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Handbok för minskad exponering av fosfin vid bearbetning
av segjärn

Sammanfattning
Fosfin bildas vid skärande bearbetning och slipning av segjärn i
kombination med vattenburna skärvätskor. Gasen är giftig och den
uppkommer vid kontakt mellan vatten i skärvätskan och fosfor i järnet.
Fenomenet är specifikt för segjärn och förekommer inte vid
motsvarande bearbetning av gråjärn trots att fosforhalterna här kan vara
högre.

Gjuteriföreningen har under senare år erhållit frågor kring
problematiken med fosfinexponering i samband med att personal
upplevt problem. Problemen har dels bestått i att personalen drabbats
av trötthet, huvudvärk, yrsel, näsblödning samt magbesvär m.m. i
samband med bearbetning av segjärn och dels i form av
värmeutveckling och brandtillbud vid uppsamling/förvaring av spån
och vid rening av skärvätskan genom avskiljning av finkornigt material
på filter.

Av den studie som Gjuteriföreningen genomfört framgår att fosfin
sannolikt uppkommer på de flesta företag som bearbetar segjärn. I
flertalet av bearbetningsverkstäderna bedöms dock fosfinhalterna vara
låga eller endast vid enstaka tillfällen föreligga i nivåer som kan orsaka
besvär hos personalen. Risken för exponering av höga halter fosfin
bedöms främst föreligga vid hård bearbetning, i samband med städning
av bearbetningsmaskinen, samt vid hantering av spånor och slipmull.

Av studien framgår att ett flertal olika åtgärder kan genomföras för att
minska fosfinexponeringen. I föreliggande handbok förklaras hur
fosfin bildas. Vidare ges goda exempel på hur bearbetning av segjärn
kan utföras utan att förhöjda fosfinhalter genereras i arbetsmiljön.

Uppkomst av fosfin
Fosfin har den kemiska formeln PH3. Gasen erhålls från hydrolyserbara
fosfider (fosformolekyler som lätt sönderfaller och tar upp vatten),
vilka troligen bildas i segjärn genom direkt reaktion mellan magnesium
(Mg) och fosfor (P) enligt reaktionen:

3Mg + 2P         Mg3P2

Partiklar av magnesiumfosfid (Mg3P2) som förekommer i järnet
sönderfaller vid kontakt med vatten varvid det bildas fosfin:

Mg3P2 + 6H2O         3Mg(OH)2 + 2PH3
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Även i andra järnkvaliteter som behandlats med kiselkalcium eller
kalciumkarbid bedöms viss fosfinbildning kunna ske. Här bildas istället
kalciumfosfid (Ca3P2) som liksom magnesiumfosfiden sönderfaller vid
kontakt med vatten under bildning av fosfin:

3Ca + 2P          Ca3P2

Ca3P2 + 6H2O          6Ca(OH)2 + 2PH3

På grund av den låga lösligheten för kalcium i gråjärn kommer dessa
reaktioner att ske i mindre omfattning vilket bedöms vara orsaken till
att det endast är vid bearbetning av segjärn som fosfinproblem
rapporterats.

Arbetshygieniska effekter av fosfinexponering
Fosfin har hög akut giftighet och kan vid inandning av relativt låga
halter orsaka besvär i form av yrsel, huvudvärk, näsblödning,
magbesvär, illamående, kräkningar, hosta och andningsbesvär samt ge
en allmän trötthetskänsla. Inandning av höga halter kan orsaka stark
törst, magsmärtor, muskelvärk, andnöd, medvetslöshet och
hjärtpåverkan. Enligt World Health Organization, WHO (Phosphine
and selected metal phosphides, 1988), finns inga bevis för att
återkommande exponering av låga halter (10 ppm eller lägre) skulle ge
ökade besvär hos människor.

Det hygieniska gränsvärdet för fosfin är 0,3 ppm enligt AFS
(Arbetsmiljöverkets författningssamling) 2005:17. Lukttröskeln för
fosfin är enligt ILO (International Labour Organization) 0,51 ppm
(eftersom lukt är subjektivt och upplevelsen varierar från person till
person är detta ett ungefärligt värde). Enligt WHO är lukttröskeln för
ren fosfin 200 ppm. Det som gör att den luktar vid betydligt lägre
halter är förekomsten av difosfin och föroreningar innehållande bland
annat, metan, arsin, väte och kväve.

Eftersom lukttröskeln ligger över det hygieniska gränsvärdet är lukt
ingen bra indikator på fosfinexponering. Personalen kan med andra ord
uppleva problem även om den för fosfin karakteristiska karbidlukten
inte kan kännas.

Mätning av fosfin
Mätning av fosfinhalten kan göras relativt enkelt med hjälp av
direktvisande mätinstrument, vilket innebär att fosfinhalten erhålls
direkt när mätningen avslutas. Mätning kan antingen göras med en
Dräger handpump och mätampuller eller med en Dräger CMS-
analysator och chip.
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Självantändning av slipmull och spånor
När slipmull och spånor lagras eller deponeras och kommer i kontakt
med vatten, antingen i form av vätska eller via luftens fuktinnehåll,
bildas fosfin enligt den reaktion som beskrivits ovan.

Ren fosfin självantänder vid en temperatur av 38 oC. På grund av
orenheter, främst difosfin (P2H6) kan fosfin självantända i
rumstemperatur. Fosfin bildar en explosiv blandning med luft vid
högre koncentrationer än 1,8 % (WHO). I samband med bildning av
fosfin uppkommer sannolikt även mindre mängder difosfin. En möjlig
förklaring till bränder vid förvaring av spånor och slipmull kan vara att
det bildas små mängder difosfin tillsammans med fosfin. En
följdverkan av att difosfin antänds blir att även fosfin antänds och
börjar brinna under bildning av fosforsyra enligt reaktionen:

PH3 + 2O2          H3PO4

En kraftigt bidragande faktor till att bränder uppkommer är den fysiska
form som slipmull och spånor har med en mycket stor specifik yta som
underlättar reaktionen mellan fukt och fosfider samt möjliggör oxida-
tion av järnet.

Åtgärder för minskad fosfinexponering
Fosfin uppkommer i flera moment i bearbetningsprocessen. Eftersom
fosfin bildas då fosfor i segjärn kommer i kontakt med vatten bildas det
direkt vid bearbetningsskäret, men också från spånorna oberoende av
var dessa ligger. Erfarenheten är att ju hårdare godset bearbetas desto
mer fosfin bildas. Från spånor bildas fosfin under en längre tid,
sannolikt i avtagande mängd.

Risk för exponering av fosfin kan föreligga vid bearbetningsmaskinen
och lokalen i övrigt, vid arbetsmoment inne i maskinen, samt vid
hantering av spånor. För att minska risken för exponering av fosfin
krävs ofta en kombination av åtgärder. Nedan ges förslag (gula
textrutor) på åtgärder som ger minskad fosfinexponering.

Bearbetning

Inkapsling

Bearbetningen bör kapslas in så långt det är möjligt. Vid bearbetning av
mindre detaljer levereras normalt bearbetningsmaskinen komplett med
inkapsling (figur 1). I vissa fall är det även möjligt att åstadkomma
inkapslingar vid bearbetning av stora detaljer (figur 2).
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Om det är svårt att åstadkomma en konventionell inkapsling kan ett bra
alternativ vara att använda draperier som täcker bearbetningen och som
även begränsar spridningen av spånor (figur 3). Inkapslingen bör
givetvis kompletteras med utsug, se avsnittet ”Ventilation” nedan.

Figur 1 Inkapslad bearbetningsmaskin

Figur 2 Delvis inkapslad bearbetningsmaskin
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Figur 3 Bearbetningsmaskin försedd med draperi

Erfarenheter

Inkapsling av bearbetningen bedöms fungera bra. Även om
inkapslingen inte är helt tät har luftflödet i frånluften i de flesta
studerade fall varit tillräcklig för att spridning av fosfin utanför
maskinen har begränsats kraftigt. Det bedöms därmed vara viktigare
med ett tillräckligt luftflöde (se avsnittet Ventilation) än en helt tät
inkapsling. Positivt med inkapslingen är också att den begränsar
spridningen av spånor. Mängden spånor som blir liggande i lokalen och
avger fosfin minskar därmed.

Ju hårdare bearbetningen är och ju varmare spånorna blir desto
kraftigare rökutveckling och desto mer fosfin bedöms bildas, se figur 4
nedan. Ett alternativ eller komplement till inkapsling är att planera den
hårda bearbetningen så den sker när personal inte är vid maskinen och
på så vis minska exponeringen för fosfin.
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Figur 4 Viss rökutveckling vid bearbetning

Vid hård bearbetning kan rökutvecklingen vara betydligt kraftigare än
den är på bilden ovan.

Ventilation

Både frånluften från bearbetningsmaskinen och ventilationen i lokalen
är av stor vikt för medarbetarnas exponering för fosfin. Även om
bearbetningsmaskinen är inkapslad bör den förses med ett utsug. Det
bästa alternativet bedöms ur exponeringssynvinkel vara ett effektivt
utsug i en inkapslad bearbetningsmaskin som avleds externt. Det har
dock visat sig vara möjligt att erhålla liten exponering även om
frånluften från maskinen avleds internt i lokalen. En förutsättning är
dock att det kombineras med god luftomsättning i lokalen, samt att
uppkomsten av fosfin är begränsad.

Om ventilationssystemet i lokalen är underdimensionerat kan intern
avledning av frånluften från bearbetningsmaskinen inte rekommen-
deras. Risk finns då att förhöjda fosfinhalter uppkommer på andra
platser i lokalen. Luftströmmen från bearbetningen kan ledas flera
tiotal meter utmed taket för att sedan vika av nedåt någonstans i
lokalen.

Utsugen i bearbetningsmaskinerna placeras oftast ovanför detaljen, se
figur 5 nedan. Ett alternativ kan vara att placera utsugen i golvet eller i
anslutning till spåntransportören. Denna placering blir alltmer vanlig i
lackeringsverkstäder.

Om en betydande del av fosfinet kommer från behållare för
spån/slipmull kan även dessa behöva förses med utsug.
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Figur 5 Utsug från bearbetningsmaskin placerat ovanför detaljen

Erfarenheter

Frånluften från bearbetningsmaskinen avleds ofta internt i lokalen via
t.ex. ett absolentfilter (figur 6). Detta kan endast rekommenderas om
bildningen av fosfin är begränsad och det kompletteras med ett
effektivt ventilationssystem i övrigt som medför att luftomsättningen är
stor i lokalen. Ett bättre alternativ ur exponeringssynvinkel är att avleda
luften från bearbetningsmaskinerna externt. Med väl inkapslade
maskiner bör det i detta alternativ också vara möjligt att minska
luftflödet i utsuget och därmed även energiförbrukningen för
uppvärmning av lokalerna.

Figur 6 Avledning av luft internt i lokalen via filter

Utsug för frånluft
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Vid genomförandet av mätningar har det visat sig att fosfinhalten varit
betydligt högre en meter från bearbetningsskäret i riktning mot utsug
än en meter från skäret i riktning från utsug. Ett effektivt utsug i
bearbetningsmaskinen kan ge en fullgod reducering av fosfinhalten i
inomhusluften även om maskinen inte försetts med någon inkapsling.
Ett effektivt utsug i kombination med inkapsling är dock i allmänhet ett
bättre alternativ eftersom det ger ett bättre skydd mot fosfinexponering.
Det sparar också energi eftersom luftflödet i utsuget från maskinen
sannolikt kan minskas jämfört med en maskin där inkapsling saknas.

Erfarenheter visar även att effektiv ventilation med hög luftomsättning
i lokalen, tilluft i golvnivå och utsug i taket minskar problemen med
höga fosfinhalter. Väl tilltagen takhöjd minskar risken för
fosfinexponering eftersom luftvolymen blir stor och en utspädning
erhålls.

Om behållarna för spån/slipmull är en betydande källa till fosfin kan
även dessa enkelt förses med ventilation, se figur 7 nedan.

Figur 7 Utsug från spånbehållare

Utsuget över behållaren kan enkelt utformas med en kåpa och
”gardiner” som går ned en bit nedanför behållarens kanter. Med denna
utformning är det också lätt att ta bort/ställa dit behållaren. Se även
avsnittet ”spånhantering” för ytterligare information om
spånhanteringen.
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Skärvätskor

Skärvätskan påverkar hur mycket fosfin som bildas. Exempel på
skärvätskor som använts på de företag där mätningar gjorts och där
låga fosfinhalter påträffats är Castrol CS-464-02 och Castrol SW 3505.
Det bör dock noteras att det även kan vara andra faktorer som bidragit
till liten fosfinexponering på dessa företag. Vidare har sannolikt även
andra leverantörer skärvätskor med motsvarande egenskaper.

Castrol säljer även ett additiv (en så kallad fosfininhibitor) som kan
tillsättas skärvätskan. Fosfininhibitorn bedöms fungera bra och
reducerar fosfinbildningen i betydande omfattning.

Erfarenheter

Skärvätskans sammansättning påverkar hur bra dess skydd är mot
bildning av fosfin enligt flera källor. Hur bra skyddet är anses bland
annat bero på faktorer som oljehalt och typ av olja i skärvätskan. En
skärvätska med en stor andel mineralolja bedöms ge ett bättre skydd än
en skärvätska med en liten andel olja.

Resonemanget bygger bland annat på att oljan kan bilda ett skyddande
skikt på spånorna och därmed förhindra reaktionen mellan fosfor och
vatten. I många bearbetningsverkstäder dränks spånorna i skärvätska
när de transporteras bort via spåntransportören, vilket är positivt enligt
redovisade antaganden.

På ett företag genomfördes en mätning av fosfinhalten före och efter
tillsats av en fosfininhibitor i skärvätskan. Mätningen visade på en
betydande minskning av fofinhalten efter tillsats av inhibitorn. Antalet
genomförda mätningar är dock för litet för att dra några slutsatser om
minskningens omfattning. Det har inte heller gjorts några
undersökningar av hur långtidsverkande effekten är av tillsatsen av
fosfininhibitorn. Tillsats av inhibitor tillämpas på
bearbetningsverkstäder både i Sverige och Danmark.

Från flera håll finns uppgifter om att dålig rengöring av skärvätskan
kan bidra till ökad fosfinbildning, detta är dock inte belagt inom ramen
för genomförda undersökningar.

Byte av bearbetningsverktyg

Vid byte av verktyg i bearbetningsmaskinen kan personal utsättas för
förhöjda fosfinhalter. Normalt sjunker fosfinhalten snabbt efter att
bearbetningen avslutats (gäller när maskinen varit försedd med effektiv
ventilation). Om förhöjda fosfinhalter kan misstänkas, t.ex. genom
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kraftig lukt eller upplevda symtom, räcker det ofta att vänta en minut
efter att bearbetningen avslutats innan man går in i maskinen och
genomför verktygsbytet.

Städning av bearbetningsmaskiner

Vid städning av bearbetningsmaskiner där spånor finns kvar i större
omfattning kan friskluftsmask, förhöjd ventilation eller skrapor/borstar
på långa skaft minska risken för exponering. Se även avsnittet
”Spånhantering/erfarenheter”.

Erfarenheter

Effektiva utsug i bearbetningsmaskinen bedöms medföra att inträde i
maskinen i samband med exempelvis skärbyte i de flesta fall kan göras
omedelbart efter att bearbetningen avslutats. I enstaka fall kan en
kvardröjande förhöjd fosfinhalt finnas i maskinen, men denna
ventileras vanligen bort inom någon minut.

Spånhantering

Hantering av spånor

Installation av spåntransportörer som transporterar spånorna till en
container utomhus är det bästa alternativet ur fosfinexponerings-
synvinkel. Ett annat alternativ är att förse behållarna med utsug, som
beskrivits i avsnittet ”Bearbetning/ventilation”. Det har dock visat sig
att uppsamling av spånorna i behållare intill bearbetningsmaskinen och
regelbunden tömning med täta intervall också fungerar bra i många
bearbetningsverkstäder. Om spånorna förvaras inomhus
rekommenderas att spånbehållarna töms minst en gång per dag/skift.

Vid installation av ny bearbetningsutrustning bör denna utformas så att
mängden spånor som blir kvar i maskinen minimeras.

Värmeutveckling och bränder i spånor

Värmeutveckling och bränder i slipmull och spånor förekommer även
om de inte är vanliga. Det är inte helt klarlagt när och under vilka
förutsättningar bränder uppkommer. För att minimera risken för
bränder som sprider sig bör behållare inomhus tömmas ofta (en gång
per dag/skift) och containers för förvaring av slipmull och spånor bör
placeras utomhus utan brännbart material i närheten.

Om bearbetningen omfattar både segjärn och aluminium och dessa är
kopplade till ett gemensamt skärvätskesystem eller på annat sätt
blandas ökar risken för bränder ytterligare.
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Erfarenheter

Höga halter fosfin kan uppkomma vid hantering av spånor och
slipmull, samt vid omrörning i behållarna. Fosfin bildas kontinuerligt
från spånorna och eftersom gasen är tyngre än luft stannar sannolikt
merparten av fosfinet kvar i spånhögen. Vid omrörning/hantering av
spånor rörs luften om och höga fosfinhalter kan uppkomma i
närområdet. Detta medför att arbetsoperationer som städning av
maskiner där spånor blivit kvar, arbetsmoment inne i maskinen,
tömning av spånbehållare (inomhus) m.m. är moment då risken för
exponering är förhöjd. Genom att minimera dessa moment minskar
också risken för exponering med obehag för personalen.

Även erfarenheter från tidigare undersökningar (Yrkes- och
Miljömedicinska kliniken i Lund, Bulletin Nr 3/1996) pekar på att det
sannolikt är exponering för förhöjda halter fosfin under korta stunder
som gett symtom bland personalen på bearbetningsverkstäder. I
undersökningarna konstaterades låga exponeringar hos den
bearbetande personalen men höga emissioner kring spånbehållare.
Även andra källor beskriver problemen som störst runt spånbehållarna
och rekommenderar utsug över spånbehållare eller direkttransport ut ur
byggnaden.

Vid de undersökningar som genomförts av Gjuteriföreningen har
förhöjda fosfinhalter konstaterats i några spånbehållare, i flera fall har
fosfinhalten över spånbehållarna dock varit relativt låg. Genom en god
hantering av spånbehållare (tömning med täta intervall, en väl
fungerande skärvätska, god ventilation i lokalen m.m.) bedöms
problemen kring spånhanteringen vara möjliga att begränsa. Om
problem uppkommer bör dock även spånbehållare tas i beaktande
eftersom de kan vara en källa till höga fosfinhalter.

Värmeutveckling och bränder har uppkommit i behållare för
spån/slipmull på ett flertal anläggningar. Varför och under vilka
förutsättningar dessa bränder uppkommer är oklart och har inte kunnat
studeras närmare i Gjuteriföreningens undersökning. För att minimera
risken för spridning av en eventuell brand bör containers placeras
utomhus och utan brännbart material i närheten. Av miljöskäl bör de
helst placeras regnskyddat och vid behov även invallat.

Blandning av bearbetningsrester från segjärn och aluminium bör
undvikas  eftersom detta ytterligare ökar risken för självantändning.
Om en brand i dessa material uppkommer är den mycket svårsläckt.

Genomförande av fosfinprojektet
Den undersökning som genomförts avseende möjligheter att begränsa
bildningen/exponering av fosfin i samband med bearbetning av segjärn
med vattenburna skärvätskor har finansierats av AFA



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 12

Trygghetsförsäkring. Projektet har genomförts av Patrik Sundberg vid
Svenska Gjuteriföreningens Service AB. I projektet har ett flertal
gjuterier, bearbetningsföretag och leverantörsföretag samt TMV
Miljöteknik AB deltagit. Mätningar har genomförts vid sex
bearbetningsanläggningar.

Totalt har ett 50-tal mätningar genomförts inom ramen för projektet.
Till detta kommer erfarenheter och mätningar som genomförts av
deltagande företag. Antalet mätningar är dock inte tillräckligt för att
vetenskapligt verifiera resultatet av mätningarna. Mätningarna bedöms
dock vara av tillräcklig omfattning för att stödja de rekommendationer
som ges i föreliggande dokument. I tabell 1 nedan redovisas det högsta
och lägsta värde som mätts upp på några platser inom ramen för
Gjuteriföreningens undersökning.

Tabell 1 Erhållna halter fosfin vid genomförda mätningar

Mätplats Uppmätt fosfinhalt (ppm)
Vid operatörsplatsen (där operatören
normalt befinner sig)

>0,1-0,12

I maskinen just efter avslutad bearbetning >0,01->0,1
I maskinen under bearbetning 0,14-0,94
Vid utblås av frånluft från maskinen <0,1-1,03
Över behållare för spån/slipmull <0,01-0,74
Hygiensikt gränsvärde 0,3

Mätresultatet påverkas av många faktorer, som t.ex. mätutrustningens
närhet till bearbetningsskäret, placering i förhållande till till- och
frånluft, om spånor har tillförts spånbehållare under mätningen eller
inte m.m.

Enligt WHO uppgår halten fosfin vid verktygets skäregg vid
bearbetning av segjärn till mellan 0,01-4,6 ppm. Halterna på den
höjden där man andas varierar från 0,01-0,95 ppm med ett genomsnitt
på 0,65 ppm. Det har rapporterats att fosfinhalten faller från 6 ppm en
cm från verktyget till strax över 0,8 ppm åtta cm från verktyget.
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