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TILLKOMST

Publikationen utgör slutrapport från projektet "Kartläggning av isocyanater i
gjuterier". Arbetet har bekostats av Svenska Gjuteriföreningens helkollektiva
forskningsram. För projektet värdefulla erfarenheter har även framkommit i ett
projekt kring isocyanater som finansierats av RALF (Rådet för
arbetslivsforskning). Projektarbetet har utförts och rapporterats av Peter
Nayström, Gjuteriföreningen, Håkan Westberg, Yrkes- och miljömedicinska
kliniken, Regionsjukhuset, Örebro samt B-G Lilja från TMV Miljöteknik AB,
Skövde.

För projektet har följande stödkommitté varit tillsatt:

Siv Persson Företagshälsovården, Volvo Lastvagnar
Komponenter AB, 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.

Resultaten har diskuterats dels i den partsammansatta referensgruppen för
Gjuteriföreningens RALF-projekt och dels i Arbetarskyddsstyrelsens
referensgrupp för ett nationellt mät-/kartläggningsprojekt kring isocyanater.

SAMMANFATTNING

Vid Lunds Universitet, Avdelningen för klinisk kemi, har man tagit fram nya
metoder för att analysera isocyanater i arbetsmiljön. Med dessa har forskarna
påvisat en rad arbetsmoment där man riskerar att utsättas för höga
isocyanathalter. Dessa arbetsplatser är spridda över stora delar av näringslivet
och omfattar dem som framställer, bearbetar eller på något sätt värmer
härdplaster.

Tidigare har man koncentrerat uppmärksamheten på polyuretan, vilket i
gjuteribranschen bl a används vid kärntillverkning enligt Cold Box-metoden.

Det har nu emellertid visat sig att isocyanater inte bara avges när polyuretan
tillverkas/uppvärms (> 150oC). Även andra härdplaster/
bindemedel som innehåller kväve, oftast i form av karbamid, kan avge
isocyanat när de värms upp. Isocyanaten som dominerar vid uppvärmningen är
metylisocyanat (MIC), som har ett beräknat hygieniskt takgränsvärde på 24
µg/m3.
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I gjuteriindustrin används kväveinnehållande bindemedel i flera olika
bindemedelssystem. Avsikten med detta arbete är att öka kunskaperna kring
isocyanatbildningen då dessa bindemedel används.

I rapporten redogörs för undersökningar som gjorts för de flesta
bindemedelssystem som finns på den svenska marknaden.

Målet med "Etapp 1 - Emissionsmätningar" var att ta fram ett "fingeravtryck"
ur emissionshänseende på bindemedlen, med avseende på eventuell
isocyanatförekomst. Undersökningarna utfördes i laboratorieskala genom
pågjutningsförsök med gråjärn. Detta "fingeravtryck" kan sedan användas vid
planering och genomförande av arbetsmiljömätningar och i förlängningen
riskbedömningar av olika arbetsmoment.

Erhållna mätvärden kan inte överföras till att gälla personalens
exposition av aktuella ämnen. Inte heller kan angivna värden ligga till
grund för beräkningar om dessa på något sätt relateras till verkliga
driftsförhållanden. Däremot anger försöken de ämnen som är intressanta
att mäta ur arbetsmiljösynpunkt.

Resultaten visar att kvävehalten i kärnorna har en avgörande betydelse för hur
mycket isocyanat som bildas vid avgjutningen. Genomgående är det
metylisocyanat (MIC) som bildas. Undantag från detta är endast Cold Box-
bindemedlet där fenylisocyanat är den dominerande isocyanaten.

För följande bindemedelssystem har MIC påvisats i pyrolysgaserna från
avgjutningen:

Hot Box
Furan med karbamid
Cold Box *
Skalsand
Resol + Metylformiat

* Fenylisocyanat dominerar

Av dessa bindemedelssystem avgår mest MIC från Hot Box-kärnor då
karbamidhalten och därmed kvävehalten är hög. Se bild 1.

Resultaten visar även att om man sänker kvävehalten i bindemedlet/
kärnan kommer MIC-bildningen att sjunka kraftigt.
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1. Resol + Metylformiat 2. Cold Box 3. Furan (Karbamid) 4. Skalsand
5. Hot Box 3 6. Hot Box 1 7. Hot Box 2

Bild 1 Avgången av metylisocyanat (MIC) som funktion av kvävehalten
i kärnsanden

För övriga bindemedelssystem som ingick i studien har visserligen isocyanat
detekterats i pyrolysgaserna men i mycket låga halter. Dessa bindemedel är:

Resol + CO2
Epoxi + SO2
Kvävefritt furan

Studien kommer att följas upp med exponeringsmätningar på ett antal
representativa gjuterier som använder bindemedel där risk föreligger att
isocyanater bildas/frigörs vid avgjutning eller kärntillverkning.
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1  INLEDNING

Med hjälp av nyutvecklad teknik för att analysera isocyanater har en
forskargrupp i Lund, under ledning av Gunnar Skarping och Marianne
Darlene, gjort det möjligt att analysera isocyanater som man inte sett med
tidigare använda analysmetoder (1, 2, 3).

Under våren 1998 presenterade man resultat som visade att vid upphettning av
mineralull avgår mycket höga halter av metylisocyanat (MIC) till den
omgivande luften. Halterna, i omgivande luft, var avsevärt mycket högre än
gällande hygieniskt gränsvärde (HGV). Man konstaterade att det var
bindemedlet i mineralullen som orsakade MIC-bildningen. Vidare angav man
att det var karbamiden i bindemedlet som var grundorsaken.

Karbamidmodifierade hartser används även i gjuteriindustrin i bindemedel för
form- och kärntillverkning. Karbamidhalterna är dock genomgående lägre hos
dessa hartser än vad som är fallet hos de som används vid
mineralullsframställningen.

Baserat på de nya rönen gjorde Gjuteriföreningen en arbetsmiljömätning på
uppdrag av ett kokillgjuteri, som använder Hot Box-metoden för
kärntillverkningen. Resultaten visade höga MIC-halter i samband med vissa
arbetsmoment, framför allt vid avgjutningen. De nyvunna erfarenheterna
resulterade i ventilationstekniska åtgärder på gjuteriet samt att denna
undersökning initierades av Gjuteriföreningens styrelse. Uppdraget var att i
gjuterilaboratoriet undersöka samtliga organiska bindemedelssystem som
används i branschen.
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2  MÅLSÄTTNING
Målet med "Etapp 1 - Emissionsmätningar" var att ta fram ett "fingeravtryck"
ur emissionshänseende på bindemedlen, med avseende på eventuell
isocyanatförekomst. Undersökningarna utfördes i laboratorieskala genom
pågjutningsförsök med gråjärn. Detta "fingeravtryck" kan sedan användas vid
planering och genomförande av arbetsmiljömätningar och i förlängningen
riskbedömningar av olika arbetsmoment.

Projektgruppen formulerade några frågeställningar som bedömdes vara
relevanta och som borde kunna besvaras i projektet. Dessa är följande:

* Riskerar man att isocyanater bildas vid avgjutning när andra
bindemedelssystem än Cold Box används?

* Vad är orsaken till ev isocyanatbildning?

* Vilka är de relativa halterna?

* Vilka isocyanater är bäst lämpade som markörer vid
exponeringsmätning?

* Kan man genom modifieringar av bindemedlen reducera mängden
isocyanat som bildas? Detta måste dock göras med
bibehållna/förbättrade tekniska- och arbetsmiljömässiga
egenskaper.
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3  PROVTAGNINGS OCH ANALYSMETODER

3.1  Provtagningsmetodik

Provtagningen genomfördes vid Gjuteriföreningens försöksgjuteri genom att
järn göts på kärnor med olika bindemedel under kontrollerade former.

Den utrustning som användes vid avgjutningsförsöken består av en
cylinderformad provkroppshållare i stål med innerdiameter på 50 mm och
höjden 200 mm. Provkroppshållaren är placerad på en basplatta av stål med
anslutningar och har längst upp ett lock, se bild 2 och 3. Utrustningen tillhör
Gjuteriföreningen och har tidigare använts vid pyrolysgasundersökningar med
andra kärntillverkningsmetoder (4, 7, 8, 9).

Bild 2 och 3 Utrustning använd vid pågjutningsförsöken
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I basen på utrustningen finns två anslutningar. Den ena används som ingång
till cylindern där kärnmassan är placerad, medan den andra anslutningen
används som utgång för pyrolysgaser. Till denna utgång ansluts
provtagningsutrustningen. Provtagningsutrustningen (impingerflaska) är
tillverkad helt i glas för att undvika reaktioner mellan reaktiva föreningar och
plast. För att undvika bildning av kondensat från pyrolysgaserna kopplades
provtagningsutrustningen i direkt anslutning till provkroppshållaren. Vid
anslutningen mellan impingerflaskan och provkroppshållaren användes en 10
cm lång vitonslang. Arrangemanget med en kort vitonslang för kopplingen
medför alltid en viss risk för att pyrolysgaserna skall kondensera och fästa på
slangen. Inför provtagningen fördes ingående diskussioner kring detta.
Slutsatsen var att eftersom de isocyanater som kunde mistänkas bildas var
mycket små alifatiska molekyler med liten tendens att kondensera borde detta
inte medföra några problem. Avsikten med undersökningen var ju dessutom
inte att fastställa någon absolutnivå för isocyanatavgången för de olika
bindemedlen utan att ge vägledning inför framtida mätningar i arbetsmiljön.

Provtagningen av metylisocyanat och eventuellt övriga förekommande
isocyanater utfördes med impingerflaskor enligt standardmetod från ASS
metodserie 1007 ”Provtagning av gasformiga luftföroreningar med
gastvättflaska”. Som reagenslösning i flaskorna användes 10 ml 0,01 M
dibutylamin (DBA) löst i toluen. Provtagningstiden vid avgjutningsförsöken
var 30 minuter och provtagningsflödet var 1 l/min.

Följande förutsättningar gällde vid avgjutningarna:

- Två parallella pågjutningsförsök utfördes för respektive
bindemedel.

- Provtagningstiden var 30 minuter.

- 1 liter luft/minut pumpades genom impingerflaskan.

- Gråjärn med en avgjutningstemperatur av 1400oC användes
vid samtliga försök.

- Metallmängden var 800 g.

Försöksupplägget innebär att i stort sett hela kärnan påverkas termiskt.
Ungefär 2/3 av kärnan utsätts för så pass hög värme att den faller sönder. Den
resterande tredjedelen har en viss resthållfasthet efter gjutningen.
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Kommentar

Ett flertal av pyrolysprodukterna är lättflyktiga. Inför undersökningen
diskuterades det därför hur provutrustningen skulle utformas för att minimera
risken för provtagningsfel. Bland annat diskuterades om gaser kan avges i
utrustningens överdel d v s förbi den pågjutna metallen. För att klarlägga detta
gjordes inledande försök där prov togs såväl under provkärnan som över
metallen. Se bild 4. Resultaten av dessa försök var att även om höga
isocyanathalter kunde detekteras i luften under provkärnan var emissionen av
isocyanater över det pågjutna järnet inte påvisbara! Det beslutades därför att
samtliga undersökningar endast skulle omfatta provtagning av luften under
provkärnan.

Bild 4 Provtagning av luft på båda sidor av kärna/metall

3.2  Analysmetoder

En metod för kvantitativ bestämning av lågmolekylära alifatiska aminer via
dibutylaminkomplex har utvecklats. Metoden har utvecklats och testats för
metylisocyanat (MIC), etylisocyanat (EIC), propylisocyanat (PIC), och
butylisocyanat (BIC). Metoden baseras på provtagning i impingerflaskor
innehållande 10 ml 0,01 M dibutylamin upplöst toluen. Proven analyseras via
vätskekromatografi-elektrospray masspektrometri (LC-ESP-MS),
kvantifiering via de positiva jonerna MH+.

Den analytiska detektionsgränsen för MIC uppgick till 0,2 µg/l, vilket svarar
mot 0,05 µg/m3 vid ett 5 liters luftprov, ca 0,02 µg/m3 vid 15 liters
luftprovtagning. Kvantifieringsgräns (praktisk detektionsgräns) brukar dock
anges till 0,01 µg/prov, vilket innebär detektionsgränser uppgående till 2
respektive 0,66 µg/m3 för 5 respektive 15 liters luftprovtagning. Vid 30 liters
luftprovtagning erhålles motsvarande detektionsgräns till 0,33 µg/m3.
Hygieniskt nivågränsvärde i Sverige uppgår till 12 µg/m3, motsvarande
takgränsvärde 24 µg/m3.
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4 UNDERSÖKTA FORM- OCH KÄRNBINDEMEDEL SAMT
KÄRNTILLVERKNING

Kärnorna, i form av s k S-1 provkroppar, tillverkades genomgående genom
ramning i ramrör. I bild 5 visas en skiss över kärnorna/
provkropparna. Kärnvikten är ca 150 gram och den pågjutna ytan är 19,6 cm2.

Där inget annat anges blandades kärnmassan i laboratorieblandare under 2
minuter före ramning och härdning.

Bild 5 Provkropp/-kärna

Resol + CO2 / Resol + metylformiat
Kärnorna tillverkades vid Gjuteriföreningens laboratorium.

Epoxi + SO2
Kärnmassan blandades vid Volvos Gjuteri i Skövde och togs direkt ur
produktionen varefter den transporterades till Gjuteriföreningen där kärnorna
tillverkades och härdades.

Furan med karbamid / Kvävefritt furan
Dessa kärnor tillverkades av bindemedelsleverantörerna och skickades
omgående till Gjuteriföreningen.

Skalsand
Skalsandsleverantören tillverkade kärnorna. Härdning skedde i muffelugn där
rammrör + skalsand placerades vid 250oC under 20 minuter.

50 mm

50 mm
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Cold Box
Kärnorna tillverkades av Arvika Gjuteri AB och bestod av deras
produktionsblandade kärnmassa. Härdning med dimetyletylamin (DMEA)

Hot Box
Kärnorna tillverkades vid Gjuteriföreningens laboratorium genom att kärnan
tillsammans med rammröret placerades i en muffelugn (170oC) under 30
minuter. Därefter togs kärnan ur rammröret och härdades i ytterligare 15
minuter vid samma temperatur.

Tabell 1 Beskrivning av innehållet i undersökta kärnor/bindemedel.

Bindemedel Tillsatser,
%

Bassand Glödgnings-
förlust, %

Kärnvikt,
gram

Kväve
halt,
mg/kg
sand

Kväve
halt,
mg/kärna

Resol + CO2 Harts 2,5 % Baskarp 20 1,21 153,2 < 50 < 8

Epoxi + SO2 Harts 1,15 %
Peroxid 0,25

Råda/Baskar
p 80/20

1,32 150,0 13 2

Kvävefritt
furan

Harts
Härdare2)

Baskarp 28 1,19 147,9 < 50 < 7

Resol +
metylformiat

Harts 2,5 % Baskarp 20 0,85 149,0 44 7

Furan med
karbamid

Harts 1,4
Härdare1) 30

Baskarp 28 1,27 121,5 resp.
142,2

620 75 resp.
88

Skalsand Sibelco M 34 4,61 157,0 680 107

Cold Box Harts 0,55 %
Aktivator 0,51
%

Baskarp 28 0,97 161,5 500 81

Hot Box 1 Harts 1,3
Härdare 0,25

Baskarp 20 1,11 151,5 2050 310

Hot box 2 Harts 1,3
Härdare 0,25

Baskarp 20 1,01 151,5 2670 405

Hot box 3 Harts 1,3
Härdare 0,25

Baskarp 20 1,08 152,0 800 122

1)  30 % baserat på hartsmängden (50 % PTS / 50 % fosforsyra)
2)  40 % PTS-syra
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5  RESULTAT AV EMISSIONSMÄTNINGAR

Resultaten från pågjutningsförsöken visas i bilderna 6 - 11 där
isocyanatbildningen för de olika bindemedlen visas separat. Det bör
observeras att för att göra resultaten åskådliga har två olika skalor använts på
y-axeln. I bild 12 visas en sammanfattning av MIC-bildningen för samtliga
undersökta bindemedelssystem. Fullständig redovisning av resultaten visas i
bilaga 1.

Följande förkortningar används genomgående i figurerna:

MIC Metylisocyanat
BIC Butylisocyanat
EIC Etylisocyanat
PIC Propylisocyanat
MDI Metylenbisfenyldiisocyanat
PhI Fenylisocyanat

I tabell 2 visas vissa kemiska egenskaper hos de analyserade
isocyanaterna.

Isocyanat Formel CAS nr. Molvikt Kokpunkt,
oC

Densitet Ångtryck
Pa

MIC CH3NCO 624-83-9 57,05 39 0,923 4,6·104

BIC (tertiär) (CH3)3CNCO 1609-86-5 99,13 85,5 0,867 Uppgift saknas

EIC C2H5NCO 109-90-0 71,08 60 0,903 Uppgift saknas

PIC C3H7NCO 110-78-1 85,11 84 0,908 7 ·103

MDI CH2(C6H4NCO)2 101-68-8 250 260 1,19 5·10-6

PhI C6H5NCO 103-71-9 119,1 55 1,096 1,3·102

I bilaga 2 redovisas en mer detaljerad studie kring MIC och dess
hälsoaspekter.
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5.1  Resol + CO2 / 5.2  Epoxi + SO2 / 5.3  Kvävefritt furan
Gemensamt för dessa tre bindemedelssystem är att det bildades mycket låga
halter isocyanat vid pågjutningen mindre än 20 µg/kg kärnsand.

Den låga isocyanatbildningen förklaras av dessa bindemedels låga innehåll av
kväve. De kärnor som använts i gjutförsöken hade följande kväveinnehåll:

Kvävehalt
Resol + CO2 < 50 mg/kg kärna (under detektionsgränsen)
Epoxi + SO2 13 mg/kg kärna
Kvävefritt furan < 50 mg/kg kärna (under detektionsgränsen)

Anm.Proven är analyserade vid två olika tillfällen. På grund av ändrade
analysrutiner har prov ”Epoxi + SO2” lägre detektionsgräns än de andra
proven.

Mycket låg isocyanatbildning!

I bilaga 1 redovisas resultaten i detalj.
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5.4  Resol + metylformiat

Resol + Metylformiat
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Bild 6 Isocyanatemission från Resol + Metylformiat-bindemedel

Bindemedlet innehåller mindre mängder kväve (karbamid). Den pågjutna
kärnsandens kväveinnehåll är 44 mg per kg.

Av undersökta isocyanater är det endast MIC, EIC och PIC
som detekterats varav de två senare isocyanaterna i mycket
små halter.

I bilaga 1 redovisas resultaten i detalj.
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5.5  Furan med karbamid

Karbamid furan
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Bild 7 Isocyanatemission från karbamid-furan-bindemedel

Bindemedlet innehåller kväve i form av karbamid vilket orsakar
isocyanatbildning i form av MIC, EIC, och PIC.

Den pågjutna kärnsandens kväveinnehåll är 620 mg per kg.

Av isocyanaterna är MIC klart dominerande.

I bilaga 1 redovisas resultaten i detalj.
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5.6  Skalsand

Skalsand
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Bild 8 Isocyanatemission från skalsand

Den pågjutna kärnsandens kväveinnehåll är 680 mg per kg. Det är inte
fastställt om kvävet är i form av karbamid eller amin (från härdaren). Av
analyserade isocyanater är det endast MIC, EIC och PIC som detekterats.

Av isocyanaterna är MIC klart dominerande.

Det bör noteras att Skalsandens kväveinnehåll är i samma storleksordning som
för undersökt karbamid furan. Isocyanatbildningen är emellertid betydligt
lägre för Skalsanden. Detta kan bero på att kvävet i Skalsanden inte
förekommer i form av karbamid och i förlängningen att det är kväve i form av
karbamid har störst tendens att skapa isocyanat. Detta har emellertid inte
utretts närmare inom ramen för projektet.

I bilaga 1 redovisas resultaten i detalj.
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5.7  Cold Box

Cold Box
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Bild 9 Isocyanatemission från Cold Box-bindemedel

Cold Box är det enda bindemedlet som består av en polyuretan. Det är sedan
tidigare känt att isocyanat avges vid avgjutning. (6, 7). Med de analysmetoder
som utnyttjats tidigare har det emellertid inte varit möjligt att detektera
alifatiska isocyanater.

Resultaten visar att vid gjutning på Cold Box-kärnor kan det, vid sidan av de
tidigare kända MDI och PhI, även bildas MIC och BIC. Den pågjutna
kärnsandens kväveinnehåll är 500 mg per kg.

Gjorda försök indikerar dock att det är PhI som avges i störst
mängd vilket bekräftar resultaten i tidigare redovisade
undersökningar.

Ur hälsosynpunkt kan emellertid frågan ställas om man inte i högre grad bör
beakta additionseffekten av de olika isocyanaterna vid riskbedömningar av
arbetsplatser. Även om man ligger under HGV för varje enskild isocyanat bör
man nog beakta den samlade exponeringen av isocyanatgrupper.

I bilaga 1 redovisas resultaten i detalj.
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5.8  Hot Box
OBS skalan på Y-axeln skiljer sig från tidigare visade bilder
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Bild 10 Isocyanatemission från Hot Box-bindemedel. Hot Box 1

Anledningen till att denna undersökning startades var att höga MIC-halter
upptäckts, i samband med avgjutning, vid kokillgjutning på Hot Box-kärnor.
Pågjutningsförsöken bekräftar dessa resultat.

Höga halter av MIC bildas vid gjutförsöken.

Däremot konstateras ingen bildning av några andra isocyanater. Det skall dock
påpekas att eftersom MIC-halterna varit mycket höga i proven har man
tvingats späda proven 10 000 ggr vid analyseringen. Genom detta tappar man i
detektionsgräns för övriga isocyanater. Det är emellertid troligt att Hot Box-
bindemedlen följer det mönster som setts för övriga karbamidinnehållande
bindemedel d v s att MIC-bildningen är klart dominerande. De inledande
arbetsplatsmätningarna styrker dessutom denna uppfattning eftersom det då
endast var MIC som detekterades.

I försöken ingick ursprungligen två olika Hot Box-bindemedel (Hot Box 1 och
2). När de preliminära resultaten visade höga MIC-halter utvecklade en
leverantör ett bindemedel som innehåller avsevärt mindre karbamid, Hot Box
3. Gjutförsök med detta bindemedel visar en markant sänkning av MIC-
bildningen. Se bild 13. Detta stärker således teorin att isocyanatbildningen är
direkt beroende av kvävehalten i bindemedlen.
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Driftsprov pågår med det nyutvecklade bindemedlet. En viktig aspekt vid
dessa är, förutom de rent tekniska/ekonomiska faktorerna, att undersöka övriga
arbetsmiljöaspekter. I första hand bör bildningen av formaldehyd belysas så att
man inte genererar högre halter av andra hälsoskadliga ämnen i pyrolysgaserna
i sina ambitioner att reducera MIC-bildningen.

OBS! Skalan på y-axeln.
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Bild 11 MIC-bildning vid gjutning på olika Hot Box-bindemedel

Tabell 3. Kvävehalterna i de tre undersökta Hot Box-bindemedlen

Bindemedel Kvävehalt i mg/kg kärnsand
Hot Box 1 2 050
Hot Box 2 2 670
Hot Box 3 800

Kvävehalten i form av karbamid har en direkt avgörande betydelse för hur stor
mängd isocyanat som bildas vid pågjutningen.
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5.9  Sammanfattning av MIC-bildningen

Genomförda pågjutningsförsök visar att risk finns för bildning av främst
metylisocyanat så snart bindemedlen innehåller karbamid (kväve). I
nedanstående bild visas en sammanställning av MIC-bildningen för de olika
undersökta bindemedelssystemen. Det bör noteras att för Cold Box-
bindemedlet bildas även andra isocyanater än MIC. (Se bild 9)

OBS! Skalan på y-axeln.
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Bild 12 MIC-bildning vid gjutning på olika bindemedelsystem

I en bild med bildad mängd MIC som funktion av bindemedlens kvävehalt ses
ett klart samband (se nästa sida).



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN - 20 -

1. Resol + Metylformiat 2. Cold Box 3. Furan (Karbamid) 4. Skalsand
5. Hot Box 3 6. Hot Box 1 7. Hot Box 2

Bild 13 Bildningen av MIC som funktion av bindemedlens kvävehalt

Ovanstående bild visar tydligt att MIC-bildningen är starkt
beroende av karbamidhalten (kväve) i den pågjutna sanden.
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6  SLUTSATS OCH DISKUSSION

Sedan en tid är det känt att termisk nedbrytning av isocyanatbaserade Cold-
box bindemedel emitterar MDI och Phi, dessa resultat bekräftas i denna
undersökning. Vid motsvarande studium av andra kväveinnehållande form-
och kärnbindemedel, skalsand, karbamidinnehållande furan samt Hot-box har,
i vissa fall, konstaterats betydande bildning av metylisocyanat, MIC.
Bildningen är kraftigt beroende på bindemedlens karbamidinnehåll (kväve).

Undersökningen visar att ett effektivt sätt att minska mängden MIC som bildas
är att reducera eller ta bort kvävet i bindemedlet.

Försöksbetingelserna är beprövade, dessutom har kontroll av olika tänkbara
emissionsvägar vid användning av försöksutrustning genomförts. Senare rön
antyder att impingerprovtagning av rök har låg provtagningseffektivitet, fin
aerosol absorberas ej i impingerflaskans absorptionslösning. Vid
exponeringsmätningar kopplas därför numera ett filter i serie med
impingerflaskan för fullständig provtagning, kvalitativt erhålls dock samma
resultat med eller utan filter. I denna undersökning har inget filter använts efter
impingerflaskan.

Det bör noteras att erhållna mätvärden inte kan överföras till
att gälla personalens exponering av aktuella ämnen. Däremot
anger försöken med vilka bindemedelsystem det föreligger
behov av vidare undersökningar i form av
exponeringsmätningar i produktionsmiljö.

För att bedöma arbetstagarnas risk krävs mätningar av isocyanater i
arbetsplatsluft på olika gjuterier vid tillverkning, hantering, avgjutning och
uppslagning. Erhållna mätvärden jämföres därefter med aktuella nivå- och
takgränsvärden enligt hygieniska gränsvärdeslistan, AFS 1996:2.

Mätningen genomföres enligt svensk standard SS-EN 689 där identifiering,
bedömning och mätning ingår, framför allt för jämförelse med nationella
standards. Det är viktigt både för utvärdering av mätningarna och för
möjligheter att dra slutsatser till övriga i branschen förekommande företag att
representativa gjuterier ingår och att såväl produktionsförhållanden,
ventilationsförhållanden, klimatförhållanden och övriga faktorer som kan ha
betydelse för exponering registreras.

Om isocyanater är ett reellt problem idag inom gjuteribranschen, där
karbamidinnehållande bindemedel används, kan vi inte med säkerhet uttala oss
om då exponeringsmätningar i större omfattning saknas.

Det finns emellertid idag inga tecken på att gjuteripersonalen skulle vara
speciellt drabbade av arbetsrelaterade sjukdomar i andningsorganen orsakade
av isocyanater.
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Målsättningen måste i vilket fall som helst vara att så långt som möjligt
begränsa isocyanatexponeringen för gjuteripersonal som arbetar med
kärntillverkning och pågjutning.

Det åtgärdsinriktade arbetet bör först och främst inriktas emot att påverka
tillverkare/leverantörer till bindemedel, att utveckla bindemedel med så låg
karbamid/kvävehalt som är möjligt, för att ändå uppfylla kvalitetskraven på
kärnorna. Vidare bör övriga miljöaspekter beaktas så att ambitionen att
reducera isocyanatbildningen inte orsakar andra arbetsmiljöproblem.

I Gjuteriföreningens ansvarsområde som branschorganisation ingår att
informera och upplysa branschen som använder bindemedel som innehåller
karbamid om att isocyanater kan avgå från processerna och att eventuella
risker för isocyanatexponering föreligger. De konkreta eliminationstekniska
åtgärder som kan tillgripas på gjuterierna är ökad inkapsling av
kärnskjutmaskiner med en acceptabel ventilationsteknisk lösning.

Vid pågjutning ser man till att styra ventilationen på så sätt att gjutarna inte
exponeras för gjutgaser innehållande isocyanater. Föreligger det trots nämnda
åtgärder risk för isocyanatexponering ska personlig skyddsutrustning användas
i form av tryckluftstyrd andningsmask. Observera att kolfiltermask inte räcker
för lättflyktiga alifatiska isocyanater som metylisocyanat, då dessa tämligen
lätt passerar genom kolfiltret. Vid försvarets forskningsanstalt har nyligen
initierats ett projekt vars målsättning är att konstruera ett filter som klarar att
avskilja även lättflyktiga isocyanater.

För att få en uppfattning om eventuella exponeringsnivåer bör kontroll av
isocyanathalterna i exponeringsluften utföras genom provtagning. Inom
gjuteribranschen planeras för att utföra exponeringsmätningar på ca 7
representativa gjuterier. Dessa resultat skall sedan ligga till grund för
rekommendationer kring åtgärds- och kontrollprogram.
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MÄTRESULTAT FRÅN PÅGJUTNINGSFÖRSÖK

Sammanställning av isocyanatbildningen vid gjutning på olika form-
/kärnbindemedel

Tabell 1  Analyssvaren från laboratoriet uttryckta i µg/m3

Bindemedel MIC, µg/m3 EIC, µg/m3 PIC, µg/m3 BIC, µg/m3 MDI, µg/m3 PhI, µg/m3
Resol + CO2 1 0 0 0 0 0

" 2 0 0 0 0 0

Kvävefritt furan 2 0 1 10 0 0
" 10 0 4 10 0 0

Skalsand 3 000 0 0 0 0 0
" 2 000 0 2 5 0 0

Karbamid furan 20 000 1 000 200 0 0 0
" 10 000 700 100 0 0 0

Cold Box 10 000 4 000 0 100 2 000 20 000
" 20 000 4 000 0 30 1 000 30 000

Resol + MF 2 000 60 60 0 0 0
" 1 000 20 0 0 0 0

Epoxi + SO2 0 0 80 0 0 0
" 0 5 90 0 0 0

Hot Box 1 300 000 0 0 0 0 0
" 300 000 0 0 0 0 0

Hot Box 2 600 000 0 0 0 0 0
" 600 000 0 0 0 0 0

Hot Box 3 20 000 0 0 0 0 0
" 20 000 0 0 0 0 0
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MÄTRESULTAT FRÅN PÅGJUTNINGSFÖRSÖK

Sammanställning av isocyanatbildningen vid gjutning på olika form-
/kärnbindemedel

Tabell 2.  Isocyanatbildningen uttryckt i µg/prov

Bindemedel MIC, µg/prov EIC, µg/prov PIC, µg/prov BIC, µg/prov MDI, µg/prov PhI, µg/prov
Resol + CO2 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

" 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kvävefritt furan 0,06 0,00 0,03 0,30 0,00 0,06
" 0,30 0,00 0,12 0,30 0,00 0,03

Skalsand 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
" 60,00 0,00 0,06 0,15 0,00 0,00

Karbamid furan 600,00 30,00 6,00 0,00 0,00 1,50
" 300,00 21,00 3,00 0,00 0,00 0,90

Cold Box 300,00 120,00 0,00 3,00 60,00 600,00
" 600,00 120,00 0,00 0,90 30,00 900,00

Resol + MF 78,00 1,8 1,8 0 0 0
" 39,00 0,78 0 0 0 0

Epoxi + SO2 0,00 0 2,4 0 0 0
" 0,00 0 2,7 0 0 0

Hot Box 1 9 000,00 0 0 0 0 0
" 9 000,00 0 0 0 0 0

Hot Box 2 18 000,00 0 0 0 0 0
" 18 000,00 0 0 0 0 0

Hot Box 3 600,00 0 0 0 0 0
" 600,00 0 0 0 0 0
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MÄTRESULTAT FRÅN PÅGJUTNINGSFÖRSÖK

Sammanställning av isocyanatbildningen vid gjutning på olika form-
/kärnbindemedel

Tabell 3  Isocyanatbildningen uttryckt i µg/kg kärnsand

Bindemedel MIC, µg/kg EIC, µg/kg PIC, µg/kg BIC, µg/kg MDI, µg/kg PhI, µg/kg
Resol + CO2 0 0 0 0 0 0

" 0 0 0 0 0 0

Kvävefritt furan 0 0 0 2 0 0
" 2 0 1 2 0 0

Skalsand 573 0 0 0 0 0
" 382 0 0 0 0 0

Karbamid furan 4 960 250 50 0 0 12
" 2 110 150 21 0 0 0

Cold Box 1 860 745 0 19 373 3 730
" 3 730 745 0 6 186 5 590

Resol + MF 523 12 12 0 0 0
" 262 5 0 0 0 0

Epoxi + SO2 0 0 16 0 0 0
" 0 0 18 0 0 0

Hot Box 1 59 400 0 0 0 0 0
" 59 400 0 0 0 0 0

Hot Box 2 119 000 0 0 0 0 0
" 119 000 0 0 0 0 0

Hot Box 3 3 950 0 0 0 0 0
" 3 947 0 0 0 0 0
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MÄTRESULTAT FRÅN PÅGJUTNINGSFÖRSÖK

Sammanställning av isocyanatbildningen vid gjutning på olika form-
/kärnbindemedel

Tabell 4.  Isocyanatbildningen uttryckt i mg/kg kärnsand

Bindemedel MIC, mg/kg EIC, mg/kg PIC, mg/kg BIC, mg/kg MDI, mg/kg PhI, mg/kg
Resol + CO2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kvävefritt furan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skalsand 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
" 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Karbamid furan 5,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0
" 2,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Cold Box 1,9 0,7 0,0 0,0 0,4 3,7
" 3,7 0,7 0,0 0,0 0,2 5,6

Resol + MF 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
" 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Epoxi + SO2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hot Box 1 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
" 60 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hot Box 2 119 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
" 119 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hot Box 3 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
" 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN OCH DOKUMENTATION FÖR
METYLISOCYANAT (MIC)

Metylisocyanat

CAS: 624-83-9
MIC
CH3NCO

Hygieniska gränsvärden, MIC

USA, ACGIH-TLV (1998) Sverige, AFS 1996:2
N T N T
mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm
0,047 0,020 - - 0,012 0,005 0,024 0,01

N = Nivågränsvärde
T =  Takgränsvärde

Kemiska och fysikaliska egenskaper

Metylisocyanat är en flyktig färglös vätska med skarp otrevlig lukt. Kemiska
och fysikaliska egenskaper omfattar:
Molekylvikt: 57,05
Densitet: 0,96 vid 20°C
Smältpunkt: -45°C
Kokpunkt: 39;1°C
Ångtryck: 348 torr vid 20°C
Explosionsgräns: Övre 26%, lägre 5,3%
Löslighet: Lösligt utan sönderdelning i kolväten, klorerade kolväten och
dimetylsulfoxid, sönderdelas i vatten .

Användning
Metylisocyanat produceras genom reaktion av metylaminofosgen. Det används
industriellt primärt som en kemisk intermediär, produktion av ett stort antal
insekticider och herbicider. MIC produceras i USA, Japan, Tyskland, Israel,
Taiwan och Korea, på senare tid har intresse knutits till MIC framför allt
beroende på exponering i samband med termisk nedbrytning av olika
polyuretansystem (1)
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Allmänna medicinska effekter av isocyanater
Allmänt kan isocyanater luftvägsirriterande, hudirriterande,
hudsensibiliserande påverka ögats bindehinna, påverka blodbild i samband
med sensibilisering även effekter i mag- och tarmkanalen i form av illamående
och kräkningar. Beträffande effekter på andningsorganen kan konstateras olika
typer av effekter akut reteffekt, sensibilisering och akut och subakut
lungfunktionsnedsättning. Utlöst sensibilisering domineras avseende effekt
framför allt av nedre luftvägarna med omedelbar eller fördröjd andnöd,
sensibilisering kan bl a leda till utlösning av allergisk alveolit, en
immunologisk betingad feberreaktion med influensaliknande symtom (2).
Cancerframkallande egenskaper har även diskuterats, framför allt baserade på
djurförsök avseende TDI, epidemiologiska undersökningar avseende större
grupper av industriellt isocyanatexponerade har ej uppvisat överrisker.

Genotoxiska undersökningar, MIC

Någon mutagent respons vid testning av MIC med salmonellabakteriestammar
har visst standardundersökningsförhållanden inte setts, på liknande sätt kan
konstateras negativa resultat i drosofila test, däremot har i några testsystem,
(ymfom hos mus och i testsystem med könsceller konstaterats i
kromosomavvikelser och systekromatidutbyten för exponerade som avviker
från kontrollmaterial (2).

Undersökningar på människa, MIC

Endast ett fåtal kontrollerade studier har genomförts för uppskatta
dosresponsrelationer beträffande MIC och  hälsoeffekter på människa.
Experiment för att studera akuteffekter efter mellan 1 till 5 minuters
exponering genomfördes på 4 frivilliga av Kimerly och Ebon (3), vid 0,4 ppm
kände frivilliga lukt men däremot ingen irritation i öga, näsa eller hals. Vid 2
ppm kändes ingen lukt men försökspersonerna upplevde irritation och
illamående, vid 4 pm var de irritativa symtomen uttalade. Exponering var
outhärdlig vid 21 ppm. I en annan studie, utsattes 8 frivilliga försökspersoner
för 1,75 ppm MIC i en minut (4). Inga upplevde lukt, alla upplevde
ögonirritation, sju av åtta frivilliga försökspersoner upplevde tårbildning, tre
näsa- och halsirritation. Alla effekter försvann 10 minuter efter exponering för
samtliga individer, förutom för en kvinna som upplevde kvarstående effekt på
öga i ca 45 minuter. När samma sex försökspersoner inhalerade MIC i 10
minuter vid 0,05 ppm upplevdes ögonirritation tydligt och av alla. Tårbildning
och näsa-halsirritation var mindre tydlig, endast en person upplevde lukt. När
7 frivilliga manliga exponerades för olika koncentrationer av MIC, vanligtvis
en minut vid 0, 0,3, 1,0, 2,5 och 5 ppm kunde endast 3 av 7 försökspersoner
detektera 5 ppm MIC vid lukt, något konsistent förhållande mellan lukt och
luftkoncentration sågs ej. Ett antal andra rapporter finns som beskriver MIC
och dess egenskaper, akuta symptom inkluderande hud, ögonskada liksom
astma, bröstsmärtor, toxisk lunginflammation, andnöd och död finns beskrivna
(6), försök har även gjorts för att utvärdera metylisocyanatexponering vid
Bopalkatastrofen, svårighet att beskriva såväl exponering som effekter på ett
systematiskt sätt innebar svårtolkade data.
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SYFTE
Rapporten syftar till att kartlägga eventuell risk för isocyanatbildning vid
gjutning på olika typer av organiskt bundna kärnor/provkroppar.

INNEHÅLL

Rapporten redovisar emissionsmätningar med avseende på isocyanater vid
pågjutning av de vanligast förekommande organiska bindemedelssystem på
den svenska marknaden.

ÄMNESOMRÅDE

Gjutning

NYCKELORD

Gjutning

Organiska bindemedel

Kärntillverkning

Formtillverkning

Emissioner

Isocyanater

Miljö


