
Provtagare för luftburna partiklar 

under höga flöden 

Det finns mängder av viktiga bakterier och biologiska partiklar i atmosfären som 

måste samlas in och analyseras. För att tillmötesgå behovet hos forskare har en ny 

typ av provtagare utvecklats på LTH. 

Bakterier och andra mikroskopiska partiklar finns överallt i luften och miljön 

omkring oss. De har en stor påverkan på vår hälsa och för vår miljö, i en del fall 

negativ sådan. Ett specialfall som studeras av forskare världen över är bakterier högt 

uppe i atmosfären. Vissa typer av bakterier i atmosfären har visat sig kunnat påverka 

vädret genom molnbildning och de kan orsaka nederbörd. Hittills har forskningen 

brottats med en del utmaningar så som otillräcklig och besvärlig mätutrustning.  För 

att kunna ta sig an problemet krävs provtagningsutrustning som klarar jobba i tuffa 

miljöer där koncentrationen av luftburna partiklar är låg. I sådana miljöer behövs 

stora mängder luft samlas in under längre perioder. De flesta provtagare som finns 

på marknaden är anpassade för kortare drifttider eller mindre volymer av luft.  

I det här projektet utvecklades en prototyp på en ny typ av provtagare som fungerar 

under längre insamlingsperioder och kan samla in store volymer luft. Principen den 

bygger på är en såkallad impinger. Det är en provtagare i vilken luft strömmar 

igenom, där luftströmmen leds in i en vätska där de biologiska partiklarna samlas in 

och bevaras. När provtagningen är klar kan den partikelladdade vätskan tömmas ur 

provtagaren, filtreras och sedan analyseras i ett laboratorium. 

Utvecklingsarbetet i projektet skedde genom att först studera funktionerna hos en 

existerande prototyp genom att skapa en 3D modell av den. På 3D-modellen kunde 

sedan avancerade simulationer av luftflöden genomföras. Med hjälp av resultatet 

från simuleringarna samt intervjuer utförda med framstående experter kunde ett nytt 

designförslag på impingern tas fram. Den nya designen 3D printades för att sedan 

testa om den höll måttet. Den nya designen visade sig klara höga luftflöden, var mer 

ergonomisk än föregångaren men var bristfällig när det gällde vätskeförluster.  Detta 

projekt är en utgångspunkt för vidare arbete av provtagare för luftburna partiklar. 
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