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TILLKOMST
Publikationen utgör slutrapport från projektet: "Kartläggning av isocyanater i
gjuterier". Arbetet har bekostats av RALF (Rådet för arbetslivsforskning) samt
med medel ur Gjuteriföreningens forskningsprogram med NUTEK och
IRECO.  Projektarbetet har utförts och rapporterats av Peter Nayström, Gjute-
riföreningen, Håkan Westberg, Yrkes- och miljömedicinska kliniken, Region-
sjukhuset, Örebro samt B-G Lilja från TMV Miljöteknik AB, Skövde.

För projektet har följande stödkommitté varit tillsatt:

Siv Persson Volvo Lastvagnar Komponenter AB,
Företagshälsovården, Skövde
Ordförande

Lars Andersson Askania AB, Västerås

B-G Lilja TMV Miljöteknik AB, Skövde

Alf Ohlsson Kernfest-Webac AB, Älvsjö

Stig Ohlsson Perstorp AB, Perstorp

Jan Thorstensson G o L Beijer Industri AB, Malmö

Håkan Westberg Yrkes- och miljömedicinska kliniken,
Regionsjukhuset, Örebro.

SAMMANFATTNING
Isocyanater är i sig inget nytt fenomen i gjuteribranschen. Sedan slutet av
1960-talet har isocyanatinnehållande bindemedel används. Bindemedelsyste-
met benämns Cold Box och innehåller bl. a metylenbisfenylisocyanat (MDI).
Under åren har ett flertal undersökningar utförts kring detta bindemedelssy-
stem.

Nyutvecklade analysmetoder för isocyanater har nu förbättrat möjligheten att
kontrollera förekomsten av isocyanater i arbetsmiljön. Det är även möjligt att
analysera små isocyanatföreningar som tidigare varit okända i branschen. Ex-
empel på dessa är metylisocynat (MIC) och isocyanatsyra (ICA).

I etapp 1 av projektet  visades i laboratorieskala att isocyanater kan bildas från
alla bindemedel som innehåller polyuretan eller kväve. Resultaten finns  redo-
visade i Gjuteriföreningsskrift 990222 ”Kartläggning av isocyanater i gjuteri-
er, Etapp 1- Emissionsmätningar”.

Exponeringsmätningar
I den nu genomförda fortsättningen, Etapp 2,  har  omfattande exponerings-
mätningar av isocyanater genomförts på totalt tio utvalda gjuterier med olika
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kärntillverkningsmetoder. De utvalda gjuterierna använde sig av bindeme-
delsmetoderna:

• Cold Box
• Hot Box
• Furan
• Skalsand
• Resol+ester

I undersökningen täcks följande metallslag in:

• Aluminium (Kokillgjutning + gjutning i sandformar)
• Mässing (Kokillgjutning)
• Järn (Gjutning i sandformar)
• Stål (Gjutning i sandformar)

Valet av isocyanater som analyserades vid respektive gjuteri bestämdes med
utgångspunkt från resultaten i etapp 1. Utöver detta beaktades de senaste rönen
från forskarna vid Lunds Universitet.

Resultaten från exponeringsmätningarna i denna undersökning visade:

•    att isocyanaterna generellt i gjuterierna är låga eller mycket låga. Detta
   gäller även för dem som använder Cold Box-metoden (med viss reserva-

tion för kokillgjutning). Gjuterier som använder Hot Box-kärnor vid
kokillgjutning utgör ett undantag. Här har i vissa fall höga halter av
monoisocyanater uppmätts.

 att en lågmolekylär monoisocyanat, som av analystekniska skäl inte på-
visats tidigare, nämligen isocyanatsyra (ICA), förekom och överskred
det beräknade hygieniska takgränsvärdet vid kokillavgjutning med Hot
Box kärnor.

 att metylisocyanat uppmättes då Hot Box-metoden användes, men få
provtagningar översteg hygieniskt takgränsvärde.

 att provtagningen från avgjutning med Cold Box-kärnor i kokiller inne-
bar att några resultat var i nivå med hygieniskt takgränsvärde, då den s.k.
additiva effekten beräknades. Additiv effekt innebär att samtliga påvisa-
de icocyanater vid ett provtagningstillfälle summerats.

 att underhållsarbete, då Cold Box-metoden används, är arbetsmoment
där risk finns för exponering av MDI.

 att vid tillverkning av skalsandkärnor med hexametylentetramin som
härdare har i några få fall detekterats halter av isocyanatsyra i nivå med
takgränsvärdet.
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 att övriga bindemedelssystem, såsom furan och Resol+ester,  ger låga
halter av isocyanater såväl vid kärntillverkning, avgjutning som upp-
slagning.

 att andra specifikt undersökta arbetsmoment som rensningsarbete och
legering med lackerad koppartråd, inte visade några anmärkningsvärda
isocyanathalter.

Provtagning och analys
Vid exponeringsmätningar har impingerprovtagning med DBA-reagens (ny
teknik) och vätskekromatografi/masspektrometri (LCMS) använts. En oriente-
rande metodjämförelse mellan gammal teknik (MAMA) som använts sedan ti-
digt 80-tal och ny teknik (DBA) har genomförts. Ett direktvisande filtertapein-
strument ,IsoLogger, ingick även vid parallellprovtagningen.

Vid analys av MDI vid kärntillverkningen sågs god överensstämmelse mellan
den gamla och nya tekniken. Här kan således MDI-halter från tidigare mät-
ningar användas. Detta gäller dock inte då bindemedlet utsätts för värme (>150
° C ), t ex vid avgjutning och uppslagning där nya isocyanater identifierats.
Här måste den nya DBA-metoden användas.

Det direktvisande filtertape instrumentet gav såväl falskt låga som höga värden
vid jämförelse med DBA-tekniken. Instrumentet är känsligt för rök och damm,
rutinmässig användning i gjuterimiljö kan inte rekommenderas.

Personlig skyddsutrustning
Under projektets gång har Försvarets Forskningsanstalt (FOA) i Umeå arbetat
med att utvärdera personlig skyddsutrustning för isocyanater. Detta arbete
kommer att slutrapporteras vid halvårsskiftet 2000. Intressanta resultat har
emellertid framkommit som visar att vi inom kort kan få tillgång till filter som
skyddar mot alla isocyanater. Från FOA har man i redovisat följande (2000-
03-01):

 Kommersiella kolfilter i kombination med partikelfilter (P3) fångar de
större isocyanaterna,  ex. MDI, TDI, HDI

 För de små isocyanatföreningarna ex. MIC och ICA beror filtrets effekt på
vilket aktivt kol som används. Variationerna kan vara stora mellan olika
typer. Här kommer det troligen att vara nödvändigt att filterleverantörerna
tar fram filter som är testade för dessa isocyanater. Även dessa filter skall
användas i kombination med partikelfilter (P3).
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1  INLEDNING
Den senaste tidens utveckling av analystekniken för isocyanater vid Universi-
tetssjukhuset i Lund har inneburit att en rad ”nya” exponeringssituationer
upptäckts inom industrin. Gjuteriindustrin är inget undantag från detta. Bran-
schen har aktivt följt händelseutvecklingen beträffande isocyanater nationellt
eftersom vi sedan tidigare är medvetna om att ex. vissa kärnbindemedel inne-
håller isocyanater. Branschen deltar exempelvis i referensgruppen för Arbetar-
skyddsstyrelsens nationella mätprojekt.

Inom gjuteriindustrin används en rad olika organiska bindemedel för form-
och kärnframställning. Gemensamt för dessa är att de består av någon form av
härdplast, bl. a polyuretan. Under 1998 framkom det att isocyanater kan frigö-
ras/bildas, förutom från polyuretanbaserade bindemedel, även vid uppvärm-
ning andra plastbaserade bindemedel om dessa innehåller någon kväveföre-
ning.

Det som gör gjuteribranschen speciell är att en stor del av den härdplast som
framställs för form- och kärntillverkning förbränns under avgjutningsproces-
sen, då smält metall hälls i formen. Vissa bindemedel utsätts även för värme i
samband med kärntillverkningen, beroende på val av kärntillverkningsmetod.

Gjuteribranschen satsade under 1998 på en grundläggande undersökning där
samtliga typer av organiska bindemedelssystem undersökts med avseende på
eventuell isocyanatbildning i samband med avgjutning. Resultaten finns publi-
cerade i Gjuteriföreningsskrift 990222 "Kartläggning av isocyanater i gjuteri-
er. Etapp 1 - Emissionsmätningar".

Emissionsmätningarna, som utfördes i laboratorieskala, visade att framför allt
metylisocyanat (MIC), kan bildas när olika typer av form- och kärnbindeme-
del, som innehåller kväve, utsätts för värme (> 150 oC). Värmepåverkan kan
ske antingen vid kärntillverkningen eller avgjutningen. I bild 1 visas en sam-
manställning av framkomna resultat där det klart framgår att risken för bild-
ning av MIC är direkt beroende av kvävehalten i kärnan.

Bild 1. Avgången av metylisocyanat som funktion av kärnans kvävehalt.
Laboratorieförsök!!
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Sedan etapp 1 genomförts har analystekniken utvecklats ytterligare. Det har
inneburit att ytterligare en monoisocyanat (isocyanatsyra) har påvisats vid
upphettning av kväveinnehållande härdplaster. I isocyanatsyran är metylgrup-
pen som finns i MIC ersatt med en väteatom. Jmf:

Ämne Förkortning Kemisk formel
Metylisocyanat MIC CH3 - NCO
Isocyanatsyra ICA H - NCO

Olika benämningar används för H - NCO. Förutom isocyanatsyra används
ibland isocyansyra och väteisocyanat. I denna rapport används dock genomgå-
ende isocyanatsyra (ICA).

De första mätningarna i gjuterimiljö bekräftade att ICA kan förekomma. Det
togs därför ett beslut i projektkommittén att inkludera ICA i samtliga mätning-
ar. Detta för att få en heltäckande bild av isocyanatexponeringen trots att de
riskerna med ICA inte är kända.

Rapportupplägg
Resultaten redovisas i detalj i rapportens bilagor. Bilagorna vänder sig i första
hand till dem som vill fördjupa sig i hur ett bindemedel uppträder i kombina-
tion med olika gjuttekniker/metaller.

I själva rapportdelen har en sammanställning och tolkning gjorts av resultaten.
Indelningen är här gjord efter bindemedelstyp. En medveten strävan är här att
inte belasta läsaren med en stor mängd resultat. Avsikten är här att ge en över-
siktlig bild av risken för isocyanatexponering i gjuteriindustrin.
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2  MÅLSÄTTNING

Inom gjuteriindustrin används många olika organiska bindemedel som har det
gemensamt att de är härdplaster. Bindemedlen används för tillverkning av så-
väl formar som kärnor.

I samband med kärnframställning och pågjutning kommer bindemedlen att
utsättas för olika former av värmepåverkan. Detta beror dels på använd kärn-
tillverkningsmetod och dels på legeringen som skall pågjutas.

Utöver form- och kärnbindemedlen används härdplaster i en rad applikationer
där de i vissa fall även utsätts för värme. Exempel på det senare är vid slipning
av gods (härdplastbindemedel i slipskivorna) samt vid legering med koppar-
klipp som är lackerat med polyuretanlack.

Kunskaper kring isocyanatexponeringen i gjuteriindustrin saknas inom flera av
dessa arbetsmoment.

Syftet med föreliggande projekt är att utreda risken för exponering för isocya-
nater i gjuterimiljön baserat på senaste utvecklingen av provtagnings- och
analystekniken för isocyanater. Hela gjutprocessen från form-/kärntillverkning
till rensning av gjutgods skall ingå i studien.

Stödkommittén formulerade, vid projektstarten, några frågeställningar som
bedömdes vara önskvärda att få besvarade:

 Finns någon relation mellan laboratorieframtagna emissionsdata och prak-
tiskt uppmätta exponeringsnivåer i gjuterimiljö?

 Finns risk för isocyanatexponering vid användning av några specifika bin-
demedelssystem? Vilka halter förekommer?

 Är eventuell isocyanatexponering kopplad till några speciella arbetsmo-
ment?

 Medför Hot Box-harts med lågt kväveinnehåll några exponeringsfördelar
jämfört med konventionellt harts vid kokillgjutning?

Resultatet i denna rapport har givit svaret på samtliga frågor. Se sammanfatt-
ningen.
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3  METOD-  OCH PROCESSBESKRIVNING

I etapp 1 ”Kartläggning av isocyanater i gjuterier” genomfördes emissions-
mätningar i laboratorieskala från ett antal kärnbindemedel. Resultaten från
denna undersökning visade ett samband mellan isocyanathalt (f.a. monoisocy-
anater) och kväve/karbamidinnehåll i de kommersiella bindemedel som idag
förekommer inom svensk gjuterinäring. I den fortsatta undersökningen, etapp
2, genomfördes exponeringsmätningar i gjuterimiljöer med kärnbindemedels-
system som visat sig kunna bilda isocyanater i etapp 1.

Ingående gjuterier valdes med ledning av Sv. Gjuteriföreningens kunskaper
om kärnbindemedelssystem, gjutning och miljöförhållanden. Ett starkt krav
om att ett enda bindemedelssystem skulle vara dominerande på resp. gjuteri.
Detta krav ställdes för att undvika diskussioner om att eventuellt förekom-
mande isocyanater kunde härledas från andra bindemedelsystem. De utvalda
gjuterierna omfattade totalt 10 st. och presenteras kortfattat i nedanstående ta-
bell.

Tabell 1 Beskrivning av företag där mätningarna utförts.

Gjuteri Antal
anställda

Produktion Typ av form-
material

Bindemdels-
system

Typ av bin-
demedel

1 < 50 Fordonsdetaljer i
aluminium

Kokill Cold Box MDI + polyol
Aminkataly-
sator

2 > 100 Fordonsdetaljer
i aluminium

Kokill Cold Box - " -

3 > 100 Detaljer i aluminium Sandform Resol+ ester Resol + ester
4 < 50 Detaljer i mässing Kokill Hot Box Karbamid/

formaldehyd-
harts

5 < 50 Detaljer i mässing Kokill Hot Box - " -
6 > 100 Detaljer i grå- och

segjärn till fordonsin-
dustrin

Sandform Cold Box MDI + polyol
Aminkataly-
sator

7 < 50 Detaljer i grå- och
segjärn till fordonsin-
dustrin

Sandform Cold Box - " -

8 50 - 100 Detaljer i stål och
rostfritt

Sandform Skalsand Fenolharts

9 > 100 Detaljer i gråjärn Sandform Cold Box MDI + polyol
Aminkataly-
sator

10 > 100 Detaljer i gråjärn Sandform Furan Karbamid-
fenol-
formaldehyd
harts
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4  PROVTAGNINGSMETODIK OCH ANALYS

4.1 Provtagningsstrategi

Med utgångspunkt från resultaten som framkom vid pågjutningsförsök i labo-
ratorieskala (redovisade i Etapp 1) genomfördes exponerings- (personburna)
och areamätningar (fasta mätpunkter) i olika gjuterimiljöer under våren, som-
maren och hösten 1999.

Mätningarna utfördes personburet (med några undantag) under 15 minuter och
inte 5 minuter, som det hygieniska takgränsvärdet är baserat på. Anledningen
till att 15 minuter valdes, var att förutsättningarna är större att fånga upp iso-
cyanater under den längre provtagningsperioden. Samtidigt erhålls lägre kvan-
tifieringsgränser, vilket är intressant ur utvärderingssynpunkt, då halterna för-
väntas vara låga i nivå med vad som är möjligt att analysera (kvantifierings-
gräns). De flesta cykeltiderna vid kärnskjutning och kokillgjutning var mindre
än 5 minuter vilket innebär att 15 minuters mätvärdena representerar genom-
snitt för ett antal cykler.

Analysprogram valdes utifrån bindemedelsinnehåll och tidigare erfarenheter
från etapp 1. Därför analyserades enbart monoisocyanater inklusive isocyanat-
syra (ICA) i gjuterier som inte använde polyuretanbindemedel (Cold Box),
medan fullständig isocyanat, amin och aminoisocyanatanalys utfördes där po-
lyuretan förekom.

4.2 Provtagnings- och analysteknik

4.2.1 Provtagning med DBA-metoden

Provtagning av isocyanater utfördes personburet med impingerflaskor i första
hand vid kärntillverkning, avgjutning och uppslagning. Med ledning av resul-
taten från emissionsmätningarna i etapp 1, valdes vilka typer av isocyanater,
aminoisocyanater och aminer som skulle analyseras för respektive bindeme-
del.

Provtagningen utfördes enligt riktlinjerna i ASS metodserie nr 1023
”Provtagning av isocyanater i luft” med undantag av att dibutylamin (DBA)
användes som kopplingsreagens i toluen istället för det traditionella MAMA-
reagenset i tidigare standardmetod.

Metoden innebär att luften i andningszonen får passera en impingerflaska in-
nehållande 0,01 M di-butylamin (DBA) löst i toluen. Därefter passerar luften
en kassett med ett filter med porstorleken 0,3 µm. Större delen av isocyanater-
na och eventuella aminer reagerar med DBA i impingerflaskan, medan parti-
kelbundna isocyanater och aminer passerar impingerflaskan och fastnar på filt-
ret. Filtret innehåller kondenserad DBA från reagenslösningen, som reagerar
med partikelbundna isocyanater. Efter provtagningen placeras filtret i rea-
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genslösningen. Härigenom kommer såväl isocyanater i gasform som i partikel-
form (aerosol) att analyseras. En instruktion för provtagningen visas i bilaga 1.

Vid provtagningen användes en provtagningstid på 15 minuter istället för 5
min för att säkerställa eventuell förekomst av isocyanater.

Konventionella dammsamlingspumpar, MSHA, användes med provtagnings-
flödet 1 l/min.

Provtagningarna utfördes av yrkeshygieniker B-G Lilja, TMV Miljöteknik AB
i Skövde och kemiingenjör Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen i Jön-
köping.

4.2.2 Analys

Analyserna är utförda av Miljö- Kemi, Dansk Miljöcenter A/S i Köpenhamn.
Vissa dubbelprover har analyserats vid Universitetssjukhuset i Lund samt vid
Försvarets Forskningsanstalt (FOA) i Umeå.

Analysen av proverna utfördes efter upparbetning med LC-MS-ESP+ (mikro-
vätske-kromatografi (LC) kopplat till masspektrometri (MS) med elektrospray
(ESP+), vilket är en jonisationsteknik för MS. Mätresultaten anger den ge-
nomsnittliga halten av olika isocyanater och aminer under mätperioden (15
min)

Kvantifieringsgränsen varierade något för olika isocyanater, 0,01- 0,02 µg
vilket för en provtagningsvolym på 15 l, motsvarande 15 min provtagning, in-
nebar en kvantifieringsgräns mellan 0,00067 och 0,0013 mg/m3 eller 0,01 och
0,03 ppb med undantag för butylisocyanat (BIC) som har en något högre
kvantifieringsgräns.

Takgränsvärdet för samtliga isocyanater är idag 10 ppb med provtagningstiden
5 minuter.

Vid analysen har inte gas- respektive partikelfas separerats, utan angivna re-
sultat anger totalhalten av isocyanater i varje prov.

4.2.3 Metodjämförelse och mätning med IsoLogger

Orienterande parallellprovtagning för jämförelse mellan impinger (+filter)-
MAMA (UV), impinger (+filter) DBA (UV) samt impinger (+filter)-DBA
(LCMS) har genomförts. (Se kap 5.2)

 Fyra försöksserier, omfattande tre korttidsmätningar och en långtidsmätning
med fyra parallellprov per provplats ingick i mätprogrammet. Jämförelserna
gjordes vid kärnskjutning och avgjutning med Cold Box-kärnor i dels ett större
järngjuteri och dels vid kokillgjutning i ett större aluminiumgjuteri.
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Parallellt med de genomförda impinger- och filterprovtagningarna har ett di-
rektvisande filtertapeinstrument, IsoLogger, utvärderats. Instrumentet var ka-
librerat för TDI. För avläsning av absoluta halter av andra isocyanater måste
kalibrering genomföras.

4.3 Systematiska och slumpmässiga faktorer som påverkar halt av luftförorening

Mätdata från en stationär provtagning vid en kontinuerlig process, eller en
personburen provtagning på en maskinoperatör, kan resultera i variationer, då
mätresultat från olika provtagningstillfällen jämförs.

Variationerna kan vara systematiska, eller påverka halten av  luftförorening
slumpmässigt. Exempel  på faktorer som kan påverka ett enskilt mätresultat är:
variationer i utgångsmaterial
• processinställningar
• produktionsintensitet
• föroreningar
• individuella faktorer
• klimatförhållanden
• ventilationsförhållanden
• provtagnings- och analysfel

Provtagnings- och analysfel av systematisk typ undviks genom att kalibrerad
provtagningsutrustning används. Analysfel kan begränsas av att anlitade labo-
ratorier använder standardiserade analysmetoder.

För korrektion av de slumpmässiga provtagnings- och analysfelen kan statis-
tisk teknik användas. De slumpmässiga felen uppgår normalt till 10 - 15 %.

Urvalsfel av systematisk typ kan man minimera genom en noggrann analys av
de faktorer som påverkar driftsförhållandena vid mättillfället och välja att
genomföra mätningen under förhållanden som speglar de "verkliga" produk-
tionsbetingelserna. De faktorer, som kan påverka halten av luftföroreningar
vid mättillfället registreras, för att sedan användas vid bedömningen om mät-
ningarna är representativa. Urvalsfel av slumpmässig typ dominerar, provtag-
ning genomförs endast för en liten andel av alla arbetsdagar.

Urvalsfel av slumpmässig typ undviks, genom att olika utvärderingstekniker
används, där man tar hänsyn till den slumpmässiga variationen över tid. Ex-
empel på sådan teknik är att använda sig av en s.k. aktionsnivå, där man via
data från ett enda mättillfälle och kunskaper om tidsmässiga variationer av
lufthalter försöker bestämma om gränsvärdet underskrids under de flesta av
årets arbetsdagar.
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5  RESULTAT AV ARBETSMILJÖMÄTNINGAR

Kapitelindelningen i resultatredovisningen följer i tillämpliga delar samman
upplägg som i Gjuteriföreningsskrift 990222 "Kartläggning av isocyanater i
gjuterier  Etapp 1 - emissionsmätningar.

I kapitlen 5.4 - 5.8 visas en sammanställningar av exponeringsdata för olika
typer av bindemedel/arbetsmoment.

I kapitel 5.9 visas mätdata från andra platser i gjuterimiljöer som inte är kopp-
lade direkt till användning av något form- eller kärnbindemedel.

5.1 Hygieniska gränsvärden, aktionsnivåer och additiv effekt

Hygieniska gränsvärden finns redovisade i ASF 1996:2  "Hygieniska gräns-
värden". Dessa definieras som högsta tillåtna genomsnittliga halter av luftför-
oreningar, nivågränsvärde, under en 8 timmars arbetsdag. Det finns också ett
gränsvärde för del av arbetsdag, s.k. korttidsgränsvärde eller takgränsvärde,
där man har angett ett genomsnittsvärde under en kortare tidsperiod, 5-15 min.

 I denna rapport har vi genomgående valt att jämföra uppmätta halter mot
takgränsvärdet. Orsaken till detta är att vi inte har tillräckligt antal mät-
ningar för respektive moment för att säkert kunna använda nivågränsvär-
det.

 Begreppet "aktionsnivå" används ofta i samband med exponeringsmät-
ningar. Aktionsnivån är i regel 20 % av gällande gränsvärde. Om uppmätta
halter av föroreningen, vid normal drift, ligger under denna nivå anses ris-
ken för att man under övriga tider på året, vid något tillfälle, överskrider
gällande gränsvärde är minimala.

 Vid de arbetsplatser där olika typer av isocyanater har analyserats har även
den additiva effekten beräknats dvs. inverkan av den totala mängden iso-
cyanater.
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Tabell 2 Gällande hygieniska gränsvärden (AFS 1996:2) för aktuella äm-
nen.

Ämne Förkort-
ning

Hygieniskt gränsvärde

(tak) (nivå)
mg/m3 mg/m3

Isocyanater
Isocyanatsyra ICA 0,0181) 0,0091)

Metylisocyanat MIC 0,0241) 0,0121)

Etylisocyanat EIC 0,0291) 0,0141)

Propylisocyanat PIC 0,0341) 0,0171)

Butylisocyanat BIC 0,0401) 0,0201)

Fenylisocyanat FI 0,05 0,020
2,6- Toluendiisocyanat 2,6 TDI 0,07 0,04
2,4- Toluenddisocyanat 2,4 TDI 0,07 0,04
Metylenbisfenylisocyanat MDI 0,1 0,05
Hexametylendiisocyanat HDI 0,07 0,03

Aminer
2,6- Toluen-diamin 2,6-TDA g.s g.s
2,4- Toluen-diamin 2,4- TDA g.s g.s
Metylenbisfenylamin MDA 0,82)

Aminoisocyanater
Toluen-amino-isocyanater TAI g.s g.s
Metylenbisfenyl-amino-
isocyanater

MAI g.s g.s

Toluen-diisocyanat-dimér TDI-D g.s g.s
1) Beräknat gränsvärde
2) Amerikanskt gränsvärde enligt ACGIH-TLV 1998
g.s = gränsvärde saknas

Hygieniskt gränsvärde för t ex MDI uppgår till 0,005 ppm (nivågränsvärde)
och 0,01 ppm (takgränsvärde). För ett flertal av de analyserade isocyanaterna
saknas hygieniska gränsvärden  Enligt hygieniska gränsvärdeslistan (AFS
1996:2) skall dock samma gränsvärde i ppm användas för de isocyanater som
saknar gränsvärden. Detsamma gäller för isocyanater i aerosolfas. Olika isocy-
anaters hygieniska gränsvärde uttryckt i mg/m3 beräknas baserat på isocyana-
tens molvikt och den allmänna molvolymen vid NTP:

        Molvikt i g.
(Halt i mg/m3) =   --------------  x   (Halt i ppm)

             24,1

(24,1 = molvolymen uttryckt i liter vid 20 oC och 101,3 kPa.)
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5.2 Metodjämförelse och utvärdering av IsoLogger

I tabellerna 3 och 4 redovisas jämförelse mellan direktvisande instrument och
analysteknikerna:

MAMA-UV
Impingerprovtagning med MAMA (metylaminometylantracen) reagens och
analys med LC-UV (vätskekromatografi-UV detektion). För MDI, TDI, HDI
m fl. högmolekylära isocyanater ("gamla metoden")

• DBA-UV
Impingerprovtagning med DBA (dibutylamin) reagens och analys med
LC-UV (vätskekromatografi-UV detektion).
För MDI, TDI m fl. högmolekylära isocyanater  ("nya metoden" med
"gammal detektion").

• DBA-LCMS
Impingerprovtagning med DBA (dibutylamin) reagens och analys med
LCMS (vätskekromatografi - masspektrometri).
För hög- och lågmolekylära isocyanater, ex metylisocyanat.  ("nya tekni-
ken").

• IsoLogger
Direktvisande filtertapeinstrument , IsoLogger ( Z Zellwegger Analytics,
MDA Scientific,Illinois, USA). Det instrument som använts var kalibrerat
för TDI. För avläsning av absoluta halter av andra isocyanater måste kalib-
rering för dessa genomföras. Detektionsgränsen för de flesta isocyanaterna
varierar mellan 0,5 och 2 ppb.

Jämförelse har genomförts vid kärnskjutning och avgjutning i ett större järn-
gjuteri och vid kokillgjutning i ett större aluminiumgjuteri. Fyra försöksserier,
omfattande tre korttidsprover och ett långtidsprov med fyra parallellprov in-
gick i mätprogrammet. Utvärdering genomfördes endast för MDI och FI , öv-
riga lågmolekylära isocyanater kan inte analyseras enbart med UV-teknik. Vid
kärntillverkning ses, avseende MDI, inte några större skillnader mellan de oli-
ka analysteknikerna. Motsvarande värden från IsoLoggern var något lägre. Vid
avgjutning konstaterades tendenser till lägre värden för DBA-LCMS samt nå-
got högre för IsoLoggern jämfört med UV-teknikerna. För FI sågs högre halter
för LCMS tekniken. Vid kokillgjutning konstaterades något högre halter för
LCMS, samma tendens sågs för FI. Skillnad kunde ej konstateras för MDI,
dock ses högre halter avseende FI då den nya DBA-LCMS tekniken användes.
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Tabell 3.      Provtagning och analys av isocyanater (MDI)- jämförelse mellan
           DBA-UV, MAMA-UV och DBA-LCMS samt direktvisande
           ISOLOGGER

MDI mg/m3

Prov nr DBA-UV MAMA-UV DBA-LCMS IsoLogger A

Kärntillverkning, Fe
1 0,002 0,002 0,003 0,0007
2 0,001 0,004 0,002 < 0,0001
3 0,001 0,004 0,002 0,0006
4 0,0004 0,014 0,001 0,0004
Avgjutning, Fe
5 0,001 < 0,0008 0,0006 0,002
6 0,0007 0,001 0,0001 0,003
7 < 0,0008 0,003 < 0,0007 -
8 0,0003 0,0006 0,0003 -
Kokillgjutning, Al
9 0,001 0,002 0,003 < 0,0001
10 0,002 0,003 0,003 0,0004
11 0,002 0,002 0,005 0,0005
12 0,001 0,001 0,003 0,0006

A = Instrumentet kalibrerat för TDI

Tabell 4. Provtagning och analys av isocyanater- jämförelse mellan DBA-
UV, MAMA-UV och DBA-LCMS samt direktvisande ISO-
LOGGER

FI, mg/m3Prov nr
DBA-UV MAMA-UV DBA-LCMS IsoLogger A

Kärntillverkning, Fe
1 < 0,0008 < 0,0008 < 0,001 0,0007
2 < 0,0008 < 0,0008 < 0,001 < 0,0001
3 < 0,0008 < 0,0008 < 0,001 0,0006
4 <0,0002 <0,0002 < 0,0003 0,0004
Avgjutning,
Fe
5 0,012 < 0,0008 0,02 0,002
6 0,009 < 0,0008 0,02 0,003
7 0,0008 < 0,0008 0,0006 -
8 <0,0002 <0,0002 0,001 -
Kokillgjutning, Al
9 0,007 0,003 0,017 < 0,0001
10 0,008 0,003 0,018 0,0004
11 0,007 0,001 0,015 0,0005
12 0,014 0,011 0,022 0,0006

A = Instrumentet kalibrerat för TDI
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Slutsats:

Metodjämförelse
MAMA- liksom DBA-tekniken kan användas vid kärnskjutning.
DBA- tekniken med masspektrometrisk utvärdering måste användas då binde-
medlen påverkas termiskt, t ex vid avgjutning eller uppslagning

Isologger
Instrumentet är känsligt för aerosoler och damm, vilket innebär att uppmätta
halter i dammiga och rökiga miljöer sannolikt är överskattningar av verkliga
isocyanathalter. För gjuterier innebär detta att mätvärden erhållna framför allt
vid avgjutning och uppslagning måste behandlas med stor försiktighet och hu-
vudsakligen användas som relativa halter eller som mått på variation av isocy-
anathalter i luft. Vid dammande arbetsmoment som vid avgjutning, uppslag-
ning och slipning kan Isologgern ge falska utslag, trots att det inte förekommer
isocyanater i arbetsmiljön.
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5.3 Allmänt

I bilagorna 2 - 11 redovisas enskilda mätvärden för samtliga provtagningsplat-
ser. I det följande har mätresultaten sammanställts med avseende på det form-
/kärntillverkningssystem som använts.

Totalt har 186 prover tagits i projektet. Av dessa har 171 varit i form av expo-
neringsmätningar/stationär provtagning vid en arbetsplats. Resterande 15 pro-
ver har tagits i form av extremprovtagning i avsikt att  undersöka om isocya-
nater över huvud taget bildas vid vissa processer. Gemensamt för dessa ex-
tremprovtagningar är att de utförts på platser där någon personal inte befinner
sig!!

I de redovisande diagrammen har genomgående följande gruppindelning av
mätresultaten gjorts:

- mindre än 20 % av takgränsvärdet
- mellan 20 % av takgränsvärdet och takgränsvärdet
- upp till 2 ggr takgränsvärdet
- mellan 2 till 10 ggr takgränsvärdet

5.4 Resol + Ester

Provtagning av isocyanater har utförts vid ett aluminiumgjuteri som gjuter i
sandformar bundna med Resol+ester bindemedel.

Följande arbetsmoment undersöktes:

 kärntillverkning
 avgjutning
 urslagning

Kvävehalten i det använda bindemedlet var 1,4  %.

Slutsats:

Inte vid någon av de nio mätpunkterna uppmättes några halter av metylisocya-
nat (MIC). Endast spår av isocyanatsyra (ICA) konstaterades vid tre provtag-
ningsplatser. Dessa tre provtagningsplatser visade på halter just överstigande
analysmetodens kvantifieringsgräns 1- 3 µg/m3 och ligger således långt under
gällande hygieniska takgränsvärden. Den högsta additiva effekten som kon-
staterades var endast 0,2!

I bilaga 2 visas en sammanställning av samtliga mätresultat tillsammans med
mer ingående uppgifter kring mätningarna.
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5.5 Furan med karbamid

Provtagning av metylisocyanat (MIC) och isocyanatsyra (ICA) har utförts vid
avgjutning med formsand innehållande furanhartser vid ett järngjuteri som
gjuter med mycket stora godsvikter. Totalt togs 19 prover.

Följande arbetsmoment undersöktes:

 avgjutning
 urslagning
 rensning

Kvävehalten i de använda bindemedlet var mellan 4 - 5,5  %.

Slutsats:

Metylisocyanat har inte detekterats vid någon mätpunkt. Detekterbara halter av
isocyanatsyra uppmättes. Halterna är låga eller mycket låga, understigande det
beräknade hygieniska takgränsvärdet i samtliga fall.

ICA = isocyanatsyra
Anm. Vid jämförelsen har takgränsvärdet använts

Bild 2 Resultat av isocyanatmätning vid järngjuteri som gjuter i furan-
bundna formar.
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I bilaga 3 visas en sammanställning av samtliga mätresultat tillsammans med
mer ingående uppgifter kring mätningarna.

Bild 3 Gjutning av järn i furanbundna formar.
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5.6 Skalsand

Provtagning av metylisocyanat (MIC) och isocyanatsyra (ICA) har utförts vid
avgjutning med stål i skalsandsformar. Totalt har 16 exponeringsprov tagits.

Följande arbetsmoment undersöktes:

 form- och kärntillverkning
 avgjutning
 urslagning
 rensning

Slutsats:

Metylisocyanat har inte detekterats vid någon mätpunkt. Detekterbara halter av
isocyanatsyra uppmättes. Endast i ett fall har isocyanatsyra över takgränsvär-
det konstaterats. I övriga prover understigs halva takgränsvärdet.

ICA = isocyanatsyra
Anm. Vid jämförelsen har takgränsvärdet använts

Bild 4 Resultat av isocyanatmätning vid stålgjuteri som gjuter i skal-
formar.

I bilaga 4 visas en sammanställning av samtliga mätresultat tillsammans med
mer ingående uppgifter kring mätningarna.
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Bild 5 Tillverkning av skalsandskärnor.

Bild 6 Gjutning av stål i skalsandsformar.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 21

5.7 Cold Box

Provtagning av isocyanater har utförts vid sammanlagt fem gjuterier som an-
vänder Cold Box-bindemedel. Tre som gjuter järn i sandformar och två som
gjuter aluminium i kokill. Vid ett av aluminiumgjuterierna sker även gjutning i
sandformar i liten skala. (Som bindemedel används här vattenglas + ester.
Kärnorna är av typen Cold Box) Totalt har 57 prover tagits

Följande arbetsmoment undersöktes:

 kärntillverkning
 rengöring av sandblandare
 kärnsättning
 svalning
 avgjutning
 urslagning

Slutsats:

Samtliga provtagningsplatser visade genomgående låga halter av isocyanater.
 De högsta isocyanathalterna uppmättes i samband med rengöring av sand-

blandaren. MDI-halten var här i närheten av det hygieniska takgränsvärdet.
Detta förhållande var känt sedan tidigare och operatören arbetar därför all-
tid med kolfiltermask!

 Den högsta additiva effekten 1,2 konstaterades vid blandarrengöringen
medan samtliga övriga låg under eller betydligt under 1.

 Monoisocyanaten isocyanatsyra uppmättes i några prover vid avgjutning,
avgjutningssträcka och i avsvalningszonen. De uppmätta halterna var dock
med något undantag låga.

 Vid kärntillverkningen var isocyanatnivåerna mycket låga
 Vid avgjutning/urslagning vid sandgjutning av Al med Cold Box-kärnor

kunde inga isocyanater detekteras (3 prover)
 Vid spilljärnsrakning (Fe), påminnande om manuell avgjutning , varierade

halterna av ICA mellan 20  och 80 % av det hygieniska gränsvärdet.
 Vid avsvalningsrummet i ett järngjuteri har höga halter av ICA uppmätts.

Normalt vistas ej operatörer här men underhålls- och servicepersonal
måste använda personlig skyddsutrustning.

 Vid kokillgjutning med Cold Box-kärnor tangerades hygieniska gränsvär-
det i något fall (additiv effekt 1). För övriga prover varierade den additiva
effekten mellan 0,2 och 0,6.

.
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ICA = isocyanatsyra
Anm. Vid jämförelsen har takgränsvärdet använts

Bild 7 Resultat av isocyanatmätning vid gjutning av järn vid använd-
ning av Cold Box-kärnor. Som formmaterial har råsand (bento-
nitbunden) samt kvävefritt furanbindemedel använts.

ICA = isocyanatsyra
FI = fenylisocyanat
Anm. Vid jämförelsen har takgränsvärdet använts
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I bilagorna  5 - 9 visas sammanställningar av samtliga mätresultat
tillsammans med mer ingående uppgifter kring mätningarna.

Bild 9 Tillverkning av Cold Box-kärnor

Bild 10 Rengöring av kärnsandsblandare.
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Bild 11 Kokillgjutning av aluminium med Cold Box-kärnor.

Bild 12 Gjutning av järn i furansandsformar (kvävefritt) med Cold Box-
kärnor.
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Bild 13 Urslagning av sandgjutet aluminiumgods med Cold Box-kärnor.
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5.8 Hot Box

Provtagning av metylisocyanat (MIC) och isocyanatsyra (ICA) har utförts
vid kokillgjutning med  Hot Box-kärnor vid två gjuterier som gjuter mäs-
sing i kokill.
Resultaten härstammar från mätningar vid sammanlagt 5 mättillfällen. Några
av mätningarna utfördes före det att analystekniken för isocyanatsyra var känd.
De mätningar som utförts under 1999 har emellertid inkluderat såväl metyliso-
cyanat som isocyanatsyra. Totalt har 60 prover tagits.

Kvävehalten i det vanligast förekommande Hot Box-bindemedlet för kokill-
gjutning av mässing var vid projektstarten ca 12  %

Slutsats:

Resultaten visar att det framför allt är vid avgjutning /svalning som isocyana-
ter avgår:
 genomgående bildas isocyanatsyra (ICA) i högre halter än metylisocyanat

(MIC).
 i flera prover uppmäts halter betydligt över takgränsvärdet för framför allt

ICA.
 mängden isocyanat är kraftigt beroende av bindemedlets kväveinnehåll

ICA = isocyanatsyra
MIC = metylisocyanat
Anm. Vid jämförelsen har takgränsvärdet använts

Bild 14 Resultat av isocyanatmätning vid tillverkning av Hot Box-
kärnor. Resultaten härstammar från 2 gjuterier och totalt 5
mättillfällen. Resultaten påverkas troligen i hög grad av emissio-
ner från intilliggande gjutstationer.

Hot Box - Kärntillverkning med tre 
olika bindemedelstyper. 

Totalt 17 prover.
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ICA = isocyanatsyra
MIC = metylisocyanat
Anm. Vid jämförelsen har takgränsvärdet använts

Bild 15 Resultat av isocyanatmätning vid kokillgjutning av mässing vid
användning av Hot Box-kärnor. Resultaten härstammar från 2
gjuterier och totalt 5 mättillfällen.

I bilagorna  10-11 visas sammanställningar av samtliga mätresultat tillsam-
mans med mer ingående uppgifter kring mätningarna.

I kapitel  5.10 visas resultat från försök att minska mängden isocyanater i ar-
betsmiljön i när Hot Box-bindemedel används.
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Bild 16 Tillverkning av Hot Box-kärnor

Bild 17 Kokillgjutning av mässing med Hot Box-kärnor
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5.9 Smältverk, ugnsisolering, rensning

5.9.1 Isocyanatförekomst vid tillsats av legeringsmetaller.

Misstankar om att isocyanatförekomst vid avgjutning i samband med tillsats
av legeringsmetaller har diskuterats. En tänkbar emissionskälla, som misstan-
karna riktats mot är lackerad kopparklipp som strålympas till smältan, eller
lackerad koppartråd som tillförs smältugnarna tillsammans med övriga råva-
ror. Lackerna som koppartråden är ytbelagd med består ofta av en isocyanat-
baserat lack. För att undersöka om isocyanater bildas vid tillsats av lackerad
koppar utfördes dels laboratorieförsök och dels provtagningar i gjuterimiljö.

Laboratorieförsök

Försök 1. Isocyanatprovtagning genomfördes under 5 min vid strålymp-
ning med lackerad kopparklipp till en gråjärnsstråle vid en tem-
peratur på 1400 0C.

Försök 2: Lackerad kopparklipp placerades i en ugn vid  en temperatur på
500 0C. Försöket utfördes under 15 min och under provtagnings-
tiden höjdes ugnstemperaturen successivt till 660 0C.

Resultat: Fullständig isocyanatanalys genomfördes. Samtliga halter vid
båda försöken, understeg analysmetodens kvantifieringsgräns.

Provtagning i gjuterimiljö

I samband med tillsats av lackerad koppartråd till elektriska högfrekvensugnar
i ett smältverk utfördes provtagning av monoisocyanater. Totalt sex stycken
provtagningar genomfördes under en period på sex timmar. Samtliga provtag-
ningstider var 15 min och proverna analyserades avseende isocyanatsyra och
metylisocyanat. Kopparinblandningen var 0,4 % i gråjärn.

I bilaga 7 visas sammanställningar av samtliga mätresultat tillsammans med
mer ingående uppgifter kring mätningarna.

Resultat: Halterna för metylisocyanat understeg analysmetodens kvantifie-
ringsgräns för samtliga sex prover. Beträffande isocyanatsyra
analyserades max 0,0033 mg/m3 i två prover, medan fyra prover
understiger analysmetodens kvantifieringsgräns.
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Slutsats:

Några belägg för att isocyanater eller monoisocyanater frigörs eller bildas i
större kvantiteter vid tillsats av isocyanatlackerade legeringsmetaller till smäl-
tan har inte konstaterats vid dessa provtagningar. Möjligen kan spår av isocya-
natsyra härstamma från lackerad koppartråd vid provtagning i smältverk.

Kopparinblandningen var 0,4 %,. Lufthastigheten runt smältugnarna bedöm-
des som forcerad.

5.9.2 Isolering av smältugnar för aluminium

Det är sedan förra året känt att exempelvis mineralull som uppvärms avger
metylisocyanat (troligen även isocyanatsyra). Orsaken är det karbamidharts
som används som bindemedel i ullen. Karbamidhalten i dessa bindemedel är
ungefär två gånger den som de kväverikaste Hot Box-hartserna innehåller.

Slutsats:

I vissa fall förekommer det att mineralull används för täckning av el-ugnar
nattetid för att minska energiförlusterna. Trots att några mätningar inte utförts
vid dessa moment visar övriga resultat i denna rapport att uppvärmning av mi-
neralull, i de fall den är bunden med karbamidhartser, skall undvikas i största
möjliga utsträckning.

I samband med detta har det diskuterats om de fibermaterial som används vid
isolering av smältugnar kan vara en källa till isocyanatexponering.

Tillsammans med ett pressgjuteri (aluminium) har kontakter tagits med deras
leverantör av dessa isolermaterial. Härvid framkom att materialen är av typen
non-woven. De innehåller därför inget bindemedel över huvud taget.

Slutsats:

Även om inte någon fullständig marknadsgenomgång gjorts kan det konstate-
ras att det finns isoleringsmaterial för ex. vis aluminiumugnar som inte inne-
håller några bindemedel. De kan därmed inte ge upphov till isocyanater.

5.9.3 Rensning av gjutgods

Vid tillverkningen av slip- och kapskivor används i vissa fall kväveinne-
hållande bindemedel. Vid användningen av slipskivorna genereras en hel del
värme vilket teoretiskt kan betyda att isocyanater kan skapas om de innehåller
kväve.

För att försöka få en uppfattning om slipskivornas bindemedel kväve och där-
med avger isocyanater vid slipningsarbete, utfördes sammanlagt tre isocyanat-
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provtagningar avseende monoisocyanater vid rensboxar i samband med rens-
ningsarbete på två olika gjuterier.

Följande slipskivor användes vid mätningarna:

Leverantör Beteckning
SlipNaxos  AB Slipskiva Naxolit HB

Slipskål
Slipskål typ SRS Stål

Tyrolite Nordic AB Kapskiva Secure 41 F
Kapskiva Secur Extra
Sliptoppar

Skivorna är bundna med fenoplast som är härdad med hexametylentetramin
(jmf. skalsand). Huvuddelen av kvävet förväntas avgå i form av ammoniak vid
härdningen av bindemedlen. Några analyser om av eventuella kväverester i de
använda bindemedlen har inte utförts.

Slutsats:

Vid samtliga tre provtagningar understeg halterna analysmetodens kvantifie-
ringsgräns för metylisocyanat, medan låga halter isocyanatsyra uppmättes i två
fall, 0,006 mg/m3 resp. 0,008 mg/m3. Resultatet från den tredje provtagningen
understeg kvantifieringsgränsen för isocyanatsyra.

 Resultaten ger ingen klar uppfattning om att slipskivor avger monoisocyanater
vid rensningsarbete. Vid de provtagningar där isocyanatsyra uppmättes fanns
även andra emissionskällor i närheten, som verksamt bidrog med isocyanatsy-
ra!

I bilagorna 3 och 4 visas sammanställningar av samtliga mätresultat tillsam-
mans med mer ingående uppgifter kring mätningarna

Bild 18    Rensning av gjutgods.
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5.9.4 Smältning av återgångsmaterial

Återgångsmaterial ingår som ett normalt chargematerial i alla gjuterier. I regel
är återgången blästrad/rengjord och de flesta sandrester är därmed avlägsnade.

Det kan emellertid inte helt undvikas att mindre mängder kärnsand fortfarande
sitter kvar på godset och hamnar i ugnen.

En mätning har utförts vid ett aluminiumgjuteri där chargen vid detta tillfälle
bestod av 100 % återgångsmaterial. Små mängder av kärnrester kunde ses på
visst återgångsmaterial (Cold Box-kärnor). Mätningen utfördes som expone-
ringsmätning på smältverksoperatören.

Slutsats:

Några spår av isocyanater i arbetsmiljön kunde inte konstateras vid smältning
av en charge med 100 % återgång i form av aluminium.

I bilaga 8 visas sammanställningar av samtliga mätresultat tillsammans med
mer ingående uppgifter kring mätningarna

Bild 19 Smältning av återgångsmaterial i ett aluminiumgjuteri.
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5.10 Inledande försök att minska förekomsten av isocyanater i arbetsmiljön vid kokillgjutning av
mässing med Hot Box-kärnor

5.10.1 Kapsling av bingar för förvaring av gjutna detaljer.

Mätningar av bakgrundsnivåerna vid ett gjuteri visade förvånande resultat.
Isocyanatsyrahalten var här över takgränsvärdet.

Vid en genomgång av tänkbara emissionskällor framkom att godset som läm-
nade en robotcell fortfarande var varmt och att det fanns kärnrester kvar i de-
taljerna. Godset förvarades öppet i en mindre stålbinge i direkt anslutning till
robotcellen. I cellen utfördes automatiskt såväl gjutning, urplockning, kärn-
urslagning samt viss bearbetning.

I ett försök att reducera isocyanathalterna gjordes en inkapsling av stålbingen
och kapslingen anslöts till utsug.

Bilderna 20 och 21 visar utseendet före och efter åtgärden. Resultaten visas i
tabell 5.

Tabell 5. Exponeringsmätningar före och efter kapsling av förvaringsbinge
för gjutna detaljer.

Isocyanathalter, mg/m3

ICA MIC
Före inkapsling 0,058 0,029
Efter inkapsling 0,018 0,002

ICA = isocyanatsyra
MIC = metylisocyanat

Slutsats:

Resultaten visar att bildade isocyanatemissioner effektivt kan elimineras ge-
nom inkapsling och anslutning till utsug. Det är viktigt att fånga isocyanaterna
vid källan eftersom de annars kan sprida sig i hela gjuteriet och orsaka expone-
ring hos personal som befinner sig långt från källan.

I bilaga 11 visas sammanställningar av samtliga mätresultat tillsammans med
mer ingående uppgifter kring mätningarna
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Bild 20 Förvaringsbinge före kapsling.

Bild 21 Förvaringsbinge efter åtgärd.
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5.10.2 Modifiering av bindemedlet.

Erfarenheterna från de två senaste årens arbete visar att kvävehalten i binde-
medlen är den direkta orsaken till att isocyanater bildas. Det absolut effekti-
vaste åtgärden är därför att använda ett bindemedel där kvävekällan (karbami-
den) tagits bort.
Av produktionstekniska skäl är det emellertid inte helt enkelt att göra detta
även om kvävefria Hot Box-hartser finns på marknaden. Nackdelen med lägre
karbamidhalt är dels att risken för att exponeringen för formaldehyd ökar och
dels att kärnan efter gjutningen blir mycket svår att avlägsna från gjutgodset.
Det senare beroende på:

 den låga avgjutningstemperaturen för mässing
 de ofta trånga kanaler i det aktuella gjutgodset
 mycket höga krav på renhet hos godset efter kärnurslagningen

Arbete pågår hos bindemedelstillverkare att försöka lösa problemen. Under
projektets gång har ett nytt bindemedel tagits fram där kvävehalten sänkts
dramatiskt och där inledande försök i produktionsskala givit relativt goda re-
sultat.

Slutsats:

Inom projektets ram har mätningar utförts med tre olika hartser men kväve-
halter varierande från 17,5 till 4 %. Resultaten visar inte på någon större skill-
nad vid själva kärntillverkningen (här är det genomgående låg isocyanatav-
gång). Vid avgjutningen fås en dramatisk skillnad vad gäller metylisocyanat
(MIC).

Lägre kvävehalt i bindemedlet  eliminerar i stort sett MIC-bildningen!!

För isocyanatsyran har emellertid inte samma markanta skillnad kunnat kon-
stateras. Orsaken till detta har ännu inte fastställts.

Tabell 6 Resultat av emissionsmätningar vid användning av Hot Box-
bindemedel, med olika kvävehalter, vid kokillgjutning av mäs-
sing.

Kvävehalt Isocyanathalter, mg/m3

ICA MIC
17,5 i.a ~ 0,100
11,3 i.a ~ 0,050

4 0,013 - 0,190 < 0,002 - 0,006
ICA = isocyanatsyra
MIC = metylisocyanat
i.a = inte analyserat på grund av att analystekniken inte fanns vid
tidpunkten för proven. I bilaga 10 visas sammanställningar av
samtliga mätresultat tillsammans med mer ingående uppgifter
kring mätningarna
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6  DISKUSSION

Exponeringsmätningar avseende låg (ICA, MIC, EIC, PIC , BIC, FI) -samt
högmolekylära isocyanater (MDI, TDI, HDI), motsvarande aminer och ami-
noisocyanater har genomförts vid sand- och kokillgjuterier där bindemedels-
teknikerna Cold Box, Hot Box, furan, skalsand och resol+ester användes. Så-
väl mässing-, aluminium-, järn- och stålgjuterier ingick i undersökningen.

 Halter över det hygieniska takgränsvärdet av framför allt  isocyanatsyra och
metylisocyanat uppmättes vid kokillgjuterier som använde Hot Box-kärnor.

 Vid kokillgjutning med Cold Box-kärnor konstaterades halter över det hy-
gieniska gränsvärdet då s.k. additiv effekt beräknades för ett flertal analyse-
rade isocyanater dvs. flera isocyanater läggs samman.

 Rengöring av blandarutrustningar för produktion av Cold Box-kärnor är ett
arbetsmoment som uppvisar  höga halter av MDI.

 Mässing-, aluminium-, järn- och stålgjuterier finns representerade i under-
sökningen.

  Samtliga kväveinnehållande  kärn- och formbindemedel som användes i
svensk gjuteriindustri finns representerade.

 Sand- och kokillgjutning har undersökts
 Arbetsmomenten: kärntillverkning, avgjutning, kokillgjutning, uppslagning

samt rengöring av blandare finns med.

Kvalitativt ses samma exponeringsmönster som kunde konstateras vid tidigare
genomförda pågjutningsförsök (16).

Provtagning har utförts som exponeringsmätningar med provtagningstid på 15
minuter, ofta ett flertal prov för varje arbetsmoment. Enskilda mätvärden har i
första hand jämförts med takgränsvärden och då halter av olika isocyanater
detekterats i samma prov har additiv effekt beräknats. Additiv effekt är  sum-
man av kvoterna mellan halt i luften och hygieniskt gränsvärde.

 Den additiva effekten skall vara mindre än 1 för att gränsvärdet skall vara
underskridet. Additiv effekt beräknas då ämnen antas ha samma effekt på or-
gan eller funktion, för isocyanater är detta luftvägarna. Vid beräkning av addi-
tiv effekt har även  inkluderats isocyanatsyra. Denna förening liksom övriga
isocyanater innehåller en eller flera isocyanatgrupper vilka allmänt anses vara
den reaktiva och hälsovådliga funktionella gruppen i de olika isocyanaterna.

Mätdata från en stationär provtagning vid en kontinuerlig process, eller en
personburen provtagning på en maskinoperatör, kan resultera i variationer, då
mätresultat från olika provtagningstillfällen jämförs.
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Variationerna kan vara systematiska, eller påverka halten av  luftförorening
slumpmässigt. Till exempel kan variationer i utgångsmaterial, processinställ-
ningar, produktionsintensitet, föroreningar, individuella faktorer, klimatför-
hållanden, ventilationsförhållanden samt provtagnings- och analysfel påverka
ett enskilt mätresultat.

Provtagnings- och analysfel av systematisk typ undviks genom att kalibrerad
provtagningsutrustning används och analysfel kan begränsas av, att anlitade
laboratorier använder standardiserade analysmetoder

För korrektion av de slumpmässiga provtagnings- och analysfelen kan statis-
tisk teknik användas, allmän kunskap om dessa fel vid provtagning innebär en
variationskoefficient (CV) på mellan 10-15 %.

Urvalsfel av systematisk typ kan man minimera genom en noggrann analys av
de faktorer som påverkar driftsförhållandena vid mättillfället och välja att
genomföra mätningen under förhållanden som speglar de "verkliga" produk-
tionsbetingelserna. De faktorer, som ändå kan påverka halten av luftförore-
ningar vid mättillfället, registreras, för att sedan användas vid bedömningen
om mätningarna är representativa.

Urvalsfel av slumpmässig typ undviks, genom att olika utvärderingstekniker
används, där man tar hänsyn till den slumpmässiga variationen över tid. Ex-
empel på sådan teknik är att använda sig av en s.k. aktionsnivå, där man via
data från ett enda mättillfälle och kunskaper om tidsmässiga variationer av
lufthalter försöker bestämma om gränsvärdet underskrids under de flesta av
årets arbetsdagar. Denna teknik har använts vid utvärdering av mätresultat i
denna studie och satts till 20% av det hygieniska gränsvärdet.
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7  REKOMMENDATIONER VID PLANERING AV ARBETSPLATSMÄTNING-
AR

Vid kontrollmätningar av isocyanat i arbetsmiljön bör man koncentrera
sig på att mäta Isocyanatsyra (ICA) och Metylisocyanat (MIC) när kvä-
veinnehållande form-/kärnbindemedel används. I fallen med Cold Box-
bindemedel bör analyslaboratoriet söka efter såväl alifatiska som aroma-
tiska isocyanater.

Nedanstående  förslag till kontrollprogram kan  användas som vägled-
ning vid planering av isocyanatmätningar i arbetsmiljön.

Det bör noteras att när det gäller val av analysmetod för isocyanaterna
gäller generellt att när bindemedlen kommer i kontakt med värme (> 150
oC) ex. vid avgjutning eller tillverkning av Hot Box eller skalkärnor bör
man välja den nyutvecklade DBA-metoden.

För mätningar i kärnmakeriet/övrig kärnhantering när Cold Box-
metoden används kan även den äldre analysmetoden (MAMA) använ-
das. I framtiden är det emellertid vår bedömning att man generellt vid
arbetsplatsmätningar kommer att använda DBA-metotsen.

En viktig iakttagelse är dock att prover som tagits historiskt vid kärntill-
verkning med Cold Box-metoden även framgent kan användas som refe-
renser. Däremot skall historiska värden användas med stor försiktighet
så snart bindemedlen utsatts för värme dvs. inte härrör från avgjutning
eller uppslagning.

Tabell 7 Förslag till mätprogram för kontroll av isocyanater i ar-
betsmiljön.

Bindemedel Mätplats Mätmetod
Cold Box Kärnmakeri

Avgjutning
Uppslagning

DBA1)

DBA
DBA

Hot Box
Skalsand

Kärntillverkning
Avgjutning
Uppslagning

DBA
DBA
DBA

Karbamid furan
Resol + Ester

Avgjutning
Uppslagning

DBA
DBA

1) Tidigare utförda mätningar med MAMA-metoden kan
här användas som jämförelse eftersom den fungerar bra så
länge som ingen värmepåverkan har skett på bindemedlen.
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Dessa rekommendationer baseras på den erfarenhet som finns i dagsläget. Ut-
vecklingen kring provtagning och analysering av isocyanat är dock mycket
snabb varför rön kan framkomma som medför att rekommendationerna kan
komma att omformuleras.
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BILAGA 2

ISOCYANATMÄTNINGAR VID ALUMINIUMGJUTERI SOM GJUTER I
SANDFORMAR BUNDNA MED BINDEMEDEL AV TYPEN RESOL+ESTER.

Sammanfattning

Provtagning av isocyanater vid kärntillverkning, avgjutning och urslagning har
utförts vid ett aluminiumgjuteri som gjuter i sandformar bundna med
Resol+Ester-bindemedel.

Inte vid någon av de nio mätpunkterna uppmättes några halter av
metylisocyanat (MIC). Endast spår av isocyanatsyra (ICA) konstaterades vid
tre provtagningsplatser. Dessa tre provtagningsplatser visade på halter just
överstigande analysmetodens kvantifieringsgräns 1- 3 µg/m3 och ligger
således långt under gällande hygieniska takgränsvärden.

Produktion

Vid gjuteriet tillverkas i första hand gjuteridetaljer i aluminium till
fordonsindustrin.

De bindemedel som användes var av typen Resol+ester och levererades av
Karlebo Gjuteriteknik AB. Bindemedlet bestod av ett harts med beteckning
TPA-75 innehållande, enligt varuinformationsblad, 0,2- 1,0 % formaldehyd,
1,0- 2,0 % kaliumhydroxid och 0,2- 1,0 % fenol med härdare ACE 1535.
Härdaren bestod av en org. ester innehållande 4,4- isopropylidendifenol 3,0-
5,0 %.

Det totala kväveinnehållet uppgavs vara 1,4 %

Bindemedelsinblandningen var 1,2 % i Brogårdssand.

Avgjutningstemperaturen var 720 0C.

Väderobservationer

Vid provtagningstillfället var det något grådisigt väder med svagt västliga
vindar. Temperaturen var cirka 2-5  0C.
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Provtagning

Provtagning utfördes personburet, samt någon enstaka stationär provtagning
med impingerflaskor i första hand vid  avgjutning, men även vid uppslagning.

Provtagningsplatser
Tabell 1

Prov nr Provtagningsplats/produktion
1 Avgjutning  av totalt 7 detaljer
2 Provtagning längs line omedelbart efter

avgjutning.
3 Vid gjutlinje under avsvalningen
4 Urslagning av totalt 3 formar
5 Som  prov 4
6 Urslagning invändigt av detaljer efter

formurslagningen i sidolokal, stationär
provtagning.

7 Bakgrundsnivå vid gjutline före avgjutning
8 Avgjutning som prov 1
9 Som prov 2

Resultat
Tabell 2 Exponeringsmätningar, personburen och stationär provtagning,

specifika analyser 991109.

Prov nr Provtagn.
 tid

Provtagningsplats ICA
mg/m3

MIC
mg/m3

Additiv
effekt

Avgjutning/svalning
1 10.18-10.30 Avgjutning < 0,0015 < 0,001 < 0,1
2 10.30-10.45 Efter avgjutning, stationär 0,0011 < 0,001 < 0,1
3 11.10-11.25 Vid avsvalningszon, stationär 0,002 < 0,001 0,2
5 12.40-13.01 Som prov 3 < 0,001 < 0,001 < 0,1
8 14.05-14.16 Som prov 1 0,0027 < 0,001 0,2
9 14.17-14.32 Som prov 2 < 0,0013 < 0,001 < 0,1

Urslagning
4 11.30-11.54 Urslagning < 0,001 < 0,001 < 0,1
6 13.30-13.45 Urslagningsplats inv. kärnor, stationär < 0,0013 < 0,001 < 0,1
Bakgrundsnivå
7 13.50-14.05 Bakgrundsnivå före avgjutn. stationär < 0,0013 < 0,001 < 0,1

Hyg.
gränsvärde

 5 min. Beräknat takgränsvärde 0,018 0,024

ICA: Isocyanatsyra
MIC: Metylisocyanat
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Diskussion

Påvisbara men låga isocyanathalter i form av isocyanatsyra har endast
påträffats vid någon enstaka provtagning!



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 46 - BILAGA 3

BILAGA 3

ISOCYANATMÄTNINGAR VID JÄRNGJUTERI SOM GJUTER I
FURANFORMAR

Sammanfattning

Provtagning av metylisocyanat (MIC) och isocyanatsyra (ICA) har utförts vid
avgjutning med formsand innehållande furanhartser vid ett järngjuteri som
gjuter med mycket stora godsvikter.

Metylisocyanat har inte detekterats vid någon mätpunkt. Detekterbara halter av
isocyanatsyra uppmättes. Halterna är låga eller mycket låga, understigande det
beräknade hygieniska takgränsvärdet  för isocyanater. Halterna stiger något
när portarna är stängda, samt i den del av lokalen (F3) där turbulenta
luftströmmar förekommer.

Produktion

Vid gjuteriet tillverkas upp till 40 ton stora detaljer i gråjärn. De bindemedel
som användes var furanhartser som blandas i sanden i  en sandblandare. Vid
provtagningstillfället användes Dynoform L-349-EMP från Dyno och Beranol
KW 250 från Kernfest-Webac. Till formarna i hall i F4 användes Dynoform
innehållande 8,6 % karbamid, medan Furanbindemedel Beranol KW 250
innehållande < 5,5 % fri kväve användes i hall F3.

Blackning förekom och torkningen påskyndades med hjälp av att varmluft
tillfördes genom formen med en ingående lufttemperatur på cirka 200 0C.

Avgjutning sker såväl i stora hallen (F3) som i den mindre (F4)

I gjuthallen F3 gjuts stora detaljer, upptill 40 t. Vid provtagningstillfället
vägde den största cirka 13 ton.

Avgjutningstemperaturen varierade mellan 1320 0C - 1380 0C.

Ventilation och väderobservationer

På grund av de utrymmeskrävande detaljerna som gjuts är det svårt att
eliminationstekniskt försöka ventilera bort rökgaser i samband med
avgjutning. Företaget har installerat och byggt ut befintligt ventilationssystem.
Under sommarhalvåret är dessutom portarna regelbundet öppna och så är fallet
även vintertid i samband med avgjutningarna. Vid provtagningstillfället var
det under första provtagningsdagen solsken med byiga västliga vindar med
vindhastigheter på cirka 2,5 m/s. Temperaturen var cirka 20 0C.
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Under den andra provtagningsdagen var det molnigt väder med västliga
vindar, vindhastigheten < 0,5 m/s och lufttemperaturen mitt på dagen 17 0C.

Provtagning

Provtagning utfördes personburet med impingerflaskor i första hand vid
avgjutning, men även vid uppslagning. Då den reella avgjutningstiden i
allmänhet var betydligt kortare än 15 min, innebar detta att provtagningen
fortsatte vid den position som avgjutaren var placerad under avgjutningen tills
dess provtagningen upphörde efter 15 min, trots att avgjutaren hade lämnat
närområdet.

Ett personburet kontrollprov togs även vid rensning av gods.

Ett par stationära ”extremprov” togs i utgående varmluft från blacktorkningen
och ett prov i omedelbar anslutning till formsanden vid uppslagning.
Provtagning utfördes även i den större gjuthallen en period efter avgjutning för
att försöka få en uppfattning om isocyanater finns kvar i exponeringsluften.
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Resultat

Tabell 1 Exponeringsmätningar, 990601-02

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagn.
tid

ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

Additiv
effekt

Avgjutning
1 Avgjutning, 10 t - 10 min, avgjutningsramp

F4, öppna portar
16.25-16.40 0,007 < 0,001 0,4

2 Avgjutning, 10 t- 10 min, golvnivå F4, öppna
portar

16.25-16.40 0,006 < 0,001 0,3

3 Avgjutning, 5 t- 5 min, avgjutningsramp F4,
stängd port

21.20-21.35 0,012 < 0,001 0,7

4 Avgjutning, 4,3 t- 5 min, gången intill
flaskorna F3, stängd port

21.25-21.40 0,015 < 0,001 0,8

10 Avgjutning av 2 detaljer - 10 t, F3, golvnivå 11.00-11.15 0,003 <0,001 0,2
11 Avgjutning F3 vid sandblandaren (ej i drift) 11.00-11.15 0,004 < 0,001 0,2
12 Avgjutning av 2 detaljer- 5 + 13 t, F3 vid

”skrotgården”, rökigt
12.10-12.25 0,011 < 0,001 0,6

13 Avgjutning intill flaskor, rökigt 12.10-12.25 0,010 < 0,001 0,6
14 Avgjutning 2 kokiller- 2* 4 t, golvnivå F4,

öppna portar
18.10-18.25 0,003 < 0,001 0,2

15 Avgjutning, avgjutningsramp, avgjutningstid
7 min, F4, se prov 14

18.10-18.25 0,012 < 0,001 0,7

16 Avgjutning F3,  6,3 t, golvnivå norra delen 18.30-18.45 0,002 < 0,001 0,1
17 Avgjutning F3, 6,3 t, golvnivå intill flaskan 18.30-18.45 0,003 < 0,001 0,2
20 Avgjutning F3, 9,5 t, golvnivå med pågjutna

flaskor, stängda portar
20.50-21.05 0,011 < 0,001 0,6

21 Avgjutning F3, golvnivå m. avgjutning och
sandblandare, se  prov 20

20.50-21.05 0,005 < 0,001 0,3

Uppslagning
5 Uppslagning av 2 detaljer (F4) 22.35-22.50 0,001 < 0,001 < 0,1
6 Uppslagning av 2 detaljer ( F4) 23.25-23.41 < 000,1 < 0,001 < 0,1
8 Uppslagning 7 t,  (F3) utomhus under tak 09.20-09.35 <0,001 < 0,001 < 0,1

Rensning
7 Rensning av detalj från F4 08.45-09.00 < 000,1 < 0,001 < 0,1

Allmännivå
19 Gjuthallen F3, 75 min sedan föreg.

avgjutning, golvnivå
19.45-20.00 0,001 < 0,001 < 0,1

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.

          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat
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Tabell 2 Extremprovtagning
(Ingen personal vistas här)

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagn.
tid

ICA
mg/m3

MIC
mg/m3

9 Uppslagning F3, extremprov över urslagen kärna 09.20-09.35 0,002 < 0,001
18 Blacktorkning F4 vid luftens utlopp från kokillen 19.20-19.35 0,17 < 0,001

Diskussion

Inte vid någon mätpunkt har metylisocyanat detekterats. Det gäller även de två
provtagningsplatser där extremprovtagning utfördes, dvs. i
blacktorkningsluften och alldeles intill formsanden vid uppslaget.

Beträffande metylisocyanatens släkting isocyanatsyra, där metylgruppen
ersatts av en enkel vätemolekyl, så förekommer påvisbara halter om än låga.
Vid jämförelse med det beräknade hygieniska takgränsvärdet på 0,018 mg/m3,
så underskrids detta med bred marginal!

Den högsta halten förekommer i extremprovet i luften från blacktorkningen.
Här vistas ingen personal!

Man kan vidare notera att halten isocyanatsyra är minst dubbel så hög då
portarna är stängda och att ”syran” avklingar förhållandevis snabbt och ligger
på detektionsgränsnivå 75 min efter senaste avgjutning.
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BILAGA 4

ISOCYANATMÄTNINGAR VID STÅLGJUTERI SOM GJUTER I
SKALFORMAR

Sammanfattning

Provtagning av metylisocyanat (MIC) och isocyanatsyra (ICA) har utförts vid
avgjutning med stål i skalsandsformar.

Metylisocyanat har inte detekterats vid någon mätpunkt. Detekterbara halter av
isocyanatsyra uppmättes. Halterna är genomgående låga eller mycket låga,
understigande det beräknade hygieniska takgränsvärdet  för isocyanater.
Endast i ett fall har isocyanathalter över gränsvärdet konstaterats.

Produktion

Vid gjuteriet tillverkas i första hand detaljer i stål och rostfritt.

Den skalsand som användes hade beteckningen SP 15- 4045G, SP 15- 4045
innehållande fenolharts. Leverantör är Askania. Vidare användes ett skallim,
från Intermin AB, för att limma ihop skal. Limmet innehåller
fenolformaldehyd. Kväveinnehållet i både skalsandsbindemedel och skallim
utgjordes av en amin, hexametylentetramin.

Tillverkning:

Kärnskjutmaskiner
Vid K4 tillverkades en liten cirkulär kärna: 3 st./skott, cirka 45
kärnor/mätning. Kärnvikt 0,1 kg.

Vid K7 tillverkades 2 kärnor/skott, totalt cirka 30 kärnor/mätning. Kärnvikt
0,45 kg.

Vid K5 tillverkades totalt 8 kärnpaket/mätning. Kärnvikt 1,5 kg/3 st.

Skalmaskiner
Skalmaskin S2 tillverkades totalt 7 formar/mätning. Vikt 24 kg.

Skalmaskin S4 tillverkades totalt 7 formar/mätning. Vikt 6-7 kg resp. 7,5 kg

Skalmaskin S5 tillverkades totalt 7 skal/mätning. Vikt 32 kg.

Skalmaskin S7, robot, 8 formar/mätning á 20 kg
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Avgjutning
Prov 7: 27 st. formar totalt 1800 kg stål

Prov 9: se föreg.

Prov 10: se föreg.

Prov 14: 110 formar totalt 1800 kg stål (23 min)

Avgjutningstemperaturen var 1550 0C

Väderobservationer

Vid provtagningstillfället var det under båda provtagningsdagarna solsken med
byiga västliga vindar med vindhastigheter på cirka 2-5  m/s. Temperaturen var
cirka 20 0C.

Provtagning

Provtagning utfördes personburet med impingerflaskor vid kärn-,
skaltillverkning och avgjutning. Ett personburet kontrollprov togs även vid
rensning i rensbox.

Ett par stationära ”extremprov” togs, dels över urslagningen i ett slutet rum där
ingen normalt vistades och dels över ett nytillverkat skal. Stationär
provtagning utfördes även allmänt i lokalerna för att få en uppfattning om
bakgrundshalterna.
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Resultat

Tabell 1 Exponeringsmätningar, 990623-24

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagn.
- tid

ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

Additiv
effekt

Form-/kärntillverkning
1 Kärnmaskin K7, T: 170-175 0C 11.15-11.30 0,003 < 0,001 0,7
2 Kärnmaskin K4, T: 175 0C 11.15-11.30 0,021 < 0,001 1,2
3 Skalmaskin S4, T: 300 0C 11.45-12.00 0,004 < 0,001 0,2
4 Skalmaskin S2, T: 300 0C 11.45-12.00 0,005 < 0,001 0,3
5 Kärnmaskin K 4 13.40-13.55 0,001 < 0,001 < 0,1
6 Skalmaskin S5 13.40-13.55 0,007 < 0,001 0,4

11 Kärnmaskin K5 07.40-07.55 0,003 < 0,001 0,2
12 Kärnmaskin K4 07.40-07.55 0,014 < 0,001 0,8
15 Skalm. S7, robot, 8 formar á 20 kg 10.15-10.30 0,005 < 0,001 0,3
17 Kärnmaskin K5 som prov 11 11.00-11.15 0,003 < 0,001 0,2

Avgjutning
7 Avgjutning, 27 formar/1,8 t, T: 1500 0C 14.50-15.05 0,004 < 0,001 0,2
9 Avgjutning som prov 7, motstående sida 17.05-17.20 < 0,001 < 0,001 < 0,1

10 Avgjutning som prov 7 06.50-07.00 0,004 < 0,001 0,2
14 Avgjutning, 110 formar 08.57-09.20 0,003 < 0,001 0,2

Bakgrundsnivå
18 Allmänt i lokalen 11.00-11.15 0,003 < 0,001 0,2

Övrigt
16 Rensning 10.15-10.20 0,008 < 0,003 0,4

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.
          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat

.

Tabell 2 Extremprovtagning

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagningst
id

ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

8 Urslagning, extremprov i slutet rum 16.00-16.15 0,005 < 0,001
13 Extremprov över färdigt skal, T: 300 0C 08.10-08.20 0,072    0,036

Diskussion
Inte vid någon arbetsplats detekterades metylisocyanat. Det gäller även den
provtagningsplats där extremprovtagning utfördes vid urslagning i ett slutet
utrymme. En låg halt metylisocyanat uppmättes, i extremprovet, alldeles intill
ett nytillverkat skal. Impingerflaskan hölls då så nära skalet som möjligt under
15 min

Beträffande metylisocyanatens släkting isocyanatsyra, där metylgruppen
ersatts av en enkel vätemolekyl, så förekom påvisbara halter om än låga
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nivåer. Vid jämförelse med det beräknade hygieniska takgränsvärdet på 0,018
mg/m3, så underskrids i stort sett samtliga prov med god marginal! Några
provresultat vid kärnskjutmaskin 4  tangerade emellertid takgränsvärdet! Om
detta var en ren tillfällighet eller om det finns andra förklaringar kan avvaktas
med, tills erfarenheterna är större!

Den högsta halten isocyanatsyra förekom i extremprovet från ett nytillverkat
skal dvs. samma förhållande som för metylisocyanat.
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BILAGA 5

ISOCYANATMÄTNINGAR VID JÄRNGJUTERI SOM GJUTER I
RÅSANDSFORMAR MED COLD BOX-KÄRNOR

Sammanfattning

Provtagning av isocyanater vid kärntillverkning, avgjutning och urslagning har
utförts vid ett större järngjuteri som gjuter i råsandsformar (bentonitbunden
sand) med kärnor tillverkade med Cold Box-metoden.

Vid samtliga provtagningsplatser uppmättes genomgående låga halter av
isocyanater. De högsta isocyanathalterna uppmättes i samband med rengöring
av sandblandaren nattetid. MDI- halten var här i närheten av det hygieniska
takgränsvärdet. Detta förhållande var känt sedan tidigare och operatören
arbetar därför alltid med kolfiltermask!

Övriga isocyanathalter var genomgående låga, monoisocyanaten isocyanatsyra
uppmättes dock i några prover längs avgjutningssträckan, avsvalningszon och
i handformningsgjuteriet.

Produktion

Vid gjuteriet produceras i huvudsak detaljer i segjärn och gråjärn i första hand
till fordonsindustrin.

De bindemedel som används är Cold Box-bindemedel levererade av:

G o L Beijer Industri AB
Harts SAR 1
Aktivator  SAR 2

Kernfest Webac AB
Harts Isocure 355
Aktivator Isocure 655

Genomsnittlig tillsats är 0,65 % av resp. komponent. Som katalysator används
Dimetyletylamin (DMEA)

Provtagning utfördes vid kärnskjutmaskiner med följande beteckning:

• H för tillverkning av kärna med kärnvikt 0,5 kg.

• C 1 för tillverkning av stora kärnor. Parallellprovtagning med YMK,
Örebro.

• C 2 för tillverkning och kärnlimning stora kärnor.
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Vidare utfördes isocyanatprovtagning vid brättblåsning, längs
avgjutningssträckan,  avsvalningszon och urslagning vid bläster.
Sandberedning, rengöring av sandblandare och avgjutning, uppslagning i
handformningsgjuteriet var andra provtagningsplatser.

Väderobservationer

Under provtagningsdagarna var det omväxlande molnighet och uppehåll.
Vindarna var svagt sydvästliga. Temperaturen varierade mellan 4 och 8 0C.

Provtagning

Provtagning utfördes personburet med impingerflaskor i första hand vid
kärntillverkning, avgjutning och uppslagning.
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Resultat

Tabell 1 Exponeringsmätningar, personburen och stationär provtagning,
specifika analyser 991025-26

Prov
nr.

Luftvol.
liter

Provtagningsplats ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

FI
mg/m3

MDI
mg/m3

MDA
mg/m3

Additiv
effekt

Kärntillverkning
1 10 Kärntillverkning H <0,002 <0,001 0,001 0,001 0,001 < 0,1
2 15 Kärntillverkning C 1 stat. <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1

17 15 Kärntillverkning, C 2 <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1
19 19 samman som prov 17 <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1
20 13,5 samman som prov 2 <0,002 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1

Avgjutning/uppslagning
5 15 Avgjutning 0,002 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,1
6 15 Provtagare vid avgjutning 0,002 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,1
7 15 Operatör, svalning <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,1
8 16,5 Svalzon, Godssvalning,

stationär
0,001 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 < 0,1

10 15 Spilljärnsrakning 0,014 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,001 0,8
22 15 samman som prov 10

 (stopp e. halva tid.)
0,003 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,2

23 18 Urslagning framför
bläster

<0,001 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 < 0,1

25 15 samman som prov 6 <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1
26 15 samman som prov 23 <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1

Övrigt
9 12 Sandberedning, operatör <0,002 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0007 < 0,1

11 7,2 Brättblåsning 0,004 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,2
13 9,8 Rengöring av blandare 0,006 <0,001 0,003 0,083 <0,0009 1,2
14 11,7 samma som prov 13 <0,002 <0,0009 <0,0009 0,010 <0,0007 0,1
18 15 Brättblåsning 0,002 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,1
24 15 Sandberedning, op-hytt <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.
          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat
FI Fenylisocyanat
MDI Metylenbisfenylisocyanat
            Aminer
MDA Metylenbisfenylamin

Anm.: Prov nr 3, 4 och 15 är tagna på ett annat gjuteri. Dessa redovisas
i bilaga 6  "Isocyanatmätningar vid litet järngjuteri som gjuter i
furanbundna formar med Cold Box-kärnor"
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Provtagningsplatser, screeningsanalyser

Tabell 2

Prov nr Provtagningsplats Provtagnings
tid

Provtagn.
volym,
 liter

12 Avsvalningslinjen, Svalsträcka
- formsvalning
Ingen personal vistas normalt
här!

19.25-19.40 15

16 Avgjutningssträcka,
Spilljärnsrankning

09.05-09.20 16,5

21 Kärnsträckan, kraftig rök från
källaren

11.00-11.15 15

27 Extremprov över slutet på
kärnsträckan, (ingen synlig
rök från källaren).

17.40-17.50 10

Resultat

Tabell 3 Exponeringsmätningar, 991025-26, screeningsanalyser.

Extremprov Avgjutning Kärnsättn.
Ämne
mg/m3

12 27 16 21

ICA 0,035 <0,002 0,003 <0,001
MIC <0,0007 <0,001 <0,0007 <0,0007
EIC <0,0007 <0,001 <0,0007 <0,0007
PIC <0,0007 <0,001 <0,0007 <0,0007
BIC <0,010 <0,015 <0,009 <0,010
FI 0,025 <0,001 <0,0006 <0,0007
2,6-TDI <0,0007 <0,001 <0,0006 <0,0007
2,4-TDI <0,0007 <0,001 <0,0006 <0,0007
MDI <0,0007 <0,001 <0,0006 <0,0007
HDI <0,0007 <0,001 <0,0006 <0,0007
2,6-TDA <0,0007 <0,001 <0,0006 <0,0007
2,4-TDA <0,0007 <0,001 <0,0006 <0,0007
MDA <0,0007 <0,001 <0,0006 <0,0007
TAI < 0,001 <0,002 < 0,001 < 0,001
MAI < 0,001 <0,002 < 0,001 < 0,001
TDI-D < 0,001 <0,002 < 0,001 < 0,001
Additiv
effekt

2,4 < 0,1 0,2 < 0,1

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.

          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
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MIC Metylisocyanat
EIC Etylisocyanat
PIC Propylisocyanat
BIC Butylisocyanat
FI Fenylisocyanat
2,6 TDI 2,6- Toluendiisocyanat
2,4 TDI 2,4- Toluenddisocyanat
MDI Metylenbisfenylisocyanat
HDI Hexametylendiisocyanat
            Aminer
2,6-TDA 2,6- Toluen-diamin
2,4- TDA 2,4- Toluen-diamin
MDA Metylenbisfenylamin
            Aminoisocyanater
TAI Toluen-amino-isocyanater
MAI Metylenbisfenyl-amino-isocyanater
TDI-D: Toluen-diisocyanat-dimér

Diskussion
Resultaten från provtagningarna visade på genomgående mycket låga värden!

Den högsta isocyanathalten, 0,083 mg/m3 MDI, (tabell 1) uppmättes föga
överraskande vid rengöring av sandblandaren under nattskiftet. Detta
förhållande har uppmärksammats vid tidigare provtagningar och operatören
använde även kolfiltermask.

Av övriga isocyanater, uppmättes monoisocyanaten, isocyanatsyra vid
avgjutningssträckan, avsvalningszon och i handformningsgjuteriet i samband
med avgjutning och urslagning. Det högsta och enda värde av isocyanatsyra
som överstiger det beräknade hygieniska takgränsvärdet var vid
avsvalningslinjen, där normalt inte någon vistats! Där uppmättes 0,035 mg/m3

(tabell 2) isocyanatsyra.
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BILAGA 6

ISOCYANATMÄTNINGAR VID LITET JÄRNGJUTERI SOM GJUTER I
FURANBUNDNA FORMAR MED COLD BOX-KÄRNOR

Sammanfattning

Provtagning av isocyanater vid avgjutning och urslagning har utförts vid ett
litet järngjuteri som gjuter i furanbundna formar med kärnor tillverkade med
Cold Box-metoden.

Vid samtliga provtagningsplatser uppmättes genomgående mycket låga halter
av isocyanater.

Monoisocyanaten isocyanatsyra uppmättes dock i några prover längs
avgjutningssträckan. Även denna låg emellertid under beräknat hygieniskt
takgränsvärde. Vilken roll denna spelar ur hälsosynpunkt saknas idag
erfarenhet om!

Produktion

Vid gjuteriet produceras i huvudsak detaljer i segjärn och gråjärn i små serier.

De bindemedel som används är Cold Box-bindemedel levererade av:

G o L Beijer Industri AB
Harts SAR 1
Aktivator  SAR 2

Kernfest Webac AB
Harts Isocure 355
Aktivator Isocure 655

Genomsnittlig tillsats är 0,65 % av resp. komponent. Som katalysator används
Dimetyletylamin (DMEA)

Vid formtillverkningen används furanbindemedel av typen  Askuran 375 med härdare
38 S levererade av Kernfest Webac AB. Bindemedlet är fritt från karbamid (kväve).

Väderobservationer

Under provtagningsdagarna var det omväxlande molnighet och uppehåll.
Vindarna var svagt sydvästliga. Temperaturen varierade mellan 4 och 8 0C.
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Provtagning

Provtagning utfördes personburet med impingerflaskor i första hand vid
kärntillverkning, avgjutning och uppslagning.

Resultat

Tabell 1 Exponeringsmätningar, personburen provtagning, specifika
analyser 991025-26

Prov
nr

Luftvol.
liter

Provtagningsplats ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

FI
mg/m3

MDI
mg/m3

MDA
mg/m3

Additiv
effekt

4 12 Avgjutning som  prov 3 0,011 <0,0008 <0,0008 <0,0008 <0,0008 0,6
15 15 Urslagning 0,004 <0,0007 <0,0007 0,002 <0,0007 0,2

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.

          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat
MDI Metylenbisfenylisocyanat
            Aminer
MDA Metylenbisfenylamin
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Provtagningsplatser, screeningsanalyser

Tabell 2
Prov nr Provtagningsplats Provtagnings

tid
Provtagn.
volym
 liter

3 Avgjutning 15.10-15.25 16

Resultat

Tabell 3 Exponeringsmätningar, 991025-26, screeningsanalyser.

Avgjutning
Ämne
mg/m3

3

ICA 0,006
MIC <0,0007
EIC <0,0007
PIC <0,0007
BIC <0,009
FI 0,0006
2,6-TDI <0,0006
2,4-TDI <0,0006
MDI <0,0006
HDI <0,0006
2,6-TDA <0,0006
2,4-TDA <0,0006
MDA <0,0006
TAI < 0,001
MAI < 0,001
TDI-D < 0,001
Additiv effekt 0,3
 Kvantifierat som  metylisocyanat

< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.
          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat
EIC Etylisocyanat
PIC Propylisocyanat
BIC Butylisocyanat
FI Fenylisocyanat
2,6 TDI 2,6- Toluendiisocyanat
2,4 TDI 2,4- Toluenddisocyanat
MDI Metylenbisfenylisocyanat
HDI Hexametylendiisocyanat
            Aminer
2,6-TDA 2,6- Toluen-diamin
2,4- TDA 2,4- Toluen-diamin
MDA Metylenbisfenylamin
            Aminoisocyanater
TAI Toluen-amino-isocyanater
MAI Metylenbisfenyl-amino-

isocyanater
TDI-D: Toluen-diisocyanat-dimér
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Diskussion
Resultaten från provtagningarna visade på genomgående mycket låga resultat!
Samtliga resultat ligger under eller mycket under gällande hygieniskt takgränsvärde.
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BILAGA 7

ISOCYANATMÄTNINGAR VID JÄRNGJUTERI SOM LEGERAR MED
KOPPAR OCH GJUTER MED COLD BOX-KÄRNOR

Sammanfattning

Provtagning av isocyanater utfördes vid kärntillverkning, avgjutning samt i
smältverket vid ett järngjuteri som gjuter med Cold Box-kärnor

Inte vid någon av de tio provtagningar uppmättes några halter av
metylisocyanat (MIC), fenylisocyanat (FI), metylenbisfenylisocyanat (MDI)
eller metylenbisfenylamin (MDA). Endast spår av isocyanatsyra (ICA)
uppmättes provtagning i smältverken runt HF-ugnarna.

Resultaten från provtagningarna i smältverket visade på halter just
överstigande analysmetodens kvantifieringsgräns för ICA, 1- 3,3 µg/m3 och
ligger således långt under gällande hygieniska takgränsvärden.

Produktion

Vid gjuteriet tillverkas i första hand gjuteridetaljer i gråjärn. Smältningen sker
i tre st. HF-ugnar. Till varje smälta tillsätts lackad koppartråd cirka 0,4 %,
vilket innebär cirka 3 kg koppartråd till de mindre HF-ugnarna och 10 kg till
HF 3. Tråden är belagd med en lack innehållande isocyanater!

Kärnorna tillverkas enligt Cold Box-metoden i två kärnskjutmaskiner. De
bindemedel som användes var levererade av Kernfest-Webac AB och bestod
av ett fenolharts med beteckning Isocure 300 OS 4/5 innehållande, enligt
varuinformationsblad, < 0,3 % formaldehyd och 3- 5 % fenol. Som härdare
används Isocure 600 OS 4/5.

Bindemedelsinblandningen var 0,6 till 0,8 %.

Avgjutningstemperaturen var 1420 0C.

Väderobservationer

Vid provtagningstillfället var det snöfall väder med nordostliga vindar.
Temperaturen utomhus var cirka - 2  0C under dagen.
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Provtagningsplatser

Tabell 1

Prov nr. Provtagningsplats/ produktion
1 Runt ugn 1 och 2 i samband med att koppartråd tillsattes
2 Stationärt i truckplanet nedanför ugnarna.
3 Samma som prov 1 även tillsats av järnskrot, järnfilspån

och grafit förutom koppartråd.
4 Smältverksplan, stationärt
5 Omedelbart efter avgjutning
6 Samma som prov 5, Cold Box-kärna 6-7 kg, 40 s takt
7 Samma som prov 2  nedanför smältugnar, stationärt
8 Kärntillverkning,  kärnvikt cirka 6 kg. Cykeltid 80 s
9 Kärntillverkning,  kärnvikt, 16,9 kg. Cykeltid 2 min.
10 Smältverket samma som prov 1 och 3. Spärrfiltret

avstängt 6 min under provtagningen. Endast en av de två
ugnarna i drift.

Resultat
Tabell 2 Exponeringsmätningar, 991122.

Prov
nr.

Provtagn.
 tid

Provtagningsplats ICA
mg/m3

MIC
mg/m3

FI
mg/m3

MDI
mg/m3

MDA
mg/m3

Additiv
effekt

Kärntillverkning
8 14.07-14.22 Kärntillverkning 1 <0,0013 <0,0013 <0,0013 < ,0013 <0,0013 0,2
9 15.20-15.35 Kärntillverkning 2 <0,0013 <0,0013 <0,0013 <0,0013 <0,0013 < 0,1

Avgjutning
5 13.20-13.25 Avgjutning <0,0013 <0,0012 <0,0012 <

0,0012
<0,0012 < 0,1

6 13.40-13.55 Avgjutning <0,0012 <0,0012 <0,0012 <0,0012 <0,0012 < 0,1
10 15.45-16.00 Som prov 5 0,0033 <0,0013 -- -- -- < 0,1

Smältverk
1 10.50-11.05 Smältverket <0,0013 <0,0013 -- -- -- < 0,1
2 11.10-11.27 Smältverket 0,0012 <0,0012 -- -- -- < 0,1
3 12.20-12.35 Som prov 1 0,0033 <0,0013 -- -- -- 0,2
4 12.35-12.50 Smältverket <0,0013 <0,0013 -- -- -- < 0,1
7 14.05-14.23 Som prov 2 <0,0011 <0,0011 -- -- -- < 0,1

Hyg.
gv.

 5 min. Ber.
takgränsvärde

0,018 0,024 0,05 0,1

ICA: Isocyanatsyra
MIC: Metylisocyanat
FI: Fenylisocyanat
MDI: Metylenbisfenylisocyanat
MDA: Metylenbisfenylamin
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Diskussion

Påvisbara men låga isocyanathalter i form av isocyanatsyra har endast
påträffats i någon enstaka provtagningar i smältverket!

Den befarade risken att isocyanater skulle avgå från den lackerade
koppartråden till HF-ugnarnas närmiljö kan avskrivas i och med denna
provtagning. Troligtvis är temperaturen så hög även på ugnarnas yta att lacken
på tråden omedelbart förbränns.
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BILAGA 8

ISOCYANATMÄTNINGAR VID STÖRRE KOKILLGJUTERI SOM GJUTER
ALUMINIUM MED COLD BOX-KÄRNOR

Sammanfattning

Provtagning av isocyanater vid kärntillverkning, avgjutning och urslagning har
utförts vid större gjuteri som gjuter aluminium i kokill. Vid kärntillverkningen
används Cold Box-metoden. Gjuteriet har även en liten avdelning med
gjutning av aluminium i vattenglasbundna sandformar. Viss mängd Cold Box-
kärnor används även här.

Vid samtliga provtagningsplatser uppmättes genomgående låga halter av
isocyanater. De högsta isocyanathalterna uppmättes vid avgjutning, där det
enskilda högsta värdet uppmättes för fenylisocyanat, 0,037 mg/m3 (tabell 1).
Samtliga uppmätta halter understiger hygieniska takgränsvärden!

Beträffande de omtalade monoisocyanaterna, så var halterna av dessa mycket
låga, eller t o m understeg analysmetodens detektionsgräns.

Produktion

Vid gjuteriet tillverkas detaljer i aluminium i första hand till fordonsindustrin.

De bindemedel som användes var Cold Box-bindemedel i form av fenolharts
Isoset 190/5 i kombination med Isocure 666 innehållande > 70 % MDI
tillsammans med katalysator 702 innehållande dimetyletylamin 80- 100 %.
Leverantör var Kernfest Webac AB.

Provtagning utfördes vid kärnskjutmaskiner med följande beteckning:

• Kärnmaskin 1, där kärnor med kärnvikten 8 kg, cirka 15 kärnor
tillverkades per 15 min. prov 7 o 15

• Kärnmaskin 2, där 27 st. kärnor/15 min tillverkades, prov 10 o 17

• Kärnmaskin 3, där tillverkades 2 kärnor per 60 s, prov 20 o 22

Vid avgjutning utfördes isocyanatprovtagningar vid följande platser:

• Sandgjutning: 5 formar (vattenglas) innehållande ca 6 kg Cold Box-
kärnor, prov 6

• Kokillgjutning: 6 gjutningar, prov 14 o 19

• Kokillgjutning: 8 gjutningar, prov 3 o 12
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• Kokillgjutning:  5 gjutningar, prov 5

• Kokillgjutning: 3 gjutningar med skalkärna + 2 gjutningar med Cold
Box-kärna, prov 2 samt tre gjutningar, prov 23.

• Kokillgjutning: 3 gjutningar, prov 9, 13 o 24

• Urslagning sandgjutning, tre formar med bl.a. Cold Box-kärnor, prov 1
och fyra formar urslagna, prov 21.

• Kärnurslagning kokill, prov  11

• Rengöring av sandblandare, prov 4

Väderobservationer

Under provtagningsdagarna var det omväxlande molnighet och uppehåll.
Vindarna var svagt sydvästliga. Temperaturen varierade mellan 4 och 8 0C.
Innetemperaturen 22 0C, luftfuktigheten 40 %.

Provtagning

Provtagning utfördes personburet med impingerflaskor i första hand vid
kärntillverkning, avgjutning och uppslagning.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 68 - BILAGA 8

Resultat
Tabell 1. Exponeringsmätningar, personburen och stationär provtagning,

specifika analyser 991025-26

Prov
nr.

Luftvol.
liter

Provtagningsplats ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

FI
mg/m3

MDI
mg/m3

MDA
mg/m3

Additiv
effekt

Kärntillverkning
7 14 Kärntillverkning, Maskin 1 <0,002 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1

10 15 Kärntillverkning, Maskin 2 <0,001 <0,0007 0,002 <0,0007 <0,0007 < 0,1
15 15 samma som 7 <0,001 <0,0007 0,001 <0,0007 <0,0007 < 0,1
17 16 samma som prov 10 <0,001 <0,0006 <0,0006 <0,0006 <0,0006 < 0,1
20 15 Kärntillverkning, Maskin 3 <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1
22 15 samma som prov 20 <0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1

Avgjutning
2 15 Kokillgjutning 0,004 <0,0007 0,009 <0,0007 0,003 0,4
3 15 Kokillgjutning 0,002 <0,0007 0,009 0,001 0,005 0,3
5 15 Kokillgjutning 0,003 0,002 0,037 0,003 0,009 1,0
6 10 Sandgjutning <0,002 <0,001 0,004 <0,001 <0,001 < 0,1
9 18 Kokillgjutning 0,003 <0,0006 0,013 <0,0006 0,002 0,4

12 15 samma  som prov 3 0,004 0,0007 0,020 <0,0007 0,002 0,6
13 15 samma  som prov 9 0,003 0,0007 0,019 0,002 0,005 0,6
14 15 Kokillgjutning 0,003 <0,0007 0,005 <0,0007 0,002 0,2
19 15 samma som 14 <0,001 <0,0007 0,002 <0,0007 0,0007 < 0,1
24 15 samma som prov 9 och 13 0,003 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 0,2

Kärnurslagning
8 15 Kärnurslagning <0,001 <0,0007 0,002 <0,0007 0,0007 < 0,10

11 10 Kärnurslagning 0,003 <0,001 0,013 <0,001 <0,001 0,4
Övriga prover

4 10 Rengöring av blandare <0,002 <0,001 0,002 0,012 0,001 0,2
18 15 Blackning <0,001 <0,0007 0,003 <0,0007 <0,0007 < 0,1
21 15 Urslagning sandgjutning

samma som prov 1
<0,001 <0,0007 <0,0007 <0,0007 <0,0007 < 0,1

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.

          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat
FI Fenylisocyanat
MDI Metylenbisfenylisocyanat
            Aminer
MDA Metylenbisfenylamin
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Provtagningsplatser, screeningsanalyser

Tabell 2

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagnings
tid

Provtagn.
volym,
liter

1 Urslagning, sandgjutning, Cold Box
kärna

11.06-11.21 15

16 Smältverket, 100 % returmaterial
23 Kokillgjutning, 3 hela gjutcykler. 10.35-10.50 20

Resultat
Tabell 3 Exponeringsmätningar,  screeningsanalyser.

Urslagning
sandgjutning

Smältverk Kokillgjutning

Ämne
mg/m3

1 16 23

ICA <0,001 <0,001 0,006
MIC <0,0007 <0,0005 0,0015
EIC <0,0007 <0,0005 <0,0005
PIC <0,0007 <0,0005 <0,0005
BIC <0,010 <0,008 <0,008
FI <0,0007 <0,0005 0,024
2,6-TDI <0,0007 <0,0005 <0,0005
2,4-TDI <0,0007 <0,0005 <0,0005
MDI <0,0007 <0,0005 <0,0005
HDI <0,0007 <0,0005 <0,0005
2,6-TDA <0,0007 <0,0005 <0,0005
2,4-TDA <0,0007 <0,0005 <0,0005
MDA <0,0007 <0,0005 0,004
TAI <0,001 <0,001 <0,001
MAI <0,001 <0,001 <0,001
TDI-D <0,001 <0,001 <0,001
Additiv
effekt

< 0,1 < 0,1 0,9

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.

          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat
EIC Etylisocyanat
PIC Propylisocyanat
BIC Butylisocyanat
FI Fenylisocyanat
2,6 TDI 2,6- Toluendiisocyanat
2,4 TDI 2,4- Toluenddisocyanat
MDI Metylenbisfenylisocyanat
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HDI Hexametylendiisocyanat
            Aminer
2,6-TDA 2,6- Toluen-diamin
2,4- TDA 2,4- Toluen-diamin
MDA Metylenbisfenylamin
            Aminoisocyanater
TAI Toluen-amino-isocyanater
MAI Metylenbisfenyl-amino-isocyanater
TDI-D: Toluen-diisocyanat-dimér

Diskussion

Resultaten från provtagningarna visade genomgående på resultat
understigande hygieniska gränsvärden för isocyanater! Fenylisocyanat är den
enskilda isocyanaten som uppmätts i högst koncentration. Det högsta enskilda
värdet uppmättes vid en kokillmaskin, där 0,037 mg/m3 fenylisocyanat
uppmättes (tabell 1)

Beträffande monoisocyanater, så var dessa genomgående mycket låga, eller
tom. understeg analysmetodens detektionsgräns.
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BILAGA 9

ISOCYANATMÄTNINGAR VID MINDRE KOKILLGJUTERI SOM GJUTER
ALUMINIUM MED COLD BOX-KÄRNOR

Sammanfattning

Provtagning av isocyanater vid kärntillverkning, avgjutning och urslagning har
utförts vid ett mindre gjuteri som gjuter aluminium i kokill. Vid
kärntillverkningen används Cold Box-metoden.

Spår av fenylisocyanat (FI) och metylenbisfenylisocyanat (MDI) kunde
konstateras i några prov men nivåerna ligger mycket långt ifrån gällande
hygieniska gränsvärden.

Några andra isocyanater kunde inte detekteras i något prov!

Produktion

Vid gjuteriet tillverkas i första hand aluminiumdetaljer till fordonsindustrin.

De bindemedel som användes var Cold Box-bindemedel i form av Isoset 147/7
0,4 % i kombination med Isoset 207 0,4 % med katalysator 702. Leverantör
var Kernfest Webac AB.

Kärntillverkningen utfördes i en kärnskjutmaskin. Vid provtagningstillfället
tillverkades kärnor med en takttid på cirka 70 s.

Avgjutningen utfördes manuellt vid en avgjutningstemperatur på 890 0C i två
st. kokiller, en kokill med Cold Box-kärna och en kokill utan kärninnehåll.
Takttiden vid gjutningen var cirka 3 min.

Väderobservationer

Vid provtagningstillfället var det solsken med svagt västliga vindar med
vindhastigheter på cirka 2,5 m/s. Temperaturen var cirka 22 0C.

Provtagning

Provtagningen utfördes vid kärntillverkning, kokillgjutning av aluminium
samt vid kärnurslagning.
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Provtagningsplatser Tabell 1

Prov nr Provtagningsplats Provtagningstid Provtagnings
volym,  liter

1 Kokillgjutning 08.20-08.35 15
2 Kärntillverkning 08.25-08.40 16,5
3 Kärntillverkning 09.25-09.40 15
4 som prov 1 09.35-09.50 15
5 som prov 1 och 4 10.50-11.05 15
6 Kärnurslagning i

box
11.30-11.39 9,5

Resultat
Tabell 2 Exponeringsmätningar, 990908

Kärntillverkning Avgjutning Urslagn.
Ämne
mg/m3

2 3 1 4 5 6

ICA -- -- 0,001 <0,001 <0,001 <0,002
MIC -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
EIC -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
PIC -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
BIC -- -- <0,009 <0,009 <0,009 <0,016
FI <0,001 <0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,002
2,6-TDI -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
2,4-TDI -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
MDI <0,001 0,0026 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
HDI -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
2,6-TDA <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
2,4-TDA <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
MDA <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
TAI -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
MAI -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
TDI-D -- -- <0,001 <0,001 <0,001 <0,002
Additiv
effekt

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.

            Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat
EIC Etylisocyanat
PIC Propylisocyanat
BIC Butylisocyanat
FI Fenylisocyanat
2,6 TDI 2,6- Toluendiisocyanat
2,4 TDI 2,4- Toluenddisocyanat
MDI Metylenbisfenylisocyanat
HDI Hexametylendiisocyanat
            Aminer
2,6-TDA 2,6- Toluen-diamin
2,4- TDA 2,4- Toluen-diamin
MDA Metylenbisfenylamin
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            Aminoisocyanater
TAI Toluen-amino-isocyanater
MAI Metylenbisfenyl-amino-isocyanater
TDI-D: Toluen-diisocyanat-dimér

Diskussion

Påvisbara isocyanathalter har endast påträffats i någon enstaka provtagning!
Vid kokillgjutningen uppmättes fenylisocyanat vid två provtagningar av tre
och båda gångerna strax över analysmetodens detektionsgräns och således
långt från takgränsvärdet.

Vid kärntillverkningen uppmättes också en låg halt av MDI vid en av
provtagningarna, cirka 50 gånger under takgränsvärdesnivån.

Några monoisocyanater eller aminoisocyanater, uppmättes överhuvudtaget
inte.  Möjligen kunde spår av aminföreningen MDA identifieras, men angivna
nivåer ligger exakt på detektionsgränsen, varför några slutsatser inte kan dras.
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BILAGA 10

ISOCYANATMÄTNINGAR VID KOKILLGJUTERI SOM GJUTER MÄSSING
MED HOT BOX-KÄRNOR (GJUTERI 1)

Sammanfattning

Provtagning av metylisocyanat (MIC) och isocyanatsyra (ICA) har utförts vid
kokillgjutning med Hot Box-kärnor vid ett mindre gjuteri som gjuter mässing.

Låga halter av metylisocyanat uppmättes vid en gjutmaskin, medan övriga
provpunkter understeg analysmetodens detektionsgräns.

Halterna av isocyanatsyra var betydligt högre än för metylisocyanat, speciellt
vid ovan nämnda gjutmaskin. Vad de uppmätta nivåerna av isocyanatsyra
innebär ur hälsosynpunkt är i dagsläget oklart, då effektstudier saknas.

I slutet av bilagan redgörs för mätningar som utförts vid en tidpunkt före det
att projektet startade. Vid dessa mätningar analyserades endast MIC eftersom
kännedom om förekomst och analysteknik för ICA inte var tillgänglig vid
dessa tillfällen.

Produktion

Bindemedelsleverantör är genomgående G o L Beijer Industri AB. Vid
kärntillverkningen användes två olika bindemedel av typen karbamid-
formaldehydharts. Dels ett beprövat bindemedel, Resin HB 031, med en
formaldehydhalt < 1 % i kombination med härdare AT 7 innehållande:

Ammoniumnitrat, 10- 15 %
Urea (karbamid)
Vattenlösning av sulfitlut

Detta bindemedel benämndes det ”gamla bindemedlet”.

En nyare variant med mindre mängd kväve användes också vid provtagningen
både vid kärntillverkning och avgjutning. Bindemedlet benämndes det ”nya” i
samband med provtagningen och har beteckningen Thermoset 7022 med en
inblandning på 1,0 %, jämfört med Resin som hade en inblandning på 1,2 %.
Båda bindemedelstyperna användes under dagen i en av kärnmaskinerna och
provtagning utfördes på båda dessa. I den andra kärnmaskinen användes
enbart det nya bindemedlet vid provtagning.

Uppgifterna är hämtade från varuinformationsblad.

Kärnsanden levererades från Brogårdssand.
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I kärnskjutmaskinerna var verktygstemperaturen cirka 240 0C och följande
kärnor tillverkades:

Kärnmaskin   Kärnvikt (g)  Cykeltid (s)

nr 1 418 4 kärnor/30
nr 4 240 35

Följande kärnor användes vid gjutning i kokillerna:

Kokill            Kärna                                                        Cykeltid (s)

Station 1
Kokill nr 1 2 st. Thermoset, vardera 426 g

1 st. 72 g 100 detaljer/h

Kokill nr 2 1 st. Thermoset, 224 g
1 st. Thermoset, 240 g

Station 2 Produkt  med 2 kärnor/gjut
152 g vid prov 1, 3 o 6 45

Station 2 Produkt  med 2 Thermoset
vardera 418 g och en Resin på 72 g
vid prov 11 o 14

Väderobservationer

Under provtagningsdagen var det solsken och vindstilla efter en kall frostnatt.
Utomhustemperaturen var cirka 6-8  0C mitt på dagen och inomhus cirka 22-
23  0C.

Provtagning

Provtagning utfördes personburet med impingerflaskor vid kärntillverkning
och avgjutning.

Stationär provtagning utfördes även allmänt i lokalerna för att få en
uppfattning om bakgrundshalterna, samt ett stationärt extremprov i
avrykningshuven vid Station 2.
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Resultat
Tabell 1 Exponeringsmätningar

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagn.
- tid

ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

Additiv
effekt

Kärntillverkning
2 Kärntillverkning, gamla bindemedlet 07.40-07.55 0,009 0,002 0,6
3 Som prov 1 men nytt bindemedel 08.40-08.55 0,005 <0,002 0,3
7 Kärntillverkning: nytt bindemedel 10.15-10.27 0,013 <0,002 0,7
8 Kärntillverkning: nytt bindemedel 10.20-10.35 0,009 <0,002 0,5
9 Kärntillverkning: nytt bindemedel 10.55-11.10 0,017 <0,002 0,9
10 Kärntillverkning: nytt bindemedel 11.00-11.15 0,013 <0,002 0,7

Avgjutning
1 Kokillstation 2, gamla bindemedlet 07.40-07.55 0,047 0,006 2,9
4 Kokillstation 1, nytt bindemedel 08.40-08.55 0,013 <0,002 0,7
5 Samman som prov 4 09.45-09.54 0,018 <0,002 1,0
6 Samman som prov 3 09.45-10.00 0,190 <0,002 10,6
11 Kokillstation 2: båda bindemedlen 12.35-12.50 0,140 0,009 8,2
12 Kokillstation 1: nytt bindemedel 13.05-13.23 0,005 <0,001 0,3
14 Samma som prov 11 14.05-14.20 0,110 0,007 6,4

Bakgrundsnivå
15 Bakgrundprov i lokal 14.45-14.55 0,016 <0,002 0,9

 Kvantifierat som  metylisocyanat
< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.

          Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat

Tabell 2 Extremprov

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagn.
- tid

ICA
mg/m3

MIC
mg/m3

13 Extremprov inne i avrykningshuv, Kokillstation 2 13.05-13.20 0,200 0,011

Diskussion

Metylisocyanat (MIC) låg under analysmetodens detektionsgräns vid samtliga
provtagningar utom vid avgjutning vid Kokillstation 2, med större inslag av
kärnor. Halterna understiger dock det beräknade gränsvärdet för MIC.
Resultaten ger entydigt belägg för att kärnvikten har en avgörande betydelse,
större kärnor ger högre halt av metylisocyanat och det gamla bindemedlet ger
högre MIC halter än det nya Themoset 7022 som provades!

Med den totala kärnvikten 908 g erhölls MIC-halter mellan  0,007- 0,009
mg/m3 MIC medan kärnvikten  304 g gav MIC- halter understigande 0,002
mg/m3. Vid motsvarande provtagning med Resin HB var MIC- halten 0,006
mg/m3.
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Beträffande metylisocyanatens släkting isocyanatsyra, där metylgruppen
ersatts av en enkel vätemolekyl, så förekom klart påvisbara halter. Resultatet
av isocyanatsyran visade inte motsvarande mönster som metylisocyanat vid
Kokillstation 2. Halterna av isocyanatsyran var betydligt högre överlag. Vid
jämförelse med det beräknade hygieniska takgränsvärdet på 0,018 mg/m3, så
överskrids halten vid avgjutningsproverna vid Kokillstation 2 cirka 10 gånger!
Övriga prover underskrider det beräknade gränsvärdet. Vad detta innebär
exponeringsmässigt är i dagsläget svårt att uttala sig om, då kunskapsläget om
exponeringsstudier är mycket begränsat!

Redovisning av mätresultat från tidigare utförda mätningar

Avsikten med dessa mätningar var att undersöka om isocyanater över huvud
taget kunde förekomma vid gjutning på Hot Box-bundna kärnor. Huvuddelen
av proverna togs därför som provocerande extremprover på platser där inga
personer vistas.

Tabell 3 Exponeringsmätningar, 980407

Prov
nr

Provtagningsplats MIC
mg/m3

2 Personburet vid kärntillverkning 0,005
4 Personburet vid kärntillverkning 0,006
5 Personburet vid avgjutning 0,063

Tabell 4 Extremprover, 990407, där ingen personal vistas

Prov
nr

Provtagningsplats MIC
mg/m3

1 Stationärt över 4 nytillverkade kärnor 0,008
3 Över verktyg, kärnskjutmaskin 0,008
6 Stationärt inne i avsvalningskabin -

Extremprov!
1,300

7 Avgjutning 2 m över ugn i rök 0,058
8 Som prov 1 0,004

Efter det att MIC konstaterats vid gjuteriet inleddes en diskussion kring hur
exponeringen skulle kunna minskas. Den omedelbara åtgärden var att
operatörerna vid avgjutningsstationerna började använda friskluftsmasker.
Dessutom vidtogs ventilationstekniska förbättringar.

Parallellt med detta och utan samband med isocyanatdiskussionen uppkom ett
önskemål om att prova bindemedel. det beslutades om förnyade mätningar i
samband med att bindemedlet förändrades. Dessa mätningar genomfördes
980527-28.
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Tabell 5 Exponeringsmätningar, 980527-28

Prov
nr

Provtagningsplats MIC
mg/m3

Kärntillverkning
11 Kärntillverkning, gamla bindemedlet <0,001
12 Som prov 11 med modifierat bindemedel 0,003

Avgjutning
2 Avgjutning, gamla bindemedlet. Med

tilluft
0,050

3 Som prov 2 men utan tilluft 0,060
4 Som prov 2 med modifierat bindemedel 0,100
7 Avgjutning A, gamla bindemedlet 0,080
8 Avgjutning B, gamla bindemedlet 0,020
9 Som prov 7 0,040
10 Som prov 8 0,020
13 Manuell gjutning gamla bindemedlet 0,100
14 Som prov 13 med modifierat bindemedel 0,300

Tabell 6 Extremprover, 980527-28, där ingen personal vistas

Prov
nr

Provtagningsplats MIC
mg/m3

1 Öppning till avsvalningszon gamalt
bindemedel

0,060

5 Som prov 1 med modifierat bindemedel 0,070
6 Stationärt i huvudhöjd vid avgjutning.

Gamalt bindemedel
0,030

Resultaten visade att det modifierade bindemedlet gav högre MIC-halter.
Orsaken har senare visat sig bero på att kvävehalten i bindemedlet var högre.

Efter detta avbröts försöken med det modifierade bindemedlet, ventilationen
förbättrades och den manuella gjutningen avvecklades helt.

Effekten av dessa åtgärder kan ses i de mätningar som utförts inom ramen för
projektet. Avsevärda förbättringar kan konstateras vad gäller MIC-
exponeringen.

Däremot har de nya erfarenheterna vad gäller analystekniken visat att det
förutom MIC även genereras ICA från Hot Box-kärnor vid avgjutningen.
Ytterligare åtgärder krävs därför för att även reducera förekomsten av ICA i
arbetsmiljön.
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BILAGA 11

ISOCYANATMÄTNINGAR VID KOKILLGJUTERI SOM GJUTER
MÄSSING MED HOT BOX-KÄRNOR (GJUTERI 2)

Sammanfattning

Provtagning av metylisocyanat (MIC) och isocyanatsyra (ICA) har
utförts vid ett gjuteri som kokillgjuter mässing med Hot Box-kärnor.
Gjuteriet använder det bindemedel som genomgående i rapporten
benämnd "gamla bindemedlet"

Påvisbara men genomgående låga halter av metylisocyanat uppmättes,
med undantag för robotmaskin A, där något högre halter uppmättes i
nivå med takgränsvärdet. Halterna av isocyanatsyra är högre än för
metylisocyanat. Vad de uppmätta nivåerna av isocyanatsyra innebär ur
hälsosynpunkt är i dagsläget oklart, då effektstudier saknas.

Robotmaskin A tycks vara den utrustning som emitterar
monoisocyanaterna till intilliggande arbetsplatser. Efter provtagningen
har platsen där nygjutna detaljer placeras kapslats in och ny provtagning
genomfördes 991007, vid två stationära platser. Resultaten tyder på att
inkapslingen har haft effekt. Halterna av båda monoisocyanaterna är
betydligt lägre vid denna provtagning.

Produktion
Vid kärntillverkningen i Hot Box användes Beijers bindemedel av typen
karbamid-formaldehydharts, Resin HB 031, med en formaldehydhalt < 1
% i kombination med härdare AT 7 innehållande:

Ammoniumnitrat, 10- 15 %
Urea (karbamid)
Vattenlösning av sulfitlut

Uppgifterna är hämtade från varuinformationsblad.

Kärnsanden levererades från Brogårdssand.

I kärnskjutmaskinerna var verktygstemperaturen cirka 240 0C och
följande kärnor tillverkades:

Kärnmaskin                         Kärnvikt (g)  Cykeltid (s)

A 660 2 kärnor/60
R 420 tot. 15 kärnor
B 335 2 kärnor/50
D, 990906 655
D, 990907 95 2 kärnor/50
E 670 2 kärnor/65
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Följande cykeltider uppmättes vid kokillerna:

Kokill                                  Cykeltid (s)

Robot A 65
B 80
C     60
D 60
P 50

Bindemedelstillsatsen i kärnor till detaljerna var 1,2 % harts och 0,12 %
härdare.

Väderobservationer

Vid provtagningstillfället var det under båda provtagningsdagarna
solsken med byiga västliga vindar med vindhastigheter på cirka 2-5  m/s.
Temperaturen var cirka 25 0C och inomhus cirka 26  0C.

Provtagning

Provtagning utfördes personburet med impingerflaskor vid
kärntillverkning och avgjutning. Ett personburet kontrollprov togs även
vid rensning i rensbox.

Stationär provtagning utfördes även allmänt i lokalerna för att få en
uppfattning om bakgrundshalterna.
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Resultat

Tabell 1 Exponeringsmätningar, 990906-07

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagn.
- tid

ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

Additiv
effekt

Kärntillverkning
1 Kärnmaskin A, T: 240 0C 15.05-15.20 0,009 < 0,001 0,5
2 Kärnmaskin R, T: 240 0C 15.10-15.25 0,039 < 0,001 2,0
6 Kärnmaskin D 16.45-17.00 0,021 < 0,001 1,2
9 Kärnmaskin A, 990907 08.10-08.25 0,027 < 0,001 1,5
10 Kärnmaskin D 08.05-08.20 0,062 0,008 3,8
11 Kärnmaskin B 08.40-08.55 0,035 < 0,001 1,9
12 Kärnmaskin E 08.35-08.50 0,033 0,003 2,0

Avgjutning
3 Avgjutning Robotmaskin A 15.45-16.00 0,19 0,017 11,5
4 Avgjutning Maskin B 15.50-16.05 0,023 0,003 1,4
5 Avgjutning P 16.45-17.00 0,005 < 0,001 0,3
7 Avgjutning Maskin B 17.30-17.45 0,039 0,005 2,4
8 Avgjutning P 17.30-17.45 0,0491 0,0051 2,9
13 Avgjutning Maskin C 10.00-10.15 0,031 0,003 1,8
14 Avgjutning Maskin D 10.00-10.15 0,061 0,009 3,8
15 Avgjutning P 10.35-10.50 0,0151 < 0,0011 0,8
16 Avgjutning Maskin B 10.30-10.45 0,021 < 0,002 1,2
19 Avgjutning Maskin D 12.25-12.40 0,034 0,003 2,0
19 Avgjutning Maskin D 12.25-12.40 - 0,0173

21 Avgjutning Maskin C 12.50-13.05 0,0412 3,22 -
21 Avgjutning Maskin C 12.50-13.05 - 0,0113

22 Avgjutning Robotmaskin A 14.00-13.15 0,0802 0,192 -
24 Avgjutning Robotmaskin A 14.40-14.55 0,033 0,004 2,0

Bakgrundsnivå
17 Kärnmakeri, allmännivå i höjd med

Kärnmaskin E
11.05-11.20 0,028 < 0,001 1,6

18 Kärnmakeri, allmännivå i höjd med
 maskin A o B

11.05-11.20 0,019 < 0,001 1,1

20 Avgjutning allmännivå 12.40-12.55 0,063 0,007 3,8
23 Avgjutning allmännivå vid Robot

maskin A
14.25-14.26 0,058 0,029 4,4

25 Renseriet, stationär mitt i lokalen 14.40-14.55 0,006 < 0,001 0,3
 Kvantifierat som  metylisocyanat

< Betyder icke påvisat - dvs. mindre än den angivna detektionsgränsen.
Isocyanater
ICA Isocyanatsyra
MIC Metylisocyanat

1 I prov 8 ingår 10 min underhållsarbete inne i cellen bredvid ”kärnbandet” och i prov
15 ingår 2 kortare besök i cellen.
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2 MIC- halterna i prov 21 och prov 22 analyserade vid Miljö Kemi i Köpenhamn är
kraftigt överskattade av något oförklarlig anledning. Detta styrks av flera skäl. För det
första är övriga analyserade prover, vid identiska provtagningsplatser, betydligt lägre
och följer ett visst exponeringsmönster.
Ett annat skäl är att ICA genomgående är betydligt högre än MIC i hittills analyserade
provserier. Det anges ett obekräftat teoretiskt förhållande ICA till MIC som 5: 1.
Det tredje skälet är att prov 21 analyserades som dubbelprov och denna analys
utfördes av Försvarets Forskningsanstalt (FOA) i Umeå. Resultatet från FOA följer
det övriga exponeringsmönstret i provserien.

3 Dubbelprover analyserade av Försvarets Forskningsanstalt i Umeå (FOA).

Tabell 2 Ny provtagning  991007 (Stationär)

Prov
nr

Provtagningsplats Provtagn.
- tid

ICA 
mg/m3

MIC
mg/m3

Additiv
effekt

26 Stationär som prov 23 15.50-16.05 0,018 0,002 1,1
27 Stationär som prov 20 15.50-16.05 0,012 0,0015 0,7

Diskussion
Vid kärnskjutmaskinerna var halten av metylisocyanat under
analysmetodens detektionsgräns, endast vid någon enstaka provtagning
noterades metylisocyanat, 0,008 mg/m3 (tabell 1).  Isocyanatsyrahalter
mellan 0,009- 0,062 mg/m3 noterades. Vid avgjutningsutrustningarna
uppmättes något högre halter av metylisocyanat och följaktligen även
isocyanatsyra. En stark misstanke är att robotmaskinen A emitterar dessa
till omgivningen, då vissa detaljer i utrustningen var otillräckligt
inkapslade. En bättre inkapsling i kombination med styrd ventilation
sänker troligtvis halterna ordentligt i lokalen!

Detta bekräftades även vid den förnyade provtagningen 991007, då
betydligt lägre halt av monoisocyanaterna erhölls i närheten av container
där nygjutet gods placeras. Vid denna mätning var containern snyggt och
prydligt inkapslat med punktutsug. Även den container där kärnrester
förvaras bör förses med punktutsug för att ytterligare reducera mängden
monoisocyanater i luften.
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INNEHÅLL
Rapporten redovisar exponeringsmätningar med avseende på isocyanater
från mätningar på tio gjuterier som använder olika typer av
kväveinnehållande organiska bindemedel.
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