
 
 

Kolmonoxid 

När något brinner och det inte finns tillräckligt 

med syre bildas kolmonoxid. Förbränning med 

lite syre kallas också för ofullständig förbrän-

ning. Kolmonoxid är en mycket giftig gas. När 

du andas in kolmonoxid tar den syrets plats i 

blodcellerna och gör att du kvävs vid en hög 

dos. Rökare har dålig kondition på grund av 

inandning av kolmonoxid via rökningen. 

Nästan varje år dör det människor av kolmo-

noxidsförgiftning till exempel genom att nå-

gon tagit in grillen i huset för att personen fry-

ser.  De glödande kolen får inte tillräckligt 

med syre och får en ofull-

ständig förbränning. Kol-

monoxid bildas och kvä-

ver människor om det inte 

finns någon ventilation.   

Kolmonoxid kallas också 

bara koloxid. 

Sot 

Sot är små partiklar som bildas när fossila 

bränslen (olja, naturgas, stenkol) förbränns.  

De kommer till exempel från fabriker och 

bilavgaser. En partikel är ett föremål som är 

mikroskopiskt liten till någon millimeter stor. I 

vissa städer blandas bland annat sot med dim-

ma (vattenångan i luften) och bildar smog. Att 

vistas i smog är ohälsosamt. 

Svaveloxid och kväveoxider 

Dessa två gaser kommer från bilarnas avgaser 

samt från fabrikers utsläpp. De reagerar med 

vattenångan i luften och faller ner som surt 

regn. Det innebär att regnet får lågt pH och för-

surar mark och sjöar. Vid lågt pH kan vissa or-

ganismer få svårt att överleva. 

Höga partikelhalter 

I hårt trafikerade städer kan partikelhalterna i 

luften bli höga. Partiklarna kommer från att bi-

larnas bromsar slits och att dubbdäck sliter loss 

asfalt från vägbanan. På vissa gator i flera stä-

der i Sverige råder det därför dubbdäcksförbud.  

Pollen, damm, sand 

Partiklar som är tillräckligt små och lätta virv-

lar runt i luften och ställer till med problem för 

allergiker och andra med andningsproblem. 

 

 

 

Begrepp och svåra ord:  

 

Ofullständig förbränning, 

partikel, smog 

Fördjupning 

 Luftföroreningar 

Info om sidan 

Övningar 

Begrepp 

http://kemi.ugglansno.se/luftfororeningar/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/en-avled-och-fyra-skadades-av-kolmonoxidforgiftning/
http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-gas-metall-vatten-och-ph/
http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/10/K2-4-luftföroreningar.m4a
http://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-gas-metall-vatten-och-ph/
http://kemi.ugglansno.se/luftfororeningar-ovningar/
http://kemi.ugglansno.se/begrepp-gas-metall-vatten-och-ph/
http://allergier.ifokus.se/articles/4d713fa2b9cb462239056720-ar-din-hund-pollenallergiker
http://ugglansno.se/wp-content/uploads/2014/01/la-china-smog10.jpg

