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TILLKOMST

Projektet "Åtgärder för att minimera exponeringen för isocyanater samt
utredning av monoisocyanaters hälsoeffekter i gjuteriindustrin.
(VINNOVA:s d.nr 2001/03393 samt 2001/03594)" slutrapporteras i tre
separata delrapporter:

KARTLÄGGNING AV ISOCYANATER I GJUTERIER

- ETAPP 3  Lungfunktion och luftvägsbesvär vid exponering för
monoisocyanater från Hot Box-bindemedel i gjuterier
Gjuteriföreningsskrift 030314

- ETAPP 4 Exponering för isocyanater och formaldehyd i gjuterier som
använder Hot Box-bindemedel
Gjuteriföreningsskrift 030328

- ETAPP 5 Åtgärder för reducering av monoisocyanathalterna i
arbetsmiljön vid kokillgjutning med Hot Box-kärnor
Gjuteriföreningsskrift 030331

Arbetet beslutades och har bekostats av RALF, Rådet för
arbetslivsforskning. Efter det att RALF avvecklades överfördes projektet
till VINNOVA (Verket för innovationssystem). Deltagande företag har
bidragit med eget arbete, resor samt investeringar för att reducera
exponeringen för monoisocyanater.

Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen, har varit projektledare.
Projektarbetet, som redovisas i denna rapportdel, har utförts och
rapporterats av Håkan Löfstedt, bitr överläkare, Håkan Westberg,
laboratoriechef, Sofia Loodh, miljösköterska, Ing-Liss Bryngelsson,
forskningsassistent, Cecilia Fedeli, statistiker samt  Anders Seldén,
överläkare, docent samtliga vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset i Örebro.

För projektet har följande referensgrupp varit tillsatt:

Siv Persson Volvo Powertrain Corp., Volvo
Division, Företagshälsovården,
Skövde, Ordförande

Lars Andersson Askania AB, Västerås

Lars Erik Folkesson Svenska Metallindustriarbetareför-
bundet, Stockholm

Björn Hammar Sveriges Verkstadsindustrier,
Stockholm



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 2

Jan-Olof Norén Arbetsmiljöverket, Stockholm

Alf Ohlsson Kernfest-Webac AB, Älvsjö
Stig Ohlsson Perstorp AB, Perstorp

Jan Thorstensson G & L Beijer Industri AB, Malmö

SAMMANFATTNING

Det har nyligen uppmärksammats att isocyanatfria men kvävehaltiga
bindemedelssystem inom gjuterinäringen under vissa omständigheter kan
ge upphov till lågmolekylära isocyanater, s k monoisocyanater. Anställda
vid samtliga fyra svenska gjuterier, som tillverkar gjutkärnor med ett
karbamid-formaldehydharts och en kvävehaltig härdare enligt den s k Hot
Box-metoden deltog i en medicinsk undersökning samtidigt som
exponeringen för monoisocyanater uppmättes. För varje exponerad individ
genomfördes exponeringsmätningar av isocyansyra (ICA) och
metylisocyanat (MIC) i upp till fem korttidsprover och formaldehyd i ett
fullskiftsprov. Personalen besvarade en enkät om arbete, levnadsvanor och
hälsotillstånd, framför allt luftvägsbesvär, samt genomgick
lungfunktionsundersökning före och efter skift. Resultaten jämfördes med
en lokalt rekryterad kontrollgrupp. Urinprov samlades in för analys av bl.a.
kotinin, som mått på aktuell tobaksexponering och validering av
enkätuppgifter om tobaksvanor undersökningsdagen.

Både ICA (geometriskt medelvärde 0,024 mg/m3; variationsområde
<0,004-0,28 mg/m3) och MIC (geometriskt medelvärde 0,0049 mg/m3;
variationsområde <0,004-0,068 mg/m3) påvisades i de flesta luftproven.
Formaldehydhalten var i genomsnitt 0,12 mg/m3 (variationsområde 0,014-
1,6 mg/m3). Den högsta exponeringen för ICA och MIC observerades bland
gjutarna, medan formaldehydexponeringen var högst bland kärnmakarna.
Skillnaderna i lungfunktion mellan exponerade (n=64) och kontroller
(n=134) var små, men bägge grupperna hade en lägre lungfunktion än
förväntat före skift. I den exponerade gruppen, särskilt kärnmakarna,
försämrades både vitalkapaciteten och den forcerade expiratoriska volymen
på en sekund signifikant mer över skift än för kontrollerna.
Exponeringsnivåerna för ICA och MIC samvarierade emellertid inte med
förändringarna i lungfunktionen. Den självrapporterade förekomsten av
astma skilde sig inte nämnvärt mellan de exponerade och kontrollerna. De
exponerade gjuteriarbetarna hade fler slemhinnesymtom än kontrollerna.

Skillnaden i symtomförekomst var mest framträdande för ”hostattacker
utan förkylning” och ”rinnande, kliande ögon”, men inget samband med
exponeringen kunde påvisas. Uppgifter om rökning under dagen visade god
överensstämmelse med uppmätta kotininvärden i urin.

Sammanfattningsvis konstaterades en utbredd exponering för
monoisocyanaterna ICA och MIC i gjuterierna, men varken förändringar i
lungfunktionen eller symtomförekomsten kunde associeras med
exponeringen för dessa ämnen eller för formaldehyd.
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INLEDNING

Gjuteribranschen har aktivt arbetat med arbetsmiljöaspekter beträffande
isocyanater eftersom vi sedan tidigare är medvetna om att ex. vissa
kärnbindemedel innehåller isocyanater. Tidigare fokuserades emellertid
arbetet kring de aromatiska isocyanaterna men på senare år är det
monoisocyanaterna som varit mest aktuella.

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 att isocyanater kan
frigöras/bildas, förutom från polyuretanbaserade bindemedel, även vid
uppvärmning av andra plastbaserade bindemedel om dessa innehåller någon
kväveförening.

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

Gjuteriföreningen har sedan 1998 arbetat intensivt med
monoisocyanatfrågan i ett flertal projekt. Resultaten finns nu redovisade i
rapporterna:

• Gjuteriföreningsskrift 990222 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 1 - Emissionsmätningar".

• Gjuteriföreningsskrift 000317 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 2 - Exponeringsmätningar"

• Gjuteriföreningsskrift 030314 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 3 - Lungfunktion och luftvägsbesvär vid exponering för
monoisocyanater från Hot Box-bindemedel i gjuterier"
Föreliggande rapport

• Gjuteriföreningsskrift 030328 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 4 - Exponering för isocyanater och formaldehyd i gjuterier som
använder Hot Box-bindemedel"

• Gjuteriföreningsskrift 030331 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 5 - Åtgärder för reducering av monoisocyanathalterna i
arbetsmiljön vid kokillgjutning med Hot Box-kärnor"

De två översta rapporterna finns översatta till engelska.

Tidigare genomförda arbeten som behandlar aromatiska isocyanater samt
aminer finns publicerade i rapporterna.
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• Gjuteriföreningsskrift 831005 "Arbetshygien vid användning av
   isocyanatinnehållande bindemedel för form- och kärnmassor.
   Laboratorieförsök. "

• Gjuteriföreningsskrift 860924 "Arbetshygieniska mätningar vid
   användning av Cold Box-bindemedel. "

De monoisocyanater som identifierats i gjuterimiljön är:

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

Olika benämningar används för H - NCO. Tidigare användes isocyanatsyra
och väteisocyanat men under senare år har man enats om att isocyansyra är
den korrekta benämningen vilken även används i denna rapport.

1   BAKGRUND

Isocyanater är en grupp kemiskt mycket reaktiva ämnen, som i form av
högmolekylära diisocyanater eller polyisocyanater används frekvent för
olika industriella ändamål, framför allt vid tillverkning av polyuretan
(Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden 2001), och användningen av
isocyanater runt om i världen ökar kraftigt (IARC 1999a,b).

Isocyanatexponering i gjuteriindustrin har historiskt sett varit förknippad
med användning av s k Cold Box-bindemedel, där
metylenbisfenylisocyanat (MDI) är huvudkomponent. Vid kärntillverkning,
avgjutning och uppslagning, och i järn-, stål- och aluminiumgjuterier har
man främst funnit MDI och fenylisocyanat samt anilin (Nayström et al
1986).

Nya provtagnings- och analystekniker har möjliggjort känsligare och mer
specifik analys av såväl hög- som lågmolekylära isocyanater (Karlsson et al
1998a, b). Isocyansyra (ICA), metylisocyanat (MIC), etyl-, butyl-, propyl-
och fenylisocyanat utgör exempel på monoisocyanater, som nu kan
analyseras med bättre känslighet och precision. De bildas framför allt vid
termisk nedbrytning av polyuretanbaserade bindemedel men även vid
upphettning av kvävehaltiga bindemedel (Lilja et al 1999), t.ex. vid
användning av den s k Hot Box-tekniken i kokillgjuterier.

Under 1998 och 1999 utfördes en omfattande studie inom gjuterinäringen
kring exponeringen för isocyanater. Emissioner från samtliga
kväveinnehållande bindemedel på marknaden undersöktes i
avgjutningsförsök (Lilja et al 1999) och omfattande exponeringsmätningar
av både hög- och lågmolekylära isocyanater genomfördes. Vid tillverkning
och avgjutning med Hot Box-kärnor noterades relativt höga exponeringar
för ICA och MIC (Lilja et al 2000).
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Vid tidigare mätningar i två av mässingsgjuterierna i föreliggande studie
varierade kärnmakarnas ICA-halter mellan 0,005 och 0,072 mg/m3 och
MIC-halter mellan 0,002 och 0,008 mg/m3.

Motsvarande mätvärden för gjutare uppgick till mellan 0,013 och 0,19
mg/m3 respektive 0,002 och 0,029 mg/m3.

Isocyanater är även biologiskt mycket reaktiva och de medicinska riskerna
vid exponering för industriellt förekommande diisocyanater är välkända.
Framför allt drabbas luftvägarna med risk för astma och allergisk alveolit,
men även hudsjukdomar som allergiskt kontakteksem förekommer
(Kriteriegruppen för hygieniska gränsvärden 2001). Det saknas däremot
övertygande belägg för att diisocyanater kan orsaka cancer hos människa
(IARC 1999a,b).

Kunskapen om hälsorisker vid yrkesmässig exponering för
monoisocyanater är däremot begränsad. Den enda undersökning vi kunnat
finna gällde en studie av industriarbetare med långvarig men låggradig
exponering för MIC, och där observerades ingen påverkan av
lungfunktionen (Avashia et al 1996). Vid en liten experimentell studie
rapporterades slemhinneirritation efter någon minuts exponering för 4,7
mg/m3 men inte för 0,94 mg/m3 (Kimmerle och Eben 1964).

Vid en liknande undersökning fann man att exponering för cirka 0,12
mg/m3 under 10 minuter gav ögonirritation hos samtliga försökspersoner
men även tårflöde, samt irritation i övre luftvägarna i viss utsträckning
(Mellon Institute 1970). För ICA saknas uppgifter om toxiska effekter på
människa (Engström och Liesivuori 2002).

En massiv MIC-exponering inträffade i samband med ett accidentellt
industriutsläpp i Bhopal, Indien 1984. 2 500 personer avled inom loppet av
en vecka. Bland de överlevande var andningsbesvär liksom skador i ögon
och luftvägar vanliga. Vid obduktioner noterades i luftvägarna bl.a.
nekroser, lungödem, blödningar och pneumonier. Exponeringsnivåerna för
MIC uppmättes aldrig men uppskattades i efterhand ha nått upp till 200
mg/m3 (Dhara och Dhara 1995).

Vid utredning av luftvägsbesvär utgör uppgifter om rökvanor en viktig del
av exponeringskartläggningen. Oftast inhämtas uppgifter via enkäter.
Numera finns även metoder att mäta exponeringen för tobak genom
biologiska prover (Haufroid och Lison 1998). Kotinin, en metabolit av
nikotin, kan analyseras i t ex urin och användas som mått på
tobaksexponering.

Upptäckten av monoisocyanater i gjuterimiljöer från de senaste årens
undersökningar föranledde Svenska Gjuteriföreningen att initiera en
epidemiologisk studie med inriktning på lungfunktion och luftvägsbesvär
bland gjuteriarbetare.

2 MATERIAL OCH METODER
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2.1 Produktion

Samtliga fyra svenska gjuterier, som tillverkar gjutkärnor enligt Hot Box-
metoden, tre mässingsgjuterier (kokillgjuterier) och ett gråjärnsgjuteri
(sandgjuteri) ingick i studien. I det senare ingick endast kärnmakeriet, men
de övriga gjuterierna omfattades av både kärntillverkning, kokillgjutning,
gjutgodsrensning och övrig verksamhet i lokalen. I Hot Box-metoden
används ett bindemedel baserat på karbamid-formaldehydharts (<1 vikt-%
formaldehyd) och en härdare, som innehåller ammoniumnitrat (10-15 vikt-
%), urea och lut eller vatten.

I mässingsgjuterierna användes en legering innehållande 62 % koppar, 32
% zink, 1-2 % bly och små tillsatser av aluminium och tenn.
Förekommande gråjärnslegering innehöll utöver järn cirka 3 % kol, 2 %
kisel, 0,7 % mangan, 0,3 % krom och 0,1 % koppar. Vid kärntillverkning i
mässingsgjuterierna användes både öppna manuella kärnskjutmaskiner och
inkapslade kärnautomater, och vid gjutning förekom både manuell
iläggning av kärna och urplockning av gods samt robotiserade och
automatiserade gjutmaskiner. I mässingsgjuterierna producerades armaturer
avsedda för sanitetsutrymmen, 500-1000 ton per år, i gråjärnsgjuteriet
detaljer till bilindustrin, ca 75 000 ton per år.

2.2 Studiegrupper

Studiepopulationen, den exponerade gruppen som kunde antas komma i
kontakt med termiska nedbrytningsprodukter av Hot Box-bindemedel samt
kontrollgruppen, utsågs på de deltagande företagen av respektive
arbetsledning och företagshälsovård. Urvalet resulterade i 45 personer vid
de tre mässingsgjuterierna samt 29 vid gråjärnsgjuteriet, totalt 74 individer.
Vid varje gjuteri rekryterades även en kontrollgrupp utan betydande
yrkesmässig kemisk exponering. Målsättningen var att rekrytera dubbelt så
många kontroller. Dessa bestod huvudsakligen av verkstads- och
lagerarbetare. Totalt tillfrågades 193 personer om medverkan i
kontrollgruppen (tabell 1). Bortfallet var 10 personer (14 %) i den
exponerade gruppen och 59 personer (31 %) bland kontrollerna, varav 7
exponerade och 49 kontroller avböjde deltagande. Övriga orsaker till
bortfall var nattarbete, sjukdom och ändrade arbetsuppgifter.

I bilaga 1 visas ett exempel på informationsblad som distribuerades till
deltagande personer före det att studien inleddes.

Studien var godkänd av forskningsetikkommittén vid Örebro läns landsting
(diarienummer 1013/00).
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2.3 Medicinska undersökningar

En enkät delades ut till studiedeltagarna av respektive arbetsledare cirka en
vecka före den medicinska undersökningen. Enkäten innehöll frågor om
arbete, levnadsvanor och hälsotillstånd, framför allt eventuella
luftvägsbesvär (bilaga 2).

Frågeformuläret förelåg ursprungligen på engelska (Burney et al 1994),
men översattes till svenska och användes i andra undersökningar av
isocyanatexponerade arbetare (M Littorin, personligt meddelande 2002).
Det utökades med några frågor om hudbesvär, snusvanor, allmänt
hälsotillstånd och isocyanatexponering på fritiden. Baserat på enkätsvaren
indelades de exponerade i någon av de tre befattningskategorierna
kärnmakare, gjutare eller övriga. I oklara fall kompletterades uppgifterna
om yrke muntligt av yrkeshygieniker i samband med
exponeringsmätningarna. Ofullständiga svar i enkäterna kompletterades vid
den medicinska undersökningen, som utfördes av den interna
företagshälsovården vid gråjärnsgjuteriet och av personal från Yrkes- och
miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro (YMK, USÖ), vid
de övriga företagen.

Den medicinska undersökningen bestod av enkel spirometri med en
bälgspirometer (Vitalograph S) enligt riktlinjer fastställda av ATS
(American Thoracic Society 1995).

Lungfunktionen undersöktes strax före och direkt efter ett arbetsskift, för
den exponerade gruppens del efter ett exponeringsfritt intervall på minst två
dygn. Resultaten angavs som vitalkapacitet, VK, respektive forcerad
expiratorisk volym på en sekund, FEV1,0, och jämfördes med ett svenskt
referensmaterial, som tar hänsyn till kön, ålder, kroppslängd och rökvanor
(Hedenström et al 1985, Hedenström et al 1986). Vid spirometrin efter skift
besvarade deltagarna muntligt ytterligare en enkät, som fylldes i av
undersökaren.

Frågorna om luftvägsbesvär var hämtade ur den s k härdplastkungörelsen
(Arbetarskyddsstyrelsen 1996), modifierad för denna undersökning
bl. a. frågor om tobakskonsumtionen under dagen (bilaga 3).

Avsikten med detta formulär var främst att möjliggöra en likformig
bedömning av både exponerade och kontroller avseende arbetsförhet i
härdplastarbete. Enligt företagshälsovården vid respektive företag hade de
exponerade, men inte kontrollerna, tidigare genomgått sådana
undersökningar.

Vid spirometrin före skift insamlades även blodprov för senare serologiska
analyser i angränsande projekt. På analogt sätt insamlades efter skift ett
urinprov för analys av kotinin respektive hydroxipyren, två vanliga
biologiska markörer för tobaksexponering. Avsikten med urinproverna var
främst att validera frågorna om undersökningsdagens tobaksvanor i enkät 2.

Resultaten justerades för kreatininhalten i proverna.
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Urinproven genomgick vätskeextraktion med Toxi-tube A, varpå extraktet
analyserades med gaskromatografi-masspektrometri. Denna kotininanalys
utfördes vid YMK medan kliniskt kemiska laboratoriet, USÖ mätte
kreatininhalten. Hydroxipyren och kreatinin analyserades vid
Toxikologiska avdelningen, Statens Arbeidsmiljöinstitutt, Oslo. Resultaten
av hydroxipyrenanalyserna kommer att användas vid fortsatt validering av
uppgivna tobaksvanor.

I föreliggande rapport klassificerades de som rökt minst ett år och antingen
fortfarande rökte vid tiden för undersökningen eller slutat för mindre än
fyra veckor sedan som ”rökare”. De som rökt minst ett år, men slutat röka
för minst fyra veckor sedan, klassades som ”före detta rökare”, övriga som
”icke rökare”. Kroppslängd och vikt uppmättes på ett standardiserat sätt
och användes bl a för beräkningar av det s k body mass index, BMI, som
klassindelades enligt WHO (WHO 1995). Icke-rökare och f d rökare, som
inte snusade, jämfördes med avseende på kotininvärden med dem som
uppgav att de rökt men inte snusat under undersökningsdagen.

2.4 Exponering

Exponeringsmätningar genomfördes för att bestämma lufthalterna av ICA,
MIC och formaldehyd. Mätningarna genomfördes enligt svensk och
internationell mätstandard (Allmänna standardiseringsgruppen 1996) under
perioden januari till april 2001. Resultaten av mätningarna jämfördes med
gällande eller beräknade hygieniska nivå- och takgränsvärden, men
användes även för beräkning av individuella exponeringsmått i dos-
responsanalyser (Arbetarskyddsstyrelsen 2000). Detaljer kring de tekniska
undersökningarna framgår av en separat rapport (Westberg et al 2003), men
de sammanfattas även i det följande.

I mässingsgjuterierna genomfördes luftprovtagning för kärnmakare,
kokillgjutare och övriga som bedömdes vara exponerade, men i
gråjärnsgjuteriet studerades enbart kärnmakarna beroende på svårigheter att
definiera perioder där exklusivt Hot Box-kärnor användes vid avgjutning.

Intermittenta korttidsprover med 5 minuters provtagningstid för bestämning
av isocyanater, främst ICA och MIC genomfördes under ett skift, samma
dag som försökspersonerna genomgick den medicinska undersökningen.
För majoriteten av individerna (93 %) genomfördes provtagning av 4-5
korttidsprover och för de övriga insamlades 1-3 prover. För samtliga
genomfördes ett fullskiftsprov av formaldehydexponeringen. Provtagning
av isocyanater skedde i impingerflaskor med dibutylamin- (DBA) reagens
löst i toluen och analysen genomfördes med vätskekromatogafi-
masspektrometri (LCMS) (Karlsson 1998 a, b). I analysmenyn ingick
förutom ICA och MIC även fenylisocyanat, MDI och toluendiisocyanat.
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För formaldehyd användes diffusionsprovtagare och analyserna gjordes
med vätskekromatografi (Levin 1988). Samtliga analyser utfördes vid
YMK, USÖ.

Exponeringsvariabler såsom befattningstillhörighet (kärnmakare, gjutare
och övriga exponerade) samt medelvärde för ICA, MIC och formaldehyd
användes för att undersöka sambandet med lungfunktion. Därtill
beräknades s k hygienisk effekt av ICA, MIC och formaldehyd vilka
bedömdes ha likartade effekter på luftvägarna.

Andra exponeringar på gjuterierna, som inte blev föremål för tekniska
mätningar i detta projekt, var damm (oorganiskt och organiskt), respirabel
kvarts, fenol samt oljedimma vid kokillgjutningen.

En tendens till högre dammhalter i luft hade tidigare observerats för gjutare
jämfört med kärnmakare, men lufthalterna var genomsnittligt lägre än de
hygieniska gränsvärdena för oorganiskt damm (10 mg/m3), organiskt damm
(5 mg/m3) eller härdplastdamm (3 mg/m3). Även de uppmätta fenolhalterna
i luft var låga (hygieniskt gränsvärde 4 mg/m3). För gråjärnsgjuteriet hade
formaldehydhalterna i historiska luftundersökningar varierat mellan 0,2 och
1,8 mg/m3  medan de respirabla dammhalterna var låga (<1 mg/m3).

Kontrollgrupperna vid mässingsgjuterierna arbetade med montering,
funktionskontroll och förpackning av VVS-armaturer och de bedömdes
vara väsentligen oexponerade för damm, gaser eller ångor. På dessa
arbetsplatser togs inga luftprover. Kontrollgruppen i gråjärnsgjuteriet
arbetade i en verkstad, där exponering för oljedimma kunde förekomma,
men orienterande exponeringsmätningar visade halter lägre än en tiondel av
det hygieniska gränsvärdet.

2.5 Hygieniska gränsvärden

För en inledande bedömning gjordes jämförelser mellan hygieniska
takgränsvärden och uppmätta halter i korttidsproverna. Även jämförelser
med hygieniska nivågränsvärden gjordes. För ICA och MIC saknas
fastställda svenska hygieniska gränsvärden, men dessa beräknades med
utgångspunkt från gränsvärdena för MDI (tabell 2; Arbetarskyddsstyrelsen
2000).

2.6 Statistiska metoder

Halter av kemiska ämnen i luft antas vara lognormalfördelade (Rappaport
1991) och mätdata redovisas därför som geometriskt medelvärde (GM),
geometrisk standardavvikelse (GSD) och variationsområde för de olika
befattningarna (tabell 3). Den individuella exponeringen för
monoisocyanaterna ICA och MIC uppskattades i form av högsta värde samt
aritmetiskt medelvärde (AM) och antal korttidsprover över takgränsvärdet
för de individuella korttidsmätningarna.
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På gruppnivå beskrevs dessa värden med AM och aritmetisk
standardavvikelse (SD) samt variationsområde, eftersom de användes för
linjär dos-responsanalys med kontinuerlig effektvariabel (Seixas 1989).

Den analytiska detektionsgränsen definierades som 3 SD vid en
koncentration med signal-/brusförhållande uppgående till 3
(EURACHEM/WELAC Working Group 1993) och för lufthalter lägre än
detektionsgränsen dividerades denna med √2 (Hornung och Reed 1990).

Skillnader i enskilda symtom mellan exponerade och kontroller
analyserades med chi2-test och det totala antalet symtom med Wilcoxons
rangsummetest. I den senare analysen användes endast de individer, som
gav fullständiga svar på samtliga åtta frågor om förekomst av
slemhinnesymtom det senaste året. Skillnader mellan exponerade och
kontroller i lungfunktion före skift jämfört med förväntade värden testades
med Student´s t-test.

Skillnader i lungfunktionsförändring, d v s differensen mellan värde efter
och före skift för FEV1.0 respektive VK, mellan exponerade befattningar
(gjutare, kärnmakare samt övriga) och kontroller analyserades med
variansanalys och Dunnetts post hoc test.

Multipel linjär regressionsanalys genomfördes för att studera samband
mellan differenser i lungfunktion över skift och de oberoende variablerna
medelhalt MIC, medelhalt ICA, medelhalt formaldehyd samt befattning.

P-värden <0,05 betraktades som statistiskt signifikanta och samtliga
statistiska analyser utfördes i SPSS for Windows 11.0.0.

3 RESULTAT

3.1 Exponering

Totalt bestämdes isocyanater i 298 och formaldehyd i 64 prover (tabell 3).
GM av korttidsproverna för ICA och MIC uppgick till 0,024 respektive
0,0049 mg/m3. Motsvarande av fullskiftsproverna för formaldehyd var 0,12
mg/m3. ICA-halterna för samtliga korttidsprover varierade mellan <0,004-
0,28 mg/m3, MIC mellan <0,004-0,068 mg/m3 och fullskiftsproverna för
formaldehyd mellan 0,014-l,6 mg/m3. Det beräknade hygieniska
takgränsvärdet för ICA och MIC överskreds i 57 respektive 8 % av
korttidsproverna. Exponeringsmönstret skilde sig mellan olika befattningar.

Kärnmakarna hade högre formaldehydhalter än gjutarna, som dock var mer
exponerade för monoisocyanater. 87 respektive 20 % av individerna hade
dagsmedelvärden av ICA och MIC över de beräknade hygieniska
nivågränsvärdena. Motsvarande siffra för formaldehyd var endast 3 %. För
ICA var andelen individer med ett medelvärde över det hygieniska
gränsvärdet ungefär lika för gjutare och kärnmakare.
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För MIC var motsvarande andel 60 % för gjutarna och endast 8 % för
kärnmakarna.

För individuell exponeringsbedömning i dos-responsanalys användes även
andra exponeringsmått än medelvärde, såsom högsta värde och antal
korttidsprover över takgränsvärdet. Högsta värde för ICA och MIC i de
individuella korttidsproverna överskred de hygieniska takgränsvärdena i 80
respektive 18 % av proverna. För ICA var andelen individer med maxvärde
över det hygieniska gränsvärdet lika mellan gjutare och kärnmakare, men
för MIC låg 50 % av gjutarna över gränsvärdet mot endast 8 % av
kärnmakarna.

Andelen individer med minst tre korttidsprover över det hygieniska
takgränsvärdet uppgick för ICA till ca 50 % och för MIC till 4 %. Gjutarna
överskred i större utsträckning än kärnmakarna de hygieniska
gränsvärdena. Övriga undersökta isocyanater kunde inte detekteras i något
prov.

Den totala variabiliteten bland korttidsproverna, uttryckt som GSD uppgick
för ICA till 2,7 och för MIC till 2,2. Detta var normal spridning av
mätresultat i industriella miljöer då provtagning genomfördes för olika
individer och på olika företag (Rappaport 1991).

3.2 Medicinska undersökningar

Könsfördelningen mellan de exponerade och kontrollerna var lika (drygt 10
% kvinnor), där samtliga exponerade kvinnor var kärnmakare. Medelåldern
i den exponerade gruppen var 44,2 år och 40,4 år bland kontrollerna (tabell
5).

Rökning var vanligare bland kärnmakarna (36 %) jämfört med gjutarna (7
%) liksom bland de övriga exponerade (10 %) och i kontrollgruppen (22
%). Störst andel icke-rökare fanns bland gjutarna. Övervikt (BMI ≥25,0)
var vanligt förekommande bland både de exponerade och kontrollerna med
ett genomsnittligt BMI på 27,1 respektive och 25,9.  De båda gruppernas
anställningstider både på nuvarande arbetsplats och i nuvarande verksamhet
på denna arbetsplats var likartade mellan de bägge grupperna.

Överraskande många bland både exponerade och kontrollerna, cirka 10 %,
rapporterade endera exponering för isocyanater i tidigare arbeten eller i
fritidssysselsättningar (främst billackering).

Kärnmakarna ansåg sig i något mindre utsträckning än de andra exponerade
grupperna och kontrollerna vara helt friska (tabell 6). Förekomsten av
astma som barn eller vuxen var något högre bland kontrollerna (9 %) än
bland de exponerade (6 %), vilket var förenligt med att en viss selektion
(enligt härdplastkungörelsen) kunde ha ägt rum i den senare gruppen.

Skillnaderna i symtomförekomst mellan samtliga exponerade och
kontroller var i allmänhet små, men de exponerade hade fler
slemhinnesymtom det senaste året än kontrollerna.
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Nedre luftvägssymtom ”pip eller väsning i bröstet”, ”vaknat med
trånghetskänsla i bröstet” eller ”attack av andnöd” under det senaste året
var vanligast bland kärnmakarna, medan inga gjutare rapporterade dessa
besvär.

”Hostattacker utan förkylning” liksom ”rinnande, kliande ögon” var
signifikant vanligare bland exponerade än bland kontroller. Största andelen
med dessa symtom fanns bland kärnmakarna. De exponerade angav i större
utsträckning än kontrollerna att någon arbetsuppgift kunde utlösa hosta (44
mot 24 %) och att hostan debuterat efter att de börjat i nuvarande arbete (86
mot 55 %).

Av icke-rökare och f.d. rökare, som inte snusar, hade 93 % lägre
kotininvärde än det lägsta värdet bland dem som rökt, men inte snusat,
under undersökningsdagen (bild 1).

3.2.1    Lungfunktion före skift

Lungfunktionen före skift var signifikant lägre än förväntat både med
avseende på VK och FEV1.0 för exponerade och kontroller (tabell 7).
Kärnmakarna hade något lägre VK och FEV1.0 än kontrollerna, medan både
gjutarna och de övriga exponerade hade något högre lungfunktion än
kontrollerna.

Resultaten förändrades inte när astmatikerna uteslöts ur analysen. Däremot
noterades med stigande BMI allt lägre VK och FEV1,0 (bild 2).

3.2.2   Lungfunktionsförändring över skift

Förändringarna i lungfunktion över skift var små, men både VK och FEV1,0
försämrades signifikant mer bland exponerade än bland kontroller, och
förändringen var mest uttalad bland kärnmakarna (tabell 7). Resultaten i
detta avseende förändrades inte heller när samtliga astmatiker uteslöts ur
analysen.

Förändringen i kärnmakarnas lungfunktion var likartad mellan de
deltagande företagen. Rökning under dagen påverkade inte lungfunktionen
över skift negativt, varken bland exponerade eller kontroller (tabell 8).

Den exponerade gruppens förändring i VK över skift hade inget signifikant
samband med vare sig befattningstillhörighet eller medelvärdena för ICA,
MIC och formaldehyd i den multipla linjära regressionsanalysen.
Förändringen av FEV1.0 över skift var däremot signifikant för befattningen
kärnmakare i denna analys.

4   DISKUSSION

Studien visade att en utbredd exponering för ICA och MIC förekom i
gjuterierna, särskilt i gruppen gjutare. Skillnaderna i lungfunktion mellan
exponerade och kontroller var små, och båda grupperna hade en lägre
lungfunktion än förväntat före skift.
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I den exponerade gruppen, särskilt kärnmakarna, försämrades både VK och
FEV1.0 signifikant mer över skift än för kontrollerna, men förändringarna
samvarierade inte med exponeringsnivåerna för monoisocyanater.

Den självrapporterade förekomsten av astma skilde sig inte mellan de
exponerade och kontrollerna. Exponerade gjuteriarbetare hade fler
slemhinnesymtom än kontroller. Skillnaden i symtomförekomst var mest
framträdande för ”hostattacker utan förkylning” och ”rinnande, kliande
ögon”. Det var en god överensstämmelse mellan uppmätta kotininvärden
och uppgivna rökvanor under dagen.

Samtliga fyra svenska gjuterier, som använder Hot Box-bindemedel, ingick
i undersökningen och ordinarie verksamhet pågick i normal omfattning vid
både kärntillverkning och avgjutning.

Undersökningen kan därför betraktas som representativ för branschen och
de yrkeshygieniska mätningarna bedömdes representera genomsnittliga
driftsförhållanden. Studien uppfattas därför ur teknisk synvinkel som valid,
d.v.s. representera de faktiska förhållandena vid normal drift.

Halterna av ICA varierade mellan <0,004 och 0,28 mg/m3 och för MIC
mellan <0,004 och 0,068 mg/m3. Mätresultaten är i detta avseende förenliga
med tidigare genomförda mätningar av monoisocyanater vid arbete med
Hot Box-bindemedel (Lilja et al 2000).

En mindre andel av de exponerade och en relativt stor andel av kontrollerna
avböjde deltagande i undersökningen. Det fanns emellertid inga hållpunkter
för att detta bortfall var selektivt med avseende på utfallsvariablerna, främst
lungfunktionen, och i förekommande fall (kontroller) tillfrågades nya
försökspersoner om medverkan.

De flesta bakgrundsvariablerna visade god överensstämmelse mellan de
exponerade och kontrollerna. Den självrapporterade förekomsten av astma
bland de exponerade och kontrollerna skilde sig inte åt nämnvärt, vilket kan
vara en förklaring till att lungfunktionen inte förändrades mellan grupperna
när astmatikerna uteslöts ur analysen.

Att astmatiker förekom bland exponerade gjutare och kärnmakare var
däremot möjligen något oväntat, eftersom de exponerade rapporterades ha
genomgått en eller flera hälsoundersökningar enligt den s k
härdplastkungörelsen (Arbetarskyddsstyrelsen 1996). Denna har fokus på
lungor och luftvägar och medger inte fortsatt arbete i isocyanatexponerad
miljö för personer med bl.a. astma.

Icke-rökare och f.d. rökare kunde i stor utsträckning särskiljas med hjälp av
kotininvärdena från dem som rökt under dagen. Överlappningen mellan
grupperna var liten och i de få fallen med höga kotininvärden hos icke-
rökare/f d rökare skulle orsaken, förutom felaktiga uppgifter om tobaksan-
vändning, kunna vara exponering för miljötobaksrök eller i något enstaka
fall användning av nikotininnehållande läkemedel, eftersom dessa
läkemedel inte efterfrågades i enkäten.
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Av resultaten i denna studie att döma förefaller en enkät vara ett tillförlitligt
instrument för att särskilja grupper med avseende på dagsaktuella rökvanor
men informationen till studiedeltagarna om att urinproven skulle användas
för att undersöka nikotinbelastningen kan ha bidragit till att öka
benägenheten att lämna enkätsvar som bättre överensstämde med den
faktiska tobakskonsumtionen.

De exponerade rapporterade slemhinnesymtom i större utsträckning än
kontrollerna, främst beträffande ”hostattacker utan förkylning” och
”rinnande, kliande ögon”. Besvärsförekomsten samvarierade dock inte med
exponeringen för monoisocyanater, där kärnmakarna rapporterade mest
symtom och i genomsnitt hade lägre exponering än gjutarna både räknat
som isocyanater och som hygienisk effekt (ICA, MIC och formaldehyd).

I gjuterimiljöer kan luftföroreningar, t.ex. damm, förekomma i betydande
omfattning och i studier av gjuteriarbetare har nedsatt lungfunktion påvisats
(Mikov 1974, Johnson et al 1985, Gomes et al 2001). En möjlig orsak till
att de exponerade i denna studie inte avvek från kontrollgruppen i
lungfunktion före skift skulle kunna vara en selektion av personer med
luftvägsbesvär och hyperreaktivitet ut ur gruppen, en s k ”healthy worker
effect” (McMichael et al 1974). Det skulle i detta fall innebära att friska
personer med god lungfunktion blir kvar i ett arbete, som medför
exponering för luftvägsirriterande luftföroreningar, medan känsliga
personer inte anställs eller slutar. Den relativt höga andelen
självrapporterade astmatiker bland de exponerade talar dock emot en alltför
kraftig sådan selektion. En bidragande orsak till den låga lungfunktionen
bland både exponerade och kontroller kan vara den övervikt som
observerades i båda grupperna. BMI var den enskilda, personliga faktor
som uppvisade det mest tydliga negativa relationen till lungfunktionen.
Andnöd är ett vanligt symtom vid fetma och anses liksom stelhet i
bröstkorgsväggen försvåra andningsrörelserna (SBU 2002).

En viss nedgång i VK över dagen förekommer fysiologiskt (Larsson et al
1987) och noterades också bland både exponerade och kontroller.
Förändringen över skift var störst hos kärnmakarna, en förändring som var
likartad mellan deltagande företag, men den samvarierade inte med
exponeringen för vare sig monoisocyanater eller formaldehyd.

Andelen rökare var samtidigt klart högst i kärnmakargruppen, men rökning
under dagen hade ingen negativ effekt på lungfunktionsförändringen över
skift.

Sammanfattningsvis konstaterades en utbredd exponering för
monoisocyanaterna ICA och MIC i gjuterierna, men varken förändringar i
lungfunktionen eller symtomförekomsten kunde associeras med
exponeringen för dessa ämnen eller för formaldehyd.

5   TACK
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Vi vill tacka alla deltagare, företag, företagshälsovård, B G Lilja, TMV-
Miljöteknik, Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen och Steinar
Övrebö, Toxikologiska avdelningen, Statens Arbeidsmiljöinstitutt, Oslo för
deras insatser och stöd i studien, som har bekostats av Svenska
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7   TABELLER OCH FIGURER

Tabell 1  Studiepopulationens fördelning på deltagande företag.

Exponerade Kontroller
Gjuteri Urval Deltagande Bortfall Urval Deltagande Bortfall
A 19 17 2 38 34 4
B 12 10 2 33 23 10
C 14 13 1 40 24 16
D 29 24 5 82 53 29
Totalt 74 64 10 193 134 59
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Tabell 2  Hygieniska nivå- och takgränsvärden för isocyanater som 
                analyserats i projektet samt för formaldehyd.

Ämne Förkortning NGV mg/m3 TGV mg/m3

Isocyansyra ICA 0,0091 0,0181

Metylisocyanat MIC 0,0121 0,0241

Fenylisocyanat FI 0,02² 0,05²
Toluendiisocyanat TDI 0,04² 0,07²
Metylenbisfenyldiisocyanat MDI 0,05² 0,1²
Formaldehyd 0,6² 1,2²

1 För isocyanater som saknar hygieniska gränsvärden användes hygieniska
  gränsvärdet för MDI.

2 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 
  (Arbetarskyddsstyrelsen 2000:3).
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Tabell 3   Lufthalter av isocyansyra och metylisocyanat från korttids-
prover samt av formaldehyd från fullperiodsprov (8-timmars
medelvärde) för enskilda individer redovisade som
geometriskt medelvärde (GM) med geometrisk
standarddeviation (GSD) och variationsområde.

Lufthalt mg/m3

n GM GSD Variationsområde

Kärnmakare

Isocyansyra 178 0,022 2,3 <0,004-0,13

Metylisocyanat 179 0,004 1,8 <0,004-0,06

Formaldehyd 39 0,2 2,1 0,05-1,6

Gjutare

Isocyansyra 71 0,048 2,8 0,004-0,28

Metylisocyanat 71 0,01 2,6 <0,004-0,068

Formaldehyd 15 0,063 2,1 0,021-0,22

Övriga

Isocyansyra 48 0,012 2,3 <0,004-0,066

Metylisocyanat 48 0,0034 1,5 <0,004-0,012

Formaldehyd 10 0,032 2,2 0,014-0,17

Exponerade
totalt
Isocyansyra 297 0,024 2,7 <0,004-0,28

Metylisocyanat 298 0,0049 2,2 <0,004-0,068

Formaldehyd 64 0,12 2,8 0,014-1,6

Nivågränsvärde (genomsnittlig exponering): isocyansyra 0,009 mg/m3;
metylisocyanat 0,012 mg/m3, formaldehyd 0,6 mg/m3

Takgränsvärde (korttidsexponering):isocyansyra 0,018 mg/m3;
metylisocyanat 0,024 mg/m3.
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Tabell 4 Högsta värde och medelvärde i luft (mg/m³) och antal korttidsprover över takgränsvärdena för isocyansyra och metylisocyanat samt
hygienisk effekt baserad på isocyansyra, metylisocyanat och formaldehyd för enskilda individer redovisade som aritmetiskt medelvärde (AM)
med aritmetisk standarddeviation (SD) och variationsområde.

Kärnmakare Gjutare Övriga Exponerade totalt
n=39 n=15 n=10 n=64
AM SD Variationsomr. AM SD Variationsomr. AM SD Variationsomr. AM SD Variationsomr.

Isocyansyra,
högsta värde

0,045 0,028 0,010-0,13 0,11 0,073 0,0080-0,28 0,026 0,017 0,0060-0,066 0,059 0,052 0,0060-0,28

Isocyansyra,
medelvärde

0,030 0,019 0,0053-0,084 0,072 0,049 0,0060-0,19 0,016 0,0094 0,0041-0,033 38 34 4,1-190

Isocyansyra,
antal >TGV

2,8 1,7 0-5 3,9 1,4 0-5 1,9 1,9 0-5 2,9 1,8 0-5

Metylisocyanat,
högsta värde

0,0090 0,011 <0,004-0,060 0,025 0,017 <0,004-0,068 0,0048 0,0034 <0,004-0,012 0,012 0,014 <0,004-0,068

Metylisocyanat,
medelvärde

0,0051 0,0039 <0,004-0,020 0,015 0,0096 <0,004-0,031 <0,004 0,0019 <0,004-0,0082 0,0073 0,0071 <0,004-0,031

Metylisocyanat,
antal >TGV

0,10 0,31 0-1 1,4 1,7 0-5 0,0 0,0 0-0 0,39 1,0 0-5

Hygienisk effekt 4,2 2,4 1,0-11 9,4 6,1 0,94-24 2,2 1,2 0,71-4,4 5,1 4,3 0,71-24
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Tabell 5 Fördelningen inom vissa bakgrundsvariabler bland exponerade gjuteriarbetare och
kontroller.

Variabel Kärnmakare Gjutare Övriga Exponerade
totalt

Kontroller

n=39 (%) n=15 (%) n=10 (%) n=64 (%) n=134 (%)
Kön                                                 Män 32 (82) 15 (100) 10 (100) 57 (89) 118 (88)
                                                  Kvinnor 7 (18) 0 (0) 0 (0) 7 (11) 16 (12)

Ålder (år)                                         -29 6 (15) 3 (20) 1 (10) 10 (16) 25 (19)
                                                     30-39 9 (23) 3 (20) 2 (20) 14 (22) 42 (31)
                                                         40- 24 (62) 9 (60) 7 (70) 40 (62) 67 (50)

Rökvanor                                    Rökare 14 (36) 1 (7) 1 (10) 16 (25) 30 (22)
                                             Icke-rökare 18 (46) 9 (60) 3 (30) 30 (47) 74 (55)

                                    Före detta rökare 7 (18) 5 (33) 6 (60) 18 (28) 30 (22)

BMI¹                                              -24,9 13 (33) 4 (27) 3 (30) 20 (31) 57 (43)
                                                25,0-29,9 16 (41) 11 (73) 4 (40) 31 (48) 61 (46)
                                                       30,0- 10 (26) 0 (0) 3 (30) 13 (20) 16 (12)

Tid på nuvarande företag (år)             -4 15 (38) 3 (20) 4 (40) 22 (34) 30 (22)
                                                          5-9 4 (10) 2 (13) 0 (0) 6 (9) 21 (16)
                                                          10- 20 (51) 10 (67) 6 (60) 36 (56) 83 (62)

Tid i nuvarande verksamhet (år)        -4 17 (50) 4 (29) 7 (78) 28 (49) 47 (39)
                                                         5-9 6 (18) 1 (7) 0 (0) 7 (12) 24 (20)
                                                         10- 11 (32) 9 (64) 2 (22) 22 (39) 50 (41)

Isocyanatexponerad i tidigare arbete  Ja 3 (9) 3 (21) 0 (0) 6 (10) 13 (10)
                                                          Nej 32 (91) 11 (79) 10 (100) 53 (90) 113 (90)

Isocyanatexponerad på fritiden           Ja 2 (5) 2 (13) 1 (10) 5 (8) 15 (11)
                                                           Nej 37 (95) 13 (87) 9 (90) 59 (92) 116 (89)

¹body mass index
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Tabell 6 Subjektivt hälsotillstånd bland exponerade gjuteriarbetare och kontroller.

Fråga Kärnmakare Gjutare Övriga Exponerade
totalt

Kontroller

n=39 (%) n=15 (%) n=10 (%) n=64 (%) n=134 (%)
Anser du dig vara helt frisk? 27/38 (71) 12/14 (86) 9/10 (90) 48/62 (77) 110/134 (82)

Har du:

- haft astma (barn/vuxen)? 3/39 (8) 1/15 (7) 0/10 (0) 4/64 (6) 12/134 (9)

- haft allergi (inkl astma) som barn? 7/38 (18) 4/15 (27) 0/10 (0) 11/63 (17) 27/134 (20)

- kronisk lung- eller hjärtsjukdom? 1/37 (3) 1/14 (7) 0/10 (0) 2/61 (3) 4/131 (3)

Har du senaste året haft:

- pip eller väsning i bröstet? 14/39 (36) 0/15 (0) 4/10 (40) 18/64 (28) 27/133 (20)

- vaknat med trånghetskänsla i
  bröstet?

7/38 (18) 0/13 (0) 1/10 (10) 8/61 (13) 6/121 (5)

- attack av andnöd? 8/39 (21) 0/14 (0) 1/10 (10) 9/63 (14) 10/133 (8)

- hostattacker utan förkylning? 16/39 (41) 3/15 (20) 4/10 (40) 23/64 (36)* 21/133 (16)

- anfall av frossa? 7/39 (18) 1/15 (7) 0/10 (0) 8/64 (12) 17/134 (13)

- rinnande, kliande ögon? 21/39 (54) 3/15 (20) 4/10 (40) 28/64 (44)* 33/134 (25)

- rinnande eller täppt näsa? 18/39 (46) 5/15 (33) 7/10 (70) 30/64 (47) 62/132 (47)

- näsblödning? 9/37 (24) 7/15 (47) 4/10 (40) 20/62 (32) 30/133 (23)

- hudbesvär på händerna? 5/39 (13) 1/15 (7) 1/10 (10) 7/64 (11) 20/134 (15)

* Signifikant skillnad mot kontroller (p<0,05)
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Tabell 7 Medelvärden för lungfunktion (VK och FEV1.0) i förhållande till förväntade 
värden bland exponerade gjuteriarbetare och kontroller före och efter skift
samt lungfunktionsförändring över skift.

Kärnmakare

n=39

Gjutare

n=15

Övriga

n=10

Exponerade
totalt
n=64

Kontroller

n=134
VK % SD % SD % SD % SD % SD

före 92,0 10,5 98,2 14,0 98,9 15,9 94,5¹ 12,5 94,6¹ 10,7

efter 89,7 10,2 96,6 12,7 96,9 16,3 92,5 12,2 93,9 10,5

förändring -2,3² 3,0 -1,5 2,9 -2.0 2,4 -2,0² 2,8 -0,7 3,0

FEV1.0

före 94,5 10,0 98,1 14,1 100,
8

15,4 96,3¹ 12,0 97,6¹ 11,5

efter 92,4 10,7 98,4 13,4 99,6 17,6 94,9 12,8 97,7 11,6

förändring -2,1² 4,9 0,3 3,1 -1,2 3,1 -1,4² 4,4 0,1 3,9

¹ Signifikant skillnad mot förväntat värde (referensmaterial)
² Signifikant skillnad mot kontroller (p<0,05).
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Tabell 8 Förändring av lungfunktion (VK och FEV1.0) över skift bland exponerade 
gjuteriarbetare och kontroller i uppdelade efter uppgivna rökvanor under-
sökningsdagen.

Exponerade totalt Kontroller
Rökt under dagen

n=14

Icke-rökare
och f d rökare
n=48

Rökt under
dagen

n=21

Icke-rökare
och f d rökare
n=104

% SD % SD % SD % SD
VK -2,0 2,2 -2,2 3,0 -0,5 2,5 -0,8 3,1
FEV1.0 -1,2 3,7 -1,6 4,5 1,0 3,7 -0,2 3,9
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Bild 1 Kotininhalt i urin justerad för kreatinin hos icke-
rökare och f d rökare, som inte snusar, jämfört med 
personer, som rökt men inte snusat under dagen.
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Bild 2 Lungfunktion (VK och FEV1,0) i procent av förväntat 
värde före skift bland exponerade gjuteriarbetare 
och kontroller uppdelade efter ”body mass index” 
(BMI)
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Information om forskningsprojekt på gjuterier

Du tillfrågas härmed om medverkan i ett forskningsprojekt som gäller möjliga hälsoeffekter
av vissa luftföroreningar i gjuterimiljö.

Färska undersökningar tyder på att det kan bildas så kallade monoisocyanater vid upphettning
av kärn- och formsandbindemedel som inte innehåller isocyanater. Vi avser att göra nya
undersökningar för att kontrollera detta och vi önskar också undersöka om dessa ämnen kan
påverka hälsan bland gjuteriarbetare. Framför allt vill vi undersöka lungfunktionen och
eventuella spår från isocyanater i blodet.

Vi skulle vilja att Du före undersökningen besvarade ett frågeformulär, som vi sedan går
igenom. Lungfunktionen undersöks dels på morgonen före skift (vi vill inte att Du börjar
dagens arbete innan undersökningen genomförts), dels efter skift samma dag (vi försöker se
till så att Du hinner hem i hyggligt god tid). På morgonen vill vi även ta ett blodprov för att se
om det går att hitta markörer för tidigare kontakt med isocyanater, och på eftermiddagen
önskar vi att Du lämnar ett urinprov (för undersökning av nikotinbelastningen och kontakt
med förbränningsgaser). Det tar c:a 15 minuter att fylla i frågeformuläret och sammanlagt
bortåt en timme för övriga moment i undersökningen.

Du kommer att få besked om alla Dina egna resultat, men en del resultat kan dröja länge. Alla
uppgifter som berör Dig personligen omfattas av sjukvårdens sekretessregler och i rapporter
från undersökningen kommer ingen att kunna urskilja Dig som enskild individ.

Det är fullständigt frivilligt att delta i undersökningen, och Du kan utan motivering avbryta
ett påbörjat deltagande utan att det påverkar Din anställning. Vi erbjuder ingen ersättning
för Ditt deltagande men förlorad arbetstid betalas av arbetsgivaren. Om Du har några frågor
eller funderingar kring projektet, så kan Du kontakta någon av oss som är ansvariga eller tala
med personalen vid själva undersökningstillfället.

Ytterligare detaljer om undersökningen kommer att meddelas senare.

Anders Seldén
Överläkare, med dr
Yrkes- och miljömedicinska kliniken
Regionsjukhuset
701 85 Örebro
Tel: 019-602 24 94

Sofia Loodh
Miljösköterska
Yrkes- och miljömedicinska kliniken
Regionsjukhuset
701 85 Örebro
Tel: 019-602 24 64
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      Frågeformulär

till medicinsk undersökning på grund av arbete

med Hot Box-bindemedel i gjuterier

Undersökningen är frivillig!

Ögna gärna igenom formuläret innan Du besvarar det. Försök besvara alla frågor även om Du

är osäker. Välj det svar som ”känns mest rätt och minst fel”. Tag med det ifyllda formuläret

till undersökningen. Om det är någon fråga Du inte förstår eller uppfattar som oklar kan Du ta

upp det vid detta tillfälle.

Frågeformuläret är en medicinsk handling och omfattas av sjukvårdssekretess. Det kommer

att slutförvaras i Din journal vid företagshälsovården. Inga uppgifter som Du lämnat kommer

att kunna hänföras till Dig personligen i de rapporter som senare blir aktuella.

Dina uppgifter i frågeformuläret och annan medicinsk information angående Dig som

inhämtats i undersökningen kommer att databearbetas i ett s k personregister. Du har rätt att

begära ett utdrag på alla uppgifter om Dig själv som finns i detta register. Ansvarig för

personregistret är överläkare Anders Seldén, Yrkes- och miljömedicinska kliniken,

Regionsjukhuset, 701 85 Örebro, telefon 019-602 24 94, som också gärna svarar på frågor om

undersökningen i övrigt.
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Datum (när formuläret besvaras):............................

Personnummer (10
siffror):..............................................................………........................................

Namn:.....................................................................................................................................…
……..

Adress:..........................................................................................................…..................……
….…..

Telefonnummer,
bostad:.....................................…….....arbete:...........................................…….......

Ditt arbete

1. Vilken är Din nuvarande arbetsplats (företagets
namn)?................................................................

2. Vilket år började Du arbeta där? 19.........

3. Vad är Ditt
yrke?.........................................................................................................…………....

4. Vilken är Din huvudsakliga verksamhet?.....................................................sedan
(år)..……….....

5. Har Du under nuvarande anställning gjort Nej Ja
något mer omfattande byte av arbetsuppgifter?

Om "Ja":

19......-19....... arbetade jag
på.............................….....…………….……….………….….

19......-19....... arbetade jag
på.................................................……………..…..…….........

19......-19....... arbetade jag
på.................................…...................………………………..

6. Ange tidigare anställningar/tjänster i tidsföljd, som Du haft mer än 1 år. Börja med den
första anställningen.

Företag                                                         Arbetsuppgifter                               Mellan åren

                                                                                                                             19     -19

                                                                                                                             19     -19
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                                                                                                                             19     -19

                                                                                                                             19     -19

(Om nödvändigt - fortsätt på baksidan av papperet)

Nej Ja
7. Har Du varit utsatt för isocyanater i tidigare arbete?

Om ”Ja”:

Vilket arbete gällde
det?………………………………………………………………...

Nej Ja
8. Har Du varit utsatt för isocyanater på Din fritid

(t ex vid billackering)?

Om ”Ja”:

Vilken fritidssyssla gällde
det?………………………………………………………...

Allmän hälsa och levnadsvanor

Nej Ja
9. Anser Du Dig vara helt frisk?

Om ”Nej”:

Vilken(a) sjukdom(ar) lider Du
av?………………………………………….…….

Nej Ja
10. Tar Du regelbundet något receptbelagt läkemedel?

Om ”Ja”:

Vilka
läkemedel?…………………………………………………………………….

11. Hur lång är Du?..............................cm

12. Hur mycket väger Du?......................kg
Nej Ja

13. Har Du någon gång rökt så lång tid som ett år?
(Detta betyder minst en eller flera cigaretter om dagen, en eller
flera cigarrer i veckan eller mer än 30 gram tobak i månaden
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under så lång tid som ett år.)

Om "Nej" gå till fråga 19. Om "Ja":

Röker (rökte) Du vanligen:

Nej Ja
14. Cigaretter?

Hur många dagligen, i genomsnitt? ……………....
Nej Ja

15. Pipa?

Hur många gram dagligen, i genomsnitt?

Nej Ja
16. Cigarr?

Hur många dagligen, i genomsnitt? ………………….

17. Har Du (fyll endast i en ruta):

fortsatt att röka?

helt slutat att röka, men för mindre än 4 veckor sedan?

helt slutat att röka för minst 4 veckor sedan? 

18. Hur många år har Du rökt (rökte Du)?………… år

Nej Ja
19. Snusar Du?

Nej
Ja

20. Röker någon annan person i Din närmaste
omgivning (i hemmet/på arbetsplatsen)? 

21. Brukar Du på fritiden utsättas för damm eller andra luftföroreningar Nej Ja
(t ex trädamm, hö eller halm, limmer, lacker)?

Om ”Ja”, vilka
luftföroreningar?……………………………………………………
AKTUELLA BESVÄR

Pip och täppthet i bröstet
Nej Ja
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22. Har Du haft pip eller har det väst i bröstet någon gång
de senaste 12 månaderna?

Om "Nej" gå till fråga 29. Om "Ja":
Nej Ja

23 Har Du överhuvudtaget varit det minsta andfådd
när Du haft detta pipande eller väsande ljud?

Nej Ja
24. Har Du haft detta pip eller väsande i bröstet

när Du inte samtidigt varit förkyld?
Om "Nej" på fråga 24, gå till fråga 29. Om "Ja":

Nej Ja
25. Har Du observerat någon arbetsuppgift

som utlöst besvären?

Om "Ja": vilken(a) arbetsuppgift(er)?…………………………………

………………………………………………………………………...
Nej Ja

26. Minskar besvären under veckoslutet?

Nej Ja
27. Minskar besvären under semestern

eller vid annan frånvaro från arbetet
(längre än 1 vecka)?

Nej Ja
28. Hade Du dessa besvär innan Du började

Ditt nuvarande arbete?
Nej Ja

29. Har Du vaknat med trånghetskänsla i bröstet någon gång
de senaste 12 månaderna?

Andnöd
Nej Ja

30. Har Du någon gång de senaste 12 månaderna haft någon 
attack av andnöd?

Om "Nej" gå till fråga 35. Om "Ja":
Nej Ja

31. Har Du observerat någon arbetsuppgift
som utlöser besvären?

Om "Ja":
Vilken(a) arbetsuppgift(er)?

…………………………....…………….............

Nej Ja
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32. Minskar besvären under veckoslutet?

Nej Ja
33. Minskar besvären under semestern

eller annan frånvaro från arbetet
(längre än 1 vecka)?

Nej Ja
34. Hade Du dessa besvär innan Du började

Ditt nuvarande arbete?

Nej  Ja
35. Har Du någon gång de senaste 12 månaderna haft någon

attack av andnöd som inträffat på dagtid under vila?

Nej Ja
36. Har Du någon gång de senaste 12 månaderna haft någon

andnödsattack som kommit efter ansträngning?

Nej Ja
37. Har Du vaknat av andnödsattack någon gång de

senaste 12 månaderna?

Astma
Nej Ja

38. Har Du någonsin haft astma?

Om "Nej" gå till fråga 41. Om "Ja":
Nej Ja

39. Är astman relaterad till bestämd årstid?

Nej Ja
40. Har Du någon gång de senaste 12 månaderna

haft någon astmaattack?

Hosta och slem från bröstet

Nej Ja
41. Har Du haft hostattacker någon gång de senast

12 månaderna utan att ha varit förkyld?
Om "Nej" gå till fråga 46. Om "Ja":

Nej Ja
42. Har Du observerat någon arbetsuppgift

som utlöst besvären?
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Om "Ja": vilken(a arbetsuppgift(er) …..................……...
…………………………………………………………..

Nej Ja
43. Minskar besvären under veckoslutet?

Nej Ja
44. Minskar besvären under semestern

eller vid annan frånvaro från arbetet
(längre än 1 vecka)?

Nej Ja
45. Hade Du dessa besvär innan Du började

Ditt nuvarande arbete?

Nej Ja
46. Har Du vaknat av en hostattack någon gång under de

senaste 12 månaderna?

Nej Ja
47. Brukar Du hosta det första Du gör på morgnarna?

Nej Ja
48. Brukar Du få upp slem det första Du gör på morgnarna?

Om "Nej" gå till fråga 50, om "Ja":
Nej Ja

49. Får Du upp slem på det här viset nästan varje
dag under åtminstone 3 månader varje år?

Om "Ja": i hur många år har du fått slem upp
på det viset? ……….år

Frossa

Nej Ja
50. Har Du någon gång haft anfall av frossa de senaste

12 månaderna?

Om "Nej" gå till fråga 56, om "Ja":
Nej Ja

51. Har Du haft besvären utan att ha influensa?

Nej Ja
52. Har Du observerat någon arbetsuppgift

som utlöst dessa besvär?
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Om "Ja", vilken(a) arbetsuppgift(er)? …………………..
…………………………………………………..………

Nej Ja
53. Kommer besvären under veckosluten?

Nej Ja
54. Kommer besvären under semestern eller 

vid annan frånvaro från arbetet
(längre än I vecka)?

Nej Ja
55. Hade Du besvären innan Du började Ditt

nuvarande arbete?

Ögonbesvär

Nej Ja
56. Har Du någon gång haft besvär av rinnande, kliande,

svidande och/eller brännande ögon de senaste 12 månaderna?

Om "Nej" gå till fråga 62, om " Ja":

Nej Ja
57. Är besvären relaterade till en bestämd årstid?

Nej Ja
58. Har Du observerat någon arbetsuppgift som

utlöst dessa besvär?

Om "Ja", vilken(a) arbetsuppgift(er): ………………………………………….
………………………………………………………………………………….

Nej Ja
59. Minskar besvären under veckoslutet?

Nej Ja
60. Minskar besvären under semestern eller vid

annan frånvaro från arbetet (längre än 1 vecka)?

Nej Ja
61. Hade Du dessa besvär innan Du började Ditt

nuvarande arbete?
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Näsbesvär
Nej Ja

62. Har Du någon gång haft anfall av nästäppa, kliande
eller rinnande näsa och/eller nysningar de senaste
12 månaderna?

Om "Nej" gå till fråga 69, om "Ja":

Nej Ja
63. Är besvären relaterade till en bestämd årstid?

Nej Ja
64. Har Du haft dessa besvär när Du inte varit

förkyld?

Nej Ja
65. Har Du observerat någon arbetsuppgift

som utlöser dessa besvär?

Om "Ja": Vilken(a) arbetsuppgifter )? ..........................…………

Nej Ja
66. Minskar besvären under veckoslutet?

Nej Ja
67. Minskar besvären under semestern eller vid

annan frånvaro från arbetet (längre än I vecka)?

Nej Ja
68. Hade Du dessa besvär innan Du började Ditt

nuvarande arbete?

Nej Ja
69. Har Du haft näsblödning någon gång de senaste 12 månaderna?

Om "Nej" gå till fråga 74, om "Ja":

Nej Ja
70. Har Du observerat någon arbetsuppgift

som utlöser dessa besvär?

Om "Ja": Vilken(a) arbetsuppgift(er)? …………………………………
…………………………………………………………………………..

Nej Ja
71. Minskar besvären under veckoslutet?
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Nej Ja
72. Minskar besvären under semestern eller vid

annan frånvaro från arbetet (längre än 1 vecka)?

Nej Ja
73. Hade Du dessa besvär innan Du började Ditt

nuvarande arbete?

Allergi/lung- och hjärtsjukdom
Nej Ja

74. Har Du under barn- eller ungdomen haft böjveckseksem,
nässelutslag, astma, hösnuva eller annan allergisk snuva?

Nej Ja
75. Har Du någon kronisk lung- eller hjärtsjukdom?

Om "Ja", vilken?……………………………………………………………….

Hudbesvär
Nej Ja

76. Har Du någon gång de senaste 12 månaderna haft 
besvär med eksem på händerna?

Om ”Nej”, så är formuläret avslutat för Din del. Om ”Ja”:
Nej Ja

77. Har Du observerat någon arbetsuppgift
som utlöser dessa besvär?

Om "Ja": Vilken(a) arbetsuppgift(er)? …………………………………
…………………………………………………………………………..

Nej Ja
78. Minskar besvären under veckoslutet?

Nej Ja
79. Minskar besvären under semestern eller vid

annan frånvaro från arbetet (längre än 1 vecka)?

Nej Ja
80. Hade Du dessa besvär innan Du började Ditt

nuvarande arbete?

Gå gärna igenom formuläret och kontrollera att Du besvarat alla frågor.
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Tack för Din medverkan!
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Frågeformulär angående luftvägssjukdom

Namn Personnr Datum

1. Har du haft astma som barn (upp till 15 år)?

 Ja  Nej

2. Har du haft astma  efter 15 års ålder?

 Ja  Nej

3. Har du ibland fått andfåddhet eller pip i bröstet eller svår hosta av någon eller
några av nedan uppräknade orsaker?

 Ja  Nej
Ja

Nej
-    ansträngning

-    kyla

-    dammiga och rökiga miljöer

-    bilavgaser eller andra luftföroreningar
-    starka dofter, t ex parfym, kryddofter,
     rengöringsmedel eller trycksvärta

4. Brukar du få pip i bröstet vid förkylningar?

 Ja  Nej

5. Brukar du hosta minst 6 ggr på en dag?

 Ja  Nej

6. Brukar du hosta på detta sätt dagligen under minst 3 månader/år?

 Ja  Nej                            Om ja, sedan hur länge? År
………………

7. Brukar du hosta upp slem någon gång under dagen under minst 3 månader/år?

 Ja  Nej                               Om ja, sedan hur många år?
..………år.

8. Har du någon gång haft luftrörskatarr som varat i minst 1 månad?

 Ja  Nej                            I så fall när?  År  …………………
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9. Brukar du ofta bli förkyld?

 Ja  Nej
10. Har du något annat fel på lungor eller luftrör?

 Ja  Nej

I så fall vad?  ……………………………………………………………………………...

      När upptäcktes sjukdomen?  År  …………………

11. Antal rökta cigaretter idag  ……….    Antal snusningar idag  ………..

Annan tobak idag  ………….  gram    Antal pipstopp idag  ………….
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SYFTE

Projektets syfte var att studera exponeringen för monoisocyanater i
gjuterier som använder Hot Box-bindemedel samt undersöka
hälsotillståndet hos exponerade gjuteriarbetare, särskilt avseende lungor
och luftvägar. De grundläggande frågeställningarna var:

• Vilka exponeringar för monoisocyanater förekommer idag vid
användning av Hot Box-bindemedel i svensk gjuteriindustri?

• Vilka subjektiva besvär rapporteras av gjuteriarbetare som använder
Hot Box-bindemedel?

• Finns tecken till lungfunktionspåverkan vid detta arbete?
• Föreligger något samband mellan exponeringen för monoiso- cyanater

och lungfunktionen?
• Är enkätsvar om dagsaktuella rökvanor tillförlitliga?

INNEHÅLL
                                     Rapporten redovisar:

a) exponeringen för monoisocyanater vid användning av Hot Box
bindemedel i svensk gjuteriindustri.

                                            b)  en studie som visar hälsotillståndet hos exponerade
                                                 gjuteriarbetare, särskilt avseende lungor och luftvägar
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