutsats diskuteras resultatens pålitlighet. Vidare beskrivs faktorer som 

det här arbetet inte har haft möjligheten att undersöka och det uppmanas till vidare forskning 

inom detta område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Partikelavlagring, Ventilationssystem, Brand 



 

 

  



 

 

Abstract 

Fan-in-operation is a ventilation-technical fire protection that uses the exhaust fan to relieve 

a fire room and thereby prevent the spread of fire gas. A problem for these systems is that the 

ventilation filters risk to be clogged, as fire smoke is transported through the system. (Svensk 

Ventilation, 2018) 

Laboratory work shows that ventilation filters can’t hold a lot of smoke, but the problem has 

not been extensive. This may be because particles from the fire are deposited in the 

ventilation ducts. (Eriksson, 2019) 

The purpose of the report is to study particle deposition in ventilation systems and evaluate 

whether it can be an influencing factor for why laboratory tests differ from reality. Another 

purpose is to create a correlation factor between diesel smoke and the test dust ISO A2 Fine. 

A correlation factor describes the relationship between fire smoke and test dust, regarding 

the clogging of filters. 

The report is based on studies in laboratory ventilation systems built up at Camfil AB in 

Trosa.  

The results show that particle deposition is a factor that influences clogging of ventilation 

filters. As the ventilation system becomes longer and more complicated, the deposit 

increases and thus reduces the clogging. The resulting correlation factor shows the 

relationship between diesel smoke and ISO A2 Fine for a pressure drop of 300 Pa over a 

filter. 

In the analysis and conclusion of the work, the reliability of the results is discussed. 

Furthermore, factors are described which this work has not had the opportunity to investigate 

and it is encouraged to further research in this area. 
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Ordlista 

Deponering  Avlagring/Avsättning 

Igensättning  Genomsläppligheten försämras pga. blockering 

Teststoft  Standardiserad produkt för att simulera partiklar 

Korrelationsfaktor Ett beräknat värde som beskriver sambandet mellan teststoft 

och andra partiklar. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Att upprätthålla god luftkvalité och ett gott inomhusklimat är en förutsättning för människors 

trivsel och välmående. Bra luftutbyte, begränsade halter av föroreningar och fukt är exempel 

på faktorer som enligt BBR ska tillgodoses (BBR 26, 2018). Ventilationssystem är en av 

flera installationer i en byggnad som har för avsikt att upprätthålla dessa krav från BBR.  

Mekaniska ventilationssystem är idag det mest förekommande vid nyproduktioner och ROT- 

projekt. Om ventilationssystemet är en förutsättning för att byggnadens brandskydd skall 

fungera, ställer BBR krav på att systemet med god säkerhet skall kunna hantera de 

brandfarliga gaserna under avsedd tid (BBR 26, 2018). 

Det finns flera lösningar för att hantera rök och farliga brandgaser i en brandcell. Brandspjäll 

och fläkt-i-drift är två förekommande ventilationstekniska lösningar. Brandspjäll med 

motsvarande skydd som den avskiljande väggen, kan användas i ventilationssystemet för att 

stänga av och separera ventilationen från en brandcell där brand uppkommit. Med fläkt-i-

drift menas att ventilationssystemet är aktivt under branden och systemet har till uppgift att 

kontrollera rök och farliga brandgaser från brandcellen, utan att riskera brandgasspridning 

till andra brandceller (BBR 26, 2018). Ventilationssystemet tryckavlastar brandrummet 

genom att ventilera ut brandrök och därmed minskar risken för brandgasspridning (Svensk 

Ventilation, 2018). 

För lösningar med fläkt-i-drift är ett problem att ventilationsfiltren kan sätta igen av 

sotpartiklar från brandröken (Svensk Ventilation, 2018).  Det innebär att partiklar täpper till 

genomsläppligheten i filtret och kan därmed förhindra systemet från att fortsätta ventilera 

effektivt. En vanlig lösning för att undvika detta är att installera förbigångskanaler, som då 

leder ut brandröken utan att passera aggregat och filter (Svensk Ventilation, 2018). Det är 

dock både en plats- och kostnadskrävande lösning i förhållande till att aggregat och filter 

skulle klara av att hantera brandröken.  

Det finns idag inga givna regler och ramar för hur fläkt-i-driftsystem skall dimensioneras, 

utan det krävs att dessa system verifieras efter projektering. (Svensk Ventilation, 2018) 

Idag finns det ingen statistik över hur ventilationsfilter satt igen vid verkliga bränder, men 

uppgifter från fastighetsförvaltare tyder på att filtren endast blivit måttligt belastade. Det är 

intressant då laborationer visar att filter inte klarar mycket sot innan de sätter igen. (Eriksson, 

2019)  

Tidigare laborationer för igensättning av filtermaterial har använt sig av standardiserade 

teststoft för att simulera brandrök. Idag finns ett nytt stoft som ännu inte har en 

korrelationsfaktor för att jämföras med brandrök, ISO A2 Fine. En korrelationsfaktor är ett 

beräknat värde som beskriver sambandet mellan teststoft och brandrök. Faktorn används som 

riktlinje för hur mycket sot som krävs för att sätta igen ett filter. (Eriksson, 2019) 

Att klargöra påverkande faktorer för igensättning av filter kan påvisa förbättringsområden 

hos ventilationssystemen och dess filter. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med rapporten är att belysa hur partikelavlagring påverkar igensättningen av 

ventilationsfilter vid brand. Förhoppningen är att laborationerna ska visa hur 

partikelavlagring varierar under olika förutsättningar i ventilationssystem och möjliggöra en 

diskussion för partikelavlagring i fullskaliga fall. Ytterligare ett syfte med laborationerna är 

att finna en korrelationsfaktor mellan brandrök och teststoftet ISO A2 Fine. 

 

Följande frågor undersöks i rapporten: 

 

• Hur påverkar partikelavlagring igensättning av ventilationsfilter? 

• Hur påverkas partikelavlagring på grund av systemutformning? 

• Är det möjligt att skapa en korrelationsfaktor mellan brandrök och ISO A2 Fine? 

 

1.3  Mål 

Målet med rapporten är att undersökningar ska visa hur partikelavlagring påverkar 

igensättning av ventilationsfilter. Rapporten ska redovisa hur olika systemutformning 

påverkar partikelavlagring och vidare ska laborationer möjliggöra en diskussion kring 

partikelavlagring och dess påverkan i verkliga ventilationssystem. Ytterligare ett mål är att 

skapa en korrelationsfaktor mellan brandrök och det nya teststoftet ISO A2 Fine. 

 

Rapporten ska tydligt visa hur partikelavlagring påverkar igensättning av filter i samband 

med brand och ska kunna användas som underlag för vidare forskning och studier.  

 

 

1.4  Avgränsningar 

Laborationerna kommer genomföras i små testanordningar hos Camfil AB. Arbetet kommer 

att undersöka igensättning av två filtermaterial, ett för respektive syfte. För studier av 

partikelavlagring kommer filtermaterialet CME 255 att användas och för syftet att finna en 

korrelationsfaktor mellan brandrök och ISO A2 Fine kommer CME 275 att undersökas. 

Laborationerna kommer att undersöka rök från ett bränsle med en bestämd lufthastighet. 

Efter att exempelbränder genomförts, valdes diesel som bränsle och lufthastigheten för 

undersökning av partikelavlagring valdes till 1 m/s medan lufthastigheten vid undersökning 

av korrelationsfaktor valdes till 0,95 m/s. Arbetet kommer endast att studera hur 

partikelavlagring varierar på grund av systemutformning och avgränsas därmed från andra 

tänkbart påverkande faktorer som fukt och temperaturskillnader. Rapporten kommer inte att 

inkludera lösningsförslag för igensättning av filter och inte heller förslag på 

förbättringsområden hos ventilationssystem. Arbetet har för avsikt att endast belysa 

partikelavlagrings påverkan för igensättning av filter och möjliggöra en diskussion kring 

detta i fullskaliga ventilationssystem.  
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2. Metod 
 

Partikelavlagring 

Metoden för undersökningen baserades på laborativa försök genomförda i testanordningar 

hos Camfil AB:s teknikcenter i Trosa. Laborationerna undersökte partikelavlagring i 

ventilationskanaler från brandrök.  Resultat för dessa laborationer kom sedan att 

sammanställas. 

Inför laborationerna skapades exempelbränder för att dokumentera egenskaper hos den 

tänkta branden. Vikt på bränsle och rökutbyte är exempel på faktorer som analyserades för 

att finna en lämplig brand som ger upphov till mycket rök och därmed tydliga resultat. 

Laborationerna gick ut på att mäta tryckfall över filtermaterial efter att brandrök har 

transporterats genom testanordningen och ut på andra sidan filtret. Tryckfallet användes som 

mätmetod för hur systemen påverkade partikelavlagring. De faktorer som undersöktes var 

avstånd från brandkällan och systemets fysiska utformning. Hur faktorerna påverkar 

tryckfallet över filtren, tillsammans med tidigare forskning var underlaget för rapportens 

analys och slutsats. 

För att kunna genomföra laborationer som senare kan jämföras med verkliga fall behövs 

kunskap inom området och därför genomfördes en ytlig studie av ventilationstekniskt 

brandskydd, fläkt-i-drift-system.  

Intervjuer med Robert Jansson McNamee och Tomas Fagergren (2019) nyttjades för att 

bestämma vilka material som är rimliga att använda som bränsle och hur testanordningarna 

bör byggas för att kunna undersöka tänkbart påverkande faktorer, se bilaga 1 och 2. 

Kontinuerlig kontakt med yrkeshandledare och Camfil upprättades för vägledning och 

problemlösning.  

Viktigt för undersökningarna var att alla försök skulle ha samma förutsättningar utöver de 

faktorer som avsiktligt ändras. Testanordning rengjordes mellan varje försök och samma 

mängd bränsle uppmättes i ml.  

 

Korrelationsfaktor, ISO A2 Fine  

Dessa laborationer genomfördes med stora likheter som de avsedda för partikelavlagring. 

Skillnader för dessa undersökningar var filtermaterialet, systemutformningen samt att 

sotkoncentrationen i röken behövde dokumenteras. Korrelationsfaktorn bestämdes genom att 

mäta tryckfall över filtermaterialet och jämföra tryckkurvan mot en tidigare bestämd 

tryckkurva för stoftmatning av samma filtermaterial, se figur 6.2. Viktskillnaden jämfördes 

mellan brandsotet och stoftet för att uppnå samma tryckfall över filtret vilket möjliggjorde 

beräkning för framtagning av korrelationsfaktorn.  
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2.1  Hypotes 

Laborationerna förväntas visa ett ökat tryckfall över filtren när brandrök passerar. När 

systemutformningen blir längre och mer komplicerad förväntas tryckfallet över filtret bli 

lägre. Detta på grund av att mer sot fastnat i de längre kanalerna och mer komplicerade 

systemet fram till filtret. 

 

2.2 Riskanalys 

Dessa laborationer kommer att genomföras i testanordningar av liten skala, vilket medför 

uppenbara skillnader jämfört fullskaliga bränder i verkliga ventilationssystem. 

Laborationerna kommer endast undersöka ett bränsle vilket i normala fall inte är det enda 

bränslet som brinner. Vidare kommer dessa laborationer inte vara direkt jämförbara mot 

verkliga bränder då ventilationsförhållanden och tryck inte är möjligt att kontrollera och 

efterlikna ett normalt brandförlopp.   

Laborationerna kommer att utföras flera gånger för att få bra kvantitet och eliminera att 

enskilda avvikelser har för stor påverkan på resultatet. Det är ändå viktigt att belysa den 

mänskliga faktorn vid uppmätning som en potentiell risk för felaktiga resultat. 

När filtermaterialen börjar sätta igen av sot kommer motståndet öka och flödet i kanalen 

kommer sjunka. Flödet kommer då regleras med hjälp av ett spjäll, men små felmarginaler 

kan ej undvikas.  

Efter varje försök städas kanalerna för att uppnå så jämförbara försök som möjlig, dock 

återgår inte kanalerna till nyskick efter städning. För att eliminera en större spridning mellan 

de olika systemen kommer laborationer för olika system genomföras växlande med täta 

intervall.  

Trots att samma filtermaterial används kan membranen i försöken variera och ge upphov till 

statiska tryckskillnader.  
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3. Nulägesanalys 

Camfil är idag världsledande inom tillverkning av renluftlösningar som luftfiltrering och 

stoftavskiljning. Företaget har tillverkningslokaler och försäljningskontor runt om hela 

världen, med totalt 29 fabriker och 52 försäljningskontor. 

Camfil har även ett teknikcenter i världsklass beläget i Trosa, där centrala resurser för 

forskning, laboratorietestning samt produkt- och processutveckling sker. Det är också här 

som laborationerna för denna rapport kommer att genomföras.  

 

3.1  Camfil teknikcenter i Trosa 

Camfils teknikcenter fungerar som ett innovationscentrum för produkt- och 

processlösningar. Med fyra nyligen tillförda laboratorier utgör teknikcentret en yta på 2 500 

kvadratmeter. Camfils högeffektiva partikel- och komfortfilterlaboratorium kan genomföra 

tester enligt EN779:2012 för Europa och ASHRAE 52:2 för USA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Fotografi: Camfil AB. ”SEM Svepelektronmikroskop” 
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4. Teoretisk referensram 
 

4.1 Brandskydd enligt Boverkets byggregler  

Enligt BBR ska byggnader dimensioneras med ett brandskydd så att brandsäkerheten blir 

betryggande. Brandskyddet ska utformas med förutsättningen att brand kan uppträda samt att 

hela eller stora delar av skyddet inte ska slås ut av enskilda påfrestningar. (BBR 26, 2018)  

Brandskyddet för en byggnad dimensioneras utefter vilken verksamhetsklass och 

byggnadsklass som den aktuella byggnaden besitter. BBR delar in byggnader i 6 olika 

verksamhetsklasser, Verksamhetsklass 1–6. Vissa av dessa klasser har dessutom en vidare 

indelning som specificerar kravet ytterligare, till exempel Verksamhetsklass 5D. Vidare 

kategoriserar BBR byggnader i fyra olika byggnadsklasser, Br0 till Br3 där Br0 beskriver de 

byggnader med högst skyddsbehov. (BBR 26, 2018)  

Boverkets byggregler tar upp mycket mer om rekommendationer och allmänna råd för hela 

byggnaden och specificerar krav på byggdelsnivå. I den här rapporten studerar vi mötet 

mellan brandrök och ventilationsfilter och kommer därför att fokusera mer på de 

ventilationstekniska brandskydden.   

 

4.2 Fläkt-i-drift vid brand 

Luftbehandlingsinstallationer ska enligt krav från BBR utformas så att tillfredställande skydd 

mot brandgasspridning mellan brandceller erhålls (BBR 26, 2018). Det finns förenklade 

lösningar som redan är verifierande och godkända av Boverket. Dit hör bland annat 

ventilationssystem som är separata för varje brandcell ända ut i det fria (Svensk Ventilation, 

2018). 

Fläkt-i-drift är en skyddsmetod som kräver analytisk dimensionering, vilket innebär att 

lösningen måste verifieras i det aktuella projektet. Detta sker i vanligaste fall med hjälp av 

datorberäkningar, men kan även genomföras av prövningar och objektspecifika försök. 

Fläkt-i-drift innebär att fläktar, ventilationsaggregat och ventilationssystem är aktiva under 

brandförloppet och nyttjas för att kontrollera brandgaser och begränsa brandgasspridning.  

Att tillåta rök och brandgaser tränga in i ventilationssystemet sker under förutsättning att 

skydd mot brandgasspridning mellan brandceller uppfyller skyddsnivå 1 eller 2. (Svensk 

Ventilation, 2018)  

Vilken skyddsnivå som gäller styrs av lokalens utformning och verksamhet. Bostäder och 

hotell är exempel där skyddsnivå 1 bör väljas, medan kontor och butiker är exempel där 

skyddsnivå 2 passar bättre. Skyddsnivå 1 hette tidigare ”att förhindra” och skyddsnivå 2 

”avsevärt försvåra”. Om ventilationssystemet betjänar utrymmen med olika skyddsnivå ska 

systemet dimensioneras för den högsta nivån, skyddsnivå 1. (Svensk Ventilation, 2018) 
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Fläkt-i-driftdimensionering går att tillämpa på både F- och FT(X)-system och det finns flera 

unika lösningar för att uppfylla kraven. Frånluftssystem projekteras så att brandröken 

evakueras ut till det fria, utan att spridas till några andra brandceller. FT(X)-system är mer 

komplicerade då risken för att brandgaser tränger upp i tilluftskanalerna måste beaktas. Det 

finns flera lösningar och metoder för att säkerhetsställa brandskyddet, där en lösning är att 

installera backströmsskydd på samtliga tilluftskanaler in till en brandcell. En annan lösning 

är att konvertera tilluften så att vid händelse av brand även använda den som frånluft. I 

moderna byggnader är denna lösning problematisk, då täta klimatskal problematiserar 

projekteringen. (Svensk Ventilation, 2018) 

Ventilationssystem med fläkt-i-drift ska projekteras för att klara av de krav som ställs under 

avsedd tid. Det medför att ventilationen måste klara av extrema förhållanden som uppstår vid 

brand och stor variation avseende tryck och temperatur. I brandens inledningsfas kan 

brandgastemperaturen stiga till 350 C och trycket kan stiga till 1500 Pa. Klimatskalet antas 

vara tätt i detta skede. När branden senare blir övertänd, kan brandgastemperaturen stiga upp 

mot 1000 C och övertrycket kan antas ha försvunnit helt, då klimatskalet i detta skede inte 

antas vara tätt. (Svensk Ventilation, 2018). En övertändning sker då brandfarliga gaser i 

rummet antänder på grund av hettan från branden (Levlin, 2019). 

 

4.2.1 Brandflöde  

Med brandflöde menas den termiska expansionen av rumsvolymen per tidsenhet, i rum där 

brand uppstått (Backvik, Fagergren, Jensen, 2008). 

Det brandflöde som trycks in i kanalerna vid skyddsmetoden fläkt-i-drift är oftast mycket 

större än det normala ventilationsflödet, vilket leder till att samlingskanaler längst ut från 

aggregaten måste dimensioneras för ett mycket högre flöde än normalt. Flödet kan var upp 

mot flera hundra liter per sekund. (Svensk Ventilation, 2018) 

Brandrummets täthet spelar avgörande roll för hur stort brandflöde som trycks in i 

ventilationen. Äldre hus med större läckage i klimatskalet, självdragssystem eller 

frånluftssystem löper mindre risk för stora brandflöden, då mycket av röken försvinner ut 

genom sprickor i klimatskalet. Brandflödet beror också på golvarean och bjälklagshöjden i 

brandrummet samt hur stor brandens tillväxthastighet är. Desto större brandrumsvolym och 

tillväxthastighet, desto större brandflöde. Brandrum med uteluftsdon får ett mindre 

brandflöde då uteluftsdonen fungerar som tryckavlastning och släpper ut stor del av 

brandflödet. Nya byggnader med täta klimatskal och FT(X)-system behöver större 

kanaldimensioner på samlingskanalerna som behöver vara nästan helt tryckfallslösa vid 

normalflöden. Detta för att underlätta ett större brandflöde att tryckas ut till det fria istället 

för att tränga in till närliggande brandceller. (Svensk Ventilation, 2018) 

 

4.2.2 Fläktar 

Beroende på hur den analytiska verifieringen av systemet är gjord, ska fläktar med konstant 

varvtal kunna hålla sitt varvtal eller öka under brandförloppet för att säkerhetsställa det 

projekterade skyddet. Tryckreglerade fläktar ska vid brandindikation hålla dimensionerat 

undertryck i frånluftskanalen, oavsett vad som händer med systemtryckfallet. (Svensk 

Ventilation, 2018) 
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4.2.3 Förbigångskanaler 

I ventilationsaggregaten sitter bland annat filter och i vissa fall värmeåtervinnare (FTX-

system). Frånluftsflödet passerar dessa komponenter och här riskerar filter och 

värmeåtervinnare att sätta igen av sot och partiklar som trycks in i ventilationssystemet vid 

fläk-i-driftlösning. Om inte verifiering kan bevisa att igensatta filter och värmeåtervinnare 

inte påverkar risken för brandgasspridning, bör det installeras en förbigångskanal på 

frånluften som leder röken runt komponenterna. (Svensk Ventilation, 2018)  

Figur 4.1 visar ett FX-system med förbigångskanal över filter och värmeåtervinning. 

 

Figur 4.1 – Svensk Ventilation, 2018 ”FX Brandindikering med tryckvakt” 

 

Teckenförklaring 

• GT. Temperaturgivare 

• GP. Tryckgivare 

• FF. Frånluftsfläkt 

 

•  Filter 

 

•  Värmebatteri 

 

•  Öppet spjäll 

 

 

Förbigångskanaler är en säker metod för att undvika att filter sätter igen, det är dock en plats- 

och kostnadskrävande lösning som gärna undviks om det är möjligt.  
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4.2.4 Materialval 

Val av material i ventilationssystem med fläkt-i-driftlösning måste beaktas vid den 

analytiska verifieringen. BBR hänvisar till att material som installeras i ventilationssystem 

bör vara obrännbart. Med syftet att brand och brandgaser inte skall kunna spridas mellan 

brandceller. Det innebär till exempel att om brännbara material används, ska det beaktas vid 

verifiering utifrån att dessa enheter slutar fungera eller i värsta fall smälter sönder. (Svensk 

Ventilation, 2018) 

Strömmatning måste också beaktas för att systemet inte skall kollapsa på grund av bristande 

elförsörjning. Hur länge systemet måste hållas i drift beror bland annat på vilken 

byggnadsklass, verksamhetsklass och storlek på lokal som fläkten och 

ventilationsaggregaten försörjer. Tidskraven är vanligen 30 eller 60 minuter men kan vara 

ännu mer. En bra metod är att placera strömmatningen i brandsäkert utrymme, till exempel i 

ett brandklassat schakt. (Svensk Ventilation, 2018) 

 

4.3  Partikelavlagring från brandrök 

Det finns fem identifierade rökdeponeringsmekanismer vid brand. Termofores, 

sedimentering, diffusion, turbulent diffusion och kollision (Riahi, Beyler, Hartman, 2012).   

Tomas Fagergren berättar vid intervju att de mest troliga rökdeponeringsmekanismerna från 

brandrök i ventilationssystem är termofores och kollision. (Fagergren, 2019)  

 

4.3.1 Termofores 

Med begreppet termofores menas att partiklar i luft förflyttar sig från varmt till kallt. Detta 

beror på tryckskillnader mellan en partikels varma och kalla sida som ligger till grund av 

skillnader i gasmolekylernas rörelseenergi. (Jensen, 2011)  

Termofores kan leda till att partiklar i varm brandrök rör sig mot en kallare ventilationskanal 

och avlagras mot dess kalla ytor. 

 

4.3.2 Kollision  

I rapporten ”Particle Deposition in Ventilation Ducts: Connectors, Bends and Developing 

Turbulent Flow” skriven av Sippola, Nazaroff, 2010, beskriver författarna att krökar och S-

kopplingar ökar deponeringen, troligen på grund av kollision (Sippola, Nazaroff, 2010). 

Partiklar från brandrök kan kollidera med ytor i ventilationssystemet och där med fastna. 

Idag är ventilationssystem ofta dimensionerade för att underhålla flera rum och brandceller 

vilket innebär långa kanaler med flera förgreningspunkter, krökar och kopplingar. Detta 

bidrar till ökad möjlighet för partiklar i brandröken att kollidera och avlagras (Sippola, 

Nazaroff, 2010). 
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4.4 Igensättning av filter  

Sotalstring vid brand kan påverka frånluftfläktens kapacitet om filter i luftströmmen sätter 

igen. Om beräkningar visar att igensättning av filter inte påverkar fläktens kapacitet kan 

åtgärder som förbigångskanaler undvikas. (Backvik, Fagergren, Jensen, 2008) 

Mängden sot som fastnar i filtret beror framförallt på ventilationsflödet och brandcellens 

storlek. Det finns överslagsberäkning för att grovt kontrollera om den totala sotmängden blir 

för stor för filtret. (Backvik, Fagergren, Jensen, 2008) 

Tre exempel: 

• Brandcell med arean 15 m2 kan schablonmässigt antas innehålla ca 10g/m3 sot inom 

rummet. Med ett ventilationsflöde på ca 15 l/s i 60 minuter erhålls en sotmängd på 

ca 0,9 kg vid filtret. 

• Brandcell med area 50 m2 antas 9 g/m3 i rummet. Med ett flöde på 100 l/s blir 

sotmängden efter 60 minuter 3,2 kg. 

• För brandcell med area 100 m2 antas 8 g/m3 i rummet. Ett flöde på 500 l/s under 60 

minuter ger en sotmängd på ca 14,4 kg. 

Från beräkningarna är det värt att notera att sotinnehåll i g/m3 minskar med ökande 

rumsvolym (Backvik, Fagergren, Jensen, 2008). 

Filter arbetar alltid mellan ett begynnelse- och ett sluttryckfall. Om ett filter uppnår sitt 

sluttryckfall innebär det att filtret innehåller stor mängd partiklar. Om sluttryckfallet 

överskrids så kan frånluftsflödet sjunka kraftigt genom filtret och där med förhindra att 

undertrycket upprätthålls i systemet. Något att tänka på är att ”smutsiga filter” har sämre 

genomsläpplighet än rena, vilket betyder att ”smutsiga” filter sätter igen snabbare. (Backvik, 

Fagergren, Jensen, 2008) 

När flödet minskar i kanalerna på grund av tryckfallsökningar, så minskar även den verkliga 

mängden partiklar som passerar filtren. Vidare förutsätter dessa antaganden att 100% av 

sotpartiklarna fastnar i filtren, vilket ger ett resultat på den mycket säkra sidan. (Backvik, 

Fagergren, Jensen, 2008) 

En möjlig åtgärd för att undvika att filter når sitt sluttryckfall, är att installera ett ”sämre” 

filter med högre genomsläpplighet. Detta innebär att mer sot kan passera genom filtret utan 

att fastna. (Backvik, Fagergren, Jensen, 2008) 
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4.4.1 Filtermaterial 

Rapporten undersöker två Camfilexklusiva filtermaterial av det senaste glasfibermediat. Det 

ena kallas CME 255 och det andra för CME 275, se figur 4.2 och 4.3. Dessa filtermaterial 

används bland annat i Camfils Hi Flo II, XLT – filter som är mycket vanliga i dagens 

industri. (Eriksson, 2019) 

 

 

Figur 4.2 – Smutsigt CME 255 filtermaterial utsatt för dieselrök 

 

 

Figur 4.3 – Hi Flo II, XLT/7 – filter (Camfil AB, 2019) 
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4.5  Tidigare forskning 
 

Gottuk, Mealy, Floyd. 2008. Smoke Transport and FDS Validation. 

I rapporten skriven av Gottuk, Mealy, Floyd, (2008) beskrivs en laboration där de använde 

NIST Fire Dynamics Simulator, version 4, för att undersöka rökdetektorer som var placerade 

mellan djupa balkar i undertak med varierande nivåer. Testerna genomfördes i korridorer där 

faktorer som balkdjup, avståndet mellan balkar, korridorbredd samt takhöjd varierades. En 

delmängd av försöken utfördes i en fullskalig version av en korridor för att validera 

resultaten från deras modellstudie.  

I rapporten står det hur temperaturen och hastighetsmätningar längs korridoren stämde 

överens med modelleringsresultaten, men det var en stor skillnad i den uppmätta 

rökkoncentrationen längs korridoren. Deras modell förutspådde två till fem gånger större 

röknivåer än de uppmätta värdena. Den stora skillnaden berodde på sotförluster till taket.  

Ett annat resultat av detta arbete var att en stor skillnad befinner sig mellan rapporterade 

sotutbyten mellan småskaliga och fullskaliga bränder. Arbetet visar att uppmätningen av 

sotutbyte för 100 kW bränder varierar från två till fem gånger mindre än de rapporterade 

värdena. (Gottuk, Mealy, Floyd. 2008) 

 

Riahi, Beyler, Hartman. 2012. Wall Smoke Deposition from a Hot Smoke Layer.  

I rapporten skriven av Riahi, Beyler, Hartman, (2012) beskrivs en laboration som använder 

sig av kolhaltiga röker typiska för flammande bränder. De beskriver att flammande bränder 

producerar rökpartiklar till följd av ofullständig förbränning. Rapporten förklarar att 

rökavsättning är processen där rökpartiklar samlas på fasta ytor. Den här processen kommer 

att minska koncentrationen av rök i gasen eftersom partiklar förloras till ytan. Författarna 

skriver att det finns fem identifierade rökdeponeringsmekanismer i eld, termofores, 

diffusion, sedimentering, tröghetskollision och turbulent diffusion. 

Arbetet visar att termofores är den dominerande rökdeponeringsmekanismen för väggytor i 

brand, oavsett om elden är direkt mot väggen eller väggen utsätts för ett varmt rökigt lager. 

Författarna skriver att vid för höga väggtemperaturer måste rökoxidation övervägas men 

även att andra rökdeponeringsmekanismer kan bidra till deponeringen. (Riahi, Beyler, 

Hartman. 2012) 
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Sippola, Willam, Nazaroff. 2010. Particle Deposition in Ventilation Ducts: Connectors, 

Bends and Developing Turbulent Flow  

I rapporten skriven av Sippola, Nazaroff, (2010) beskriver författarna hur den turbulenta 

flödesprofilen störs i ventilationskanaler och att det sannolikt kommer att påverka 

partikelavsättningen till kanalytorna. Rapporten redovisar laborationer för hur snabbt 

partiklar avlagras i åtta S-anslutningar, två 90° kanalböjar, samt i två kanaler där den 

turbulenta flödesprofilen inte var fullt utvecklad. Experimenten utfördes både i oisolerade 

kanaler av stål men även i kanaler med invändig isolering.  

Arbetet beskriver att avsättningen vid S-kopplingar, böjar och raka kanaler med utvecklande 

turbulens ofta var större än avsättningen i raka kanaler med fullt utvecklad turbulens för 

liknande partikelstorlekar, lufthastighet och kanalytor. 

I rapportens början beskrivs hur ventilationssystem vanligtvis är komplexa och ofta 

innehåller många böjar och förgreningar. Den turbulenta flödesprofilen i en rak rördel efter 

en böjning är asymmetrisk och ändras med avståndet nedströms böjningen tills det återigen 

är fullt utvecklat. Övergångselement, spjäll och andra komponenter stör flödesprofilen vilket 

komplicerar de flesta ventilationskanalsflöden. Vidare skriver författarna att en betydande 

del av den totala avsättningen i ventilationssystem kommer sannolikt att uppträda på andra 

ställen än på ytorna i raka kanaler där turbulenta flödesprofiler är fullt utvecklade. 

Kanaler i kommersiella byggnader är vanligtvis gjorda av galvaniserat stål och i många av 

fallen har kanalerna en invändig glasfiberisolering för att minska ljudöverföringen samt av 

termiska skäl. De flesta ventilationskanaler består av flera korta sektioner kopplade i serie. 

Mekaniska kopplingar vid leder mellan dessa sektioner, som S-kopplingar, kan orsaka inre 

åsar som projicerar några millimeter i kanalflödet och ger en yta för partiklar att deponeras 

genom kollision. 

Rapporten beskriver att kollision är den troliga anledningen till den observerade ökningen av 

partikelavsättning för alla delar i experimenten. S-kopplingar visade sig vara platser med 

relativt hög partikelavsättning på grund av kollision på deras främre kanter. 

Avsättningshastigheten var beroende av partikelstorleken och lufthastigheten men relativt 

oberoende av kopplingarnas orientering. 

För de två 90° böjarna minskade partikel genomsläppligheten när lufthastigheten eller 

partikelstorleken ökade. Rapporten beskriver att genomsläppligheten var beroende av 

luftflödesförhållandet vi inloppen till böjarna. Det blev än lägre genomsläpplighet när flödet 

stördes än när det var fullt utvecklad turbulens. Allmänt så var partikelavsättningshastigheten 

större i böjarna än vid raka sektioner av kanalen.  

Laborationerna visar att delar av systemet som inte hade fullt utvecklad turbulens utsattes för 

mer partikelavlagring. Avlagringshastigheten kom sedan att avta med avståndet från platsen. 

Detta jämfört med delar av system som hade fullt utvecklad turbulens. 

Avsättningshastigheten för dessa jämförelser ökade med en ökad lufthastighet. 

I de isolerade kanalerna kunde författarna observera liknande trender för experimenten men 

partikelavsättningen var i allmänhet lägre. (Sippola, Willam, Nazaroff. 2010) 
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Butler, Mulholland. 2004. Generation and Transport of Smoke.  

I rapporten skriven av Butler, Mullholland, (2004) studerar författarna rök genererad av en 

flamma. De beskriver att rökutbytet som också kan definieras som massa av rök som alstras 

per massa bränt material har stor värdeförändring beroende på vilket material som brinner. 

Vidare står det skrivet att rökutbytet varierar från fraktioner av en procent till ca 20% av 

bränslemassan. Där bränslen som metan och trä som genomgår en flammande förbränning 

står för de lägre värdena medan de högre värdena presenteras av bränslen med en aromatisk 

kemisk struktur. 

I undersökningen beskrivs två metoder för att bestämma rökutbytet. Den ena kallas 

flödesmetoden och går ut på att mäta uppsamlad rökmängd på ett filter, massförlusten av 

provet och förhållandet mellan massflödet av luft genom avgasledningen till massflödet 

genom filtret. Den andra metoden kallas för kolbalansmetoden och går ut på att bestämma 

kolmassan i rökaerosolen som en bråkdel av kolmassan i förbränningsprodukterna. 

Författarna hänvisar till en annan studie av A. Tewarson som år 2002 utförde småskaliga 

experiment där syftet var att studera rök av olika bränslen. Tewarson undersökte små 

bränsleprover vid flammande bränder under välventilerade förhållanden. Resultaten visar att 

val av bränsle har stor betydelse för hur mycket rök som genereras. Exempel på resultat var 

Trä (Red oak) som genererade 0,015 gram rök per gram bränsle och polyvinylklorid (PVC) 

som genererade 0,172 gram rök per gram bränsle, se bilaga 3 för fler exempel. 

I rapporten står det även att brandmiljön är en viktig faktor för hur mycket rök som bildas. 

Vid underventilerade förhållanden, där luftflödet är mindre än vad som krävs för fullständig 

förbränning, kan sotbildningen öka. I rapporten står det att Tewarson kom fram till att 

effekten av rökgenerering av sex material under ventilationskontrollerade förhållanden ökade 

upp till 2,8 gånger.  

Slutligen beskriver författarna beräkningar och antaganden som antyder att stor del av den 

producerade röken deponeras i brandrummet. De beskriver att upp till 30 % kan deponeras 

beroende på hur länge det brinner. De skriver att värdet kan minska om elden är liten eller 

öka om bränslet producerar stora sotpartiklar. (Butler, Mulholland. 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

Wu, Zhao. 2007 Effect of ventilation ducts as particle filters 

I denna rapport av Wu, Zhao, (2007) diskuteras effekten av ventilationskanaler som en form 

av partikelfilter. Författarna studerar partikelavsättning i ventilationskanaler, både i raka 

kanaler och i böjar. De använder sig av olika modeller för att förutsäga partikelavsättning vid 

turbulent flöde i kanalerna.  

Partikelförluster genom ventilationskanalerna utvärderades för partiklar i storlekintervallen 

0,01–100 mm och för hastigheter mellan 2–14 m/s. I rapporten beskrivs ett experiment som 

ett applikationsfall. Där författarna analyserade partikelpenetration genom tillförselkanalen 

till en pool.  

I applikationsförsöket med tilluft till en pool undersöks partikelavlagring i systemet och 

uppmätning av partikelpenetration genomförs vid 6 olika inlopp till poolen. Inloppen är 

placerade med olika långa kanalsträckor och antal böjar från aggregatet. Undersökningen 

visar att raka kanalsträckor och böjar har betydelse för hur mycket partiklar som tar sig 

igenom systemet och ut genom inloppen.  

 

Slutligen presenteras slutsatser där författarna skriver att vid samma luftflöde, när 

partikeldiametern blir större, blir partikelpenetrationen genom raka kanaler först större och 

sedan mindre. De skriver att partikelpenetrationen genom böjar blir mindre när 

partikelstorlek eller lufthastigheten blir större, detta på grund av att partiklarnas tröghet ökar. 

Resultaten från undersökningarna visar också att ökat antal kanalböjar eller längre sträcka 

ventilationskanal ökar filtreringseffekten av kanalsystemet. Författarna beskriver att detta 

leder till ökade föroreningarna i kanalerna, vilket kan leda till problem associerade med 

människors hälsa. Till sist visar resultaten att filtreringen av kanalsystemet inte kan ignoreras 

för partiklar med större diameter än 5 mm. (Wu, Zhao. 2007) 
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5. Genomförande 
 

5.1 Modell 
 

I figur 5.1 redovisas översiktligt genomförandet för att nå resultaten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 – Översiktligt genomförande 
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5.2 Förberedning av laborationer 
 

5.2.1 Material 

Testanordningarna för dessa laborationer liknar små frånluftssystem med en fläkt-i-drift som 

suger ut röken från en förbränningskammare genom ventilationssystemet. På vägen genom 

systemet passerar röken ett filtermaterial och en strypfläns för att sedan transporteras ut ur 

systemet. Schematisk bild över respektive system redovisas i figur 5.8 och 5.9.  

För att mäta sotkoncentrationen i luften används en pump som suger ut en liten del av 

brandflödet under försöken. Pumpen suger ut luft under bestämd tid och med ett bestämt 

flöde som mäts med hjälp av en Red-y flödesmätare. Luften som sugs ut passerar ett litet 

filter som vägs innan och efter provet. Med hjälp av dessa mätvärden kan sedan 

rökkoncentrationen i luften beräknas. 

 

Förbränningskammare   

Som förbränningskammare används en huv av metall med öppningsbar fönsterlucka för att 

placera bränsle inne i kammaren. Botten består av galler, så att luft kan komma in efter att 

den främre luckan stängts igen. Högst upp på huven sitter ett hål där luft och rök kan passera 

ut och fortsätta i det följande systemet, se figur 5.2. 

 

 

Figur 5.2 – Förbränningskammare 

 

Kanaler 

Systemen består av ventilationskanaler av galvaniserat stål med en rördimeter på 125 mm. 

Systemets utformning kommer att variera mellan försöken med olika längder rak kanal och 

varierande mängd 90° kanalböjar. I samtliga fall kommer kanalernas diameter att vara 

oförändrad, med undantag precis intill filtermaterialet där kanalen kommer att dimensioneras 

upp till 300x300 mm. Förstoringen sker på grund av att filtret ska få större area och där med 

inte sätta igen lika fort vid försöken. Vidare leder detta till att filtret upplever ett mer normalt 

flöde.  
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Filtermaterial 

Två olika filtermaterial installeras i systemen, ett för respektive syfte. Beträffande 

undersökning av partikelavlagring används filtret som mätutrustning för hur mycket sot som 

tagit sig igenom systemet. För detta ändamål används CME 255, ett Camfil-exklusivt 

filtermaterial med god partikelavskiljning som passar bra vid dessa försök.  

För framtagning av korrelationsfaktor undersöks ett ännu bättre filter som används betydligt 

mer i dagens industri, CME 275. Även detta är ett Camfil-exklusivt filtermaterial som är 

väldigt stort på marknaden och därav ett mer intressant val vid framtagning av en 

korrelationsfaktor mellan sotpartiklar och stoftmatning med ISO A2 fine. 

 

Material för kontroll av luftflöde 

Frånluftsfläkten som används i testanordningen är en Karl W. Müller typ E5 från Elektror.  

För att kontrollera luftflödet under försöken installerades en strypflens mot slutet av 

systemet, se figur 5.3. Genom att kontrollera tryckfallet över flänsen kan flödet i kanalerna 

säkerhetsställas 

För att kunna justera flödet och därmed behålla samma tryckfall över strypflänsen när 

motståndet över filtret ökar, installeras ett justerbart spjäll vid sugsidan av fläkten. 

 

 

Figur 5.3 – Strypfläns 

 

Material för uppmätning av sotkoncentration  

För att mäta sotkoncentration används en pump från Gast med modellnummer 1582-701-

RM012. Framför pumpen installeras små filter av polykarbonat från SKC, med 

modellnummer 225-1610. För att mäta flödet genom pumpen används Red-y flödesmätare 

från Vögtlin.  
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5.2.2 Mätutrustning 

Swema 3000  

Swema 3000 Universalmätare används för att mäta luftflöde och kontrollera tryckfall över 

strypfläns, se figur 5.4. 

 

  

Figur 5.4 – Svema 3000, Universalmätare 

 

Testo smart probes 

För att dokumentera tryckfallet över filtermembranet används en Testo 510i tryckmätare, se 

figur 5.5. För att undersöka temperaturen används en Testo 405i termoanemometer. 

    

Figur 5.5 – Testo 510i, Tryckmätare    

 

Red-y 

För att mäta luftflödet genom pumpen används en Red-y flödesmätare från Vögtlin, se figur 

5.6. 

 

 

 

 

 

Figur 5.6 – Red-y smart meter GSM 
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5.2.3 Exempelbränder 

Inför laborationerna undersöktes flera material för att finna ett bränsle som skulle kunna ge 

upphov till tydliga resultat. Fasta bränslen som Polyeten och Polyester undersöktes, men 

slutligen efter rekommendationer från Robert Jansson McNamee valdes diesel som bränsle. 

Det är ett känt flytande ämne som brinner orent och ger upphov till mycket rök (Jansson 

McNamee, 2019).  

Efter valet av diesel undersöktes hur stora prover som skulle vara rimligt att använda vid 

försöken. Flera exempelbränder genomfördes med storleksordning från 100 ml och nedåt. 

Slutligen valdes bränslemängden till 10 ml för undersökning av partikelavlagring och 13 ml 

vid undersökning för korrelationsfaktor, se figur 5.7. Detta leder till ett brandförlopp på 

ungefär tre minuter. 

 

Figur 5.7 – Exempelbrand 10ml diesel 

 

5.2.4 Uppbyggnad  

 

Systemets uppbyggnad kommer att variera mellan försöken för att undersöka hur mycket 

brandrök som deponeras i kanalerna beroende på systemutformning. I denna laboration 

kommer två versioner på system att undersökas, där ett system är längre och har fler krökar 

än det andra. Systemen kommer endast att variera fram till filtret, efter filtret kommer de var 

identiska. I resterande del av rapporten kommer vi att referera till dessa olika versioner som 

”Långa systemet” och ”Korta systemet”. 

 

Långa systemet 

I detta system sitter fyra 90° kanalböjar och har en total rak kanalsträcka på fem meter fram 

till filtret. 

På toppen av förbränningskammaren sitter den första kröken. Därefter fortsätter systemet 

med 2 meter rak kanal följt av två krökar som tillsammans bildar en 180-graders sväng. Efter 

detta följer ytterligare 2 meter rak kanal följt av en sista krök, för att sedan avsluta systemet 

med ytterligare en meter rak kanal innan filtret, se figur 5.8. 
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Figur 5.8 – Långt system 

 

 

Korta systemet 

I det här systemet sitter endast en 90° kanalböjar och totalt en meter rak kanal innan filtret.  

Kröken sitter likt det långa systemet direkt efter förbränningskammaren och därefter flöjer 

en meter rak kanal innan filtret, se figur 5.9.  

 

 

Figur 5.9 – Kort system 

 

Teckenförklaring 

 

• FF. Frånluftsfläkt 

 

 

•            Spjäll 

 

 

•           Filter 

 

 

•         Strypfläns 

 

•        Förbränningskammare 
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5.3 Mätmetoder 
 

5.3.1 Bränsle 

Uppmätningen av diesel inför varje prov genomfördes med hjälp av pipett och mätglas. 

Pipetten användes för att suga upp diesel från en dunk. Därefter mättes 10 ml upp i mätglaset 

för att sedan hällas över i ett rostfritt halvlitersmått. 

Vid start av varje försök tändes dieseln med hjälp av att en liten bit papper först antändes och 

sedan placerades i halvlitersmåttet med diesel. 

 

5.3.2 Temperatur 

För mätning av temperatur används en Testo 405i termoanemometer. 

Ett hål mellan filtermaterialet och fläkten borras i kanalen som temperaturmätaren förs ned i. 

Temperaturmätaren förblir nersänkt i kanalen under hela försöket för att mäta 

temperaturförändringen. Det tätas mellan instrumentet och kanalen för att minimera läckage. 

 

5.3.3 Tryck över filtermaterial 

Vid mätning av tryckfall över filtret användes en Testo 510i tryckmätare.  

Två hål borrades 20 cm från att kanalerna dimensionerades upp inför filtret på båda sidorna. 

I hålen placerades snabbkopplingar som förs ner ca 0,5 cm i kanalerna. Kopplingarna tätades 

och slangar kunde sedan kopplas från snabbkopplingarna till Testo 510i tryckmätaren.  

Testomätaren kan sedan mäta tryckskillnaden över filtret när luft och rök transporteras 

genom systemet. Mätaren är utrustad med en funktion att kunna logga uppmätta mätvärden 

varje sekund, vilket underlättar sammanställning av mätdata.  

Vid laborationerna nollställdes först tryckfallsmätaren inför varje försök. Därefter startades 

fläkten och det statiska tryckfallet för filtret uppmättes innan dieseln tändes på och rök 

började transporteras genom systemet. Undersökningarna för partikelavlagring slutar när 

dieseln brunnit ut och tryckfallet över filtret stabiliserats. Undersökningarna för 

korrelationsfaktorn avslutas då motståndet över filtermaterialet uppnår 300 Pa.  

 

5.3.4 Tryck över strypfläns 

För mätning av tryckfall över strypflänsen används en Swema 3000 universalmätare.  

Strypflänsen används för att säkerhetsställa luftflödet i systemet under hela brandförloppet. 

Då fläkten inte har någon funktion att hålla ett visst tryck, tappar den i kraft då filtret sätter 

igen av röken. Det regleras med hjälp av att spjället vid inloppet öppnas mer allt eftersom 

filtret sätter igen. Vid ett bestämt flöde, kan tryckfallet över strypflänsen uppmätas. Swema-

mätaren visar tryckfallet i realtid och med hjälp av detta är det möjligt att se när tryckfallet 

sjunker över flänsen. Då justeras istället spjället för att öka och hålla samma tryckfall över 

flänsen. 
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5.3.5 Sotkoncentration i röken 

För att mäta sotkoncentration i röken användes en pump, flödesmätare och små 

filtermembran. Pumpen fick avleda ett bestämt separat flöde mot de små filtermembranen 

under en bestämd tid. När försöket var avslutat, mättes viktökningen av filtermembranet och 

genom att veta hur mycket luft som passerat kunde sotkoncentrationen beräknas.  

 

5.4 Beräkningar 

 

5.4.1 Lufthastighet 

Ventilationsfilter i verkliga byggnader utsätts normalt för en lufthastighet på ca 13 cm/s. I 

ekvation 5.1 redovisas beräkningar för att bestämma lufthastigheten i kanalerna för att 

motsvara 13 cm/s genom filtret.   

 

(𝐴𝑓 ∗ 𝑉𝑓)

𝐴𝑘
 =  𝑉𝑘                         [5.1] 

Där: 

𝐴𝑓 = Filterarea  (m2) 

𝑉𝑓 = Lufthastighet vid filtret  (m/s) 

𝐴𝑘 = Kanaldimensionsarea  (m2) 

𝑉𝑘 = Lufthastighet i kanalen.  (m/s) 

 

5.4.2 Sotkoncentration  

Ekvation 5.2 används för att beräkna sotkoncentrationen i luftflödet.  

 

 
  ∆𝑚

𝑞∗𝑡
 =  𝑆𝑘                          [5.2] 

 

Där: 

∆𝑚 = viktökning (kg) 

𝑞 = Luftflöde  (m3/s) 

𝑡 = tid  (s) 

𝑆𝑘 = sotkoncentration (kg/m3) 
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5.5 Laborationer 
 

5.5.1 Partikelavlagring 

Laborationerna inleds med att kontrollera och nollställa all den mätutrustning som används. 

Därefter startas fläkten och flödet i kanalerna samt tryckfall över strypfläns och filtret 

kontrolleras. När systemet är kontrollerat tänds 10 ml diesel i förbränningskammaren och rök 

börjar transporteras i systemet. Under försöket dokumenteras temperaturförändringen och 

tryckfallet över filtret i relation med tiden. Detta samtidigt som tryckfallet över strypflänsen 

regleras för att upprätthålla samma flöde genom hela försöket. Sedan när all diesel har 

förbränts fortsätts flödet kontrolleras tills att tryckfallet över filtermediet har stabiliserats och 

därmed avslutas försöket.  

Genomförandet för dessa laborationer är identiska för både de korta- och långa systemet. 

 

5.5.2 Korrelationsfaktor 

Laborationerna inleds med att kontrollera och nollställa all den mätutrustning som används. 

Därefter startas fläkten och flödet i kanalerna samt tryckfall över strypfläns och 

filtermaterialet kontrolleras. Utöver de mätutrustningar som används i föregående 

laborationer, används även en pump och Red-y flödesmätare i dessa försök. Inför försöken 

kontrolleras Red-y för att dokumentera vilket flöde som strömmar genom pumpen. När det 

separata flödet dokumenterats, avinstalleras Red-y innan rök börjar strömma i systemet, men 

pumpen fortsätter att pumpa samma flöde. När dessa kontroller är utförda tänds 13 ml diesel 

och rök börjar strömma i systemet. Olikt försöken för partikelavlagring så avslutas dessa 

laborationer när tryckfallet över filtermaterialet uppnår 300Pa, vilket är den nuvarande ISO 

16890 standarden för när ett filter anses vara igensatt (Eriksson, 2019). På grund av detta 

ökades mängden diesel till 13 ml för att samtliga försök skulle nå 300 Pa.  

Likt försöken för partikelavlagring, dokumenteras tryckfallet över filter och temperatur 

samtidigt som tryckfallet över strypflänsen regleras för att hålla samma flöde. Vidare för 

dessa försök, dokumenteras tiden som den separata pumpen har varit aktiv. När försöket 

sedan är avslutat, mäts viktökningen på ett filter installerat innan den separata pumpen. Detta 

för att möjliggöra uträkningar för rökkoncentrationen i försöket.   

 

5.6 Sammanställning och jämförelse 

När samtliga laborationer var utförda sammanställdes mätningar för de olika 

undersökningarna. Resultat för det långa samt korta systemet och undersökningar för 

korrelationsfaktor sammanställdes i enskilda diagram. Efter sammanställningen beräknades 

medelvärden för respektive undersökning. Medelvärden för det långa och korta systemet 

sammanställdes sedan i gemensamma diagram för tydlig jämförelse. Medelvärdet för 

korrelationsfaktorn sammanställdes först i ett tryck - tiddiagram som sedan överfördes i ett 

tryck- sotdiagram för att kunna jämföras med det diagram som redovisar tryck mot ISO A2 

Fine. 
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5.7 Utveckling av laborationsprocessen 

Att efterlikna ett realistiskt brandförlopp vid laboration är mycket svårt när de utförs i liten 

skala. Brandförlopp beträffande tid, temperatur och ventilationsförhållande är bara några 

exempel på faktorer som är svåra att efterlikna och som varierar mycket i verkligheten. 

Dessa faktorer har däremot stor betydelse för vilket rökutbyte som sker och påverkar 

luftflödets karaktär i ventilationssystemen. På grund av det redan svåra arbetet att efterlikna 

ett naturligt brandförlopp är det viktigt att neutralisera så många felkällor som möjligt vid 

undersökning. I denna undersökning utvecklades laborationsprocessen allt eftersom tester 

genomfördes och nya felkällor upptäcktes som kunde neutraliseras eller förbättras. Nedan 

beskrivs utvecklingen av processen för att belysa felkällor och lösningar som är värda att 

tänka på vid framtida forskning. 

 

5.7.1 Utformning 

För att studera partikelavlagring i ventilationskanaler är det av stor betydelse att undersöka 

deponering vid normala lufthastigheter. För dessa laborationer undersöks partikelavlagring 

vid hastigheter på 1 m/s i ventilationskanaler. Genom att mäta tryckförluster över ett 

filtermaterial kunde skillnader i deponeringen urskiljas mellan de olika systemen. Till en 

början spändes filtermaterialet in i systemet med samma dimension som kanalerna. Denna 

metod fungerade inte då det statiska tryckfallet över filtermaterialet blev för stort, endas av 

flödesbelastningen. En viktig del vid utveckling av filter är nämligen att få in så stor area 

filtermaterial på så liten yta som möjligt. Detta sker bland annat genom att vecka 

filtermaterialet och det leder till att lufthastigheten genom filtret är betydligt lägre än 

hastigheten i kanalerna. Det statiska tryckfallet över filtermaterialet CME 255 är normalt 

runt 12 till 16 Pa, vilket uppnåddes genom att förstora upp kanalsystemet från en 125mm i 

diameter till 300x300mm inför filtermaterialet. På grund av förstoringen kan lufthastigheten 

i kanalerna vara 1 m/s och det statiska tryckfallet över filtret vara normalt.  

 

5.7.2 Mätmetoder 

Vid brandskyddsventilation med fläkt-i-drift, är det viktigt att fläkten som ventilerar ut 

brandflödet, kan hålla samma undertryck i frånluftskanalen under avsatt tid, för att förhindra 

brandgasspridning. Eftersom fläkten som användes i dessa undersökningar inte var utrustad 

för att hålla ett bestämt undertryck, upptäcktes det fort att hastigheten i kanalerna sjönk i takt 

med att filtret sätter igen av sotpartiklar och där med ökar motståndet för fläkten. Lösningen 

för detta var först att installerades en flödesmätare i kanalerna, därefter reglera ett spjäll vid 

fläkten för att manuellt minska motståndet i takt med att filtret sätter igen. Denna lösning 

fungerar generellt men i detta fall användes en temperaturberoende flödesmätare. Mätaren 

hade inga problem att mäta luftflödet innan brandrök transporterades genom kanalerna, men 

så fort temperaturen steg så klarade inte längre mätaren av att mäta flödet. För att undvika 

detta problem men samtidigt garantera samma luftflöde genom hela brandförloppet, 

installerades det istället en strypfläns strax innan fläkten. Genom att mäta tryckfallet över 

strypflänsen i realtid kan flödet i kanalerna säkerhetsställas med hjälp av manuell reglering 

av spjället. 
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5.7.3 Felfaktorer 

För att laborationsförsöken ska var jämförbara är det av stor betydelse att förutsättningarna 

är lika inför varje försök. Rengöring av testanordningen är därför viktigt då effekten av hur 

sot deponerar på rena respektive smutsiga ytor inte går att förbise. Rengöringen utvecklades 

under framtagning av den slutliga processen. Att kanalerna rengörs är av stor betydelse men 

viktigt är även rengöring av bränslebehållare och ingång till kanalerna från 

förbränningskammare. Ju mer försök som genomförs bidrar till allt mer avlagring. Avlagring 

från tidigare försök i bränslebehållare kan leda till att mer eller mindre sot tar sig från 

behållaren vid nästa försök och därav göra försöken ojämförbara.  
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultat från laborationerna att redovisas. Diagram presenterar 

temperaturförändringen, sluttryckfall och medelvärden för partikelavlagring i kanalsystemen. 

Vidare presenters ekvationer för framtagning av korrelationsfaktorn och diagram presenterar 

spridningen och medelvärde för laborationerna.  

 

Temperatur  

Diagram 6.1 redovisar ett medelvärde för temperaturförändringen under ett försök 

Diagram 6.1 – Temperaturförändring 

 

 

Partikelavlagring 

Diagram 6.2 till diagram 6.6 redovisar resultaten för partikelavlagring.  

Diagram 6.2 - Sluttryckfall för försök 1 - 6 i det korta systemet. 
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Diagram 6.3 - Sluttryckfall för försök 1 – 6 i det långa systemet. 

 

 

 

Diagram 6.4 - Medelvärden för slutryckfall i det korta respektive långa systemet. 
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Diagram 6.5 - Medelvärden för tryckfall efter 2 minuter i det korta respektive långa 

systemet. 

 

 

 

Diagram 6.6 - Medelvärden för tryckfall efter 3 minuter i det korta respektive långa 

systemet. 
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Visuella resultat för partikelavlagring  

I figur 6.1 redovias två bilder fotograferade från två olika håll på samma kanal. Kanalen på 

bilden har blivit rengjord till hälften efter att den utsatts för ett laboratiovt försök gällande 

partikelavlagring. Den vänstra bilden är tagen från den smutsiga sidan och sotpartiklar syns 

tydligt mot kanalväggarna. Den högra bilden är tagen från den rengjorda sidan och 

skillnaden är tydlig var kanalen är rengjord. 

 

 

Figur 6.1 – Visuell deponering  
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Korrelationsfaktor  

Diagram 6.7 till diagram 6.9 redovisar resultaten för laborationerna angående 

korrelationsfaktorn. 

 

Diagram 6.7 – Tryckfallskurvor för försök 1 – 6 angående korrelationsfaktor 

 

 

Diagram 6.8 – Medelvärde av tryckfallskurvor från försök 1 – 6 angående 

korrelationsfaktor. 
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Från ekvation 5.2 kan sotkoncentrationen, Sk användas för att beräkna vikten sot efter tid. 

Ekvation 6.1 redovisar sambandet för att beräkna vikten sot efter bestämd tid. 

 

𝑆𝑘 ∗  𝑞 ∗  𝑡 =  𝑚                         [6.1] 

 

Där: 

𝑆𝑘 = Sotkoncentration (kg/m3) 

𝑞 = Flöde  (m3/s) 

𝑡 = Tid  (s) 

𝑚 = Massa sot  (kg)  

 

För att kunna jämföra hur mycket sot från dieselbränder som motsvarar en viss mängd 

stoftmatning med ISO A2 Fine, är det viktigt att jämförelsen sker på lika stor filterarea.  

Ekvation 6.2 används för att omvandla sotinnehållet för 0.09 m2 till ett sotinnehåll för 7.3 m2 

för ett bestämt tryckfall. 

 

𝑚𝐴1 ∗  ∆𝐴 =  𝑚𝐴2                          [6.2] 

 

Där: 

mA1 = Massa sot för area 1 

∆A = Areaskillnaden  

mA2 = Massa sot för area 2  
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Diagram 6.9 – Medelvärde för relationen mellan tryckfall och massa sot (7,3 m2) 

 

 

Figur 6.2 visar en bild på ett diagram framtaget av RISE. Diagrammet redovisar stoftmatning 

av ISO A2 Fine i ett ”Hi flo II, XLT 7/640 50+” -filter från Camfil AB. Filterarean i den här 

undersökningen är 7,3 m2 (RISE, 2017). 

 

 

Figur 6.2 – Stoftmatningskurva för ISO A2 Fine i ett ”Hi flo II, XLT 7/640 50+” -filter.  
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Ekvation 6.3 används för att beräkna en korrelationsfaktor vid ett bestämt tryckfall. 

 

𝑚𝑖

𝑚𝑠
= 𝐾𝑓                          [6.3] 

Där: 

𝑚𝑖 = Massa ISO A2 Fine (kg) 

𝑚𝑠 = Massa sot (kg) 

𝐾𝑓 = Korrelationsfaktor (-) 

 

I figur 6.2 redovisas att det statiska tryckfallet för filtret, det vill säga när noll gram stoft har 

tillförts är upp mot 80 Pa. I våra laborationer för samma filtermaterial så var det statiska 

tryckfallet ungefär hälften så stort. Detta beror på att i försöken så undersöktes endast 

filtermaterialet medan rapporten från RISE undersöker ett färdigt filter. Det färdiga filtret har 

ett större statiskt tryckfall på grund av konstruktionen som motsvarar skillnaden mellan 

undersökningarna.  

Den statiska tryckfallsskillnaden försvårar framtagning av en korrelationsfaktor som är 

representativ för alla punkter på kurvorna. Vidare är inte kurvorna heller helt parallella vilket 

försvårar framtagningen ytterligare. Den mest intressanta punkten att undersöka är vid 300Pa 

då filtret anses vara igensatt enligt den nya ISO standarden (Eriksson, 2019). 

Efter beräkningar enligt ekvation 6.2 för 300Pa, blir korrelationsfaktorn mellan dieselrök och 

ISO A2 Fine, 41.8. Nedan presenteras beräkningen med insatta värden. 

 

Korrelationsfaktor mellan dieselrök och ISO A2 Fine för 300 Pa: 

 

Värden från figur 6.2 och diagram 6.9. 

 

1160

27,75
  =  𝟒𝟏, 𝟖 
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7. Analys 

I det här avsnittet diskuteras resultaten från laborationerna utifrån hur det skulle kunna se ut i 

verkliga ventilationssystem. Vidare diskuteras förutsättningar och felkällor för hur sannolika 

resultaten är att återspeglas vid en naturlig inomhusbrand. 

 

7.1 Temperaturförändring 

I diagram 6.1 redovisas ett medelvärde för hur temperaturen varierade under ett försök. Som 

förväntat stiger temperaturen när dieseln tänds, men värt att diskuteras är att temperaturen 

sedan når ett maxvärde runt 41 C ° efter ungefär 80 sekunder. Försöken har ett brandförlopp 

på ungefär 180 sekunder och vid den här tidpunkten har temperaturen sjunkit till ungefär 33 

°C. I rapportens genomförande förklaras hur temperaturen uppmättes och den troliga 

anledningen till att temperaturen sjunker är på grund av att temperaturgivaren är installerad 

mellan filtret och fläkten, det vill säga på baksidan av filtret. Temperaturminskningen skulle 

i och med detta kunna förklaras med att när filtrets motstånd ökar så ökar även den 

värmeisolerande egenskapen. Diagram 6.1 redovisar att när filtret uppnår ett motstånd på 

ungefär 33 Pa så når temperaturgivaren sitt maxvärde för att sedan sjunka allt eftersom 

motståndet över filtret ökar.  

I denna undersökning mättes temperaturen enbart för att karakterisera branden, där av är 

denna osäkerhet av mindre betydelse för detta arbete. Det skulle vara intressant att installera 

två temperaturgivare, en på vardera sida om filtret för att studera eventuella skillnader. Detta 

var något som denna undersökning inte kontrollerade men rekommenderar för framtida 

studier. 

  

7.2 Partikelavlagring 

Resultaten från undersökningarna visar att medelvärdet för det långa systemet hade ett lägre 

sluttryckfall över filtermaterialet än det korta systemet. Detta indikerar på att mer partiklar 

har avlagrats i det långa systemet eftersom motståndet över filtret inte blivit lika stort som 

vid försöken för det korta systemet. 

En förutsättning för att kunna jämföra försöken, är att lika mycket diesel förbränns vid varje 

försök samt ett antagande att samma mängd diesel ger upphov till samma mängd rök. För att 

styrka antagandet så beräknades sotkoncetrationen i röken genom att insamla rök på ett 

membran under 30 sekunder med ett bestämt flöde och där efter dokumentera viktökningen. 

Testerna för detta visade ytterst små skillnader i sotmängd, vilket styrker antagandet om att 

lika mycket sot transporteras in i systemen vid varje försök.  

Att sotpartiklar avlagras i kanalerna kan tydligt bevisas genom de okulära resultaten som 

redovisats. Partikelavlagring är därför den troliga anledningen till tryckfallsskillnaden mellan 

systemen. 

Resultaten visar en medelvärdesskillnad på 40 Pa mellan systemen, vilket är en påtaglig 

skillnad i intervallet 14 till dryga 200 Pa. Resultatets storlek kan dock diskuteras då 

resultatdiagrammen tydligt visar hur igensättningen och där med tryckfallet ökar 

exponentiellt med tiden. På grund av att sot fastnar på filtret så blir det svårare för 

efterkommande sot att ta sig igenom och på så vis ökar tryckfallet över filtret exponentiellt. 
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Detta innebär att små skillnader i försöken kan ge stor skillnad på sluttryckfallet och det syns 

tydligt då de enskilda försöken inom samma system har en spridning med dryga 100 Pa.   

Efter undersökningar för sotkoncentration i röken kan beräkningar visa att 27,75 gram sot är 

den mängd som krävs för att tryckfallet över ett 7,3 m2 CME 275-filtermaterial ska uppnå 

300 Pa, vid en lufthastighet på 13cm/s genom filtret. Detta omräknat till den filterarea som 

användes i rapportens laborationer, 0.09 m2, ger att 0,342 gram var det som behövdes för att 

nå 300 Pa.  

Bevisligen krävs inte mycket sot för att sätta igen ett filter, trots detta har fastighetsägare inte 

upplevt att filtren sätter igen vid brand i verkliga fall (Eriksson, 2019). Efter denna studie 

och efter kontakt med Camfil och Brandskyddslaget, kan vi konstatera att det inte finns en 

enkel förklaring till det. Det finns många faktorer i verkliga bränder som har stor betydelse 

för vilket kanalbrandflöde och vilken karaktär på röken som slutligen transporteras genom 

ventilationssystemet. Vidare i detta kapitel diskuteras några för oss kända faktorer som inte 

studerades i denna undersökning.  

 

Ventilationsförhållande 

Ventilationsförhållandet vid en verklig brand varierar från fall till fall, ofta anses branden i 

det tidiga skedet att vara underventilerad för att sedan bli välventilerad. Att branden är 

underventilerad innebär att det finns mindre syre i brandrummet än vad som skulle vara 

optimalt för branden. I rapporten Generation and Transport of Smoke berättar författarna att 

A. Tewarson i sin rapport år 2002 kom fram till att sotbildningen kan öka upp till 2,8 gånger 

vid underventilerade förhållanden (Butler, Mulholland. 2004). 

Viktigt att poängtera är att det underventilerade förhållandet inte varar under en längre tid. 

Antingen går klimatskalet sönder och branden blir välventilerad, alternativt dör branden på 

grund av syrebrist. (Svensk Ventilation, 2018)  

Laborationerna genomförda i denna studie studerade endast välventilerade bränder på grund 

av svårigheten att manuellt kontrollera ventilationsförhållandet och få det att efterlikna 

verkligheten. 

Underventilerade laborationer skulle troligen visa ett högre tryckfall över filtermaterialet, det 

har ingen större betydelse för denna studie då undersökningarna endast var avsedda att 

jämföra systemen. Det är dock värt att tänka på vid analysering av hur mycket sot som når 

filtren i verkliga ventilationssystem. 
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Brandrummet 

En viktig skillnad mellan laborationerna i denna studie och verkliga fall är brandrummet och 

vilka material som brinner. I denna studie undersöks dieselbränder som är känt för att vara 

ett rökigt bränsle, i verkligheten består branden ofta av flera olika bränslen där trä står för en 

stor del. Träbränder genererar betydligt mindre sot än diesel och leder till att röken vid en 

verklig brand troligtvis inte innehåller lika hög sotkoncentration som i dessa försök (Butler, 

Mulholland. 2004). 

Vidare förbrändes dieseln i denna rapport i en relativt liten förbränningskammare direkt 

ansluten till kanalsystemet, vilket leder till antagandet att nästan all sot som bildades vid 

bränderna tar sig in i kanalsystemet. I verkligheten är det viktigt att ta hänsyn till 

brandrummets volym och i boken ”Installationsbrandskydd” skriven författarna att 

sotinnehåll i g/m3 i brandrummet minskar med ökande rumsvolym av (Backvik, Fagergren 

och Jensen, 2008).  

Utöver den minskade sotkoncentrationen till följd av mindre rökiga bränslen och större 

volym på brandrummet är det också viktigt att ta hänsyn till hur mycket av röken som tar sig 

in i kanalsystemet. I verkligheten tar sig inte all sot in i kanalsystemet på samma sätt som vid 

denna studies laborationer och i rapporten Generation and Transport of Smoke skriver 

författarna att upp till 30 % av röken kan deponeras i brandrummet och den siffran kan öka 

ännu mer om bränslet ger upphov till stora rökpartiklar (Butler, Mulholland. 2004).  

Vi kan konstatera att brandrummets volym och vilka material som brinner har stor betydelse 

för vilket kanalbrandflöde som uppstår. 

 

Fukt & Temperatur 

Laborationerna utförda i denna studie studerar dieselbränder i storlekar mellan 10 och 13 ml. 

De temperaturen som uppstår i dessa fall kommer inte i närheten av verkliga bränder som 

kan ha temperaturer upp mot 1000 C (Svensk Ventilation, 2018). Temperaturen påverkar 

luftens viskositet och hur det sedan påverkar partikelavlagringen är intressant, men detta är 

något som denna undersökning inte kunnat studera.  

Fukt är slutligen en intressant faktor som inte undersökts i denna rapport. Sprinklersystem är 

vanliga i dagens byggnader och hur fukt påverkar deponeringen är intressant. 
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7.3 Korrelationsfaktor 

Efter laborationer för framtagning av en korrelationsfaktor mellan dieselrök och ISO A2 

Fine, visar resultatet att kurvorna för stoftmatning och igensättning av dieselrök inte är 

parallella. En avgörande anledning för detta är att det statiska tryckfallet är dubbelt så stort 

vid testerna med stoftmatning och beror på att testerna för stoftmatning undersökt ett färdigt 

filter som även då har statiskt tryckfall på grund av konstruktionen. 

Det leder till att en generell korrelationsfaktor inte kan skapas för alla punkter på kurvorna 

och därav fokuserar denna undersökning på en korrelationsfaktor vid 300 Pa, som är dagens 

ISO-standard för när ett filter anses igensatt (Eriksson, 2019).  

Resultatet visar att korrelationsfaktorn är 41,8 och innebär att det behövs 41,8 gånger mer 

teststoft än dieselsot för att samma filtermaterial ska nå 300 Pa. 

Denna korrelationsfaktor gäller mellan dieselsot och ISO A2 Fine och kan därmed inte 

användas generellt för alla typer av brandrök. Efter diskussion kring resultatet i denna 

rapport med Mikael Eriksson, så framgår att resultatet liknar tidigare korrelationsfaktorer 

och därmed är rimligt. Av diskussionen framgår att tidigare undersökningar också visat att 

filtren klarar av betydligt mer teststoft än sot för samma tryckfall (Eriksson, 2019). 

Vid analys av tidigare resultat från RISE som redovisas i ett Excel-dokument, presenteras 

olika bränslen och hur mycket sot i g/m2 som då behövdes för att nå ett tryckfall på 450 Pa. 

Anledningen till att RISE undersökte 450 Pa är på grund av den äldre standarden 

EN779:2012 (Eriksson, 2019). Efter granskning av dessa resultat visas att dieselsot liknar sot 

från Polyvinylklorid (PVC), vilket inte är helt orimligt då både diesel och PVC är kända för 

att brinna orent och ge upphov till mycket sot. 
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8. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras rapportens slutsatser och rekommendationer för vidare forskning. 

Denna undersökning visar tydligt på att partikelavlagring är ett fenomen i 

ventilationssystem. Resultaten visar att när systemet blir längre så minskar tryckfallet över 

ventilationsfiltret och slutsatsen kan dras att fler partiklar från brandröken då avlagrats. 

Viktigt att poängtera är att partikelavlagring sannolikt inte är den enda faktorn som påverkar 

igensättning av filter. Tillsammans med minskad sotkoncentration i röken och stor avlagring 

redan i brandrummet kan partikelavlagring i kanalsystem vara den troliga anledningen till att 

verkligheten skiljer sig från laborativa tester. 

Denna slutsats grundat på arbetets resultat kan besvara två av rapportens frågeställningar:  

• Partikelavlagring påverkar igensättningen av ventilationsfilter genom att när 

avlagringen ökar så minskas igensättningen av filtret.  

• När ventilationssystem blir längre och mer komplicerat så ökar mängden partiklar 

som avlagras i systemet. 

Att filtermaterial i dessa undersökningar likt de vid tidigare forskning visar på snabb 

igensättning av förhållandevis lite partiklar, innebär att risken för igensättning i verkligheten 

inte bör förbises. Slutsatsen ovan beskriver att avståndet från branden till filtret har betydelse 

för hur mycket sot som kommer att nå filtret. Det innebär att när avståndet ökar mellan 

branden och filtret så minskar risken för att det ska sätta igen. Brandceller som är placerade 

nära fläktrummet bör omhändertas av förbigångskanaler, alternativt annan lösning än fläkt-i-

drift.  

Undersökningarna och resultaten angående korrelationsfaktor mellan dieselrök och ISO A2 

Fine, visar att det är svårt att ta fram en faktor som kan beskriva sambandet för hela 

brandförloppet. Resultatkurvan som redovisas gör det möjligt att skapa en korrelationsfaktor 

för samtliga tryckfall separat om så önskas.  

Resultaten från dessa undersökningar leder till slutsatsen som kan svara på rapporten tredje 

frågeställning: 

• Det är möjligt att skapa en pålitlig korrelationsfaktor mellan brandrök och 

stoftmatning med ISO A2 Fine för enskilda tryckfall. Att skapa en faktor som gäller 

generellt för hela tryckfallskurvan är mer komplicerat och genomförs inte i denna 

undersökning. 
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8.1 Vidare forskning 

Redan i förarbetet inför denna rapport upptäcktes svårigheter med att efterlikna ett riktigt 

brandförlopp i laborationsmiljö. Utöver de uppenbara skillnaderna i form av temperatur, 

bränsleblandning, brandrum- och kanalsystemstorlek så avgränsades detta arbete till hur 

systemutformning påverkar partikelavlagring. Andra tänkbart påverkande faktorer som fukt 

och tryckförhållande studerades inte. 

På grund av examensarbetets tidsram och ekonomiska begränsningen, var det viktigt att 

begränsa arbetet till en omfattning som ändå kan täckas under förutsättningarna. Med det 

sagt så belyses det stora utrymmet för utveckling av arbetet. Intressant vore om framtida 

forskning kan studera partikelavlagring i fullskala. Det kan genomföras genom att antingen 

åka ut till fastigheter som utsatts för brand och studera hur fläkt-i-driftsystem ser ut efteråt. 

Alternativt skapa egna bränder i lägenheter som till exempel ska rivas och på så vis få 

möjlighet att noggrannare studera hur mycket rök som kommer in i systemen. Därefter 

studera hur långt röken tar sig genom kanalerna för att slutligen undersöka hur 

igensättningen av filter varierar beroende på faktorer som inte undersökts i denna rapport. 

Fram till idag finns det för oss ingen känd forskning som studerat partikelavlagring i 

kanalsystem vid brand, vilket ger mycket utrymme för vidare forskning och jämförelse 

mellan liknande studier. 

Avslutningsvis är förhoppningen att denna rapport ska kunna användas som hjälpmedel och 

underlag för vidare forskning.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervju med Tomas Fagergren, Brandskyddslaget 2019. 
 

Frågor: 

 

Vad tror du om undersökningen? 

Hur bör testanordningarna byggas för att undersöka partikelavlagring? 

Vilka deponeringsmekanismer är mest troliga i ventilationssystem? 

Ungefär vilket luftflöde är rimligt att undersöka? 

Vad tror du är den huvudsakliga anledningen till att ventilationsfilter inte sätter igen i 

verkligheten? 



 

 

 

Bilaga 2 – Intervju med Robert Jansson McNamee, 

Brandskyddslaget 2019. 

 

Frågor: 

 

Vad tror du om undersökningen? 

Hur bör testanordningarna byggas för att undersöka partikelavlagring? 

Vilket bränsle är rimligt att undersöka?  



 

 

Bilaga 3 – Rökutbyte från olika bränslen (Butler, Mulholland. 2004). 
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