Nyttig kunnskap for aktive folk

Pensum

Kullos - 13 konkrete tips s.42 // Knipsetipset s.44 // turmat s.46 // Friluftsjus s.48

- usynlig, luktfri og dødelig
Det er sjelden at ekspedisjonsbøker blir hovedsak i massemedia. Nyheten om at Vegard Ulvang hadde vært døden nær
på en Sørpol-ekspedisjon var et unntak. I høst ble saken slått
stort opp i riksavisene. Tekst og foto: Randulf Valle

R

iktig nok opplevde også Ulvang det som en
nyhet at han hadde vært nær ved å omkomme. Han erkjenner at noe var i ferd med å gå
galt, men hevder å ha vært ved full bevissthet
hele veien. Stein P. Aasheim og de to andre ekspedisjonsmakkerne har en annen oppfatning.
I dag er de enige om at de er uenige. Rett etter
episoden var de derimot helt samstemte på ett
punkt: Denne opplevelsen skulle de holde for seg
selv. Erfarne turfolk gjør ikke slike amatørfeil ...
Det var under primusfyring i teltet at Ulvang ble
alvorlig dårlig, og noen dager senere inntraff en
tilsvarende episode. De to i teltet følte seg først
svimle og uvel. Så gikk alt veldig fort. Med den
første episoden friskt i minne kom de seg ut i frisk
luft. Rent fysisk kom formen relativt fort tilbake,
men de to episodene ble liggende å gnage.
I utgangspunktet antok de at oksygenmangel
var årsaken.

Forklaringer
Vel hjemme ble tankene om å forbigå saken i
stillhet fort glemt. En jakt på forklaringer startet.
De fant fort ut to ting:
For det første var de langt fra de eneste som
hadde opplevd slike situasjoner. Flere av de
mest erfarne ekspedisjonsfarerne og guidene
i Norge kunne melde om tilsvarende og enda
verre hendelser.
For det andre fant de en rapport fra Forsvarets
Forskningsinstitutt (FFI) som i stor grad forklarte
hva de hadde opplevd. Det var ikke oksygenmangel som var årsaken. Problemet var at kokeapparatet produserte kullos. Produksjonen av
denne usynlige, luktfrie og potensielt dødelige
gassen øker kraftig når en setter ei gryte på primusen. Men det er forskjell på gryter. Ulvang og
Aasheim hadde brukt en Primus EtaPower-kjele
med varmeveksler. Denne kjelen sørger for en

stor reduksjon i drivstofforbruket, men FFI påviste at den samtidig økte kullosutslippet 10-20
ganger i forhold til en vanlig, flatbunnet kjele.
Teorialarm!
Vi kunne stoppet der, fortalt dere at kullos er
farlig og at dere ikke må bruke EtaPower-kjelen
i teltet. Det ville vært riktig, men ufullstendig.
Det ville dessuten ført til at dere stod igjen med
samme spørsmål som Ulvang og Aasheim:
Hvorfor øker kullosproduksjonen så mye med
denne kjelen?
Derfor har vi valgt å gå grundig inn i temaet.
På de seks neste sidene får du vite alt vi vet
om emnet. Vær advart - her blir det en del tall,
formler og teori, men av og til trengs det for
virkelig å forstå.
Vil du bare vite hvordan du skal forholde deg,
kan du bla rett fram til side 42 ...
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Tema: Kullos - usynlig, luktfri og dødelig Pensum

TEMA:

Kullos
usynlig, Luktfri
og dødelig

Fakta

Grunnleggende
kunnskap

Hvorfor er kullos farlig, hvordan dannes kullos og hva er viktig å tenke på
når man designer en brenner? Her får du svarene. Tekst og foto: Randulf Valle

K

ullos er farlig fordi den hindrer oksygentransporten i blodet. Kullos-

gjennomsnittskonsentrasjon i et åttetimers skift til 25 ppm. og sier at kort-

molekylene binder seg til hemoglobinet i blodet og hindrer det i å
transportere oksygen. Hemoglobin binder seg ca. 200 ganger lettere til
kullos enn til oksygen. Døden inntreffer når 70-80 % av blodets hemoglobin er bundet til kullos mens bevisstløshet inntreffer ved noe lavere nivåer.
Symptomene på kullosforgiftning er hodepine og kvalme - altså omtrent
det samme som ved oksygenmangel. Ved alvorlig forgiftning kan huden
under neglene, samt slimhinnene få kirsebærrød farge. For å behandle
kullosforgiftning er det viktig å få pasienten ut i frisk luft.
Kullos er farlig selv i svært lave konsentrasjoner, men påvirkningen
på kroppen er avhengig av både konsentrasjon av kullos, hvor lenge
man utsettes for gassen og hvilket aktivitetsnivå man har. Er man helt
rolig kan man tåle en gitt konsentrasjon tre ganger så lenge som under
hardt arbeid.
Konsentrasjonen av kullos måles i parts pr million (ppm.) 1 ppm. tilsvarer
0,0001 %. Arbeidstilsynet setter i sin administrative norm en grense for

varige eksponeringer ikke bør overstige 100 ppm. National Institute for
Occupational Safety and Health i USA setter en grense på 1500 ppm.
for akutt eksponering. Ved så høye nivåer vil det være umiddelbar fare
for liv og helse.

Hvordan dannes kullos
Gassen vi i dagligtale kaller kullos har det vitenskapelige navnet karbonmonoksid og kjemisk tegn CO. Gassen består altså av ett karbonatom og
ett oksygenatom. Kort fortalt dannes kullos ved ufullstendig forbrenning
av organisk materiale.
For å forstå hvordan ufullstendig forbrenning oppstår og hva som gjør at
noen brennere avgir mye mer CO enn andre, må vi vite mer om hva som
skjer i en primusflamme. Enten vi fyrer med gass, bensin eller parafin er
det hydrokarboner vi forbrenner, og reaksjonene er relativt like. Tar vi
utgangspunkt i et propanmolekyl kan forbrenningen enkelt beskrives slik:

C3H8 + 5 O2

3 CO2 + 4 H2O

Men dette er kun en beskrivelse av start- og sluttprodukter. Prosessen
som skjer i flammen er langt mer komplisert. Professor Ivar Ståle Ertesvåg
fra Institutt for Energi- og prosessteknikk på NTNU opplyser at veien fra
propan og oksygen til CO2 og vann kan inneholde opp mot 500 delreaksjoner og 50-70 mellomprodukter. Hastigheten til alle disse reaksjonene
er avhengig av temperatur og konsentrasjoner.
Dette blir for komplisert for vårt formål. En hensiktsmessig forenkling er
å dele reaksjonen i to:

1:
2:

Uten kjele: Brennere uten kjele avgir normalt lite kullos
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C3H8 + 3,5 O2
3 CO + 1,5 O2

3 CO + 4 H2O
3 CO2

Brennstoffet omdannes altså først til CO, før CO reagerer med luft og
danner CO2. Første trinn skjer i følge Ertesvåg lettest og raskest. Det er
derfor en god antagelse at drivstoffet i primusen først omdannes til CO og
vann. Så forbrennes CO videre til CO2. (Vannet kan du forresten se som
kondens på kjelen du smelter snø i.)
Dersom det ikke er tilstrekkelig oksygen tilgjengelig, eller flammen kjøles

Nære på #1: Sjur Mørdre

Brennerdesign: Med feil gasshastighet kan deler av flammen
blåses ut.

ned før forbrenningen er ferdig, vil altså ikke alt CO bli omdannet til CO2.

Det er her faren ligger.

Brennerdesign
For å sikre effektiv og fullstendig forbrenning må drivstoffet blandes med
luft før det antennes. Det er derfor viktig at brenneren suger inn nok luft
og at luft og drivstoff blandes godt før antenning.
Gasstrømmen må også ha riktig hastighet. Dersom den er for rask kan
man oppleve at flammen løfter seg fra brennerhodet. I verste fall kan hele
eller deler av flammen blåses ut.
Hvordan brennerhodet fordeler flammen, samt avstanden fra brennerhodet
til bunnen av kjelen er også viktig. Designet må dessuten være robust,
slik at brenneren fungerer godt ved ulike effekter og gasshastigheter.
Høye flammer med gule ender kan være et tegn på for lite oksygen i
drivstoffblandingen.
Brennere som skal takle flere typer brennstoff, eksempelvis gass og parafin, har ekstra utfordringer med dimensjonering av luftinntak: Ved et
gitt trykk og en gitt dysestørrelse vil det komme like mange molekyler ut
av dysa enten du fyrer med propan eller parafin, men et parafinmolekyl
krever 2-3 ganger så mye oksygen for å forbrenne og gir mye mer energi.
Derfor skifter man til mindre dyse når man skal fyre med parafin. Det påvirker gasshastigheten, og hvor mye luft som dras inn gjennom luftinntaket.

Slik virker en varmeveksler
En varmeveksler øker det effektive arealet hvor
varme kan overføres fra flammen til kjelen.
Bunnen på denne kjelen - en Primus EtaExpress
- har en diameter på 11 cm og et areal på ca.
95 cm2. De 46 metallbuene på varmeveksleren har et totalt overflateareal ca. 250 cm2.
Metallbuene sørger for at varme fra brenneren,
som er i ferd med å forsvinne bort fra kjelen, i
stedet blir overført til varmeveksleren, og videre
til kjelen. Dette fører samtidig til langt raskere
avkjøling av flammen og er en svært sannsynlig grunn til at varmevekslerkjeler kan forårsake
store kullosutslipp.

Som ungdom opplevde Sjur Mørdre for første gang effekten
av kullos i et telt som var godt pakket inn i snø. I 1991 lå han
og broren Simen klar til å starte mot Sørpolen. De overnattet i
lagstelt med en parafinbrenner som brant dårlig. Simen pustet
inn gassen. Han overlevde, men lå med oksygentilførsel hele
neste dag. Sjur lå i samme telt, men merket ingenting.
I fjor holdt det på å gå galt for to av deltagerne på en grønlandstur Sjur guidet. Primusfyring i et tomanns Hilleberg Nallo-telt uten
ventilasjon i fotenden. Primusen brenner dårlig, med høye, gule
flammer. Def forsøker å justere brenneren. Dermed blir de liggende rett over avgassene. I siste liten åpner en av de teltdøra.
Brenner: MSR Whisperlite Kjele: Primus EtaPower Pot 2,9 l

Nære på #2: Guide: Christian Eide
Matlaging i en liten, dårlig ventilert hytte på Baffin Island. En
person segner om på vei ut på toalettbesøk. Personen besvimer,
er borte i ca. fem minutter, tisser på seg og er svak de neste
24 timene.
Brenner: MSR Whisperlite Kjele: Primus EtaPower Pot 2,9 l
To guider reparerer primuser i forteltet på Innlandsisen på Grønland. Det er ca. -20oC ute og de fyrer hardt for å holde varmen,
Ingen kjele på brenneren. Hovedguiden går ut og ser hjelpeguiden segne sammen da han kommer tilbake 10 min senere.
Personen er bevistløs i ca. 10 minutter.
Brenner: MSR Whisperlite
Snøsmelting på Mt Vinson i Antarktis i et nedsnødd telt med
dårlig lufting. Personen i teltet forstår at noe er i ferd med å
skje og sørger for bedre lufting. Ingen mister bevisstheten, men
kaldsvetter og har dårlig pust i en halvtime.
Brenner: MSR Whisperlite Kjele: Primus EtaPower Pot 2,9 l

Nære på #3: Guide: Bjørn Sekkesæter
Grønlandskryssing, kaldt og vindstille. Snøsmelting i innerteltet.
En person legger seg ned pga. hodepine og mister bevisstheten.
Han blir liggende spastisk og bevistløs med puls på ca. 25.
Ingen kontakt med personen før 15-20 min etter hendelsen, men
han kommer seg i løpet av en times tid.
Brenner: MSR Whisperlite med Jotun malingsspann som vindskjerm. Vanlig kjele.
Samme grønlandskryssing to dager senere. Nesten identisk hendelse, men den andre personen i teltet rammes. Kokeutstyret er
flyttet til yttertelt og lufting er forbedret. En person føler seg ikke
bra og må legge seg ned. Den andre innser at noe er galt med
brenneren og skrur den av. Da er allerede makkeren bevistløs.
Kontakt med pasient oppnås relativt fort og etter ca. 40 minutter
er han tilbake i form.
Brenner: MSR Whisperlite med Jotun malingsspann som vindskjerm. Vanlig kjele.
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TEMA:

Kullos

Målinger

		
Merke
0-1 kW

CO (ml/min)
1-2 kW
2-3 kW

3-4 kW

Optimus
MSR

10
10

25
35

45
25

65
55

Coleman

100

115

105

90

Tab. 1: CO-utslipp fra multifuelbrennere av ulike merker (kilde: FFI)

Brenner

Ingenting er som håndfaste resultater. Her presenterer vi et knippe målinger
av kullosproduksjon fra ulike kombinasjoner av brennere og kokekar, utført
av to ulike aktører.

Resultater fra studier utført
ved FFI
Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har gjort flere
grundige studier av CO-utvikling fra brennere for
flytende brennstoff. Her presenteres de viktigste
resultatene. Fullstendige rapporter kan lastes ned
på www.ffi.no (søk på kullos i søkefeltet).

Metode
FFI måler konsentrasjonen av CO2 og CO i avgassen fra primusen, samtidig som drivstofforbruket
registreres. Dette gir mulighet for å beregne COproduksjonen som milliliter pr. minutt. Resultatet
er ikke avhengig av apparaturen som brukes og
kan derfor sammenlignes med andres målinger.

Rapport fra 1997
Brennere fra Optimus, MSR, Coleman og Sigg
undersøkt. De viktigste resultatene var:
•
Ingen av brennerne produserte farlige mengder CO når de brant fritt, uten kjele.
•
Når flammen ble nedkjølt av en kjele økte
CO-produksjonen for alle modeller.
•
Målingene ble reprodusert av SINTEF med
svært små forskjeller i resultater.
Resultatene for brennere fra Optimus, MSR og
Coleman er slått sammen fra tester utført på ulike
modeller.
•
Fra Optimus er modellene Hiker, Explorer
og Ranger testet.
•
Fra MSR er XGK II og Whisperlite 600 testet.
•
Fra Coleman er Mod. 445-Apex II, Mod.
442-Feather og Mod 550-Multifuel testet.
Dette fører til at vi ikke kan se forskjeller mellom
modellene fra hver produsent. I tab. 1 på side
41 er CO-produksjon angitt for brennere av de
ulike merkene. Målingene er gjort med kald kjele
på primusen.
Coleman har størst CO-produksjon, men forskjel-
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len er mindre ved høy enn ved lav effekt. Effekter
opp mot 4 kW er dog vanskelige å oppnå i felt,
ettersom det krever hyppig pumping på drivstofftanken. I forsøkene er dette trykket oppnådd ved
å koble trykkluft til tanken.

I teltet
Rapporten inneholder også et forsøk hvor en
Coleman-brenner med kjele brukes inne i et telt.
Alle innganger i teltet var stengt, men ventilene
var åpne. I løpet av en time steg konsentrasjonen
av CO inne i teltet til over 700 ppm. I ett forsøk
fikk brenneren gå i 100 minutter. Det resulterte
i en CO-konsentrasjon på 1200 ppm. Fra brenneren ble stengt gikk det 30-45 minutter før COkonsentrasjonen hadde normalisert seg.

FFI-rapport 2012
Neste rapport fra FFI kom 2012 og omhandler
hvordan CO-produksjonen til tre brennere øker
kraftig når de benyttes sammen med kjele med
varmeveksler (Primus Eta Power).
I rapporten presenteres målinger av CO-produksjon brennerne når uten kjele, med en standard
flatbunnet kjele og med varmevekslerkjele. Resultatene er vist i tab. 2 på side 41. Optimus 111 (ny)
angir brenner med lydsvakt brennerhode, mens
Optimus 111 (gml.) angir gammel modell. For
Coleman 550 kan varmevekslerkjelen monteres
på to måter, som gir ulik avstand fra flammehode
til kjelebunn. Her benevnt høy og lav posisjon.
Vi ser at det dannes 10-20 ganger så mye CO når
EtaPower-kjelen brukes som med en vanlig kjele.
I de mest ekstreme tilfellene med Coleman 550
anslår FFI at ca. 50 % av karbonet i brennstoffet
slippes ut som CO. Dette er verdier som etter alt
å dømme vil gi livsfarlige forhold inne i teltet i
løpet av kort tid.
Selv om Ulvang og Aasheim brukte en annen
brenner (MSR Whisperlite) er det altså svært

sannsynlig at bruken av Primus EtaPower-kjelen
var en hovedårsak til at CO-forgiftning inntraff.

Utvalgte resultater fra
www.backpackinglight.com
Det amerikanske nettstedet www.backpackinglight.com har gjort målinger av CO-produksjon
fra ulike brennere. Vi har fått tillatelse til å gjengi
deler av resultatene. For komplette resultater med
diskusjon må du kjøpe tilgang til www.backpackinglight.com noe som er vel anvendte penger!

Metode
Bakcpacking Light bruker en annen målemetode
enn FFI: Brenneren plasseres i et testkammer hvor
lufttilførselen skjer gjennom en åpning med fast
størrelse. I utløpet fra kammeret måles CO-konsentrasjonen i avgassen.
Denne metoden har tre klare svakheter:
1: Målingene er spesifikke for apparaturen og kan
ikke reproduseres av andre eller sammenlignes
kvantitativt med andre forsøk.
2: Endringer i friskluftmengden inn i testkammeret
vil påvirke målingene.
3: Metoden vil overrapportere CO-produksjonen
ved lave effekter og underrapportere den ved
høye effekter.
Dersom man har dette i bakhodet kan resultatene
gi interessant informasjon om kvalitative forskjeller
mellom brennere. Alle resultater er for brennere
med kjele under vannkoking.

Generelle undersøkelser
Det gjengis først noen generelle resultater:
CO-produksjonen reduseres om man øker avstanden mellom brenner og kokekar. Det avhenger
av brennerens design hvor mye kokekaret må
fjernes fra brennerhodet for at CO-produksjonen
skal reduseres.
Det undersøkes for en enkelt brenner om kjelens

snøsmelting: Det aller tryggeste er å smelte snø utendørs.

diameter influerer CO-produksjonen. Det observeres ingen slik effekt.
Det gjøres flere forsøk med modifisering av en gassbrenner som i utgangspunktet gir høye CO-nivåer. Her utvides luftinntakene før brennerhodet, noe
som fører til lavere CO-nivåer.

Tester av spritbrennere:
Ti spritbrennere testes. CO-konsentrasjonen i avgassen varierer fra
114 - 313 ppm. Selv om spritbrennernes effekt er lav og målemetoden derfor
kan gi en viss overrapportering, er dette verdier som tilsier at brennerne
absolutt ikke skal brukes inne i teltet.

Tester av gassbrennere:
I tab. 3 til høyre er resultatet for utvalgte tester av gassbrennere gjengitt.
Kjele inkludert betyr at dette er et sett med brenner og kokekar, mens *
angir at kjelen har varmeveksler. Brennere som ikke har egen inkludert kjele
er testet med deres standard testkjele. På “Høy effekt” går brenneren på
maksimal effekt. “Lav effekt” er typisk effekt for å få vann til å småkoke.
Multifuelbrennere er her kun testet med gass som drivstoff.
Forskjellene mellom de ulike brennerne er store. Det er tydelig mulig å lage
gassbrennere som knapt avgir CO under koking av vann. Samtidig gir mange
av brennerne svært høye CO-nivåer.
Det er store variasjoner blant brennerne som har varmevekslerkjele. Tre
gir svært lave CO-utslipp: Jetboil Helios, Primus EtaPower EF og Primus Eta
PackLite. Primus EtaExpress gir derimot ekstremt høye CO-utslipp.
Merk spesielt forskjellen mellom Primus Express og EtaExpress. Dette er den
samme brenneren med to ulike kjeler. Under navnet Express brukes en vanlig
kjele, mens EtaExpress har kjele med varmeveksler. Med varmevekslerkjele
tidobles CO-produksjonen. Årsaken er sannsynligvis kombinasjonen av brenner og smal, høyt kjele med varmeveksler. Brenneren har en ganske smal
senterkolonne med små luftinntak og et brennerhode som samler flammene.
Når flammen treffer kjelen er det under 5 cm fra senter av kjelen til varmeveksleren. Dette gir ekstremt rask nedkjøling av flammen.

Tester av brennere for flytende brensel
I tab. 4 til høyre gjengis Backpacking Light sine resultater av CO-målinger
på brennere for flytende brensel. På “Høy effekt” går brenneren på maksimal
effekt. “Lav effekt” er typisk effekt for å få vann til å småkoke.
Her legger vi merke til at brennere som kan bruke både bensin og parafin
slipper ut merkbart mer CO når de brukes på parafin, og at en klassiker som
MSR XGK kommer svært godt ut totalt sett.

Optimus 111 (ny)

Effekt
Kjele
(kW)		
ca. 2,5
Ingen

Optimus 111 (ny)
Optimus 111 (ny)

ca. 2,5
ca. 2,5

Flatbunnet
Primus EtaPower

40
400-500

Optimus 111 (ny)
Optimus 111 (gml.)
Optimus 111 (gml.)

ca. 1,5
ca. 2,4
ca. 2,4

Primus EtaPower
Ingen
Flatbunnet

50-300
2-4
20-35

Optimus 111 (gml.)
Optimus 111 (gml.)

ca. 2,4
ca. 1,4

Primus EtaPower
Primus EtaPower

200-750
<15

Coleman 550
Coleman 550
Coleman 550

ca. 1,8
ca. 1,8
ca. 1,8

Ingen
Flatbunnet
PrimusEtaPower

2
120

(høy posisjon)
Primus EtaPower
(lav posisjon)
Primus EtaPower
(høy posisjon)
Primus EtaPower
(lav posisjon)

1000-1400

		
Coleman 550
ca. 1,8
		
Coleman 550
ca. 1,25
		
Coleman 550
ca. 1,25
		

Kullosproduksjon
(ml/min)
2-4

1800-2200
1000
1400

Tab. 2: Kjeletypens påvirkning på CO-utslipp (kilde: FFI)

Brenner
Kjele inkl.
CO-konsentrasjon i avgass (ppm)
		
Lav effekt Medium effekt Høy effekt
Coleman F1 Ultralight Nei
75
154
Coleman Fyrestorm Ti Nei
5		
30
Jetboil Helios
Ja *
2
2
10
Kovea Expedition
Nei
6
12
Kovea Moonwalker
Nei
30
50
MSR WindPro
Nei
30
85
MSR Pocket Rocket
Nei
240
220
140
MSR Reactor
Ja *
1000
50
Optimus Crux

Nei

300

260

Optimus Stella +
Primus Gravity MF
Primus EtaPower EF

Ja
Nei
Ja *

47
10
3

8

136
100
13

Primus Express
Primus EtaExpress

Nei
80
Ja *		

100
770

140
1860

Primus Micron Ti 2.5
Primus Eta PackLite

Nei
Ja *

40
88
5		

90
10

Tab. 3: CO-utslipp fra gassbrennere (*=varmevekslerkjele) (kilde: Backpacking Light)

Stove
Coleman Fyrestorm Ti

Whitegas (bensin)
Lav effekt Høy effekt
25
125

Parafin
Lav effekt Høy effekt
-

Coleman Peak Apex II
MSR Simmerlite

340
-

80

-

-

MSR Whisperlite Int’l
MSR XGK EX
Optimus Nova +

50
20

20
15
135

270
250

200
90
320

Primus Gravity MF

220

120

-

-

Tab. 4: CO-utslipp fra multifuelbrennere (kilde: Backpacking Light)
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2

Vedlikehold: En dårlig vedlikeholdt primus
kan antagelig endre egenskaper over tid.

TEMA:

Kullos

13

Konkrete
tips
Alle brennere for turbruk avgir
CO, men det er mulig å konstruere brennere som har gir svært
lave CO-utslipp og er trygge å
bruke i teltet. Siden det er stor
variasjon mellom ulike modeller fra samme produsent virker
det imidlertid ikke som om COutslipp er et avgjørende designkriterium i produktutviklingen.
Det gjør det svært vanskelig å
gjøre trygge utstyrsvalg.
På bakgrunn av målingene som
er gjort av FFI og Backpacking
Light kan vi like fullt trekke
noen generelle konklusjoner:

1

Kokekar øker
CO-produksjonen

8

gir CO i flammen bedre tid til å forbrenne før flammen avkjøles mot kjelen.
Forskjellige: To brennere med svært ulike flammefordeling. MSR Windpro (tv.) og MSR Pocket Rocket.

Sørg for god lufting!

Lufting er ekstremt viktig når du fyrer primus i
teltet, spesielt når kokekaret står over flammene. Et minimumskrav er at du har to åpninger
ut, slik at du får god sirkulasjon. Er været greit
bør du åpne døra en del. Husk at myggnetting fort fryser og tetter seg. Kan du ikke åpne
myggnettingen helt er det desidert tryggest å
skjære den bort! Det er heller ingen grunn til
å sitte med hodet rett over brenneren.

4

Én endring kan endre alt!
Alle endringer av drivstoff, brenner, kokekar,
vindskjerm, telt, vær og høyde over havet kan
innvirke på CO-nivået i teltet. Det er umulig å
vite hvor store marginer du har i dag og hvordan disse endres når du forandrer ett ledd i
kjeden. Det er heller ikke utenkelig at nedsoting
og dårlig vedlikehold kan endre egenskapene
til en brenner.

Vær varsom med varmevekslerkjeler

Det er tydelig mulig å lage kombinasjoner av brenner og varmevekslerkjele som
ikke forårsaker store CO-utslipp. Jetboil Helios, Primus EtaPower EF og Primus Eta Packlite
er eksempler på dette.
Det er imidlertid like tydelig at flere kombinasjoner av brenner og varmevekslerkjele gir
ekstreme CO-mengder og at du på forhånd ikke kan vite hvilke. Dersom du ikke har pålitelige
målinger på ditt system bør du ikke bruke kjeler med varmeveksler inne i teltet!
Varmevekslerkjelen øker CO-produksjonen fordi den sørger for svært rask nedkjøling av
flammen, slik at forbrenningsreaksjonen ikke rekker å bli ferdig. Dette gjør at problemer
knyttet til brennerens konstruksjon - eksempelvis dårlig innblanding av luft i drivstoffet og
uheldig utforming brennerhodet - blir ekstra tydelige.

5

Nytt drivstoff - nye egenskaper
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Spritbrenneren er skummel

Alle spritbrennere Backpacking Light har testet viser
høye utslipp av CO. Med bakgrunn i disse målingene
er det ikke å anbefale å bruke spritbrenner i teltet.
Spritbrennerne blander ikke drivstoffet med luft før antennelse. Flammen blir derfor ganske stor og er avhengig av oksygen fra omgivelsene. Dette resulterer i stor
CO-produksjon når flammen kjøles mot en kjele.

Velg en brenner som sprer flammene
Utformingen av brennerhodet ser ut til å påvirke CO-produksjonen til brennere. Brennerhoder som gir smale, høye flammer som går rett opp, ser ut til å resultere i
større produksjon av CO. Dette gjelder eksempelvis MSR Pocket Rocket, Primus
Micron Ti 2,5 og Primus Express. Brennere med flammer som i større grad
spres i horisontal retning gir som hovedregel lavere CO-utslipp.
Dette er et resultat av at en smal flamme i mindre grad får tilgang til oksygen
fra omgivelsene, samtidig som den effektive avstanden fra brennerhodet til
bunnen av kjelen blir lengre når flammen går i mer horisontal retning. Dette

Brennere som kan bruke ulike drivstoff endrer CO-produksjonen når
drivstoffet endres. I målingene vi har presentert er CO-produksjonen
større med parafin som drivstoff enn med bensin, og større med bensin
enn med gass. Vær oppmerksom på dette når du er på reise og blir
nødt til å bytte drivstofftype.
Det kan virke som produsentene prioriterer funksjonalitet med gass
og bensin som drivstoff i større grad enn parafin.
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Øk avstanden mellom brennerhode og kokekar

Dette virker å være en nøkkelparameter. For flere brennere reduseres utslippet av CO til 1/10
når kokekaret flyttes 5-10 mm lenger unna brennerhodet. Den nevenyttige kan kanskje lage et
grytestativ, fastmontert på samme plate som du har primusen på?
Avstanden må økes mer for å få redusert CO-nivået om brenneren har brennerhode som gir smal,
høy flamme. Dette gjelder eksempelvis Primus Micron Ti 2,5 og MSR Pocket Rocket. Økt avstand
gir lavere CO-nivåer fordi flammen får bedre tid til fullstendig forbrenning før den kjøles ned.

Det er helt åpenbart at CO-produksjonen øker
kraftig når et kokekar med vann eller is settes
på brenneren. De fleste brennere avgir svært
lite CO når det ikke står en kjele på brenneren, men produksjonen kan øke kraftig når
kjelen settes på.
Dette skjer fordi flammen kjøles ned i møtet
med den kalde kjelen, slik at forbrenningen
stopper før all CO har rukket å reagere med
oksygen til CO2. Husk at også kokende vann
er mye kaldere enn en flamme. Faren er ikke
over selv om snøen har smeltet og vannet har
blitt varmt!

3

6

To brennere slipper ut
dobbelt så mye som én.

I en del miljøer er det blitt vanlig å bruke
to brennere samtidig for å minske tidsbruken
til snøsmelting og vannkoking. Enkel logikk
tilsier at dette gir dobbelt så store utslipp som
én brenner ...

11

Pass på i høyden

10

Vær på vakt

Om du kjenner kvalme, såre og irriterte
øyne eller slapphet og søvnighet mens du
fyrer kan det være et tegn på ufullstendig
forbrenning. Høye flakkende primusflammer som er gule i kantene er også et dårlig tegn. Flere av de som har blitt rammet
av kullosforgiftning påpeker hvor fort det
går fra man føler seg litt uvel til bevisstløshet inntreffer.

I store høyder kan brenneren produsere mer
CO enn på bakkenivå, fordi lufta brenneren
suger inn inneholder mindre oksygen. I høyden vil CO-nivået i blodet også reduseres
saktere når eksponeringen for CO opphører.
Husk dette på klatreturer, men også på skiturer
hvor du når stor høyde - eksempelvis Grønlandskryssinger, i Antarktis og på toppturer.

12

varsko: Ser flammene slik ut bør du være
på vakt!

Gi brenneren luft

Vær ekstremt forsiktig med å begrense lufttilgangen til brenneren gjennom egenkonstruerte vindskjermer. Dette gjelder eksempelvis malingsspannet fra Jotun som mange bruker som kjelestøtte
og vindskjerm. Har du ikke utstyr og kunnskap til gjøre målinger av kullosproduksjonen til slike konstruksjoner er det gambling med liv og helse å bruke de i teltet!

13

Fakta
Tilbakeblikk på hendelser
De åtte nestenulykkene vi har omtalt er knapt et
solid statistisk grunnlag, men det er verd å merke
seg følgende:
•
MSR Whisperlite er involvert i alle tilfellene.
•
Primus EtaPower-kjelen er involvert i seks
av åtte.
•
I de to siste tifellene er det brukt Jotun-spann
som vindskjerm.
Vi vet at EtaPower-kjelen forårsaker kraftig økning i CO-produksjonen. Om MSR Whisperlite
er verre enn andre brennere, i kombinasjon med
EtaPower-kjele og Jotun-spann, må vi undersøke
nærmere. Men hendelsene i seg selv er grunn
nok til å være forsiktig. Også Jotun-spannet er
en klar mistenkt som vi vil undersøke nærmere.
Produsenter med sitt på det tørre
Bare så det er sagt. Ingen produsenter av kokeapparater anbefaler at det brukes inne i teltet. Tvert
i mot advares det mot innendørs bruk i bruksanvisningene. Når vi likevel tar opp temaet er det
fordi innendørs primusfyring er en forutsetning
for å kunne være på lengre teltturer vinterstid.
Veien videre ...
På tross av undersøkelsene som er gjort rundt dette emnet er det mange uoppklarte spørsmål. Men
en ting vet vi sikkert. En seriøs test av brennere
for turbruk må inkludere målinger av CO-utslippet!
Vi har derfor skaffet oss nødvendig utstyr og kommer heretter til å inkludere CO-målinger som en
fast del av våre brennertester. I tiden fremover
kommer vi også til å gjennomføre og publisere
CO-målinger på brennere vi allerede har testet.
I tillegg vil vi gjøre målinger av CO-nivå i ulike
telt under ulike værforhold og se nærmere på
betydningen av drivstoffkvalitet.

Om uhellet er ute

Frisk luft er det beste middel mot kullosforgiftning. Få folk ut, men vær på vakt mot generell nedkjøling om pasienten er bevisstløs lenge i kalde omgivelser.
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