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Summary
Isocyanates from hot operations on the bodywork of vehicles
The occurrence of isocyanates in the working environment during operations on the
bodywork of vehicles has been studied. The repairer´s exposure to isocyanates is related
to the kind of hot work conducted, the tools used and the working position.. More than
100 parallel air samples were taken during different operations; one set of samples
reflected the exposure and the other, concentrations close to the source. The following
conclusions were drawn from these measurements:
• Exposures exceeding the Swedish STEL (averaged over 5 minutes) sometimes
occurred during welding and cutting. Similar exposures were measured during other
operations.
• The isocyanate present in the highest concentrations was the mono-isocyanate,
isocyanic acid. The analysis of this substance was made possible in late spring 2000,
through the development of the analytical DBA-method by Gunnar Skarping and his
colleagues.
There is currently no information available on the toxic effects of exposure to isocyanic
acid. Therefore, in Sweden, the TLVs’ for di-isocyanates are applied to monoisocyanates.
As isocyanic acid constitutes the greater part of the identified isocyanates, earlier
measurements, which do not include the analysis of isocyanic acid, are therefore
unreliable.
The exposure to isocyanates greatly depends on how the operations are conducted.
Working positions are important and high exposures occur for example when leaning
over welding or when the air stream generated from cutting is blowing towards the
repairer.
In this report, detailed control measures are suggested for different operations.
Recommendations are given for both working practices and ventilation. Practical advice
is given concerning education, premises, the workstation and routines.
Further studies are required to identify:
1) the toxic effects of isocyanic acid.
2) health hazards in car repair shops, especially from repair operations on the
bodywork of vehicles.
3) the effectiveness of different control measures.
4) operative exposure during operations where reliable measurements are
unavailable.
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Förord
Det arbete som gjorts har planerats och diskuterats i samråd med projektets referensgrupp, bestående av
Alf Berglund
Marianne Dalene
Hans Eriksson
Lars-Erik Folkesson
Sven Hivén
Bernt Jonasson
Tom Karle
Jan Olof Norén
Gunnar Skarping
Lars-Ola Spik
Monica Störch
Torgny Veibäck

Transportgruppen / Motorbranschens Arbetsgivareförbund
Institutionen för Klinisk kemi, Lund
Folksam
Metall
Autolack i Enköping
Folksam Auto
Bilia (projektets etapp 2)
Arbetarskyddsstyrelsen
Institutionen för Klinisk kemi, Lund
Bilia (projektets etapp 1)
SAAB
Assist.nu Produktionsutvecklarna

Vi vill på detta sätt framföra vårt varma tack till referensgruppen för den stora sakkunskap som de bidragit med och för många och konstruktiva råd och förslag. Utan referensgruppens insatser hade projektet inte kunnat genomföras på det sätt som skett.

Läsanvisning
Detta är en omfattande rapport som innehåller många diskussioner och detaljer. Du behöver inte läsa den från början till slut.
Arbetar du på en bilverkstad? I avsnitt 5 sammanfattas de frågor vi arbetat med i projektet. Läs gärna också avsnitt 6.2.2 och speciellt avsnitten ”Vad är gränsvärdesöverskridande?” och ”Jämförelser mellan exponering och halt vid källan”. Dessa avsnitt
hjälper dig att förstå hur vi resonerar om riskerna vid heta arbeten och när åtgärder
behöver vidtas. I avsnitt 7 står det som vi idag kan säga om åtgärder vid heta arbeten i
bilverkstäder.
För dig som är yrkesinspektör eller skyddsingenjör, är det nog bra att läsa hela rapporten, även om du kan hoppa över bilagorna om du vill. Avsnitt 6 ger en viktig bakgrund
till avsnitt 7, som mer i detalj beskriver de åtgärder som vi förslår.
Är du intresserad av bakgrundsfakta, t ex detaljerade mätresultat eller vilka metoder,
som vi använt, hittar du detta i bilagorna.
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Förkortningar
I rapporten förekommer följande förkortningar;
Kemiska beteckningar för isocyanater
ICA
MIC
EIC
PIC
TDI
MDI
IPDI
HDI
PhI

isocyanatsyra
metylisocyanat
Monoisocyanater
etylisocyanat
propylisocyanat
toluendiisocyanat
metylenbisfenyldiisocyanat
Diisocyanater
isoforondiisocyanat
hexametylendiisocyanat
fenylisocyanat

Isocyanater

Kemiska beteckningar för aromatiska aminer
MDA 4,4´-diaminodifenylmetan
TDA toluendiamin
Övriga förkortningar
PUR

polyuretan, den polymer (plast) som tillverkas ur isocyanater och andra
råvaror och som kan sönderfalla till isocyanater vid heta arbeten.

DBA-metoden Den nya analysmetod med vilken man kan analysera sådana isocyanater
som tidigare ej kunnat analyseras.
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1. Bakgrund
Man har länge känt till att hantering av isocyanater är ett arbetsmiljöproblem. Insatserna
har fokuserats på di-isocyanater, som används vid tillverkning av polyuretan, t.ex. vid
tillverkning av skumplast eller vid användning av härdande lim, färg och lacker som
innehåller di-isocyanater och som vid härdning bildar polyuretan, PUR.
Man har även känt till att när PUR upphettas, sker ett sönderfall varvid isocyanater återbildas. De mätningar som gjorts med den s.k. MAMA-metoden visade dock generellt
sett låga halter.
Under de senaste åren har ett ”nytt” arbetsmiljöproblem uppmärksammats. Vid
Yrkesmedicinska Kliniken i Lund har bl a Gunnar Skarping och Marianne Dalene under
många år drivit forskningsprojekt med inriktning mot analys av isocyanater och metaboliter av isocyanater. Denna forskning har sedan en tid tillbaka flyttats över till Institutionen för Klinisk Kemi vid Lasarettet i Lund. Forskningen har inneburit att nya provtagnings- och analysmetoder utvecklats, vilka möjliggör analys av flera olika typer av
isocyanater. De nya mätmetoderna har visat att det bildas flera olika isocyanater i samband med upphettning och termiskt sönderfall av PUR. Dessa isocyanater kunde inte
mätas med de gamla mätmetoderna. Dessutom bildas andra ämnen, bl.a. aromatiska
aminer och aminoisocyanater. Detta har föranlett insatser från många olika håll för att
uppmärksamma dessa ”nya” problem. Bl.a. har Arbetarskyddsnämnden i samråd med
arbetsmarknadens parter uppmärksammat riskerna med termiskt sönderfall. Man har
givit ut en serie informationsskrifter riktade till olika branscher och användare av PURhaltiga material (1). Dessutom har arbetsmarknadens parter agerat på olika sätt för att
uppmärksamma sina medlemmar på problemen med isocyanater i samband med heta
arbeten (15). Arbetarskyddsstyrelsen har också publicerat resultat från sitt projekt som
syftat till att mäta halterna av isocyanater i olika branscher (2).
En av de branscher, som arbetar med material som ofta innehåller PUR och där upphettning kan förekomma i samband med många olika arbetsmoment, är bilverkstäder.
Med tanke på arbetets oregelbundna karaktär, är det svårt att hitta enkla, billiga och väl
fungerande åtgärder som ger ett gott skydd mot exponering för isocyanater i denna
bransch. En bedömning utgående från den begränsade kunskap, som fanns om isocyanater och heta arbeten när detta projektet startades, var att denna bransch är den besvärligaste, när det gäller att skydda sig mot exponering för isocyanater.
Mot denna bakgrund och efter samråd med Metallindustriarbetareförbundet och Transportgruppen inom SAF har detta projekt startats för att identifiera och utveckla effektiva
och väl fungerande åtgärder mot isocyanater i bilverkstäder.
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2. Vilka är hälsoriskerna med isocyanater?
Hälsoriskerna med diisocyanater är relativt väl kända. Vid upprepad inandning av diisocyanater kan man bli allergisk. Allergin är en luftvägsallergi som yttrar sig som astma.
Det förekommer även att man får en hudallergi. Under senare år har man börjat misstänka att diisocyanater kan tas upp via huden och genom hudupptag utlösa luftvägsallergin.
Hälsoriskerna med monoisocyanater är mindre väl kända. Inom Arbetarskyddsstyrelsen
pågår nu ett arbete med ett kriteriedokument om MIC (metylisocyanat). Det finns ingen
information alls när det gäller hälsorisker med ICA. Eftersom det saknas tillräcklig
information har Arbetarskyddstyrelsen beslutat att tillsvidare tillämpa samma
gränsvärde för monoisocyanaterna som för diisocyanaterna.
Att diisocyanaterna kan ge allergi är en av de allvarligaste effekterna, men det är inte
den enda effekten. Isocyanaterna är också irriterande. Så här beskrivs symptomen om
man exponeras för isocyanater från heta arbeten (1).
”Isocyanater kan ge flera symptom. Vanligast är besvär från andningsvägarna, t ex
nästäppa, rinnsnuva, rethosta eller näsblod. Diffusa symptom som ögonirritation,
huvudvärk eller att man känner sig tung i huvudet förekommer också. Man kan också få
nedsatt lungfunktion, som märks genom att det blir tyngre att andas vid ansträngning
eller att man tappar orken. Det kan ibland vara svårt att själv märka att man har nedsatt
lungfunktion men det går att mäta, t ex hos företagshälsovården. Symptomen kan
komma på jobbet, men det händer också att de märks först flera timmar efter jobbet.
Symptomen försvinner ofta när man är ledig från jobbet några dagar.
I svåra fall kan man få astma. Astman kvarstår vanligtvis resten av livet. Varje gång
man utsätts för isocyanater kan man få astmaanfall. Astman kan också göra att man blir
känsligare för damm och lukter. Då kan ett astmaanfall utlösas t ex av parfym, avgaser
eller lösningsmedel.
Isocyanater kan ibland orsaka kontaktallergi d v s eksem.”
Den som fått dessa symptom och speciellt astma, ska anmäla det som arbetsskada.

3. Mål
Att utveckla åtgärder, som gör att exponeringen för isocyanater och aromatiska aminer
som bildats genom termiskt sönderfall av polyuretan-material i bilverkstäder, minimeras
och väl klarar Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska gränsvärden.
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Åtgärderna ska vara enkla att använda och inte inkräkta på personalens möjligheter att
utföra sitt arbete på ett bekvämt sätt. Målet är dessutom att åtgärderna ska innebära
rimliga kostnader för företaget, d v s vara så billiga som möjligt, samtidigt som de är
effektiva. Sålunda skall åtgärderna vara utformade, så att de kan förväntas fungera i det
dagliga arbetet både på stora och små bilverkstäder.

4. Angränsande arbeten
I litteraturen finns en uppsjö av skrifter och vetenskapliga artiklar som rör diisocyanater.
Däremot saknas i stora delar uppgifter om monoisocyanater. Det är inte vår avsikt att ge
en översikt över forskningsläget när det gäller isocyanater. Däremot vill vi peka på
några av de senaste rapporterna samt några skrifter som är relevanta för detta projekt.
När det gäller utveckling av den nya mätmetoden för isocyanater, den s k DBA-metoden, finns den beskriven i en populär rapport och artikel av Skarping, Dalene m.fl. (3,
14). I rapporten och artikeln ges en översiktlig beskrivning av utvecklingen av den nya
mätmetoden och av resultat från olika typer av mätningar. Bl a finns studier som visar
hur mycket isocyanater som bildas vid olika temperaturer vid upphettning av PURhaltig billack. Ur de två diagram som redovisas i rapporten framgår att bildningen av
isocyanater börjar vid cirka 175-200 oC, se figur 1. Dessutom finns mätningar som visar
halter av olika isocyanater vid olika typer av heta arbeten i bilverkstäder.
Risken för allergi främst i form av astma efter exponering för isocyanater har varit känd
sedan lång tid. Detta har bl.a. inneburit att Arbetarskyddsstyrelsen redan 1980 utformade relativt detaljerade regler för arbete med isocyanater. De nu gällande föreskrifterna
för isocyanatarbete finns inarbetade i föreskrifterna om Härdplaster, AFS 1996:4 (4).
Dessa föreskrifter gäller även för arbete med andra s.k. härdplaster. Dessutom finns
föreskrifter om gränsvärden för isocyanater samt regler för vissa aminer (5). Vissa
aromatiska aminer kan förekomma tillsammans med isocyanater.
Som ett underlag för den utbildning som krävs enligt föreskriften Härdplaster, har
Arbetarskyddsnämnden utarbetat ett utbildningsmaterial Härdplaster (16). Detta utbildningsmaterial är dock ej helt uppdaterat när det gäller termiskt sönderfall.
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Figur 1.

Bildad mängd isocyanat vid olika temperaturer. Figurerna visar bildad mängd av olika
isocyanater vid upphettning av två plåtbitar med olika billacker. Uppgift om lacktyp och
vilka bilar som lackerna härrör från saknas. Förklaring till samtliga kurvor finns i den övre
figuren. Ur referens (3). Observera att ICA (isocyanatsyra) ej ingår i analysen.
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De arbetsmoment vi är speciellt intresserade av är s k heta arbeten, där lack eller andra
material som innehåller PUR upphettas. Hur vanligt förekommande är dessa heta arbeten? Det finns inga aktuella siffror på detta. I tabell 1 redovisas data från början / mitten
av 80-talet över hur lång tid under en arbetsdag, som olika arbetsmoment utfördes.
Dessa siffror gäller inte idag, eftersom arbetsmetoderna liksom bilarnas konstruktion
och materialsammansättning förändrats. Siffrorna visar dock att arbetet i bilverkstäder
består av många olika arbetsuppgifter och att de heta arbetena utförs under korta tider
varje dag. Som underlag för fortsatt åtgärdsarbete, är det önskvärt med bättre kunskap
om vilka heta arbeten som utförs och hur lång tid de brukar ta.
Det bör dock observeras att bara för att ett arbete utförs sällan eller under kort tid, kan
man inte acceptera att gränsvärdet överskrids. Även i dessa fall ska åtgärder vidtas. Se
vidare avsnitt 6.2.2.
Tabell 1.

Arbetstidens fördelning i minuter per reparatör över en arbetsdag (480 minuter) på bilplåtverkstäder (data för 42 reparatörer från sju företag, mätning 2 dagar per företag) i början /

mitten av 1980-talet. Ur referens (11)
Arbetsmoment / verktyg
Medeltid minuter per arbetsmoment ± standardavvikelsen
Heta (eller varma) arbeten
Summa 45 minuter (medelvärde)
Svetsning
12 ± 14
Rak slipmaskin
11 ± 12
Rondellslip
11 ± 4
Vinkelslip, oscillerande & roterande
8±5
Borrmaskin
2±2
Sticksåg
1±1
Klingsåg
0,1 ± 0,2
Ej heta arbeten
Summa 438 minuter (medelvärde)
Riktning med rikthammare
49 ± 13
Riktning med stor hammare
0,7 ± 0,8
Mutterdragare
5±3
Mejselhammare
3±5
Spackla
11 ± 2
Slipa, fila för hand
15 ± 4
Demontera
45 ± 13
Montera
106 ± 24
Övrigt
60 ± 29
Fördelningstid
142 ± 23
Total tid
Summa c:a 480 minuter

10

5. Vilka frågor vill vi ha svar på?
Isocyanater i bilverkstäder är ett problemområde där det finns många olika frågeställningar. I detta projekt har vi börjat arbeta med en frågeställning och efter hand har flera
nya frågor dykt upp. Nedan presenteras frågorna på ett strukturerat sätt som inte helt
överensstämmer med hur frågorna aktualiserats och den ordning i vilken vi bearbetat
dem i projektet.
1. Det finns många olika bilmodeller och lacker på bilarna. Hur mycket skiljer sig isocyanatbildningen vid heta arbeten mellan olika lacker?
Detta är viktigt att veta av flera skäl. Dels är det viktigt vid tolkningen av mätresultat. Har mätning gjorts på bil med lack som avger mycket eller lite isocyanat? Dels
kan det vara viktigt att veta ur skyddssynpunkt. Om vissa bilar eller lacker avger
mycket mer isocyanater än andra bilar kanske det är viktigast att skydda sig vid
arbete med just dessa bilar.
2. Hur höga halter isocyanater exponeras man för vid arbete i bilverkstäder?
Denna fråga innehåller många olika delfrågor, t ex
2a Hur mycket skiljer sig exponeringen åt mellan olika arbetsmetoder? Vilka arbetsmoment innebär störst risk för hög exponering?
2b Hur påverkas exponeringen av förhållandena på arbetsplatsen och under arbetet,
t ex arbetsställning, ventilation, ordning mm?
2c Vid de arbetsmoment där höga halter kan förekomma, vilken effekt ger olika
skyddsåtgärder?
Exponeringen för isocyanater, d v s halten i andningszonen är det som bestämmer hur
stor risken med isocyanater är i bilverkstäder (även om hudupptag i vissa fall kan vara
en risk också). Plåt- och lackarbete är dock ett hantverk, där exponeringen kan variera
mycket mellan olika tillfällen och arbetssätt. Om skyddsåtgärder inte vidtas eller om
man arbetar i en dålig arbetsställning där man blir kraftigare exponerad för den rök som
bildas vid heta arbeten, blir naturligtvis också exponeringen för isocyanater högre. För
att kunna skydda sig mot höga exponeringar är det viktigt att veta vid vilka arbetsmoment som riskerna är störst, och vilka arbetsmetoder man bör välja i första hand.
För att kunna skydda sig mot höga exponeringar är det viktigt att veta hur stor effekt
olika skyddsåtgärder ger.
3. Hur höga blir isocyanathalterna i lokalen i närheten av heta arbeten?
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Detta är viktigt att veta för att kunna bedöma riskerna för den personal som arbetar i
närheten av heta arbeten och för att kunna föreslå skyddsåtgärder.
4. Avger förbrukningsmaterial till använda verktyg aminer eller isocyanater?
Slipskivor etc. innehåller olika former av lim och bindemedel, som skulle kunna tänkas
avge aminer men även isocyanater vid användning, eftersom slipskivor etc också
upphettas vid användningen. Det är viktigt att veta om slipskivor etc. avger dessa ämnen
och i så fall även bestämma avgivna halter, så att de råd om skyddsåtgärder som ges blir
så effektiva som möjligt. Skyddsåtgärderna kan se helt annorlunda ut om aminerna
kommer från en slipskiva jämfört med om de härrör från billacken.

6.

Frågor och svar

Nedan redovisar vi de resultat vi kommit fram till i projektet. De metoder vi använt för
att komma fram till resultaten redovisas i bilaga 1. När man granskar resultaten, är det
viktigt att notera att vi endast mätt på isocyanater och aminer. Vid t ex svetsning bildas
också andra luftföroreningar som kan vara skadliga. I avsnitt 7 summeras resultaten och
slutsatser dras om vilka åtgärder som bör vidtas och vilka åtgärder som kan utvecklas
för att minska exponeringen för isocyanater.

6.1 Hur mycket skiljer sig isocyanatbildningen vid heta
arbeten mellan olika billacker?
6.1.1 Mätresultat
I tabell 2 redovisas hur stora mängder isocyanater som bildades när lack från 0,5 cm2
bitar av billack upphettades till 400oC under 5 minuter i laboratorieexperiment.
Lackproverna hade tagits från de tjugo volymmässigt största bilmärkena från de femton
senaste åren samt från några reparationslacker. Mängderna är redovisade i tal som
grundas på ppb-halter. Dessutom anges relativa ppb-halter inom parentes i en av
kolumnerna. Dessa relativa ppb-halter har beräknats genom att sätta den lägsta halten
till 1,0. ppb-halter har använts för att det ska vara möjligt att summera mängderna av
olika isocyanater på ett sätt som är relevant med tanke på hur gränsvärdet är konstruerat
(gränsvärdet räknat i ppb är lika för alla isocyanater men olika om det anges i µg/ m3).
Observera att de beräknade ppb-värdena inte kan jämföras med gränsvärdet för
isocyanater. Gränsvärdet gäller bara för halter som uppmäts i inandningszonen.
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Tabell 2. Bildade mängder av isocyanater från lack från olika bilar och olika årsmodeller. Mängden av olika
isocyanater (MDI, TDI, IPDI, HDI, PhI, ICA, MIC, EIC och PIC) från 0,5 cm2 bilplåt har analyserats. I
denna tabell har mängderna omräknats till ppb-halter. För beräkningarna har antagits att den bildade
mängden spätts ut i 1 m3 luft. Inom parentes anges för isocyanter ppb/m3 lack även relativhalter, där den
lägsta halten satts till 1. Σ betyder summa
Års- Σ isocyanater Σ isocyanater ICAs andel av Övriga domineIsocyanater
Bilmodell
modell
id. Isorande isocyanater
som
ppb/cm2
ppb/mm3
cyanater
ej identifierats
Volvo & SAAB
Vit Volvo 740
GL
Röd Volvo 740
GL
Röd Volvo 850
GLE
Grå met. Volvo
S70
Grå met. Saab
900I
Svart Saab 900
Röd Saab 9000
GLE
Röd Saab 9000
Mörkblå met.
Saab 9-5 combi

86

590

48 (1,7)

94%

TDI

3%

IPDI, HDI

91

500

54 (1,9)

94%

TDI

3%

93

310

32 (1,1)

91%

TDI

5%

97

340

34 (1,2)

92%

TDI

5%

IPDI

87

690

52 (1,9)

95%

TDI

3%

MDI. IPDI, HDI

96
91

690
380

63 (2,3)
44 (1,6)

95%
97%

MIC
MIC

3%
2%

TDI, HDI

94
99

460
980

37 (1,3)
81 (2,9)

96%
96%

MIC
MIC

3%
2%

HDI

Övriga europeiska bilmodeller
Röd Mercedes
Aklass
Svart VW Golf
CL
Röd VW Golf
Grå met. VW
Golf CL
Röd VW Golf Gl
Vit Mazda 323
1.8
Grå met. Mazda
626, (tak),
originallack
Grå met. Mazda
626, (koffert),
originallack
Grå met. Mazda
626 2.0i, rep.lack
Asiatiska bilmodeller
Röd Mazda 626,
1996-98
Röd Mitsubishi
Colt

98

1 400

125 (4,5)

94%

HDI

4%

88

820

97 (3,5)

94%

HDI

5%

IPDI

92
93

650
570

74 (2,6)
53 (1,9)

98%
97%

MIC
MIC

1%
3%

MDI, IPDI
MDI, IPDI,
HDI, PhI

97
91

1 100
390

103 (3,7)
37 (1,2)

97%
96%

MIC
MIC

1%
3%

HDI

88

410

34 (1,2)

91%

MIC

5%

HDI

88

100

28 (1,0)

86%

TDI

10%

PIC, IPDI,
HDI, PhI

88

1 100

73 (2,6)

88%

HDI

9%

97

990

95 (3,4)

94%

MIC

3%

94

550

96 (3,4)

97%

HDI

1%
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Tabell 2. Fortsättning
ÅrsBilmodell
modell

Σ isocyanater Σ isocyanater ICAs andel av Övriga domineid. Isorande isocyanater
ppb/cm2
ppb/mm3
cyanater

Isocyanater
som
ej
identifierats

Amerikansk bilmodell
Mörk metallic.
Chevrolet transp
Reparationslacker

98

680

53 (1,9)

97%

MIC

3%

Grön provplåt
Glasurit, 54linjen, klarlack
Grå provplåt,
Sikkens autobas

99

1 200

118 (4,2)

97%

MIC

1%

99

1 500

169 (6,0)

95%

HDI

3%

IPDI

TDI, MDI

6.1.2 Diskussion – isocyanatbildning från olika lacker
Mängden bildad isocyanat varierar mellan billackerna. De siffror, som ger bäst underlag
för att jämföra isocyanatbildningen mellan olika billacker, är de siffror, som anger ppb
per mm3 lack (d v s per volym lack). Värdena per cm2 lack varierar inte bara beroende
på hur mycket isocyanater en viss lack avger utan också beroende på hur tjockt lackskiktet är. Värdena per mm3 lack varierar med en faktor sex mellan det högsta och
lägsta värdet.
Vid analysen av lackproverna upphettades lacken till 400oC. En jämförelse med figur 1
visar att vid denna temperatur har MIC (metylisocyanat) börjat bildas. I figur 1 finns
ICA (isocyanatsyra) inte med, eftersom isocyanatsyra inte kunde analyseras vid den tid
då analysen som redovisas i figur 1 gjordes. I analysen av lackproverna dominerar isocyanatsyran och mer än 90% av isocyanaterna är just isocyanatsyra i samtliga lackprov
utom två. MIC och eventuellt även ICA börjar bildas vid något högre temperaturer än
den temperatur där sönderfallet börjar (cirka 175 -200 oC enligt figur 1). Ju högre temperatur, desto kraftigare sönderdelning, vilket leder till en ökande bildning av de enklaste formerna av isocyanater, d v s ICA, MIC men även EIC och PIC. Det är fortfarande oklart vid vilken temperatur som ICA börjar bildas.
Att isocyanatsyran kan bildas i så stor mängd som lackanalyserna visar, innebär att
tidigare mätningar där isocyanatsyra ej analyserats bör tolkas med stor försiktighet.
Speciellt vid mycket heta arbeten, t ex svetsning, kan ICA (isocyanatsyra) förekomma i
halter som är mycket högre än halten av alla övriga isocyanater.
ICA, är en isocyanat som inte tidigare räknats med i gruppen isocyanater, bl a eftersom
man inte kunnat analysera den och därför inte heller känt till att den funnits tillsammans
med andra isocyanater från heta arbeten. ICA finns därför inte nämnd i Arbetarskyddsstyrelsens lista över hygieniska gränsvärden. Hälsoriskerna med ICA är inte kända.
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Arbetarskyddsstyrelsen har beslutat att tillsvidare ska samma gränsvärde gälla för ICA
som för diisocyanater.
I figur 2 visas hur bildad mängd isocyanat varierat mellan olika årsmodeller. En granskning av resultaten visar att det inte finns några enkla samband mellan bildad mängd isocyanat och bilmärke, årsmodell, ursprungsland eller typ av lack. Det innebär att man
alltid måste räkna med att det kan bildas isocyanater i samband med heta arbeten i
billack. Hur mycket isocyanater som bildas beror mer på hur mycket lacken upphettas
och vilken mängd lack som upphettas än på vilken lack som upphettas.

Bildning av isocyanater från lack från olika årsmodeller av bilar
6
5
4
3
2
1
0
1985

1990

1995

2000

Årsmodell

Figur 2.

I figuren visas hur mycket isocyanat som bildas per mm3 lack från bilar av olika årsmodeller.
Bildad mängd anges som relativa halter ppb. I figuren har reparationslacker ej tagits med.

Tabell 2 visar att i samtliga fall är det den enklaste monoisocyanaten, ICA som står för
merparten av bildade isocyanater. Om man granskar vilka övriga isocyanater som bildats, kan man konstatera att det varierar mellan lackerna. Ibland dominerar MIC, i andra
fall HDI eller TDI. D v s ibland dominerar monoisocyanaterna som bildas vid kraftigt
sönderfall, d v s ICA och MIC. I andra fall dominerar diisocyanater, som sannolikt använts som råvara vid tillverkning av lacken. Detta tyder på att sönderfallet av billacker
är kemiskt komplicerat och till stor del beror på faktorer som kan variera mycket mellan
olika billacker.
Tre analyser har gjorts på lack från den Mazda, som mätningar gjordes på, i mätserierna
Simulerad verkstad och Åtgärdskontroll. De tre analyserna beror på att det under mätserien Simulerad verkstad upptäcktes att den del av bilen som det första lackprovet
tagits från var omlackerad. Därefter har 2 prover på originallack tagits (koffert och tak).
Man kan notera att reparationslacken avger betydligt mer isocyanater än originallacken.
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Reparationslacken från Mazdan får anses representera en lack med medelhög avgivning
av isocyanater. Originallacken avger lite isocyanater.

6.2 Hur höga halter isocyanater exponeras man för vid arbete i
bilverkstäder?
6.2.1 Inledning
Arbetet i bilverkstäder är som nämnts tidigare mycket komplext och exponeringen påverkas av många olika faktorer. För att underlätta diskussionen om risker och åtgärder,
redovisas resultaten nedan uppdelat på de olika typarbetena i tabell 3.
Tabell 3.

Heta arbeten som kan förekomma i en bilverkstad och där vi mätt isocyanater.

Typ av arbete

Arbetsmoment

Använda verktyg / metoder

Plåtarbete

Skärbränning
Svetsning

Kolbågsbrännare
Sömsvetsning; MIG- eller MAG-svetsPunktsvetsning;
motståndssvetsPluggsvetsning; MIG- eller MAG-svets

Kapning i lackerad plåt
Lackborttagning

Högvarviga kapmaskiner, sticksåg, tigersåg
Bandslipmaskin, vinkelslipmaskin (lågvarvig), oscillerande
slipmaskin med vacuumutsug, rak slipmaskin (lågvarvig)
Slipning

Plastarbete

Bortslipning av
svetsöverskott efter
söm-, punkt- &
pluggsvets
Borttagning av
punktsvets
Hårdlödning
Tennspackling
Krympning
Kratsning
Tejpborttagning
IR-torkning
Invärmning av nät,
plastsvetsning, riktning
Borrning och fräsning
Slipning
Sågning

Urborrning

Gaslåga alt. kolstav. Avkylning med våt trasa och tryckluft.
Roterande stålkrats i kitt alt. underredsmassa
Gummitrissa
IR-värmelampa
Temperaturreglerad varmluftspistol
Borrmaskin, drill
Oscillerande slipmaskin med vacuumutsug, rak slipmaskin
med Scotch Brite-trissa
Sticksåg

Mätresultaten nedan kommer från fyra olika mätserier, som beskrivs närmare i bilaga 1,
avsnitt 2. De fyra mätserierna är;
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Stor verkstad

96 prov togs, varav 76 vid plåtarbete och 18 vid plastarbete. Arbetet var välordnat. Lack togs bort minst 3 cm från arbetsområdet.
Arbetsställningarna gav låg exponering för röken. Punktutsug användes. Prov togs endast i andningszonen. Vid verkstan fanns 20
anställda.4 av dem arbetade med plåtarbeten.
Observera att proverna från Stor verkstad inte har kunnat analyseras m.a.p. ICA (eftersom mätmetoden ej hade utvecklats för att
också klara ICA när dessa prover analyserades och proverna hann
kastas innan behovet av kompletterande ICA.analyser hade upptäckts). Det innebär att proverna från Stor verkstad endast kan jämföras med uppmätta halter av andra isocyanater än ICA i övriga
mätserier. Vi vet inte hur höga halterna av ICA var vid dessa mätningar.

Simulerad verkstad 58 parallellprov togs vid plåtarbete, tolv parallellprov vid plastarbete och två prov vid användning av IR-tork. Lokalen, som iordningställts för dessa mätningar, hade dålig ventilation. Punktutusug
användes ej. Minimalt med lack togs bort innan arbetet påbörjades.
Dåliga arbetsställningar med kraftig exponering för röken förekom.
Prov togs parallellt i röken och i andningszonen vid plåt- resp
plastarbetena.
Arbetet gjordes på en krockskadad Mazda där vänster framdörruta
och vänster bakdörr saknades. Vid mätningarna var baklucka och
dörrar öppna, vilket kan ha inneburit mer spridning av isocyanater
till omgivningen än normalt.
Lastvagnsverkstad Två parallellprov togs vid en mindre lastvagnsverkstad. Prov togs
parallellt i röken och i andningszonen. Dessutom togs två prov en
bit från pågående arbete för att kontrollera spridningen av isocyanater till eventuella angränsande arbetsplatser. De arbeten som utfördes under mätningen var inte representativa för en
lastvagnsverkstad, utan gjordes för att mätning skulle göras under
dåliga förhållanden. Den lokal där mätningarna utfördes hade
knappast någon ventilation.
Mindre verkstad

Fyra parallellprov togs vid plåtarbeten vid en mindre bilverkstad.
Prov togs parallellt i röken och i andningszonen. Dessutom togs två
prov en bit från pågående arbete för att kontrollera spridningen av
isocyanater till eventuella angränsande arbetsplatser. Mätningarna
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gjordes vid simulerade arbeten. Lokalen var välordnad med väl
fungerande ventilation och punktutsug användes.
Åtgärdskontroll

29 parallellprov togs i samma lokal som mätserien ”Simulerad
verkstad”, men denna gång gjordes mätningar för att kontrollera
hur höga halterna blev när olika typer av åtgärder användes. Två av
proverna togs vid plastarbete och resterande 27 vid plåtarbeten.
Prov togs parallellt i röken och i andningszonen. Dessutom togs tre
prov 2-4 m från pågående arbete för att kontrollera spridningen av
isocyanater till eventuella angränsande arbetsplatser.

Nedan diskuteras resultaten för varje arbetsmoment för sig.
6.2.2 Hur har vi tolkat och bedömt mätresultaten?
Genom de mätningar som gjorts, har vi fått en mängd mätresultat. För att klargöra, hur
vi kommit fram till slutsatser om risker och åtgärder, redovisas här några viktiga principer som vi utgått från.
Jämförelse med gränsvärde
I bilaga 2, där mätresultaten redovisas i detalj, jämförs uppmätta halter med gällande
takgränsvärde för isocyanater som är 10 ppb som medelvärde för en 5-minutersperiod.
De värden som kan jämföras med gränsvärdet står i parentes. Takgränsvärdet har
använts eftersom arbetsmomenten och därmed också exponeringarna är korta. Formellt
sett kan denna jämförelse med gränsvärdet göras endast om mätningen gjorts under
exakt 5 minuter. Så har sällan varit fallet. Proverna har tagits under den tid arbetet
pågått, ofta kortare eller betydligt kortare än 5 minuter. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens
föreskrifter om hygieniska gränsvärden, ska de uppmätta halterna räknas om till medelvärden för 5 minuter. Detta är möjligt att göra under antagandet att halten är 0 under
resterande tid (vilket vi anser är ett rimligt antagande för heta arbeten i bilverkstäder).
De halter som uppmätts nära källan, t ex i rökplymen kan inte jämföras med gränsvärdet, eftersom gränsvärdet endast gäller den halt som arbetstagare exponeras för d v s
som kan uppmätas i andningszonen. Höga halter som inte når arbetstagaren anses inte
vara skadliga och inga regler finns för dessa andra halter.
Vad är gränsvärdesöverskridande?
Vid flera av mätningarna har vid ett och samma arbetsmoment flera av proverna visat
ingen eller låg exponering och ett enda prov visar en högre halt, ofta över gränsvärdet.
Hur ska detta tolkas? Har gränsvärdet överskridits eller har åtgärden fungerat? Kan man
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acceptera att halterna då och då kanske överskrider gränsvärdet? Enligt Arbetarskyddsstyrelsen är svaret på den frågan följande. ”Genomsnittshalten av en luftförorening är
normalt godtagbar om gränsvärdet inte överskrids. Enstaka överskridanden kan dock
tolereras, om medelvärdet över flera mätningar ligger under gränsvärdet eller om överskridandet beror på ett tillfälligt förhållande, som normalt inte kommer att upprepas. En
halt av en luftförorening under det hygieniska gränsvärdet uppmätt en enstaka gång
innebär å andra sidan inte alltid, att exponeringen är godtagbar.” (Ur kommentaren till
12 §, AFS 2000:3 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar).
Om gränsvärdet överskrids ska åtgärder vidtas så att exponeringen underskrider gränsvärdet. Detta innebär att om ett arbete innebär risk för att gränsvärdet överskrids, ska
åtgärder vidtas. Detta gäller även om arbetet förekommer sällan. I första hand ska åtgärder som löser problemet vid källan vidtas. Om arbetet är sällan förekommande, kan
enklare skyddsåtgärder vidtas, t ex användning av personlig skyddsutrustning som andningsskydd. Även de enklare skyddsåtgärderna måste dock ge ett skydd som gör att
exponeringen kommer att ligga under gränsvärdet.
Vi har oftast gjort tre mätningar vid varje typ av åtgärd. Om en av dessa tre mätningar
visar att halten blir hög eller t o m att takgränsvärdet överskrids, tolkar vi det som att
åtgärden inte är tillräckligt bra. För att en åtgärd ska vara bra, måste den vara tillförlitlig. Om det ställs stora krav på att man ska arbeta på ett speciellt sätt för att en åtgärd
ska fungera, vill vi inte rekommendera en sådan åtgärd, eftersom vi vet att människor
inte alltid arbetar så noggrant och försiktigt. Sådana åtgärder kan ge en falsk trygghet.
Bortsett från den juridiska innebörden av gränsvärdesöverskridande, bör det observeras
att man befarar att även enstaka kortvariga exponeringar för höga halter diisocyanater
kan skada luftvägarna (10). Mot den bakgrunden är det naturligtvis viktigt att undvika
sådan exponering så långt det går.
Jämförelser mellan exponering och halt vid källan
För att rätt förstå mätresultaten, måste man veta och inse hur exponeringshalterna och
halterna uppmätta intill källan hänger ihop.
Halterna vid källan visar om det bildas eller inte bildas isocyanater. Exponeringshalten
visar hur hög halt som reparatören utsatts för. Hur hög exponeringen blir, beror på hur
mycket (synlig eller osynlig) rök som reparatören exponeras för. Det i sin tur bestäms
av hur luften rör sig omkring källan och var reparatören har näsan. Oftast rör sig luften
uppåt (eftersom den blivit varm, isocyanater bildas ju när lacken upphettas). Vid
användning av roterande verktyg följer isocyanaterna istället med den luft som kastas ut
från verktyget. Den luftrörelsen är inte helt densamma som den sk slipkvastens rörelse.
Är arbetsställningen sådan att man får rökplymen rakt upp mot ansiktet eller kroppen,
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kan exponeringen bli mycket hög. Om man istället arbetar så att man står en bit ifrån
rökplymen, t ex med armarna eller verktyget sträckt fram mot röken, blir exponeringen
betydligt mindre och ofta inte ens mätbar, se figur 3.
Detta innebär att om den uppmätta exponeringen är låg (väl under gränsvärdet) men
halten vid källan är hög, kan exponeringen vid samma arbetsmoment bli hög (över
gränsvärdet), om man arbetar i en sämre arbetsställningen och andas in mer av röken.
Om den uppmätta halten vid källan är låg, finns inte den risken.

Bra arbetsställning
Figur 3.

Dålig arbetsställning

Vid arbete i bra arbetsställning kan exponeringen bli låg, även om rökplymen innehåller
mycket isocyanater. Är arbetsställningen sämre, blir exponeringen högre.

Vid en del heta arbetsmoment finns ingen uppåtstigande rökplym. Vid slipning och
kapning med roterande verktyg bildas istället en slipkvast. Luftens rotation vid kaptrissan kan kasta ut luften med isocyanaterna i alla riktningar från verktyget även mot t.ex
andningszonen. Som exempel kan nämnas att en slip- eller kapskiva med varvtalet
20 000 (d v s 20 000 varv per minut) och diametern 75 mm har en periferihastighet på
knappt 80 m/s eller 283 km/tim. Luftströmmar, som blåser isocyanater i andra riktningar, kan också skapas av tryckluftsdrivna maskiner genom utsläpp av returtryckluft.
Sådana luftströmmar kan också påverka en slipkvast.
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Osäkerhet i mätning av isocyanater vid källan
De halter av isocyanater som anges vid källan innehåller vissa osäkerheter. Vid
jämförelser mellan uppmätta exponeringar och halter i plymen måste man därför vara
medveten om att;
•

Det som anges som halt vid källan är mätt på olika avstånd från själva källan, eftersom det ibland har varit svårt att komma åt och placera mätutrustningen nära källan.
Ju längre från källan man mäter desto lägre blir halterna.

•

Om rökplymen vid källan är mycket varm, t ex vid svetsning, stiger den rakt upp.
Om man inte håller provtagningsutrustningen rakt i plymen utan någon dm vid sidan
av den, riskerar man att underskatta halten isocyanater.

•

Ibland skapar källan sådana luftrörelser att det är svårt att avgöra vad som egentligen är plymen, d v s vilken luftström som innehåller isocyanaterna. Det gäller t ex
vid kapning och slipning där roterande slip- och kapverktyg används. Också detta
gör att halterna kan underskattas.

6.2.3 Resultat av mätningar – exponering för isocyanater
Resultaten av mätningarna sammanfattas i tabell 4 och redovisas i detalj i bilaga 2.
I bilaga 2 redovisas samtliga mätningar. I tabellerna har mätningar vid olika arbetsmoment och med olika arbetsmetoder redovisats för sig. Dessutom anges om
processventilation användes och om det var
•

punktutsug typ utsugsarm,

•

vacuumutsug i handske eller

•

integrerat vacuumutsug i verktyget

eller om annan typ av åtgärd använts. Samtliga mätresultat från Stor verkstad redovisas i
liten stil, eftersom halten ICA ej analyserats i dessa prov. 0 i tabellen anger att halterna
legat under analysmetodens detektionsgräns.
I bilaga 2 redovisas exponeringsmätningarna med medelvärde för mätperioden. Om
mätperioden är kortare än 5 minuter, redovisas också en medelhalt för 5 minuter, som
beräknats under antagande att halten är 0 när mätningen avslutats. Denna senare halt
anges inom parentes. Det är alltså halten inom parentes som formellt sett kan jämföras
med takgränsvärdet.
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Tabell 4.

Sammanställning av mätresultat från mätningar vid olika arbetsmoment. Siffrorna i tabellen
anger det antal mätningar som ligger inom resp haltintervall. Exponering anger summan av
de isocyanater som uppmätts och kan ej jämföras direkt med gränsvärden som endast gäller
för 5-minutersperioder eller hela arbetsdagar. Resultat från Stor verkstad finns ej med i
sammanställningen. OBS! Endast de mätningar där ett enda arbetsmoment gjorts under
mätningen(t ex slipning eller kapning eller svetsning) finns med i sammanställningen
nedan. (Σ betyder summa, d v s flera mätserier har summerats)
Exponering, ppb isocyanater
Vid källan, ppb isocyanater
Arbetsmoment
Åtgärd
0-1
1,1-9,9 10-50 >51 0-10
10101>1 000
100
1 000
Skärning
Kolbågsskärning
Ingen
1
1
Svetsning
Kolbågssvetsning
Ingen
1
1
Sömsvetsning
Ingen
1
1
(MIG/MAG)
Punktsvetsning
Ingen
2
1
3
(motståndssvets)
Pluggsvetsning
Ingen
3
1
3
1
(MIG/MAG)
Ingen
2
5
1
4
4
Σ Olika
svetsarbeten
Sömsvetsning
1-2 cm lack
4
2
3
5
4
(MIG/MAG)
borta
Pluggsvetsning
3 cm lack borta
1
1
2
(MIG/MAG)
Enbart lack
3
3
4
5
4
2
Σ Olika
borttagen
svetsarbeten
Pluggsvetsning
Punktutsug
1
1
1
1
(MIG/MAG)
Pluggsvetsning
Vacuumutsug i
2
1
2
1
(MIG/MAG)
arbetshandske
Enbart
3
2
2
1
1
1
Σ Olika
punktutsug
svetsarbeten
6
3
2
1
Sömsvetsning
1-2 cm lack
(MIG/MAG)
borta,
punktutsug
Sömsvetsning
1 cm lack borta,
1
1
1
1
(MIG/MAG)
vacuumutsug i
arbetshandske
2
2
Punktsvetsning
2-3 cm lack
(motståndssvets)
borta,
punktutsug
Lack borta och
8
1
1
4
3
3
Σ Olika
punktutsug
svetarbeten
Kapning
Kapning, högv msk Ingen
2
4
5
1
Kapning högv msk Vacuumutsug i
2
1
1
arbetshandske
Kapning högv msk Punktutsug
2
2
Sticksåg
Ingen
6
6
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Tabell 4. Forts.
Arbetsmoment

Tigersåg
Slipning
Bandslipmaskin
Vinkelslipmaskin
Borttagning av
svetsfog / punkt
Urborrning punkt
Slipning söm
Slipning söm
Slipning söm
Hårdlödning
Hårdlödning
Hårdlödning
Tennspackling
Krympning
IR-lampa
Plastarbete,
varmluftspistol
Invärmning av nät i
stötfångare m
PUR-dämpelement
Invärmning av nät i
PUR-stötfåmgare
Invärmning av nät
Plastsvets

Åtgärd

Exponering, ppb isocyanater
0-1
1,1-9,9 10-50 >51

Ingen

3

Ingen
Ingen

6
3

Ingen
Ingen
Punktutsug, 1,5
cm lack borta
Vacuumutsug i
arbetshandske

3
2
1

3 cm lack borta
5 cm lack borta,
punktutsug
Ingen
Ingen
Ingen

2

Sågning i PURplast
Sticksåg

2

4
7

1
1

2
4
1

1

3

2

2
1

4

2

1

4
3
1

2

2
2

2

1
2

1

2

1

3

3

2
3

1

2
2

1

2

1

3

6.2.4 Diskussion – exponering vid olika arbetsmoment
De mätningar som gjorts visar att:
•

1

2

Ingen
(PC/PBT.plast)
OBS! Ej
realistisk
mätning
punktutsug
1-2 cm lack
borta

Vid källan, ppb isocyanater
0-10
10101>1 000
100
1 000
3

Det är av stor vikt att analysera ICA. Som exempel kan nämnas att av de 37 exponeringsmätningar som gjorts och som ligger över 10 ppb, låg halten av övriga isocyanater under 10 ppb i 27 fall. I 10 fall fanns inga andra isocyanater än ICA. I
ytterligare 5 fall var halten av övriga isocyanater under 1 ppb (d v s 10% av takgränsvärdet). Detta innebär att tidigare analyser av isocyanater kan underskatta
exponeringen för isocyanater.

2
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•

Det är av stor vikt att analysera isocyanathalten vid källan för att kunna dra slutsatser om hur stor risken är vid ett arbetsmoment om arbetet utförs i en annan arbetsställning. I många mätserier, speciellt vid svetsning men även vid andra arbetsmoment, har exponeringen varierat mellan 0 och klart över gränsvärdet när halten i
rökplymen varit hög eller t o m mycket hög (över 1 000 ppb = 1 ppm isocyanater).1

•

Om det bildas isocyanater och arbetsställningen är dålig (d v s man arbetar så att
man riskerar att andas in röken), kan isocyanatexponeringen överskrida gränsvärdet, även om tidigare mätningar visar att exponeringen inte varit mätbar.
Enstaka mätningar, som inte visar mätbara halter vid ett arbetsmoment, måste därför
tolkas med försiktighet eftersom variationen i exponering kan vara stor.2

•

Det räcker inte att undvika att andas in synlig rök för att undvika isocyanaterna,
eftersom det kan bildas isocyanater även om man inte ser någon rök. Några av proverna i mätserien åtgärdskontroll visar detta tydligt.3

•

Om lacken har kokat, blivit bubblig eller missfärgats i samband med det heta arbetet, kan man utgå från att det bildats isocyanater.4 Även om lacken inte har synlig
missfärgning kan det ändå ha bildats isocyanater.5

Svetsning
Vid sömsvetsning med MIG eller MAG-svets, (svetsning med skyddsgas) kan exponering för halter över gränsvärdet förekomma, speciellt om man arbetar i en dålig arbetsställning, inget punktutsug används och om endast minmalt med lack tagits bort (1-2
cm). Sex prover togs vid sömsvetsning och användning av punktutsug. Tre av dessa
prover togs vid en besvärlig arbetsställning vid arbete i kofferten. I fem av proverna var
halten isocyanater ej mätbar i exponeringsproverna och i det femte provet var halten
0,43 ppb.
Punktutsug verkar kunna ge ett bra skydd. De punktutsug som användes var av typ utsugsarm som placerades 0,3 – 1 m över svetsstället och hade en kapacitet på 600-1000
m3/timme. Av erfarenhet vet vi att det inte är så enkelt att alltid använda punktutsuget
rätt. Om det placeras över huvudet på den som utför ett hett arbete eller lite vid sidan av

1 Se t ex mätningarna vid punktsvetsning, mätning 111v:1, 2 och 3, pluggsvetsning mätning
Vx 03 - Vx 07
2 Se t ex mätningarna vid punktsvetsning, mätning 11v där arbetsställningen i mätning ;3 är sämre än i
:1 och :2
3 Se t ex mätning Vx08, Vx 16 och Vx 17
4 Se t ex mätning Vx 08, Vx 09,
5 Se mätning Vx 18, Vx 19, Vx 20 och vx 21
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rökplymen eller om man glömmer (eller inte kan) flytta med punktutsuget när svetsningen flyttas, ger punktutsuget inte samma skydd. I värsta fall ger punktutsuget en
falsk säkerhet. Punktutsug måste dessutom vara rätt installerade, justerade och
underhållas för att de inte ska tappa i effekt (genom att luftflödet i punktutsuget
minskar).
Även vid pluggsvetsning med MIG eller MAG-svets kan halterna i plymen bli mycket
höga, ibland t o m över 1 000 ppb. Även om lack slipas bort 3 cm, bildas det isocyanater, vilket proverna i rökplymen visar. När lacken slipats bort 3 cm översteg exponeringen gränsvärdet i båda de prov som togs. Även om punktutsuget placeras nära svetsstället (25 cm ifrån) översteg exponeringen gränsvärdet i ett av två prov. Också med
vacuumutsug i arbetshandske (en speciell åtgärd som är under utveckling) uppvisade ett
av tre prover en exponering över gränsvärdet.

Bild 1.

Pluggsvetsning med MIG eller MAG-svets

En anledning till de höga värdena är sannolikt att pluggsvetsning används för att svetsa
ihop överlappande plåtar som inte är rengjorda från lack på de sidor som pluggsvetsas
samman. Det kan således bli två och ibland fyra lackskikt som upphettas till över
1000 oC.
Punktsvetsning (motståndssvetsning) har sannolikt av samma skäl som pluggsvetsning
gett upphov till mycket höga halter i rökplymen, över 1 000 ppb (1 ppm). Samtliga fem
mätningar som gjorts vid punktsvetsning visar detta. Mätningarna tyder på att arbetsställningen har mycket stor betydelse för hur mycket man exponeras. Ju närmare
rökplymen och arbetsområdet man står, desto större är risken att gränsvärdet överskrids.
Två mätningar har gjorts när punktutsug användes. I dessa två mätningar var exponeringen inte mätbar, trots att halterna i rökplymen var 1 000 ppb eller mer. Vid dessa
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mätningar hade lack tagits bort 2-3 cm från arbetsområdet på fram- och baksida. Trots
det var alltså halterna mycket höga i rökplymen. Att slipa bort 2-3 cm lack räcker alltså
inte. Punktutsug verkar vara en åtgärd som fungerar, om punktutsuget används rätt och
om arbetsställningen är bra. Det finns dock endast två mätningarna som visar detta.
Dessutom är halterna i plymen så höga, att om punktutsuget inte används på ett bra sätt
eller om arbetsställningen är dålig, ger sannolikt punktutsuget ett otillräckligt skydd.
Av de olika svetsmetoderna (där punkt- och pluggsvets används för samma ändamål och
kan ersätta varandra) verkar punkt- och pluggsvetsning ge den största bildningen av isocyanater. Antalet mätningar är dock litet och variationen i uppmätta halter är stor. Vid
samtliga svetsmetoder ger användning av punktutsug eller vacuumutsug i arbetshandske
en lägre exponering. Man måste dock räkna med att gränsvärdet kan komma att överskridas, t ex om punktutsuget inte används på ett tillräckligt bra sätt, eller om man står
med huvudet mellan arbetsområdet och punktutsuget. Även om punktutsuget används
på ett bra sätt, verkar speciellt pluggsvetsning ändå kunna ge exponeringar över gränsvärdet.
Vår tolkning är att punktutsug inte är en tillräckligt bra och säker åtgärd för att skydda
mot isocyanater från svetsning.
Slutsatsen blir att den enda åtgärd som idag ger ett tillräckligt skydd mot exponering
för isocyanater från svetsning i plåt med kvarvarande lack är personlig skyddsutrustning i form av tryckluftsmatat andningsskydd. Eventuellt kommer pågående forskning
vid FOA i Umeå att visa att även andra former av andningsskydd kan fungera (9). För
att rekommendationen om typ av andningsskydd ska ändras, krävs dock mer kunskaper
om hur väl andra andningsskydd skyddar mot ICA.
Vid svetsning bildas det mycket isocyanater. Halterna i rökplymen är ofta höga. För att
hindra isocyanaterna att spridas till andra delar av lokalen (se avsnitt 6.3), kan det behövas någon annan form av åtgärd än tryckluftsmatat andningsskydd. Punktutsug i
kombination med borttagning av lack kan minska exponeringen kraftigt, men är såvitt vi
idag vet inte tillräckligt effektivt, eftersom rök sannolikt kommer att passera förbi
punktutsuget, åtminstone ibland. Det finns möjlighet att ytterligare avlägsna lacken
innan svetsning. Att svetsa i ett avskilt utrymme med god ventilation och undertryck och
samtidigt använda tryckluftsmatat andningsskydd är den enda helt säkra lösningen
idag. För- och nackdelar med denna typ av åtgärd behöver dock studeras. En annan
lösning som ej har testats och som sannolikt är enklare, är att ordna med kraftigt utsug
i taket över varje svetsarbetsplats, i kombination med installation av skärmar som dras
ned en bit från taket och når ner till 2,5 m över golv eller ännu längre ner. (Liknande
forcerad ventilation används ibland vid svetsning för att fånga in den rök som bildas.)
Fördelen med denna teknik är att den sannolikt är förhållandevis enkel att installera
samtidigt som den utnyttjar att svetsröken är varm och därför stiger snabbt uppåt. Den
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används ofta i svetsverkstäder med deplacerande ventilation. För att den ska fungera,
krävs att inkommande lufttemperatur är ett par grader lägre än lokalen i övrigt samt att
luftrörelserna i lokalen är små och taket välisolerat. För att kontrollera att en sådan
teknik fungerar, krävs dock ytterligare mätningar. Denna typ av ventilation minskar inte
behovet av personlig skyddsutrustning vid svetsning. En annan tänkbar åtgärd som bör
utvärderas är integrerat utsug i svetspistolen.
Kapning
Vid kapning med kapskiva med högvarvig kapmaskin (rak pneumatisk slipmaskin med
varvtal 20 000 rpm) visar de nio mätningar som gjorts att höga halter isocyanater
uppstår. Exponeringen kan bli hög när punktutsug inte används men också när punktutsug (typ utsugsarm) används. Vid kapning med högvarvig kapmaskin, var halten över
gränsvärdet i båda de prov som togs. Vacuumutsug i arbetshandske gav ingen mätbar
eller låg exponering vid två mätningar. Arbetshandsken var besvärlig att använda vid
detta arbetsmoment. Vanligt punktutsug fungerar alltså inte och vacuumutsug i
arbetshandske kan inte rekommenderas för detta arbetsmoment, eftersom arbetet störs
för mycket av handsken. Mätningen visar ändå att någon typ av vacuumutsug på
kapmaskinen kan vara effektivt. Ett praktiskt användbart vacuumutsug skulle därför
behöva utvecklas.

Bild 2.

Kapning i koffert med utsug på arm ovanför arbetsstället. Observera att slipkvast och
gasspridning ej behöver följa varandra.

Användning av tigersåg och sticksåg ger inga eller endast låga halter. Mätning vid användning av oscillerande såg (2 400 sl/min) har endast gjorts vid Stor verkstad. Den
mätningen visade låg exponering (inget prov taget i rökplymen). Eftersom ICA-analys
saknas kan inga säkra slutsatser kan dras. Att ersätta kapning med högvarvig kapmaskin
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med sågning är önskvärt där så är möjligt. Avverkningshastigheten är dock betydligt
lägre vid sågning.
En osäkerhet finns i mätningarna från kapning. Underredsmassa finns ibland på baksidan av plåt som kapas. Underredsmassa med PUR finns idag såvitt känt endast på
SAAB-bilar. Vid mätningarna på Stor verkstad gjordes arbete på bil med PUR i underedsmassan, men ICA analyserades ej. Vid ingen av mätningarna, där ICA analyserats,
har kapning gjorts i underredsmassa som innehåller PUR.
Slutsatsen blir att för att undvika exponering för isocyanater vid kapning, föreslås i
första hand användning av sticksåg eller tigersåg. Eventuellt kan exponeringen bli
godtagbar vid kapning med högvarvig (rak) kapmaskin om lacken tas bort t ex 3 cm
från arbetsområdet, före kapning och om det inte finns material som innehåller PUR på
baksidan av plåten. Detta bör dock kontrolleras genom nya mätningar. Det är möjligt
att kapmaskiner med integrerat vacuumutsug skulle vara en bra lösning på detta
problem, men några mätningar för att kontrollera detta har ej gjorts. I andra branscher
används ofta verktyg med integrerade vacuumutsug.
Även isocyanatbildningen vid användning av oscillerande såg samt vid kapning i underredsmassa som innehåller PUR bör undersökas.
Lackborttagning
Vid lackborttagning har mätningar gjorts vid användning av bandslip, vinkelslip med
stor sliprondell. I socyanathalter över gränsvärdet har uppmätts endast i de prover där
man samtidigt slipat bort lack och svetsfog (se vidare avsnittet som behandlar detta
arbetsmoment). Sådan slipning görs antingen med band- eller vinkelslipmaskin, ej
oscillerande slipmaskin. Slipning av svetsfog innebär att man bearbetar samma yta
under en längre tid, varför det blir varmare än när endast lack tas bort. Vid arbete med
bandslipmaskinen med varvtalet 15 000 rpm uppmättes inga halter över 1,0 ppb vid
lackborttagning. Vinkelslipmaskin med kvickrondell (varvtal 4 500 rpm) verkar kunna
ge upphov till samma eller något högre halter.
Vid slipning med bandslip bildas inga monoisocyanater (ICA, MIC), vilket tyder på att
bandslipning inte alstrar så mycket värme. Vid användning av vinkelslipmaskin, bildas
ICA, som identifierats i slipkvasten. Vinkelslipmaskinen alstrar därför troligen mer
värme än bandslipen. I första hand bör därför bandslip användas när så är möjligt.
Enligt mätningar i mätserien Stor verkstad fanns inga mätbara halter isocyanater i exponeringsproverna vid användning av oscillerande slipmaskin med integrerat vacuumutsug
eller vid slipning med rak slipmaskin (4 500 rpm) med sliprondell Scotch Brite. Efter-
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som ICA inte analyserades vid dessa mätningar och prov inte togs i rökplymen, bör nya
mätningar göras där även ICA analyseras.
Slutsatsen är att vid lackborttagning är exponering för isocyanater sannolikt låg och
under gränsvärdet. Bandslip ger något mindre upphettning än vinkelslip och bör användas i första hand. Ny mätning bör göras av isocyanatbildning vid oscillerande slipmaskin med integrerat vacuumutsug samt vid lackborttagning med sliprondeller typ
Scotch Brite.
Slipning av svetsfogar och svetspunkter
Slipning av svetsfogar och svetspunkter görs ibland samtidigt med lackborttagning och
kan göras på olika sätt. Originalsvetspunkter kan borras ur eller slipas. Söm-, punkt- och
pluggsvets kan slipas jämna efter svetsning.
Urborrning av svetspunkter
Exponeringen för isocyanater vid urborrning av svetspunkter är låg men mätbar, under
1 ppb i två av tre prov. I exponeringsprovet fanns endast TDI medan ICA fanns i två av
tre rökplymsprover. I tre prover från Stor verkstad var halten isocyanat (ICA ej analyserat) inte mätbar. Halterna i rökplymen tyder på att det bildas isocyanater, även om halterna är relativt låga. Slutsatsen är att inga speciella åtgärder föreslås.
Slipning av svetsfog
Två av fyra prov vid slipning av svetsfog (sömsvets) med vinkelslipmaskinoch samtidig
bortslipning av lack visar exponering över gränsvärdet. Vid fyra mätningar vid detta
arbetsmoment användes en arbetshandske med påmonterat vacuumutsug och lacken
hade tagits bort 1,5 cm från sömsvetsen som slipades. Vid dessa fyra mätningar var
exponeringen för isocyanater inte mätbar. Antalet mätningar är dock litet och räcker inte
för att med god säkerhet kunna rekommendera en sådan åtgärd vid bortslipning av
svetsfogar. Två mätningar gjordes vid användning av punktutsug och en av dessa mätningar visar exponering över gränsvärdet. Sannolikt beror det på att hastigheten på rondellen vid slipningen är så hög att punktutsuget inte klarar att fånga in föroreningarna
som slungas ut från verktyget. Slutsatsen är att ytterligare mätningar behövs för att
kunna rekommendera arbetsmetoder och åtgärder som inte innebär exponering för isocyanater. I första hand bör vacuumutsug i arbetshandske och integrerat vacuumutsug i
slipmaskinen undersökas.
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Bild 3.

Slipning av sömsvetsmed punktutsug på arm placerat ovanför arbetsstället.

Hårdlödning
Vid hårdlödning visar tre exponeringsprover att gränsvärdet överskreds trots att lacken
tagits bort 3 cm runt lödstället. När lacken tagits bort 5 cm visar fyra prover att exponeringen inte var mätbar och att halterna i rökplymen var betydligt lägre än om 3 cm tagits
bort. Slutsatsen är att lack ska tas bort minst 5 cm runt lödstället vid hårdlödning. Om
lacken börjar koka, har den blivit för varm och man ska utgå från att det bildas isocyanater.

Bild 4.

Hårdlödning med gaslåga. Punktutsug på arm placerat ovanför arbetsstället.
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Tennspackling
Tre mätningar har gjorts vid tennspackling. Isocyanater fanns i rökplymen, men exponeringen för isocyanater var inte mätbar. Vid tennspackling skapar gasollågan kraftiga
luftrörelser, som sannolikt bidrar till att späda ut och sprida isocyanaterna Vid denna
mätning hade lacken tagits bort så att avståndet mellan tenn och lack var 1 cm. För att
minska bildningen av isocyanater föreslås att istället 5 cm lack tas bort (d v s samma
avstånd som vid hårdlödning). Då minskar spridningen av isocyanater till omgivningen.
Slutsatsen är att lacken ska tas bort förslagsvis så att avståndet från tennkant till lack
är minst 5 cm.
Krympning
Vid krympning visar två mätningar i rökplymen att det bildas isocyanater. Mätningarna
är gjorda vid krympning av stora ytor. De två exponeringsproverna visar inga mätbara
halter respektive 8,6 ppb utan punktutsug, d v s ingen halt över gränsvärdet. Mätningarna från Stor verkstad kan ej tolkas, eftersom ICA är den isocyanat som bildas i störst
mängd vid krympning. Vid krympning är plåten delvis renslipad från lack (kvarvarande
lack används för att kontrollera krympningsförloppet). Krympning gjordes med gaslåga,
vilket innebär en hög temperatur med kraftig termik. Den varma luften och isocyanaterna stiger uppåt. Om reparatören inte står så nära plåten och den uppåtstigande luften,
blir exponeringen låg. Beroende på hur mycket lack som finns kvar på plåten, bildas
mer eller mindre isocyanater Slutsatsen blir att vid krympning ska plåten slipas ren från
lack innan krympning påbörjas. Om det finns material på baksidan av plåten som innehåller PUR, måste även dessa material tas bort om det är möjligt. Ett alternativ till att
krympa större sektioner är att byta ut hela sektionen (panelen) istället för att reparera
den.
Riktning
Mätningar vid riktning av små intryckningar har endast gjorts vid Stor verkstad. Eftersom ICA ej analyserats i proverna från dessa mätningar, går det ej att dra några slutsatser. Nya mätningar bör därför göras.

31

Kratsning

Bild 5.

Kratsning i kitt.

Även kratsning i kitt och underredsmassa har gjorts vid Stor verkstad. Inte heller för
dessa arbetsmoment går det att dra några slutsatser. Nya mätningar bör därför göras.
IR-lampa

Bild 6.

IR-lampa för torkning av lack
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Användning av IR-lampa misstänktes kunna ge upphov till isocyanater om damm som
ansamlats på IR-rören upphettades. En kontroll av detta gjordes med ”normaldammiga”
IR-rör. Inga mätbara halter isocyanater kunde uppmätas vid källan. Slutsatsen är att
användning av IR-rör inte bidrar till exponeringen för isocyanater.
Borttagning av tejp från lackad plåt
Inga slutsatser kan dras om borttagning av tejp från lackad plåt, eftersom mätningar
endast gjorts vid Stor verkstad. Nya mätningar bör därför göras.

Bild 6.

Borttagning av tejp från lackerad dörr.

Varmluftspistol för plastarbeten
Varmluftspistol är ett av de vanligaste verktygen för reparation av termoplast. Den används för
*
*
*

svetsning dvs insmältning av plasttråd (svetstråd)
invärmning/inpressning av metallnät som förstärkning av skadan och
att värmerikta små intryckningar.
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Bild 7.

Arbete med varmluftspistol vid ventilerat arbetsbord. Observera att lacken tagits bort runt
arbetområdet.

Varmluftpistol används endast för reparation av termoplaster, eftersom härdplaster (bl a
PUR) förstörs om de värms. Även termoplaster förstörs om de värms för mycket. Det är
därför lämpligt att använda en varmluftspistol med temperaturkontroll där svetstrådens
angivna gradtal plus ett litet temperaturtillägg ställs in på pistolen.
Numera är alla plastdetaljer i bilar är märkta med uppgift om plasttyp och andra tillsatser. Fram till början av 80-talet fanns inga krav på märkning. En okänd plastdetalj som
var tillverkad av PUR ger som visas i prov 121:1-3 vid insmältning av metallnät mycket
höga isocyanathalter. Risken att av misstag upphetta PUR-plast minskar eftersom 99%
av alla plastdetaljer är märkta. Ur återvinningssynpunkt är numera de flesta plastdetaljer
tillverkade av termoplast.
De flesta stötfångare är idag enkla stötsköldar utan dämpelement eller aluminiumskena
på baksidan. Mätning gjordes vid svetsning i en annan typ av stötfångare, med ingjuten
PUR-dämpmassa. I dessa fall har halter (prov 118:1-3) klart över gränsvärdet uppmätts.
Invärmning av nät eller plastsvetsning i termoplast där lacken slipats bort 2 cm runt
sprickan ger inte någon mätbar exponering.
Användning av varmluftspistol kan ge exponering över gränsvärdet. Om varmluftspistolen används för värmning av lackerad stötfångare av termoplast med ett ingjutet
eller löst sittande dämpelement av PUR (vilket vissa bilar har), kan halterna i plymen bli
mycket höga och exponeringen överstiga gränsvärdet. Om reparatören stöter på en
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okänd plasttyp eller en stötfångare med ingjuten dämpmassa ska den inte svetsas utan
repareras enligt limmetoden.
Som skydd mot bildning av isocyanater, är det bäst att ta bort lacken innan arbetet påbörjas, eftersom plastens smälttemperatur kan ligga över den tempertur vid vilken isocyanater bildas. Borttagning av lack 2 cm från arbetsområdet ger inte heller någon mätbar exponering. Slutsatsen blir att vid arbete med varmluftspistol ska lacken tas bort
minst 2 cm från arbetsområdet. Om arbete ska göras i okänd plasttyp, ska varmluftspistol ej användas. Istället kan plasten lagas med hjälp av limning. Varmluftspistol ska
inte användas för lagning av stötfångare med PUR-dämpmassa. Istället kan limmetoden
användas eller stötfångaren bytas ut.
Slipning, borrning och fräsning i plast
Mätning vid slipning, borrning och fräsning i plast har endast gjorts vid Stor
verkstad, varför inga slutsatser kan dras.

Bild 8.

Borrfräsning i plast

35

Bild 9.

Slipning i stötfångare med PUR-dämpmassa.

Sågning i plast
Vid sågning i plast med sticksåg och utan punktutsug uppmättes inga isocyanater i
plymproven. Exponeringen låg dock i nivå med gränsvärdet. Att inga isocyanater kunde
uppmätas i plymen kan bero på att de spreds från baksidan av stötfångaren och mätningen i plymen gjordes på framsidan. Plasten, en stötfångare, innehöll dämpelement av
PUR. Detta arbetsmoment är ovanligt, men förekommer ibland för att ta upp en öppning
för en dragkrok. Slutsatsen är att undvika detta arbetsmoment genom att byta ut stötfångaren mot en med färdig öppning för dragkrok. Då behövs inte sticksågning i plast.
Finns inte sådan stötfångare som reservdel ska tryckluftsmatat andningsskydd användas vid ursågning i stötfångare med dämpelement. Ursågning i stötfångare utan PURdämpelement avger inga isocyanater.

6.3 Hur höga blir isocyanathalterna i lokalen i närheten av heta
arbeten?
6.3.1 Mätresultat – spridning till intilliggande arbetsplatser
I tabell 5 redovisas vilka halter som uppmätts i mätpunkter i lokalen en bit från källan.
Halterna kommer från tre mätserier, Mindre verkstad, Lastvagnsverkstad och Åtgärdskontroll. När det gäller mätningarna i serien Åtgärdskontroll, ventilerades lokalen väl

36

mellan varje hett arbete. Dessutom hade de heta arbetena arrangerats, så att de heta
arbetena avlöste varandra i en takt som inte är realistiskt i en mindre verkstad. De halter
som uppmättes är därför inte representativa för en vanlig bilverkstad. Mätningarna i
mätserien Lastvagnsverkstad gjordes i en lokal som i stort sett saknade ventilation, d v s
inte ens uppfyllde de mest elementära kraven när det gäller arbetsmiljö. De uppmätta
halterna torde därför överskatta halterna i lokalen vid heta arbeten jämfört med en verkstad där gällande regler för ventilation etc. följs. De mätresultat, som bäst speglar de
halter som förekommer på skadereparationsverkstäder, är därför halterna från Mindre
verkstad men inte heller dessa arbetsmoment är helt representativa för ordinarie arbete
vid en mindre bilverkstad. Några arbetsmoment var arrangerade. Bildörrar plockas normalt sett inte av bilen vid reparation.

Tabell 5.
Mätserie

Uppmätta halter i lokalen, 2-5 m från det heta arbetet. För varje mätning i lokalen anges vilka heta arbeten som pågick samtidigt, under hur
lång tid samt vilka halter som uppmättes i exponeringsprovet och vid källan.
Prov
Mättid
Halt i lokalen
Heta arbeten under spridningsmätningen Prov
min
isocyanater, ppb
H01s

66

6,0 (ICA)

Simulerad demontering av dragring

H01

6,2

56

H02s

30

9,7 (ICA)

H02

30,5

22

340/0

22

Mindre
verkstad
Mindre
verkstad
Åtgärdskontroll

H03s

197

0,9 (ICA)

H05s

45

1,3 (ICA)

Vx01s

215

0,51 (0,49 ICA,
0,02 TDI)

Simulerad lagning av balk, ingen lack
borttagen. Svetsning på platta med grova
"pinnar"
Slipn. lack & punktsvets
Slipn., kapning, svetsning
Slipn., kapning, svetsning
Sömsvetsning
Pluggsvetsning med 3 cm lack borttagen
(2 ggr), med punktutsug (2 ggr) och med
utsug i arbetshandske (3 ggr)

Vx08s

162

0,55 (ICA)

H03
H04
H05
H06
Vx01
Vx02
Vx03
Vx04
Vx05
Vx06
Vx07
Vx08
Vx09
Vx10
Vx11
Vx12
Vx13
Vx14
Vx15
Vx16
Vx17

16
16
99
0
25
52
21
0
0
16
0
9
25
0
0,43
0
0
0,9
0
26
24

5
6
5
2
3
4
5
4
4
3
3
7
5
5
4
2,5
2
1,5
2
3
2,5

430 / 91
830 / 670
4 300 / 13
1 800 / 0
1 800 / 780
1 800 / 1 300
700 / 410
1 300 / 620
42 / 0
0/0
0/0
97 / 0
250 / 0
840 / 99
270 / 77
1 600 /1 200
1 000 / 2 000
83 / 0
0/0
150 / 56
290 / 84

5
6
5
2
3
4
5
4
4
3
3
7
5
5
4
2,5
2
1,5
2
3
2,5

Sömsvetsning 1-1,5 cm lack borttagen (2
ggr)
*Sömsvetsning, 1-1,5 cm lack borttagen,
punktutsug (2 ggr)
Punktsvetsning med punktutsug & 2 cm
lack bortslipad (2)
*Kapning med vacuumutsug i
arbetshandske (2 ggr)
Kapning med
punktutsug (2 ggr)
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Lastvagnsverkstad
Lastvagnsverkstad

Vid källan iso- Tid
cyanater ppb/ min
aminer µg/m3
38 /0
56

Åtgärdskontroll

Exponering,
Tid
isocyanater ppb min

Tabell 5.
Mätserie

Åtgärdskontroll

Fortsättning.
Prov
Mättid
min
Vx18s

212

Heta arbeten under spridningsmätningen Prov

Exponering,
Tid
isocyanater ppb min

1,5 (1,4 ICA, 0,1
MIC)

Hårdlödning,
lack borttagen
5 cm & punktutsug (4 ggr)
Slipning av punktsvets med punktutsug (2
ggr)
Slipning av sömsvets, vacuumutsug i
arbetshandske & lackbortslipad 1,5 cm (4 ggr)
Invärmning av nät i stötfångare av plast (2
ggr)

0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0

Vx18
Vx19
Vx20
Vx21
Vx22
Vx23
Vx24
Vx25
Vx26
Vx27
Vx28
Vx29

2
1,5
2
1
4
5,5
3,5
3
2
2,33
4,5
4

Vid källan iso- Tid
cyanater ppb/ min
aminer µg/m3
49 / 0
2
83 / 0
1,5
260 / 220
2
290 / 0
1
0/0
4
15 / 0
6
19 / 0
3,5
19 / 0
3
0/0
2
29 / 0
2,33
0/0
4,5
0/0
4

38

Halt i lokalen
isocyanater, ppb
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6.3.2 Diskussion – spridning till intilliggande arbetsplatser
De halter av isocyanater som möjligtvis skulle kunna accepteras i en lokal en bit från
heta arbeten borde med mycket god marginal ligga under gränsvärdet som är 5 ppb räknat som medelvärde över en hel arbetsdag och 10 ppb räknat som medelvärde under 5
minuter. Mätningarna visar att i mätserien Lastvagnsverkstad, var halten som mest 9,7
ppb som medelvärde under 30 minuter (Prov H02). Eftersom halterna normalt sett
varierar över tiden, har gränsvärdet sannolikt överskridits under någon 5-minutersperiod
under denna mätperiod. Även för en annan mätning (prov H01) var halten hög, 6 ppb
som medelvärde under 66 minuter. Det är dock viktigt att observera att mätningarna i
Lastvagnsverkstad är gjorda under förhållanden som inte uppfyller grundläggande krav
på bl a ventilation. Ventilationen i lokalen var i stort sett obefintlig (vilket innebär att
gällande föreskrifter (12,13) från Arbetarskyddsstyrelsen ej följs). Det moment som
utfördes under prov H01 görs endast och sällan på lastbilar (demontering av dragring).
Det bör observeras att den isocyanat som gör att halterna blir höga är isocyanatsyra (ICA)
en isocyanat som identifierades under 1999. Först under försommaren 2000 ingår isocyanatsyran i standardanalyspaketet vid Institutet för Kemisk Analys Norden AB, som
utvecklat analysmetoden. Hade dessa mätningar gjorts för ett år sedan, hade slutsatsen
mot bakgrund av analysresultat för övriga isocyanater blivit att spridningen av isocyanater till omgiviningen är marginell och inte kan anses utgöra något större problem. Vid de
mätningar som gjorts under sommaren år 2000, har halterna på angränsande arbetsplatser
legat på nivån 20% av nivågränsvärdet eller mer. Det är dock osäkert hur representativa
dessa mätningar är. Idag blir därför slutsatsen annorlunda. Halterna av isocyanater och
speciellt ICA gör att halterna kan eventuellt bli så höga vid ordinarie arbete i en bilverkstad att åtgärder kan behövas för att minska spridningen till omgivningen. Innan dessa
åtgärder diskuteras i detalj, bör dock kompletterande mätningar göras för att kontrollera
hur höga halterna i lokalen brukar vara vid arbete i verkstäder.

6.4 Avger använda verktyg aminer eller isocyanater?
6.4.1 Resultat – sprider verktyg isocyanater och aminer?
Vid några mätningar har vi misstänkt att de isocyanater och aminer som vi mätt i andningszonen inte kommer från upphettad lack utan från förbrukningsmaterial till de
verktyg som används, t ex slip- och kapskivor.
Nedan redovisas dessa mätningar parallellt med analys av de verktyg (oftast slipband,
sliptrissor etc). För varje verktyg redovisas vilka isocyanater och aminer som identifierats vid analysen.
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Tabell 6. Sammanställning av resultat av analys av isocyanater och aminer som avges från förbrukningsmaterial från verktyg. Analyesrna
jämförs med luftprover tagna vid användning av verktygen.
Identifierade isocyanater & aminer
Misstänkt
Analyserat material
Prov
Iandningsvid källan
från materialet Kommentarer
verktyg
nr
zon
Kapmaskin
Kapskiva, Berner DSA 104v:1 ICA, MIC,
ICA, MIC, TDI,
ICA, TDI, PhI
Inte samma ämnen från
2395, 75x2x8
TDI
MDI, TDA
kapskiva som vid mätning.
Kapmaskin
Kapskiva, Berner DSA 104v:2 ICA, TDI
ICA, MIC, TDI,
ICA, TDI, PhI
Inte samma ämnen från
2395, 75x2x8
MDI, TDA
kapskiva som vid mätning.
Kapmaskin
Kapskiva, Berner DSA 104v:3 ICA, MIC,
ICA, MIC, TDI,
ICA, TDI, PhI
Inte samma ämnen från
2395, 75x2x8
TDI, TDA
MDI, TDA
kapskiva som vid mätning.
Kapmaskin
Kapskiva, Berner DSA 105v:1 ICA, HDI,
ICA, MIC, HDI,
ICA, TDI, PhI
Inte samma ämnen från
2395, 75x2x8
TDI
TDI, MDI, TDA
kapskiva som vid mätning.
Kapmaskin
Kapskiva, Berner DSA 105v:2 ICA, TDI
ICA, MIC, HDI,
ICA, TDI, PhI
Inte samma ämnen från
2395, 75x2x8
TDI, MDI, TDA
kapskiva som vid mätning.
Kapmaskin
Kapskiva, Berner DSA 106v
ICA, MIC,
ICA, MIC, TDI,
ICA, TDI, PhI
Inte samma ämnen från
2395, 75x2x8
TDI
MDI, TDA
kapskiva som vid mätning.
Bandslip
Slipband, orangerött
101v:1 TDI
TDI
ICA, TDI, MDI, Inte samma ämnen från
PhI, TDA
slipband som vid mätning.
Bandslip
Slipband, orangerött
101v:2 TDI
ICA, TDI, MDI, Inte samma ämnen från
PhI, TDA
slipband som vid mätning.
Bandslip
Slipband, orangerött
101v:3 TDI
ICA, TDI, MDI, Inte samma ämnen från
PhI, TDA
slipband som vid mätning.
Bandslip
Slipband, orangerött
102v:1 TDI
TDI
ICA, TDI, MDI, Inte samma ämnen från
PhI, TDA
slipband som vid mätning.
Bandslip
Slipband, orangerött
102v:2 TDI
TDI
ICA, TDI, MDI, Inte samma ämnen från
PhI, TDA
slipband som vid mätning.
Bandslip
Slipband, orangerött
102v:3 TDI
TDI
ICA, TDI, MDI, Inte samma ämnen från
PhI, TDA
slipband som vid mätning.
Slipmaskin
Kvickrondell (faluröd
103v:1 TDI
ICA, TDI
ICA
Inte samma ämnen från
kvickrondellen som vid
slipskiva) Φ=1,5”
mätning.

Kvickrondell (faluröd
slipskiva) Φ=1,5”

103v:2

TDI

ICA, TDI

ICA

Slipmaskin

Kvickrondell (faluröd
slipskiva) Φ=1,5”

103v:3

TDI

ICA, TDI, TDA

ICA

Slipmaskin

122v:1

-

ICA, HDI, TDI

-

122v:2

-

ICA, HDI, TDI

-

122v:3

ICA

ICA, TDI

-

Slipmaskin
tejpborttagn.

Lilabrun slipskiva Hermes RB 354Φ= 180mm
Lilabrun slipskiva Hermes RB 354Φ= 180mm
Lilabrun slipskiva Hermes RB 354Φ= 180mm
Gummirondell Decal
line remover

123e

-

ICA, PhI
-

Slipmaskin,
tejpborttagn.

Gummirondell Decal
line remover

223e

MDA

ICA, PhI
-

Slipmaskin,
tejpborttagn.

Gummirondell Decal
line remover

323e

-

ICA, PhI
-

Plasttejp

Plasttejp

123e

-

ICA, MDI, HDI

Plasttejp

Plasttejp

223e

MDA

ICA, MDI, HDI

Plasttejp

Plasttejp

323e

-

ICA, MDI, HDI

Slipmaskin
Slipmaskin

Bristle disc
Bristle disc

120e
220e

MDA

-

Slipmaskin

Bristle disc

320e

-

-

Slipmaskin
Slipmaskin

Inte samma ämnen från
kvickrondellen som vid
mätning.
Inte samma ämnen från
kvickrondellen som vid
mätning.
Inte samma ämnen från
slipskivan som vid mätning.
Inte samma ämnen från
slipskivan som vid mätning.
Inte samma ämnen från
slipskivan som vid mätning.
Inte samma ämne från
gummirondell som vid
mätning.
Inte samma ämne från
gummirondell som vid
mätning.
Inte samma ämne från
gummirondell som vid
mätning.
Inte samma ämne från tejp
som vid mätning.
Inte samma ämne från tejp
som vid mätning.
Inte samma ämne från tejp
som vid mätning.
Ämnet som fanns i detta prov
kommer inte från Bristle disc
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Slipmaskin
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6.4.2 Diskussion – sprider verktygen isocyanater och aminer?
Samtliga analyser av materialprov visar att det inte är samma ämnen som avges från
materialen och som finns i proverna tagna vid arbete med verktygen. I många fall finns
enstaka ämnen som är samma, men för att verktygen ska kunna antas vara den viktigaste källan till de uppmätta halterna, måste alla ämnen som finns i exponeringsproverna också finnas i materialprovet. Exponeringsproverna visar i många fall relativt låga
halter. Halterna från materialprovet är betydligt högre varför fler isocyanater och aminer
rimligen kan identifieras i materialprovet än i exponeringsproverna.
Vi drar slutsatsen att förbrukningsmaterial till verktygen i ringa utsträckning bidrar till
exponeringen för isocyanater och aminer i skadereparationsverkstäder. Den exponering
som förekommer beror istället på upphettning av andra material som lackerad plåt,
andra PUR-innehållande material t ex tätningsmedel som ingår i fordonen.

7.

Slutsatser om åtgärder

De mätningar som gjorts visar att det kan bildas isocyanater vid många olika arbetsmoment i bilverkstäder och gränsvärdet överskrids speciellt vid svetsning och kapning
men även vid andra arbetsmoment. Att gränsvärdet överskrids beror till stor del på förekomst av isocyanatsyra, en isocyanat som identifierades i prov från heta arbeten under
1999 och som först under försommaren 2000 började analyseras rutinmässigt. Eftersom
kunskap om hälsorisker med isocyanatsyra i stort sett saknas, har Arbetarskyddsstyrelsen beslutat att tills vidare ska samma gränsvärde gälla för isocyanatsyra som för övriga
isocyanater. Åtgärder behövs därför för att minska exponeringen. Följande åtgärder
föreslås.
Kunskap och kompetens
Det är svårt att skydda sig, om man inte vet vad man ska skydda sig mot eller hur. Därför måste reparatörer och arbetsledare ha kunskap om riskerna med isocyanater och hur
man skyddar sig. En god yrkesman kan inte bara utföra arbetet väl – han har också
kompetens (=kunskap, förmåga och vilja) att skydda sig själv och andra mot farorna i
arbetet. Detta krävs också enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter AFS 1996:4, om
Härdplaster, som bl a handlar om arbete med isocyanater.
Härdplastutbildning anordnas av bl a företagshälsovården och branschen. Alla,
inklusive arbetsledare som själva utför eller som leder arbete med lackering eller
reparation ska ha utbildning.
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Exempelvis är det viktiga att:
• veta att om lacken blir missfärgad eller börjar koka vid ett hett arbete, har det bildats
höga halter isocyanater. Det är lika viktigt att veta att det kan ha bildats farliga halter av
isocyanater vid ett hett arbete även om lacken ser oskadad ut.
• träna in ett arbetssätt, där man hela tiden undviker att få rökplym och slipkvast mot
kroppen eller andningszonen.
• kunna utnyttja ett punktutsug av typen utsugsarm så effektiv som möjligt. Då måste
man t ex ha kunskap om hur utsuget fungerar när det flyttas en bit från källan, hur varm
luft (rökplymen) rör sig och hur punktutsug fungerar om luften rör sig.
• kunna kontrollera hur allmänventilationen i lokalen fungerar.
Rutiner
Vid arbete som kan ge allvarliga skador av isocyanater, är det viktigt att ha goda
arbetsrutiner och att alla vet hur olika arbetsuppgifter ska göras. Arbets- och
skyddsinstruktioner, som alla arbetar efter, är ett sätt att minska riskerna. I föreskrifterna
om Härdplaster (4)finns krav på att skriftliga sådana instruktioner ska finnas.
Enligt härdplastföreskriften (4) krävs läkarkontroller både innan arbete med
isocyanater påbörjas och därefter regelbundet. Läkarkontrollerna görs för att tidigt
upptäcka den som löper större risk än andra att få isocyanatallergi och som därför inte
bör arbeta med isocyanater. Kontrollerna görs också för att tidigt upptäcka om någon
börjar få försämrad lungfunktion, som kan bero på isocyanater. Om det upptäcks tidigt,
kan man vidta åtgärder, så att man inte utvecklar en isocyanatastma som man har kvar
under resten av livet. För att detta ska fungera, måste företaget ha fungerande rutiner
t.ex. kontakt med läkare som kan göra kontrollerna (t ex företagshälsovården) och
rutiner för hur detta görs. Det är t ex viktigt att nyanställda (eller ännu ej anställda som
ska anställas) skickas på läkarkontroll.
Var uppmärksam på symptom
Exponering för isocyanater ger ofta först diffusa symptom som rinnande ögon,
huvudvärk, tung i huvudet, nästäppa, rinnsnuva, rethosta och näsblod som sedan utvecklas och i värsta fall kan utvecklas till astma. Om symptomen upptäcks tidigt, kan
man vidta åtgärder och slippa utveckla en livslång astma. Regelbunden kontakt med
läkare, t ex via företagshälsovården, är en hjälp att följa upp sådana symptom.
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Organisera arbetet
För att kunna arbeta på ett säkert sätt är det viktigt att planera så att det blir så enkelt
som möjligt.
Fundera över
•

Vilka heta arbeten förekommer hos er?

•

Hur ofta gör ni heta arbeten? Vilka är vanligast och vilka förekommer sällan?

•

Var i lokalen utförs de heta arbetena? Hur sprids rök och slipkvastar?

•

Kan ni lägga upp arbetet på något annat sätt?

•

Arbeta enligt rätt arbetsmetod, d v s
– läs reparationsmanualen innan arbetet påbörjas
– välj rätt verktyg
– välj rätt svetstrådsdiameter och kvalitet samt rätt inställning av svetsutrustningen,
så minskar efterarbetet.
– var noga med att ta bort lack på de ytor där det går att komma åt
– använd bara fräscha borrar / sågblad
– se till att allmän- och platsbelysningen är bra, så man hela tiden kan kontrollera
kvalitén i arbetet, vilket minskar behovet av efterarbete.

•

Se till att detaljerna är rätt riktade / inpassade så att spalten som ska svetsas är så
liten som möjligt.

•

Välj punktsvetsning istället för MIG-svetsning när det går, så att efterarbetet bli
minimalt.

Lokalen, arbetsplatserna och ventilationen
Bra utformning av lokalen och arbetsplatsen gör det lättare att arbeta säkert och med
låg exponering.
Arbetslokalen kan utformas så att luftföroreningar sprids så lite som möjligt om man
tänker igenom;
•

arbetsflödet och arbetsplatsernas inbördes placering.

•

var i lokalen arbetsplatserna finns i förhållande till portar och andra dörröppningar
(som ofta skapar drag)

•

avskärmar, så att föroreningar sprids så lite som möjligt och så att oönskade luftflöden inte bildas (t ex avskärmar så att arbetsplatser inte störs av drag) och att
önskade luftflöden (t ex från deplacerande ventilation) inte störs.
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•

Det är en fördel om det är högt i tak, eftersom varma förorenade gaser stiger uppåt
och det underlättar ventilationen av lokalen.

Utformning av varje enskild arbetsplats är mycket viktig för att man ska kunna arbeta
stående i upprätta och säkra arbetsställningar. På det sättet minskas exponeringen. På
alla ställen där heta arbeten förekommer bör det finnas någon slags billyft så att bilen
enkelt kan hissas upp till en arbetshöjd så att man kan stå upprätt och arbeta med det
heta arbetet framför sig. Om en rökplym stiger upp från det heta arbetet, ska man inte
behöva böja sig in över det heta arbetet.
Väl fungerande ventilation är av stor vikt för att exponeringen för isocyanater ska
kunna hållas väl under gränsvärdet. Vad är då en väl fungerande ventilation i bilverkstäder?
Generellt sett kan man ventilera enligt två principer, omblandande eller deplacerande
(undanträngande) ventilation. I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om Ventilation och
luftkvalitet (13) påpekas i kommentaren till 8§ att omblandande ventilation inte är
lämpligt i lokaler med större mängd föroreningar. Resultaten från de mätningar som
gjorts på isocyanater visar att bilplåtverkstäder borde räknas som lokal där deplacerande
ventilation är att föredra.
I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter för motorbranschen (12) finns riktlinjer för
ventilationen i bilverkstäder. Luftväxlingen bör normalt vara lägst 3,5 l/s, m2 golvyta
(13 m3/ timme, m2). Det ska också finnas processventilation som fångar in så mycket
som möjligt av föroreningarna nära källan, så att föroreningarna inte sprids vidare till
arbetslokalen (13). Med processventilation menas inkapslingar, avskärmningar, utsugshuvar, olika typer av punktutsug samt dithörande luftridåer, luftstrålar och andra metoder att styra infångningen av luft. Hur effektiv processventilationen blir, beror på hur
den utformas och dimensioneras, hur den installeras och underhålls samt om den
används när den ska. Det är viktigt att inte bara den som svarar för drift och underhåll
av ventilationen utan också den som använder den har tillräcklig kunskap om
ventilationen i arbetslokalen, så att han kan använda den på rätt sätt och löpande
kontrollera funktionen.
Punktutsug kan ge en bra effekt om de placeras nära föroreningskällan och i den riktning som föroreningarna rör sig. Effekten förbättras om punktutsuget placeras nära en
yta (t ex bilplåt) eftersom ytan hjälper till att styra luften in mot punktutsuget. Samma
sak gäller inne i slutna utrymmen. Punktutsug kan t ex ge bra effekt vid arbete inne i
bilen eller kofferten om de dras in i bilen eller ner i kofferten.
För att inte störa effekten av punktutusug eller allmänventilation, är det viktigt att inte
skapa drag i lokalen. Dörrar och portar ska därför inte stå öppna under tider då ingen
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passerar genom dem. Drag från portar kan t ex göra att isocyanater från ett hett arbete
sprids till andra delar av lokalen.
För att ventilation och punktutsug ska fungera bra hela tiden, krävs att de underhålls.
Kanaler och fläktar ska kontrolleras och göras rena, filter bytas, trasiga / läckande flexislangar bytas ut mm. Serviceavtal är ett sätt att regelbundet få ventilationen kontrollerad.
Återluft får inte förekomma, d v s den luft som ventileras ut ur lokalen får inte på nytt
användas som tilluft till lokalen. Det beror på att vid vissa arbetsmoment kan det bildas
MDA eller TDA som är klassade som cancerframkallande. MDA finns med på B-listan
i föreskriften om hygieniska gränsvärden (5). Återluft förekommer i en del verkstäder
speciellt vintertid som en åtgärd för att spara energi. Inte heller får t ex mobila svetsröksfilter eller annan utrustning användas, som efter filtrering återför luften till samma
lokal. Det får inte heller finnas överluft där luften från de arbetsplatser där t ex svetsning
och kapning görs, förs över till andra lokaler. Detta sker om luft strömmar från en lokal
med övertryck till andra intilliggande lokaler antingen via överluftsventiler eller via
andra öppningar som springor och portar.
Tekniska åtgärder - allmänt
Det finns en grundläggande strategi för åtgärder som principiellt kan illustreras av figur
4 nedan.

2b
2a

4
3

1

Figur 4.

Principiell åtgärdsstrategi: 1. Minska uppkomsten av föroreningen vid källan, 2 Minska
spridningen från källan genom att a) kapsla in källan så att föroreningar inte kan spridas
från källan, b) Fånga in de föroreningar som sprids från källan – placera punktutsug så nära
källan som möjligt för att det ska bli effektivt, 3. sörj för en god allmänventilation så att
föroreningar som inte fångas in av punktutsug etc ventileras bort. 4. Skydda individen med
personlig skyddsutrustning.

47

Om denna principiella åtgärdsstrategin omsätts till isocyanatbildning i bilverkstäder ser
arbetsgången ut på följande sätt.
1. Minska uppkomsten vid källan. I detta fall kan det innebära att man ändrar arbetsmetod eller väljer en arbetsmetod som alstrar så lite värme och isocyanater som möjligt.
Man kan också avlägsna lacken eller det material som alstrar isocyanater innan det heta
arbetet påbörjas Sådant material kan finnas både på fram- och baksida och inuti det som
repareras. Lyckas man med dessa åtgärder krävs normalt sett inga ytterligare åtgärder.
2a. Kapsla in källan, d v s den del av bilen / verktyget som upphettas och som sprider
isocyanater. I de flesta fall är detta en åtgärd som inte är praktiskt genomförbar vid
bilreparationer eftersom man arbetar manuellt intill källan hela tiden.
2b. Fånga upp de föroreningar som sprids från källan genom
•

vacuumutsug på de maskiner/verktyg som används.

•

punktutsug i form av en rörlig utsugsarm som placeras intill arbetsstället och
framförallt fångar in eventuell rökplym.

3. Ventilera lokalen Om det bildas isocyanater eller andra luftföroreningar, är det viktigt att dessa ventileras bort så att de inte sprids till andningszonen och till andra som
arbetar i samma lokal. För detta krävs en kombination av allmänventilation och
processventilation (d v s punktutsug mm).
Allmänventilation av lokalerna kan göras enligt två principer: Omblandande och deplacerande. Den traditionella ventilationen i verkstäder är omblandande. Är den rätt utförd
skall den ge en effektiv omblandning av all luft i lokalen. Genom att hela tiden tillföra
ren luft som späder ut föroreningarna i lokalen hålls föroreningshalten på acceptabla
nivåer. För isocyanater med mycket låga ”acceptabla nivåer” blir detta orealistiskt om
man inte lyckas fånga in föroreningarna vid källan effektivt. Omblandningen stör också
de semilaminära flöden som beskrivs nedan.
Den andra principen är deplacerande eller undanträngande ventilation. Detta innebär att
ren luft tillförs med låg hastighet i golvhöjd med en temperatur någon grad under rumstemperaturen genom stora s.k. lågimpulsdon. Frånluften skall huvudsakligen tas ut vid
taket. Ren luft kommer då att breda ut sig i vistelsezonen förutsatt att inga stora öppningar och portar gör att luften rinner ut ur lokalen. Vid samtliga värmekällor i lokalen
t.ex. svetspunkter, lampor, maskiner, personer, etc kommer den rena, svalare luften att
värmas upp och stiga upp mot taket. Luftföroreningar som rök och gaser kommer att
följa med luften upp mot taket. Denna princip som förordas i föreskrifterna (13), kan
samverka på ett bra sätt med semilaminära luftflöden som beskrivs nedan. Andra problem finns dock. Vintertid när kall luft kommer in genom portar eller via kalla bilar
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kommer tilluften att flyta ovanpå den kalla ytterluften och skapa ”fotdrag” – speciellt
otrevligt om man arbetar liggande under en bil eller i servicegrop. Det finns också risk
att tunga föroreningar som dammpartiklar stannar kvar i golvhöjd. Stor omsorg krävs
således vid planeringen av allmänventilationen.
Processventilation innebär ofta att punktutsug används, men det finns också andra
metoder. Ett sätt är att anordna en luftström som sakta och utan virvelbildning, s k
semilaminär strömning, blåser undan föroreningarna från andningszonen och sedan
fånga upp den förorenade luften innan den sprids till omgivningen,. Detta kan vara användbart vid arbeten där t.ex. en stötfångare eller dörr läggs upp på ett bord för att bearbetas. Vid relativt kalla arbeten som slipning och limning kan det vara lämpligt med ett
lågimpulsdon för tilluft strax över arbetsplatsen ovan huvudet kombinerat med utsug i
arbetsbordet eller under bordet. Vid mycket heta arbeten som svetsning gör termiken
(den varma uppåtstigande rökplymen) denna luftflödesbild olämplig. Då kan samma
luftflöde skapas sidledes med tilluftsdonet vid sidan om arbetsplatsen och utsuget
bakom och över arbetsbordet.
Vid arbete på hela bilar kan semilaminärt flöde skapas i sk. miljörum som är avskilda
från övriga verkstaden. De liknar sprutlackeringsrum men har lägre luftflöden och har
inte sprutlackeringsrummens filter.
En enklare form av semilaminärt flöde används i svetslokaler med deplacerande ventilation där endast rummets övre del skapas. Det förutsätter stor takhöjd (mer än 4 meter).
Draperier eller väggar som sluter tätt mot taket och hänger ned till strax över huvudhöjd
omsluter arbetsplatsen. Separat utsug skall finnas innanför draperierna. I en bilplåtverkstad kan detta installeras vid alla platser där svetsning förekommer.
Effektivisering av processventilation genom bättre utformning av utsugshuvar och fler
utsugspunkter är möjlig, men har ej testats i detta projekt.
4

Skydda individen genom personlig skyddsutrustning eller genom ett säkrare
arbetssätt. Detta är det alternativ som väljs i sista hand. Det gäller även i fallet
med isocyanater i bilverkstäder. När det gäller personlig skyddsutrustning är
tryckluftsmask det enda alternativet som idag kan anses vara tillräckligt väl
utvärderat och säkert när det gäller isocyanater som bildas vid upphettning av
PUR-haltiga material. Tryckluftsmask måste då användas under hela det arbete
som kan alstra isocyanater och en tid därefter, tills isocyanaterna ventilerats bort.
Tryckluftsmask måste anslutas till tryckluft via en slang.

Denna åtgärdsgång stämmer väl överens med det som anges i föreskrifterna om
hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (5). I första hand ska
förebyggande åtgärder inriktas mot att

49

•

”Arbetsmetod, process eller teknisk anordning väljs och utformas så att minsta
möjliga mängd luftförorening uppkommer.”

I andra hand ska
•

”Arbete eller process som kan ge upphov till luftförorening utförs i slutet system
eller utrymme, särskild lokal, del av lokal eller avskild plats. Systemet, utrymmet,
lokalen, lokaldelen eller platsen ordnas så att luftförorening inte överförs till annat
utrymme där arbetstagare vistas.” (ur 4§, referens 5)

Detta innebär att om åtgärder inriktade mot arbetsmetod och ventilation inte är
tillräckliga, är nästa alternativ att utföra arbetet i avskilt utrymme. Denna typ av åtgärd
skyddar inte reparatören, men minskar omgivningens exponering för isocyanater.
Om arbetsmetoder
Att arbeta helt säkert, genom att dels utföra arbetet försiktigt så att värmealstringen inte
blir så kraftig, dels undvika att få slipkvast och rökplym mot sig är ofta inte möjligt i en
bilverkstad där det ofta kan bli stressigt och där arbetet är mycket varierande.
Vid många arbetsmoment kan dock risken för exponering minskas genom ett medvetet
och säkert arbetssätt;
•

Slipa bort lack (minst ett 2-5 centimeter) från arbetsområdet. Ju hetare arbeten desto
längre ska avståndet från det heta arbetet till lackkanten vara.

•

Arbeta inte med slitna borrar, slipskivor etc.

•

Använd punktutsug på ett noggrant och professionellt sätt.

•

Använd i första hand maskiner med integrerade vacuumutsug.

•

Arbeta i goda arbetsställningar, så att röken passerar så långt från andningszonen
som möjligt.

•

Om roterande verktyg t ex kapmaskin eller slipmaskin används, vänd verktyget så
att slipkvasten kastas bort från kroppen och andningszonen. Se till att ev. sprängskydd och kåpor är intakta, eftersom dessa också hindrar att luftföroreningarna
sprids bort från ett eventuellt punktutsug.

•

Om tryckluftsdrivna verktyg används, led bort returtryckluften någon meter från
arbetsområdet genom att koppla till en avluftsledning. Använd inte maskiner som
bara blåser ut luften diffust på arbetsstället.
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•

Kontrollera regelbundet att ventilationen fungerar tillfredsställande.

Även om dessa åtgärder minskar exponeringen, kan man inte utesluta att exponeringar
över gränsvärdet förekommer. Därför behöver mer tillförlitliga åtgärder utvecklas speciellt för kapning och svetsning.
Nedan beskrivs åtgärder för olika arbetsmoment som förekommer i bilverkstäder.
Åtgärder vid svetsning
Val av arbetsmetod: Om möjligt, ta bort lack från arbetsområdet, minst 5 cm från
arbetsområdet och gärna mer. Ta även bort lack från baksidan av det som ska svetsas
om det är möjligt. Vid pluggsvetsning där ny plåt svetsas fast, ska t ex baksidan av den
nya plåten och den gamla plåten som den svetsas mot och dess baksida vara plåtren.
Hissa upp bilen så att arbetsställningen blir bra. Undvik svetsning under midjehöjd och
över axelhöjd.
Om det börjar brinna i lack eller dämpmassa, släck så snabbt som möjligt.
Ventilation: Använd alltid punktutsug, gärna både integrerat vacuumutsug i svetspistolen och rörligt punktutsug men kom ihåg att vacuum- och punktutsug inte alltid ger
tillförlitligt skydd. Punktutsuget minskar alltid spridningen av isocyanater till omgivningen och kan rätt använt minska exponeringen för operatören. Har baksidan av plåten
inte kunnat rengöras bör ett annat punktutsug användas för att fånga upp eventuella
gaser från baksidan som kanske sprids via bilens hålrum.
Behov av mer kunskap: Eventuellt behöver svetsning göras i avskilt välventilerat utrymme för att hindra spridning av isocyanater till omgivningen. För att avgöra om sådant utrymme behövs, krävs bättre kunskap om hur hög halten isocyanater kan bli i närheten av svetsning.

Åtgärdsidé som inte har testats: Svetsröken är varm och stiger uppåt. För att fånga in
röken, byggs väggar ner från taket till c:a 2 m över golvet (takkhöjd minst 4 m) och utsug installeras inuti utsugshuven. Utsug i huven sätts på under svetsning. På det sättet
sprids mindre mängd isocyanater till omgivningen. Denna åtgärd förutsätter att lokalen
är ventilerad med deplacerande (undanträngande) ventilation – inte omblandande.
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Åtgärdsidé som inte har testats: Svetsrökspistoler med integrerade vacuumutsug finns
idag. Dessa borde testas för att kontrollera vilken effekt de ger på spridning av och
exponering för isocyanater.

Åtgärdsidé som inte har testats: Arbetshandske med integrerat vacuumutsug är en produkt som är under utveckling. I den utformning som idag finns ger arbetshandsken inte
tillräckligt skydd mot isocyanater, men om handsken vidareutvecklas, kan detta bli en
intressant åtgärd att testa.
Personlig skyddsutrustning: Vid svetsning ska tryckluftsmatat andningsskydd normalt
sett användas. För svetsning finns speciella sådana andningsskydd med tilluft integrerat
i visiret. Undantag kan göras om all lack och dämpmassa tagits bort på fram- och baksida och mellan det som ska svetsas, minst 5 cm och gärna mer från svetsfogen.
Åtgärder vid kapning av plåt
Val av arbetsmetod: Om kapning kan göras med tigersåg eller sticksåg behöver inga
andra åtgärder vidtas.
Vid kapning med högvarvig kapmaskin, ta om möjligt bort lack från arbetsområdet
minst 5 cm och gärna mer. Ta även bort lack och dämpmassa från baksidan av det som
ska kapas. Arbeta så att kapmaskinen är vänd så att slipkvasten riktas bort från dig. Se
till att eventuellt sprängskydd är intakt och hjälper till att hindra blåset mot dig. Om
kapmaskinen drivs med tryckluft, släpp ut returtryckluften via en slang någon meter
bort, så att den inte sprider isocyanater. Om det inte går att koppla till en sådan slang,
byt ut verktyget.
Behov av mer kunskap: Det är viktigt att veta hur mycket lack som måste tas bort vid
kapning med högvarvig kapmaskin. Det är möjligt att 5 cm är onödigt mycket. 3 cm är
förmodligen för lite. Säkert bidrar också materialet på baksidan av plåten, t ex PURdämpmassa till bildning av isocyanater. Hur ska man göra med materialet på baksidan?
Hur mycket isocyanater sprids vid användning av oscillerande såg?
Ventilation: Använd om möjligt verktyg med integrerat vacuumutsug. Punktutsug på
arm skadar inte, men det är svårt att fånga in isocyanaterna i slipkvasten och övriga
platser med ett rörligt punktutusug eftersom det är svårt att veta var det är bäst att
placera det. Punktutsuget kommer ändå att minska spridningen till omgivningen.
Placera utsuget så nära kapstället som möjligt. Gaser som monoisocyanter sprids inte på
samma sätt som synliga partiklar i slipkvasten. Gaserna rör sig kortare än kvasten och
kan därför fångas lättare om kvasten hindras av t.ex sprängskydd eller skärm.
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Behov av mer kunskap: Eventuellt behöver kapning göras i avskilt välventilerat utrymme för att hindra spridning av isocyanater till omgivningen. För att avgöra om detta
behövs, krävs kunskap om hur höga halterna av isocyanater kan bli i lokalen i närheten
av kapning.

Åtgärdsidé som inte har testats: Det finns högvarviga kapmaskiner med integrerade
vacuumutsug. Det bör undersökas hur väl dessa vacuumutsug fångar in isocyanaterna.
Personlig skyddsutrustning: Vid kapning med högvarvig slipmaskin ska tryckluftsmatat andningsskydd normalt sett användas. Undantag kan göras om all lack och
dämpmassa tagits bort på fram- och baksida och mellan det som ska kapas, minst 5 cm
och gärna mer.
Lackborttagning
Val av arbetsmetod: Slipa i första hand bort lacken med bandslip, då behövs inga andra
åtgärder.
Åtgärdsidé som inte har testats: Ev är Scotch Brite-rondell en bra metod som inte sprider så mycket isocyanater. Detta bör dock undersökas.
Om vinkelslipmaskin används, slipa inte länge på samma yta (eftersom det blir varmare
ju längre man slipar och ju varmare desto mer isocyanater). Rör slipmaskinen hela tiden
över en så stor yta som möjligt. Arbeta på ett sådant sätt att slipkvasten riktas bort från
dig. Om vinkelslipmaskinen är tryckluftsdriven, släpp ut returtryckluften via en slang
någon meter bort, så att den inte sprider isocyanater.
Åtgärdsidé som inte har testats: För slipning av plana ytor är förmodligen oscillerande
slipmaskin eller andra slipmaskiner med integrerat vacuumutsug en bra arbetsmetod.
Mätningar behöver göras för att kontrollera detta.
Ventilation: Använd om möjligt verktyg med integrerat vacuumutsug. Punktutsug skadar inte, men det är svårt att fånga in isocyanaterna med ett rörligt punktutusug eftersom
det är svårt att veta var det är bäst att placera det. Punktutsuget kommer ändå att minska
spridningen till omgivningen. Placera utsuget så nära slipstället som möjligt. Gaser som
monoisocyanter sprids inte på samma sätt som synliga partiklar. Gaserna rör sig kortare
än kvasten och kan därför fångas lättare om kvasten hindras av t.ex kåpa eller skärm. Är
arbetsytan vertikal (lodrät) bör rörligt punktutsug placeras intill ytan rakt över slipstället
för att utnyttja den sk väggeffekten.
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Personlig skyddsutrustning: Behövs ej.
Borttagning av svetspunkter
Val av arbetsmetod: Slipa inte bort svetspunkter. Originalsvetspunkter ska borras ur. Är
det svårt att borra bort, så gör ett körnslag mitt i svetspunkten, så är det lättare att få
grepp med borren. Använd gärna den specialutrustning med fjäderbelastad borr med
integrerat mothåll som finns för pluggsvetsborrning.
Ventilation: Det bildas isocyanater vid urborrning. Ett punktutsug över arbetsområdet
minskar spridningen till omgivningen.
Personlig skyddsutrustning: Behövs ej.
Slipning av svetsfogar
Val av arbetsmetod: Ta om möjligt bort lack från arbetsområdet minst 5 cm och gärna
mer. Ta om möjligt även bort lack från baksidan av det som ska slipas.
Arbeta på ett sådant sätt att slipkvasten riktas bort från dig. Om vinkelslipmaskinen är
tryckluftsdriven, släpp ut returtryckluften via en slang någon meter bort, så att den inte
sprider isocyanaterna.
Ventilation: Använd om möjligt verktyg med integrerat vacuumutsug. Punktutsug skadar inte, men det är svårt att fånga in isocyanaterna med ett rörligt punktutusug eftersom
det är svårt att veta var det är bäst att placera det. Punktutsuget kommer ändå att minska
spridningen till omgivningen. Placera utsuget så nära slipstället som möjligt. Gaser som
monoisocyanter sprids inte på samma sätt som synliga partiklar i slipkvasten. Gaserna
rör sig kortare än kvasten och kan därför fångas lättare av t.ex kåpa eller skärm. Har
baksidan av plåten inte kunnat rengöras, bör punktutsug användas för att fånga upp
eventuella gaser från baksidan som kanske sprids via bilens hålrum.
Åtgärdsidé som inte har testats: För slipning kan slipmaskin med integrerat vacuumutsug vara en bra åtgärd. Mätningar behöver göras för att kontrollera effektiviteten.
Arbetshandske med integrerat vacuumutsug (en produkt som är under utveckling) verkar också fungera bra, men fler mätningar behövs för att kontrollera detta.
Personlig skyddsutrustning: Vid slipning av svetsfogar ska tryckluftsmatat andningsskydd normalt sett användas. Undantag kan göras om all lack och dämpmassa tagits bort
på fram- och baksida och mellan det som ska slipas, minst 5 cm och gärna mer.
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Tennspackling och hårdlödning
Val av arbetsmetod: Ta bort lack minst 5 cm runt löd- / spackelstället (avstånd från
tennkant / lödning till lack). Om lacken börjar koka, har den blivit för varm och man ska
utgå från attdet bildas isocyanater. Ta även bort lack och dämpmassa på baksidan.
Om det börjar brinna i lack eller dämpmassa, släck så snabbt som möjligt.
Ventilation: Använd alltid rörligt punktutsug som placeras rakt över hårdlödnings- /
tennspacklingsstället och så nära som möjligt. Är arbetsytan vertikal bör utsugsarmen
placeras intill ytan rakt över arbetsstället för att utnyttja den sk väggeffekten. Om
baksidan av plåten inte kan renslipas från lack och andra PUR-dämpmassa bör ett annat
punktutsug användas för att fånga upp eventuella gaser från baksidan som kanske sprids
via bilens hålrum. Punktutsuget minskar spridningen av isocyanater till omgivningen.
Behov av mer kunskap: Om lack och dämpmassa inte kan tas bort, kan man behöva
tennspackla och hårdlöda i avskilt välventilerat utrymme för att hindra spridning av isocyanater till omgivningen. För att avgöra om sådant utrymme behövs, krävs kunskap om
hur hög halten isocyanater kan bli i lokalen i närheten av tennspackling / hårdlödning.
Personlig skyddsutrustning: Behövs inte om lack och dämpmassa (fram- och baksida)
tagits bort 5 cm från hårdlödningen / tennspacklingen. I annat fall ska tryckluftsmatat
andningsskydd användas. (Punktutsug minskar spridningen till omgivningen men ger
inte ett tillförlitligt skydd för reparatören).
Krympning
Val av arbetsmetod: Ta bort all lack från plåten (lämna inga rester) och också all lack
och dämpmassa från baksidan. Om detta inte går, byt ut sektionen / panelen istället för
att reparera den. Kyl helst med våt trasa istället för tryckluft eftersom tryckluften sprider
eventuella föroreningar längre.
Ventilation: Använd alltid rörligt punktutsug. Placera det över det arbetsområdet där
krympning görs. Är arbetsytan vertikal bör utsugsarmen placeras intill ytan rakt över
krympstället för att utnyttja den sk väggeffekten. Utsuget minskar spridning av
isocyanater och även andra föroreningar som bildas vid krympningen. Om baksidan av
plåten inte kan renslipas från lack och PUR-dämpmassa bör ett annat punktutsug
användas för att fånga upp eventuella gaser från baksidan som kanske sprids via bilens
hålrum. Punktutsuget minskar spridningen av isocyanater till omgivningen.
Åtgärdsidé som inte har testats: Om all lack och dämpmassa inte kan tas bort behövs
mer än punktutsug. Röken från krympningen är varm och stiger uppåt. För att fånga in
röken, kan samma typ av huv och utsug användas som beskrivits för svetsning ovan.
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Personlig skyddsutrustning. Om lack och dämpmassa inte kan tas bort från båda sidor
av plåten, ska tryckluftsmatat andningsskydd användas. Ventilationsåtgärderna minskar
bara spridningen till omgivningen. Reparatören behöver fortfarande skydda sig mot isocyanaterna.
Arbete med varmluftpistol – svetsning, riktning, invärmning av metallnät
Val av arbetsmetod: Använd aldrig varmluftspistol på PUR-plast, omärkt plast eller
stötfångare som innehåller dämpmassa av PUR. Använd istället limmetoden vid lagning
eller byt ut hela plastdetaljen.
Ta bort lacken minst 2 cm runt arbetsområdet.
Ventilation: Om arbetsmetoderna ovan följs, behövs ingen speciell ventilation.
Personlig skyddsutrustning: Behövs ej.
Sågning i plast
Val av arbetsmetod: Om stötfångaren innehåller PUR-dämpelement, ska sågning inte
göras. Köp in och byt till ny stötfångare med färdig öppning för dragkrok istället.
Ventilation: Som skydd mot isocyanater behövs inget punktutsug. Som skydd mot
damm är det bra att använda punktutsug.
Personlig skyddsutrustning: Om sågning måste göras i stötfångare med PUR-dämpmassa (t ex för att reservdel inte finns) ska tryckluftsmatat andningsskydd användas.
Användning av IR-lampa
Val av arbetsmetod: Om IR-rören ser dammiga ut, dammsug och torka av dem innan
lampan sätts på.
Riktning, kratsning, borttagning av tejp från plåt, slipning, borrning och
fräsning i plast
Behov av kunskap: Idag vet vi inte tillräckligt mycket om hur stora riskerna är vid
dessa arbetsmoment för att kunna ge några råd om åtgärder.
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8. Summering - behov av fortsatt forskning
De mätningar som hittills gjorts på isocyanater i bilverkstäder visar både på problem
och lösningar på problemen. Många frågetecken kvarstår dock. För att öka kunskapen
om risker och åtgärder, kommer vi att söka om fortsatta forskningsmedel för att;
•

kontrollera vid vilken temperatur ICA börjar bildas.

•

göra mätningar vid de arbetsmoment där vi inte kan dra några slutsatser från tidigare
mätningar (främst för att ICA ej kunde analyseras i en del av proverna).

•

undersöka de åtgärder som beskrivs ovan, men som vi inte kunnat testa inom ramen
för detta projekt. Det är viktigt att studera hur arbetet påverkas av åtgärderna och
även hur arbetsmiljön förändras. En del åtgärder löser inte enbart problem. De kan
också vara besvärliga att arbeta med eller skapa nya arbetsmiljöproblem. Detta är
viktigt att väga in vid bedömningen av åtgärderna.

Dessutom ser vi med intresse fram emot resultaten från det pågående projektet vid FOA
i Umeå om vilket skydd olika typer av andningsskydd ger mot isocyanater och speciellt
ICA.
Av stor betydelse för det fortsatta arbetet med isocyanater är också det kriteriedokument
om MIC som utarbetas inom Arbetarskyddsstyrelsen. Det är viktigt att ha goda
kunskaper om hälsoriskerna inte bara med MIC utan även med ICA, för att kunna vidta
rätt åtgärder.
Idag pågår såvitt vi vet ingen forskning om hälsoriskerna med ICA. Det är av stor vikt
att sådan forskning startas.
Dessutom är det viktigt att mer i detalj studera vilka hälsoeffekter och symptom som
verkligen förekommer på bilverkstäder och som kan relateras till heta arbeten.
Även om det idag finns kunskapsluckor när det gäller isocyanater, är det viktigt att inte
ta dessa kunskapsluckor som intäkt för att inte vidta några åtgärder. Höga halter
isocyanater, över gränsvärdet, har uppmätts. Åtgärder ska vidtas och det är viktigt att
vidta åtgärder så snabbt som möjligt. De åtgärder som beskrivs i denna rapport är
åtgärder som det är rimligt att börja arbeta med.
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Bilaga 1.

Metoder

1. Analys av lackprover
1.1 Val av bilar
Det finns hundratals varianter av bilar och lacker. Av kostnadsskäl går det inte att
analysera alla olika varianter. Inom projektet fanns utrymme för analys av cirka 20 olika
lackprover. Dessa har valts för att representera
•

bilar från olika världsdelar; Europa, Asien, Nordamerika

•

bilar av olika årsmodeller

•

bilar som är relativt vanliga i Sverige idag och där chansen att de ska förekomma på
bilverkstäder för lackreparation är relativt stor.

På basis av statistik beställd från SCB över de vanligaste bilmodellerna och årsmodellerna har tjugo modeller valts ut för att spegla ovanstående kriterier. Bland de bilar som
valts, finns många svenska bilar (Volvo och SAAB), eftersom dessa står för en stor del
av den svenska bilparken.

1.2 Insamling av prover
Utgående från den lista som gjordes upp över bil- och årsmodeller, har vi av framför allt
Bernt Jonasson, Folksam Auto i Växjö och Sven Hivén, Bilskadecenter i Enköping fått
hjälp att från skrotbilar klippa ut några cm2 från motorhuven för de valda bil- och årsmodellerna. I samband med att bilplåten klipptes ut mättes också lackens tjocklek.

1.3 Analys av prover
Proverna har analyserats vid Institutet för Kemisk Analys Norden AB. Före analysen
mättes exakt 0,5 cm2 upp av plåtbiten och lacken skrapades av från den uppmätta ytan.
Lackprovet upphettades till 400 oC under 5 minuter i en rörugn. Prov togs genom att 1 l
luft per minut sögs genom rörugnen via kylning till en impingerflaska med DBA-lösning med filter kopplat i serie efter flaskan. Upprepade analyser har gjors av samma plåt
för att kontrollera att repeterbarheten i resultaten var god.
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Vid analysen analyserades i ett första steg MDI, TDI, IPDI, HDI, PhI, MIC, EIC och
PIC. Under projektets gång har dock mätmetoderna utvecklats, varför det efter analyserna stod klart att även isocyanatsyra (ICA) borde analyseras. Kromatogrammen från
analysen har därför granskats och det har visat sig vara möjligt att ur kromatogrammen
få fram även mängden isocyanatsyra i proverna. Analysmetoderna beskrivs utförligare i
avsnitt 2.7.

2. Mätning av halten isocyanater och aminer i
arbetsmiljön
2.1 Mätstrategi
Mätstrategin i detta projekt har lagts upp för att studera exponeringen för isocyanater
och aminer vid olika arbetsmoment i skadereparationsverkstäder där material som innehåller PUR kan tänkas bli upphettade.
Vår utgångspunkt är att exponeringen för isocyanat vid ett och samma arbetsmoment
varierar beroende på
* vilken typ av utrustning och arbetsmetod som används
* hur bra arbetsställning man kan arbeta i. Med bra arbetsställning i detta fall
menas inte en ergonomiskt bra arbetsställning utan en arbetställning som gör att
man inte andas in den rök som kan bildas vid heta arbeten.
* användning av punktutsug och
* hur mycket lack som tas bort innan det heta arbetet påbörjas.
De fyra mätserier som genomförts har därför gjorts på följande sätt;
I samtliga mätserier har prover tagits i andningszonen. Det är endast dessa mätvärden
som kan jämföras med gränsvärdet. I samtliga mätserier utom Stor verkstad, har provet i
andningszonen tagits genom att med hjälp av en stång hålla provtagningsutrustningen
mycket nära andningszonen. I mätserien Stor verkstad var provtagningsutrustningen fäst
på bröstet.
Mätningarna har gjorts för att studera förekomsten av isocyanater vid olika i skadereparationsverkstäder förekommande heta arbeten. Det innebär att flera prov tagits för varje
arbetsmoment, t ex svetsning. Vid varje arbetsmoment har också mätningar gjorts vid
användning av olika arbetsmetoder och verktyg.
Efter den första mätserien (Stor verkstad), har mätningar gjorts parallellt i andningszon
och nära källan. Detta har gjorts för att få en uppfattning om i vilken utsträckning det
bildas isocyanater vid de olika arbetsmomenten resp. verktygen. Mätningarna nära

61

källan gjordes genom att med hjälp av en stång hålla provtagningsutrustningen så nära
källan som möjligt.
Mätningar har gjorts vid arbete i både bra och dåliga arbetsställningar. Genom de mätningar som gjorts nära källan resp i andningszonen, kan man dra slutsatser om hur stor
risken är för kraftig exponering för isocyanater om arbete görs i en dålig resp bra arbetsställning.
Mätningar har också gjorts vid användning av olika typer av åtgärder, t ex borttagning
av lack från arbetsområdet innan arbetet startas och användning av punktutusug.
Följande mätserier har genomförts.
Stor verkstad: Mätningar gjordes våren 1999 på en bilverkstad med 18 anställda varav
fyra arbetade med plåtarbeten. Verkstan är en KPL 2000-verkstad som antogs arbeta på
ett normalt och välordnat sätt. Vid denna mätning togs prov i andningszonen för att
mäta operatörens exponering för isocyanater.
Simulerad verkstad: Mätningar gjordes i april 2000. Vid denna mätning simulerades
så dåliga förhållanden som möjligt. Ventilationen ställdes in på en låg nivå (under gällande krav), inget punktutsug användes, dåliga arbetsställningar med hög exponering för
rökplymen från det heta arbetet förekom, minimalt med lack togs bort innan arbetet påbörjades.
Lastbilsverkstad: Mätningarna gjordes i juni 2000. Vid denna mätning mättes på de
arbetsmoment som förekom på lastbilsverkstaden. Vid denna mätning mättes också
bakgrundshalten isocyanater i lokalen.
Mindre verkstad: Mätningarna gjordes i juni 2000. Vid denna mätning mättes på de
arbetsmoment som förekom på en bilverkstad. Vid denna mätning mättes också
bakgrundshalten isocyanater i lokalen.
Åtgärdskontroll: Mätningarna gjordes i juni 2000 i samma lokal som mätningarna på
simulerad verkstad, men olika skyddsåtgärder testades vid denna mätserie, t ex borttagning av lack och användning av punktutsug och vacuumutsug i arbetshandske.
Nedan beskrivs de olika mätningarna och förhållandena vid dem mer i detalj.
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2.2 Stor verkstad
2.2.1 Företaget
Mätningarna gjordes vid Autolack AB och Bilskadecenter AB i Enköping som är två
systerföretag med verksamhet i samma lokaler med totalt 18 anställda av vilka 4
arbetade med plåtarbeten. Företagen motsvarar en mellanstor bilverkstad. Lokalerna är
rymliga och arbetsplatserna är välutrustade t.ex. vad gäller processventilation. Företagen
medverkade till att få tag i skadade bilar för proven och verktyg för alla moment.
Företagen är certifierade i enlighet med branschens eget kvalitets- och miljöledningssystem, KPL 2000. Systemet har utformats speciellt för bilskade- och lackverkstäder.
Det ställer krav på lokaler, utrustning, kompetens, arbetssätt och dokumentation. I
Sverige finns c:a 80-90 verkstäder som arbetar enligt KPL 2000.
2.2.2 Förhållanden under mätningarna
Tre erfarna bilreparatörer utförde samtliga arbetsmoment. Före plåtarbetena, t ex innan
arbete som svetsning eller kapning startades i en bilplåt, slipades lacken första bort,
eftersom kvalitetsbrister annars lätt uppstår. Detta är det sätt som man normalt ska
arbeta på även i verkstäder som inte är certifierade enligt KPL 2000, även om man inte
kan utesluta att avvikelser förekommer. Detta innebär att det material som kan alstra
isocyanater, d v s lacken, inte bearbetades direkt vid reparationerna, utan främst upphettades indirekt om plåten blev så varm att värmen spreds till intilliggande lack.
Under arbetsmomenten var punktutsugen placerade på ett ”normalt” sätt, d v s inte
extremt väl placerade men heller inte med obefintlig funktion. I många fall har röken
åtminstone delvis passerat operatörens andningszon innan den nått punktutsuget, ibland
har den passerat en bit ifrån andningszonen, beroende på arbetsställning och
arbetsteknik.
Arbetet har utförts på lätt åtkomliga delar av den bakre vänstra delen av karossen. För
att kunna arbeta i en bra arbetsställning, har bilen i de flesta fall hissats upp till önskad
höjd. Det innebär att reparatören oftast har stått rakt och ofta lite lätt framåtböjd vid
reparationsarbetena.
Vid samtliga mätningar har kontrollerats att arbeten vid de angränsande tre arbetsplatserna inte har varit av sådan karaktär att isocyanater har kunnat bildas och spridas till
den arbetsplats där mätningarna utfördes. Det har noga kontrollerats att portar och dörrar varit stängda. Ytterportar hölls stängda minst 10 minuter före en mätning och under
hela mätningen.
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Mätningarna på plåt utfördes vid arbete på tre olika bilar av olika märken, ålder och
lacktyp. För varje bil upprepades samma arbetsmoment under så lika betingelser som
möjligt, dvs samma arbetsplats, arbetshöjd, verktyg och luftrörelser i lokalen. Så naturliga förhållanden som möjligt eftersträvades även om alla moment utfördes artificiellt
på skadade bilar. Arbetsmomenten fick ta den tid som är normalt för den aktuella uppgiften vilket normalt innebar mellan en knapp minut till tre minuter. Normala förhållanden rådde i lokalen – arbetstider, arbetskläder, skyddsutrustning, omgivande verksamhet
och ventilation. Befintligt punktutsug användes i normal omfattning dvs. det rörliga
punktutsuget av typ Fumex placerades så att det inte hindrade arbetet, vilket i de flesta
fall betydde ca 70 cm över bearbetningsstället. Den oscillerande slipmaskinen var ansluten till högvacuumsystem typ Tedak, d v s hade ett integrerat vacuumutsug.
2.2.3 Lokalerna och ventilationen
Verkstadslokalerna är utbyggda i etapper där plåtverkstaden är helt nybyggd. Den ligger
invid och avskild från lackeringsverkstaden, medan plastverkstaden ligger i en separat
lokal i anslutning till lackeringsverkstaden. I plåtverkstaden arbetade normalt tre man
och i plastverkstaden en till två.
Mätningarna vid plåtarbete och arbete på instrumentbräda utfördes i plåtverkstaden,
medan mätning på arbete med stötfångare utfördes i plastverkstaden.
Plåtverkstadens lokalyta är 260 m2 och medelhöjden 4,8 m. Allmänventilationen i
lokalen var ej helt färdiginstallerad. Tilluftsflödet var 4500 m3/tim. Frånluften togs ut
genom tre rörliga punktutsug samt via en takfläkt. Flödet genom punktutsugen kunde
kontinuerligt varieras till maximalt ca 1000 m3/tim. Normalt valde reparatörerna ca 700
m3/tim, eftersom detta gav acceptabel ljudnivå. Under mätningarna användes därför
denna inställning. Den innersta arbetsplatsen i lokalen användes för mätningarna.
Mätningarna på plastarbetena utfördes i plastverkstaden. Denna lokal hade en yta på 74
m2 och en takhöjd av 2,7 m. Arbetet utfördes på ett utsugsbord. Genom detta sögs 1800
m3/tim vilket gav en nedåtgående lufthastighet genom bordsytan av perforerad plåt på
0,2 m/sek. Luftrörelserna i lokalen dominerades av att det rådde kraftigt undertryck i
lokalen. Genom dörren till lackverkstaden tillfördes drygt 2000 m3/tim. Över arbetsbordet rådde på grund av luftdraget från dörren en sidvind på ca 0,2 m/s. Tilluften som tillfördes lokalen kom via ett hörnplacerat lågimpulsdon och var ca 500 m3/tim. I ugnen
rådde ett undertryck som förklarar skillnaden mellan till- och frånluft. Den torkugn som
fanns i lokalen gav en termisk rörelse i lokalen som åstadkom en långsam virvelrörelse i
lokalen. Den luftrenare som fanns installerad var ej igång under mätningarna. Det rörliga punktutsug, som var under installation, var ej heller i funktion under mätningarna.
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2.3 Simulerad verkstad
2.3.1 Företaget
Mätningarna gjordes för att efterlikna en verkstad däe arbetet görs under dåliga förhållanden. Mätningarna gjordes i en lokal vid Folksam Auto i Växjö som normalt ej används för skadereparationer. Folksam Auto har ett mycket stort lager av krockskadade
bilar och är en stor och välordnad skadereparationsverkstad. För mätningarna i Simulerad verkstad iordningställdes en lokal, där samtliga mätningar både i mätserierna Simulerad verkstad och åtgärdskontroll gjordes.
2.3.2 Förhållanden under mätningarna
För att mätningarna i simulerad verkstad skulle efterlikna dåliga förhållanden,
•

Var punktutusugen av stängda

•

togs minimalt med lack bort från arbetsområdet

•

gjordes en del mätningar gjordes i dåliga eller extremt dåliga arbetställningar, t ex
gjordes ett arbetsmoment inuti bilens bagageutrymme (koffert).

Samtliga arbetsmoment gjordes av erfarna reparatörer från Folksam Auto, som bar
andningsskydd. Frånluften från andningsskyddet arrangerades så att den ej störde
mätningarna i andningszonen. Mätningar i andningszonen skedde genom att
mätutrustningen hölls i andingszonen med hjälp av en stång under hela arbetsmomentet.
(I vanliga fall fästs provtagningsutrustningen på bröstet, vilket är en längre bit från
andningszonen).
Mätningarna gjordes på en krockskadad Mazda, där vänster framdörr, ruta och vänster
bakdörr saknades. Under mätningen var kvarvarande dörrar samt bakluckan öppna.
Ett mätprogram hade utarbetats inför mätningen i samråd med refrensgruppen. Av mätprogrammet framgick vid vilka arbetsmoment mätningar skulle göras och vilka verktyg
etc. som skulle användas. Tre mätningar skulle göras vid varje typarbete (d v s
arbetsmoment och verktyg). I stort sett följdes mätprogrammet vid mätningarna. Samtliga mätningar gjordes på en enda bil, en grå metallic Mazda 626 2.0i, årsmodell 1988.
Det visade sig under mätningarna att denna bil var omlackad till stora delar.
Efter varje mätning ventilerades lokalen under ca 20 minuter, så att ev. bildade isocyanater ventilerades ut och inte störde nästföljande mätning. Den lokal som mätningarna
gjordes i låg avskild från den övriga verkstaden, varför isocyanater ej kunde spridas från
verkstaden till försökslokalen. Visst övertryck rådde i lokalen.
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2.3.3 Lokalerna och ventilation
Den lokal som mätningarna utfördes i var en experimentverkstad 12 x 7 meter med en
takhöjd på i genomsnitt 5 m. Utmed tre av väggarna fanns arbetsbänkar och utrustning.
Bilen som mätningarna utfördes på, stod i mitten av lokalen.
Ventilationen bestod av två tilluftsdon av en typ som ger relativt låg impuls. De var placerade utmed den ena långväggen med luftriktningen nedåt mot arbetsbänkarna med
utsläppsöppningarna ca 0,8 m över arbetsbänkarna. Se figur 2. Frånluften bestod dels av
punktutsug som vid mätningarna var helt avstängda, samt en överluftsöppning vid tak
på ena kortväggen 0,5 x 1,5 meter. För att hindra oönskade luftflöde avskärmades en
större öppning i motstående kortvägg med plast.

Överluftsöppning

5,5m

Tilluftsdon
4,5 m

7 meter
Figur 1.

Snitt genom lokalen.

Tilluften hade strypts i förväg till ett minimum. Den uppmättes till 0,66 m3/s med en
medelinblåsningshastighet på 0,4 m/s, varierande mellan 0,0 och 2,7m/s. Trots den
ojämna spridningen från tilluftsdonen kunde vi med rök ej se någon påverkan på luftrörelserna vid mätplatserna. Den kraftigare luftstrålen var ej riktad inåt rummet.
Genom frånluftsöppningen uppmättes 0,43 m3/s dvs en medelhastighet av 0,6 m/s.
Genom dessa mätningar konstaterades att luftomsättningen i lokalen var ca 5,7 oms/tim.
Luftomsättningen kontrollerades dessutom genom spårgasmätning.
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2.4 Lastvagnsverkstad
2.4.1 Företaget
I lastvagnsverkstaden tillverkas specielbeställda släp till lastbilar. I företaget fanns en
avdelning för skadereparation. I denna del arbetade en till två personer. Mätningarna
gjordes vid simulerat reparationsarbete.
2.4.2 Förhållanden under mätningarna
Dagen för mätning (26e juni 2000) hade planerats i samråd med företaget. Denna dag
fanns dock inget arbete på gång som innefattade heta arbeten. Därför gjordes mätning
under simulerade förhållanden. De arbetsmoment som utfördes, hade valts av Metalls
regionala skyddsombud.
Den första mätningen (H01) gjordes vid demontering av dragring med kolbågs-brännare. Färgen brändes bort vid kapningen av dragringen. Kapningen gjordes med kolbågs-brännare. Detta arbetsmoment är inte vanligt förekommande, men kan göras för att
demontera dragringen för att kunna använda den som reservdel. Arbetsmomentet förekommer ej i bilverkstäder.
Den andra mätningen (H02) gjordes vid en simulerad lagning av sprickor i balk. Först
gjordes uppskärning, därefter svetsning i lackerade balk med pinnar. Lacken togs inte
bort, eftersom det inte alltid är möjligt att ta bort lacken vid detta arbetsmoment.

Bild B1. Arbetet med skärbrännare (kolbågsbrännare) för simulerad lagning av sprickor i balk.
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Avsikten med mätningen var att mäta under realistiska förhållanden i en mindre verkstad. Mätningarna blev dock simulerade. Arbetsmomenten gjordes under lång tid, ingen
lack togs bort innan arbetet påbörjades och lokalen hade ingen mekanisk ventilation.
Mätningarna måste därför anses representera ovanligt dåliga förhållanden.
Mätningarna gjordes på följande sätt.
•

Under det heta arbetet gjordes mätning parallellt i andningszon och vid källan.

•

Under dagen, från det att det heta arbetet startades och några timmar, gjordes mätning i en punkt i närheten av det heta arbetet. Två sådana spridningsprov togs. Mätpunkten var placerad knappt 2 m över golvet på ett förvaringsskåp, som stod vid
väggen cirka 4 meter från heta arbetet.

Prov togs på sedimenterat damm för analys på aminer. Avsikten var att kontrollera om
det finns TDA eller MDA i det damm som bli liggande i lokalen. Detta damm skulle
kunna utgöra en hälsorisk.
2.4.3 Lokalen och ventilation
Lastbilsverkstaden hade måtten 7x32 meter, höjd 5 meter. Det fanns ingen aktiv ventilation. Viss överströmning av luft kunde ske ovanför väggen mot övriga fabriken. Det
fanns möjlighet att öppna en lucka i taket mot fria luften. Denna var stängd under mätningen.

2.5 Mindre verkstad – företaget
Mindre verkstad är en skadereparationsverkstad som ingår i en större kedja. Vid verkstaden fanns tre anställda som arbetade med plåt- och lackarbeten.
2.5.1 Förhållanden under mätningen
Mätningarna gjordes den 27e juni 2000. I denna verkstad skulle mätningar göras under
ordinarie arbete. Vissa arbetsmoment arrangerades dock, eftersom det inte förekom så
många heta arbeten under denna dag i den ordinarie verksamheten.
Mätningarna gjordes på följande sätt.
•

Under det heta arbetet gjordes mätning parallellt i andningszon och vid källan.
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•

Under dagen, från det att det heta arbetet startades och några timmar, gjordes mätning i en punkt c:a 5 m från det heta. Två sådana spridningsprov togs. Mätpunkten
var placerad vid den arbetsplats som var närmast det heta arbetet.

Prov togs på sedimenterat damm för analys på aminer. Avsikten var att kontrollera om
det finns TDA eller MDA i det damm som bli liggande i lokalen. Detta damm skulle
kunna utgöra en hälsorisk.
Följande arbetsmoment utfördes:
•

Byte av tröskellåda höger bakre del. Bortslipning av lack och fyra punktsvetsar
(H03). Bortslipningen gjordes med kapskiva. Arbetet gjordes på bakre delen av
tröskeln på en Peugeot –95. Reparatören var ovan vid denna typ av arbete och hade
inte studerat reparationsmanualen innan arbetet startades. Den arbetsmetod som användes var därför inte den metod som rekommenderas för denna typ av arbete

•

Rostlagning på vit Saab 9000 –90 vänster dörr bak (H04). Bortslipning av lack 15
mm brett samt kapning i plåt, cirka 69 cm. Sömsvetsning 35 cm. Punktutsug placerat 55 cm över arbetsobjektet men inte rakt över slipning / kapning. Reparatören var
ovan vid denna typ av arbete och extra mycket lack slipades bort och kapningen
gjordes längre än en erfaren reparatör brukar göra.

•

Arbetet utfördes i en losstagen liggande dörr från en vit SAAB 9000 –90. Kapning
gjordes 35 cm, 15 cm lack slipades bort innan en ny plåt svetsades på med en 35 cm
lång sömsvets. Punktutsug fanns 55 cm över och något vid sidan av arbetsområdet
(H05).

•

Sömvetsning kant i kant 15 cm med MIG-svets i lös bakskärm från röd Opel Corsa
vänster bakskärm (H06). Därefter sömsvetsning c:a 69 cm längs med tröskelskarven
i närheten av PUR-limfog. Viss svetsning gjordes i limfogen. Renslipat från lack 15
mm brett. Punktutusg var placerat 50cm över objektet.

2.5.2 Lokalerna och ventilationen
Personbilsverkstaden flyttade för ett år sedan till ombyggda och nyinredda lokaler. De
gav ett rent och prydligt intryck. Plåtverkstaden där mätningarna gjordes var14 m x 15
m. Takhöjden var cirka 8 m. I anslutning till plåtverkstaden fanns kontor, rekonditioneringsavdelning, förråd och miljörum. Ventilationen i plåtverkstaden uppmättes tre år
före mätningen till drygt 2 800 m3/timme, vilket motsvarar ett luftflöde på 3,7 liter luft
per sekund och m2 golvyta eller 1,7 luftomsättningar per timme.

69

2.6

Åtgärdskontroll

Se avsnitt 2.3 ovan.
I mätserien åtgärdskontroll gjordes mätningar för att kontrollera effekten av vissa
åtgärder, främst användning av punktutsug, användning av arbetshandske med
integrerat vacuumutsug samt borttagning av lack.

2.7

Analys av materialprov

2.7.1 Val av material
Efter den första mätserien uppkom misstankar om att vissa verktyg unde avge aminer
och ev även isocyanater. Det skulle kunna förklara förekomsten av en del prover där
endast en amin men inga isocyanater kunde identifieras i exponeringsprovet. Normalt
sett förekommer aminerna tillsammans med isocyanaterna. Mot denna bakgrund valdes
ett antal slipskivor, rondeller och borstar ut för vidare analys. Det gällde endast sådana
slipskivor etc som använts vid de mätningar vi gjort.
2.7.2 Analys av materialproven
Analysen gjordes genom att materialprovet värmdes upp till 300 - 400°C i en glaspipett
direkt ansluten till en impingerflaska innehållande 0,01 M DBA. Luft pumpas igenom
glaspipetten och impingerflaskan med ett flöde av 1,0 l/ min. Analys av dessa prover
gjordes på sätt som beskrivits ovan. Vid analysen noterades endast förekomst / ingen
förekomst av isocyanater och aminer, d v s ingen kvantifiering av mängd bildad isocyanat eller amin per g prov gjordes.

2.8

Mätmetoder

2.8.1 Mätning med DBA-metoden
Mätning av halten isocyanater, aminer och aminoisocyanater har gjorts personburet med
den s.k. DBA-metoden. DBA-metoden (6, 7) innebär att luft dras genom en impingerflaska med 0,01 M dibutylamin (DBA) löst i toluen. Därefter passerar luften ett filter
(0,3 µm). En stor del av isocyanaterna och aminerna fångas upp i impingerflaskan och
reagerar med DBA. En fraktion av de partikelbundna isocyanaterna och aminerna kan
passera flaskan men de fångas upp av filtret. Eftersom DBA är flyktigt, kommer även
DBA att förångas från impingerflaskan och kondensera ut på filtret, varför även partikelbundna isocyanater på filtret kan reagera med DBA (8). Analysen av proverna görs
efter upparbetning med LC-MS-ESP+ (mikrovätske-kromatografi (LC) kopplat till
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masspektrometri (MS) med elektrospray (ESP+), vilket är en jonisationsteknik för MS).
Mätresultaten visar genomsnittshalten av olika isocyanater respektive aminer under
mätperioden. Kvantifieringsgränsen för analysen (d v s den minsta mängd isocyanat
som kan bestämmas) varierar för olika isocyanater mellan 0,005 och 0,02 µg/isocyanat i
resp prov, vilket för ett prov på 1 liter luft (motsvarar 1 minuts provtagning) motsvarar
en kvantifieringsgräns mellan 0,10 och 0,42 ppb beroende på isocyanat. För 5 minuters
provtagningstid blir kvantifieringsgränserna istället mellan 0,02 och 0,08 ppb. Takgränsvärdet för isocyanater (summan av alla identifierade isocyanater) gäller som
medelvärde för 5 minuter och är 10 ppb.
Vid en del av proverna från mätserien Stor verkstad kunde filtret inte analyseras. Detta
gäller samtliga prover med beteckningen 101e-127e. I samtliga prov i mätseien Stor
verkstad analyserades inte ICA.
De ämnen som analyserats är
Monoisocyanater

ICA (isocyanatsyra), MIC (metylisocyanat), EIC (etylisocyanat),
PIC (propylisocyanat)

Diisocyanater

4,4-MDI (metylenbisfenyldiisocyanat), 2,4-TDI, 2,6-TDI, (2,4 och
2,6-toluendiisocyanat) HDI (hexametylendiisocyanat), PhI (fenylisocyanat), IPDI (isoforondiisocyanat)

Aminer

MDA, TDA

Analysmetoden för ICA hade först under våren 2000 utvecklats till att vara en del av
rutinanalysen av isocyanater. Analyserna från lackproverna har därför i efterhand
kompletterats med ICA, som gick att läsa ut ur befintliga kromatogram. Analyserna från
Stor verkstad var ej gjorda på samma sätt. Det har därför inte varit möjligt att få fram
halterna ICA i dessa prover.
2.8.2 Mätning med Isologger
Mätningar av isocyanater har även gjorts med ett direktvisande instrument, en Isologger. Isologgern (Z MDA Scientific) mäter isocyanathalten ospecifikt. Den är olika
känslig för olika isocyanater. Kvantifieringsgränsen för de flesta isocyanaterna är 0,5-2
ppb vid 2 minuters provtagningsintervall. Den är relativt okänslig för monoisocyanaterna, såsom ICA, MIC, EIC, PIC och BIC. Detta innebär att den lämpligen kan användas som sniffer, för att identifiera förekomst och relativa nivåer av isocyanater. Isologgern är dock också känslig för damm och fukt. Vid dammande arbetsmoment som slipning, svetsning och kratsning, kan således Isologgern ge utslag, trots att det kanske inte
finns några isocyanater närvarande.
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Parallellt med den personburna impingermätningen, gjordes mätningar med Isologger
vid mätningarna i Stor verkstad. Denna mätning gjordes också i andningszonen i ungefär samma punkt som exponeringsmätningen. Isologgern mäter halten semikontinuerligt
dvs. den bildar fortlöpande medelvärden över 1 sekund. Inga nämnvärda höga halter
kunde dock uppmätas med Isologger.
Vi har haft vissa problem med Isologgern och har inte kunnat laga den själva. Eftersom
vi bedömt att värdet av Isologger-mätningar är relativt litet, har Isologgern ej använts
vid mätserierna Simulerad verkstad, Lastvagnsverkstad, Mindre verkstad och
Åtgärdskontroll.
2.8.3 Videofilmning
Samtidigt med mätningarna videofilmades arbetsmomentet. I mätserien Stor verkstad
lagrades bilder från videofilm och mätresultat från isologgern in i en dator varje sekund.
Mätningarna i mätserierna Mindre verkstad, Simulerad verkstad och åtgärdskontroll
videofilmades också, men vid dessa mätserier användes inte isologgern.
Vid mätserien Lastvagnsverkstad fungerade inte videokameran, varför dessa arbetsmoment inte videofilmades.
Videofilmerna har använts vid utvärdering av mätningarna. Genom videofilmen är det
möjligt att i efterhand analysera olika arbetsmoment och arbetsställningar, riktning på
slipkvast och rökplym och hur dessa faktorer påverkat mätresultatet.
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Bilaga 2 Uppmätta halter av isocyanater vid olika arbetsmoment
För samtliga mätningar gäller att i kolumnen för uppmätt exponering anges halt som kan jämföras med takgränsvärdet inom parentes för de
värden där mättiden underskrider 5 minuter. I tabellen finns figurer på de använda verktygen. Dessa figurer finns med första gången ett
verktyg nämns men inte vid redovisningen av övriga mätningar.
Tabell 1
Mätserie

Mätningar vid arbeten där olika arbetsmoment förekommit och olika verktyg använts
Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer

99

ICA 97
MIC 1,9
TDI 0,28

4 300

ICA4 000
MIC 100
PIC 1,8
TDI 170
TDA 13

Rökätare placerad 55 cm åt sidan från
arbetsområdet.
Kapning i liggande dörr, 35 cm, slipning
över 15 cm, sömsvetsning på ny plåt 35 cm.
Lack bortslipad efter kapningen.

16

ICA 16

430

ICA 370
MIC 48
HDI 1,5
TDI 6,5
IPDI 0,22
MDI 1,8
MDA 91

Lack delvis bortslipad för att kontrollera var
punktsvetsarna fanns. Punktutsug användes.

Exponering

Sömsvetsning, kapning och slipning med punktutsug
H05

Kapning, slipning och
sömsvetsning med MIGsvets

5

Slipning av punktsvets, lack och kapning med punktutsug
Mindre
verkstad

H03

5
Slipning av punktsvets
med kaptrissa, kapning av
tröskel 69 cm vågrätt och
15 cm lodrätt
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Mindre
verkstad

Tabell 2
Mätserie

Skärbrännare
Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer

ICA 6,2

38

ICA 38
MIC 0,17
TDI 0,31

Anmärkning

Skärbrännare, demontering av dragring, ingen lack borttagen
Lastvagnsverkstad

Tabell 3.
Mätserie

H01

Kolbågsbrännare FLAIR
600

56:00

6,2

Kraftigt blås från bearbetningen
Arbetsmomentet är tämligen sällan
förekommande och görs bara på lastbilar.
Demonteringen tog längre tid än förväntat.
Mätningen borde delats upp i sekvenser.

Svetsning
Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer

31

ICA 30
HDI 0,16

340

ICA 330
MIC 2,0
EIC 0,37
PIC 0,49
PhI 0,20
HDI 1,8
TDI 2,4

Inga punktutsug. Ingen lack borttagen.
Simulerad mätning för att efterlikna lagning
av balk när man ej kan ta bort lacken. Bla
platta med grova ”pinnar” svetsades.

56 (34)

ICA 47
MIC 3,4
TDI 2,7
IPDI 3,1
TDA 77

410

ICA 370
MIC 18
PhI 0,67
TDI 23
TDA 360

Koffertgolv, lack borttagen 10 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. Dålig
arbetsställning
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Exponering

Anmärkning

Sömsvetsning simulerad lagning av balk, ingen lack borttagen
Lastvagnsverkstad

H02

Sömsvetning med MIGsvets, simulerad lagning
av balk.

22

Sömsvetsning, 1 cm lack borttagen, inget punktutsug
Simulerad
verkstad

113v:1

MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas

3:00

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Simulerad
verkstad

113v:3

Simulerad
verkstad

115v:1

Simulerad
verkstad

115v:2

Simulerad
verkstad

115v:3

Simulerad
verkstad

116v:1

MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas

390

3:00

160 (96)

3:00

65 (39)

3:00

0

3:00

0,86
(0,52)

HDI 0,86

49

3:00

0,48
(0,29)

HDI 0,48

35

3:00

12 (7,2)

ICA 12

94

54

42

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 320
MIC 25
TDI 46
TDA 260
ICA 45
MIC 6,2
TDI 3,3
TDA 63
ICA 30
MIC 2,5
HDI 8,1
TDI 1,5
ICA 37
MIC 5,1
HDI 1,5
TDI 5,2
ICA 26
MIC 2,5
HDI 2,8
TDI 3,7
ICA 80
MIC 7,3
HDI 1,5
TDI 4,5
TDA 41

Koffertgolv, lack borttagen 10 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. Dålig
arbetsställning
Koffertgolv, lack borttagen 10 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. Dålig
arbetsställning
Bakskärm, lack borttagen 12 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. 12 cm
svetsfog.

75

113v:2

Vid
källan

Bakskärm, lack borttagen 12 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. 15 cm
svetsfog
Bakskärm, lack borttagen 12 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. 17 cm
svetsfog.
Hundben, lack borttagen 10 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. 22 cm
svetsfog.
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Simulerad
verkstad

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 130
MIC 12
TDI 17
TDA 120
ICA 54
MIC 8,7
TDI 1,8

Anmärkning

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Simulerad
verkstad

116v:2

MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas

3:00

19 (14)

Simulerad
verkstad

116v:3

MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas

3:05

0

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 19
TDI 0,37

Vid
källan
410

600

Hundben, lack borttagen 10 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. 18 cm
svetsfog.

Hundben, lack borttagen 10 mm runt
svetsstället, ingen underredsmassa. 13 cm
svetsfog.
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Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 350
MIC 31
EIC 2,5
HDI 1,3
TDI 16
TDA 260
ICA 530
MIC 34
EIC 2,2
HDI 11
TDI 24
TDA 200

Anmärkning

Sömsvetsning, dålig arbetsställning, 1-1,5 cm lack borttagen, med punktutsug
114v:1

Simulerad
verkstad

114v:2

Simulerad
verkstad

114v:3

Åtgärdskontroll

Vx10

MIG-svets Kempomat
3:00
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas
MIG-svets Kempomat
3:00
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas
3:10
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas
5:00
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas

0

59

0

29

0

67

0

840

ICA 45
MIC 5,4
TDI 8,8
TDA 35
ICA 22
MIC 2,3
TDI 4,6
TDA 19
ICA 55
MIC 4,3
TDI 8,0
TDA 54
ICA 660
MIC 40
PIC 2,1
HDI 110
TDI 30
TDA 99

Punktutsug. Koffertgolv, lack borttagen 10
mm runt svetsstället, ingen
underredsmassa
Punktutsug. Koffertgolv, lack borttagen 10
mm runt svetsstället, ingen
underredsmassa
Punktutsug. Koffertgolv, lack borttagen 10
mm runt svetsstället, ingen
underredsmassa
Sömsvetsning. Lack borttagen 1-1,5 cm.
Punktutsug 30 cm från svetssöm. Brunbränd
kant på lacken
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Simulerad
verkstad

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Åtgärdskontroll

Vx11

4:00
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas

Mindre
verkstad

H06

Sömsvetsning med MIGsvets

2

0,43
(0,34)

Identifierade
isocyanater &
aminer
HDI 0,43

0

Vid
källan
270

1 800

Sömsvetsning. Lack borttagen 1-1,5 cm.
Punktutsug 30 cm från svetssöm

Lack borttagen 1,5 cm ifrån arbetsområdet.
Rökätare 50 cm ifrån, över och något vid
sidan av arbetsområdet. Sömsvetsning 22cm
på lös bakskärm på bänk.
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Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 230
MIC 13
HDI 0,57
TDI 26
TDA 77
ICA 1 700
MIC 64
PhI 15
HDI 3,9
TDI 7,3
MDI 1,2
MDA 230

Anmärkning

Sömsvetsning, punktutsug över huvudet, bra arbetsställning, 10 cm lack borttagen
112e

Stor verkstad

212e

Stor verkstad

312e

Stor verkstad

113e

Stor verkstad

114e

MAG-svets, Kempomat
163S, skyddsgas
MAG-svets, Kempomat
163S, skyddsgas
MAG-svets, Kempomat
163S, skyddsgas
MAG-svets, Kempomat
163S, skyddsgas
Gassvets, AGA,
oxygen/acetylen-tuber,
munstycke 75 l/min

5:55

0,2

1:50

0

1:30

0

2:00

0,4 (0,16)

3:30

0

7:00

9,0

TDI 0,2

Tröskellåda Lack borttagen 3-5 cm
punktutsug
Tröskellåda Lack borttagen 3-5 cm
punktutsug
Tröskellåda Lack borttagen 1,5 - 2 cm
punktutsug
Bakskärm Lack borttagen 10 cm
Välplacerat punktutsug
Bakskärm Lack borttagen 10 cm
Välplacerat punktutsug

TDI 0,4

Sömsvetsning med 1-1,5 cm lack borttagen
Åtgärdskontroll

Vx08

Sömsvetsning

ICA 9,0

97

ICA 74
MIC 4,3
HDI 19
TDI 0,36

Sömsvetsning vid skärmkant. Lack
borttagen 1-1,5 cm. Lack brunbränd och
klarlack kokad.
Vacuumutsug i arbetshandske
Ingen synlig rök

75

Stor verkstad

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Åtgärdskontroll

Vx09

Sömsvetsning

5:00

25 (25)

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 25

250

ICA 16

830

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 170
MIC 11
HDI 63
TDI 4,8

Anmärkning

Sömsvetsning vid skärmkant. Lack
borttagen 1-1,5 cm. Lack brunbränd och
klarlack kokad.
Vacuumutsug i arbetshandske

Sömsvetsning och punktsvetsning
Mindre
verkstad

H04

6

16

Smartgun svetstång,
långa kopparelektroder,
TECNA 3450, styrsystem TE 95

2:55

0

ICA 730
MIC 65
EIC 1,8
PhI 2,3
HDI 1,5
TDI 23
IPDI 0,29
MDI 4,2
MDA 580
TDA 91

Det brann lite i en gummislang i hjulhuset
15 mm lack borttagen.
Punktutsug 55 cm över och något vid sidan
av arbetsområdet.

ICA 1000
MIC 140
EIC 6,0
PIC 1,9
PhI 0,55
TDI 320
IPDI 0,59
MDI 1,3
TDA 2200

Dörrhålsfals renslipad från lack på båda
sidor. 38 punkter (13 i tredubbel plåt).
Bra arbetsställning.

78

Punktsvetsning med
MIG svets, 6 punkter, 15
cm sömsvetsning

Punktsvetsning
Simulerad
verkstad

111v:1

1470

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer
TDA 24

Vid
källan

Dörrhålsfals renslipad från lack på båda
sidor. 42 punkter (3 i tredubbel plåt).
Bra arbetsställning.

Simulerad
verkstad

111v:2

Smartgun svetstång,
långa kopparelektroder,
TECNA 3450, styrsystem TE 95

3:00

0

Simulerad
verkstad

111v:3

Smartgun svetstång,
långa kopparelektroder,
TECNA 3450, styrsystem TE 95

3:00

31 (19)

Motståndssvets Car-o-liner
Prospot PR8 med
punktsvetstillsats
Motståndssvets Car-o-liner
Prospot PR8 med
punktsvetstill-sats
Motståndssvets Car-o-liner
Prospot PR8 med
punktsvetstillsats
Motståndssvets Car-o-liner
Prospot PR8 med
punktsvetstillsats

2:00

0

Punktsvets av skarv C-stolpe och bakskärm.
Punktutsug

1:40

0

Punktsvets av skarv C-stolpe och bakskärm.
Punktutsug

4:10

0

Punktsvets av skarv C-stolpe och bakskärm.
Punktutsug

2:00

0,3 (0,12)

110e

Stor verkstad

210e

Stor verkstad

310e

Stor verkstad

224e

TDI 0,3

1 500

Dörrhålsfals renslipad från lack på båda
sidor. 44 punkter (alla i tredubbel plåt).
Sämre arbetsställning än i prov 1 och 2
ovan.

Punktsvets av skarv hjulhus och bakskärm.
Punktutsug

79

Stor verkstad

ICA 22
MIC 4,5
TDI 4,1
TDA 23

3 400

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 1700
MIC 800
EIC 29
PIC 6,8
PhI 2,7
TDI 890
IPDI 2,0
MDI 7,7
TDA 3600
ICA 780
MIC 370
EIC 15
PIC 4,5
TDI 350
IPDI 1,3
MDI 0,83
MDA 120
TDA 12 000

Anmärkning

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Stor verkstad

324e

Motståndssvets Car-o-liner
Prospot PR8 med
punktsvetstillsats

2:00

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

0

Punktsvets av skarv hjulhus och bakskärm.
Punktutsug

Punktsvetsning, lack bortslipad 2-3 cm, punktutsug
Vx12

Smartgun svetstång, långa 2:30
kopparelektroder, TECNA
3450, styrsystem TE 95

0

1 600

ICA 1 300
MIC 120
EIC 5,7
TDI 170
TDA 1200

Motstånds punkt-svetsning, 40 punkter
dörrhålsöppning / B-stolpe. Lack bortslipad
på fram- och baksida, bredd 2-3 cm
Punktutsug 80 cm från svets

Åtgärdskontroll

Vx13

Smartgun svetstång, långa 2:00
kopparelektroder, TECNA
3450, styrsystem TE 95

0

1 000

ICA 760
MIC 91
EIC 3,7
TDI 160
MDI 0,96
TDA 2 000

Motstånds punkt-svetsning, 40 punkter
dörrhålsöppning / B-stolpe. Lack bortslipad
på fram- och baksida, bredd 2-3 cm
Punktutsug 80 cm från svets

290

ICA 150
MIC 54
EIC 4,5
TDI 80
TDA 2000

Pluggsvetsning av dörrhålsfals förborrad
med 8 mm borr. 22 punkter. Inget
punktutsug

Pluggsvetsning, inget punktutsug
Simulerad
verkstad

112v:1

MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas

3:00

48 (29)

ICA 47
TDI 1,8
TDA 44

JP3

80

Åtgärdskontroll

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 35
TDI 3,0
TDA 12

Vid
källan
910

112v:2

MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas

2:44

38 (21)

Simulerad
verkstad

112v:3

MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas

3:00

33 (20)

ICA 26
MIC 3,4
TDI 3,2
TDA 63

1 600

Simulerad
verkstad

112v:4

MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm
svetselektrod AGA
Mison 25 skyddsgas

2:50

120 (68)

ICA 110
MIC 4,8
TDI 4,4
TDA 65

940

Pluggsvetsning av dörrhålsfals förborrad
med 8 mm borr. 29 punkter. Inget
punktutsug

Pluggsvetsning av dörrhålsfals förborrad
med 8 mm borr. 30 punkter. Inget
punktutsug.

Pluggsvetsning av dörrhålsfals förborrad
med 8 mm borr. 30 punkter. Inget
punktutsug

81

Simulerad
verkstad

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 620
MIC 99
EIC 6,5
PIC 2,9
PhI 2,2
TDI 180
IPDI 0,32
MDI 0,71
TDA 2400
ICA 1 100
MIC 200
EIC 15
PIC 2,6
PhI 2,3
TDI 230
IPDI 0,72
MDI 0,64
TDA 3000
ICA 850
MIC 39
EIC 1,9
PhI 0,57
TDI 51
TDA 360

Anmärkning

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 1 500
MIC 82
TDI 200
MDI 0,51
MDA 27
TDA 750
ICA 1 500
MIC 110
HDI 0,36
TDI 160
IPDI 0,33
MDI 0,34
MDA 52
TDA 1200

Dörrhålsfals höger bak. Lack borttagen 3
cm på bak- och framsida
Inget punktutsug

ICA 580
MIC 54
TDI 63
IPDI 0,74
TDA 410
ICA 1 100
MIC 56
TDI 180
IPDI 0,27
MDI 0,53
MDA 13
TDA 610

Dörrhålsfals höger bak. Punktutsug 25 cm
från pluggsvetsning, 16 punkter

Pluggsvetsning med lack borttagen 3 cm, inget punktutsug
Vx01

3:00
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas

25 (15)

ICA 25

1 800

Åtgärdskontroll

Vx02

4:00
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas

52 (42)

ICA 47
TDI 5,1

1 800

ICA 20
TDI 0,55

700

Dörrhålsfals höger bak. Lack borttagen 3
cm på bak- och framsida
Inget punktutsug

82

Åtgärdskontroll

Pluggsvetsning med punktutsug
Åtgärdskontroll

Vx03

5:00
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas

21 (21)

Åtgärdskontroll

Vx04

MIG-svets Kempomat
4:00
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas

0

Stor verkstad

111e

MAG-svets, Kempomat
163S, skyddsgas

1:40

3,9 (1,3)

1 300

MIC 2,5
HDI 0,7
TDI 0.7

Dörrhålsfals höger bak. Punktutsug 20-25
cm från pluggsvetsning, 18 punkter

Fals hjulhus/bakskärm

Tabell 3. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Stor verkstad

211e

MAG-svets, Kempomat
163S, skyddsgas

1:50

2,3 (0,84)

Stor verkstad

311e

MAG-svets, Kempomat
163S, skyddsgas

1:30

0

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

TDI 2,3

Fals hjulhus/bakskärm
Fals hjulhus/bakskärm

Pluggsvetsning med vacuumutsug i arbetshandske
Vx05

Åtgärdskontroll

Vx06

Åtgärdskontroll

Vx07

MIG-svets Kempomat
4:00
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas
3:00
MIG-svets Kempomat
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas
MIG-svets Kempomat
3:00
180, 0,8 mm svetselektrod
AGA Mison 25 skyddsgas

0

16 (10)

42

MDI 16

ICA 36
MIC 2,1
TDI 4,3

Dörrhålsfals höger bak. Vacuumutsug i
arbetshandske

0

Dörrhålsfals höger bak. Vacuumutsug i
arbetshandske

0

Dörrhålsfals höger bak. Vacuumutsug i
arbetshandske

83

Åtgärdskontroll

0

Tabell 4. Kapning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer

ICA 53
MIC 5,3
TDI 18

290

ICA 190
MIC 20
TDI 77
MDI 0,3
TDA 72

Kapning i koffertgolv inifrån.

ICA 24
TDI 6,8

320

ICA 200
MIC 21
TDI 110
MDI 0,6
TDA 100
ICA 222
MIC 29
TDI 140
MDI 1,0
TDA 250
ICA 470
MIC 36
HDI 87
TDI 190
MDI 0,7
TDA 130

Kapning i koffertgolv inifrån.

Högvarvig kapmaskin, ingen lack borttagen, inget punktutsug
Simulerad
verkstad

Simulerad
verkstad

Simulerad
verkstad

104v:2

104v:3

105v:1

Rak kapmaskin DOTCO
23 000rpm, kaprondell
Berner DSA 2395,
75x2x8

1:55

Rak kapmaskin DOTCO
23 000rpm, kaprondell
Berner DSA 2395,
75x2x8

2:35

Rak kapmaskin DOTCO
23 000rpm, kaprondell
Berner DSA 2395,
75x2x8

2:12

Rak kapmaskin DOTCO
23000 rpm, kaprondell
Berner DSA 2395,
75x2x8

1:25

76 (29)

31 (16)

150 (66)

32 (9,1)

ICA 92
MIC 10
TDI 45
TDA 47
ICA 24
HDI 1,8
TDI 6,0

390
JP3
790

Mycket dålig arbetsställning.

Mycket dålig arbetsställning.

84

Simulerad
verkstad

104v:1

Kapning i koffertgolv inifrån.
Mycket dålig arbetsställning.

Kapning i hjulhuskant

Tabell 4. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 39
TDI 13

Vid
källan

105v:2

Rak kapmaskin DOTCO
23000 rpm, kaprondell
Berner DSA 2395,
75x2x8

1:07

52 (12)

1200

Simulerad
verkstad

106v

Rak kapmaskin DOTCO
23000 rpm, kaprondell
Berner DSA 2395,
75x2x8

1:35

97 (31)

ICA 71
MIC 5,3
TDI 21

740

1:30

0,92
(0,28)

TDI 0,92

83

2:00

0

Kapning i hjulhuskant

Kapning i tak från utsidan.

85

Simulerad
verkstad

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 650
MIC 60
HDI 130
TDI 330
MDI 1,2
TDA 290
ICA 500
MIC 43
TDI 200
MDI 1,0
TDA 33

Anmärkning

Högvarvig kapmaskin, vacuumutsug i arbetshandske
Åtgärdskontroll

Vx14

Rak kapmaskin DOTCO
23000 rpm,
75x2x8

Åtgärdskontroll

Vx15

Rak kapmaskin DOTCO
23000 rpm, 75x2x8

0

ICA 83

Kapning i koffert, Ingen lack
bortslipad. Vacuumutsug i
arbetshandske på vänster sida (i
rotationsriktningen).
Svårt att kapa med en hand

Kapning i koffert, Ingen lack
bortslipad. Vacuumutsug i
arbetshandske på vänster sida (i
rotationsriktningen).
Svårt att kapa med en hand

Tabell 4. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 120
MIC 7,6
TDI 27
TDA 56
ICA 210
MIC 13
TDI 67
TDA 84

Anmärkning

Högvarvig kapmaskin, punktutsug
Åtgärdskontroll

Vx16

Rak kapmaskin DOTCO
23000 rpm, 75x2x8

3:00

26 (16)

ICA 24
TDI 1,8

150

Åtgärdskontroll

Vx17

Rak kapmaskin DOTCO
23000 rpm, 75x2x8

2:30

24 (12)

ICA 24

290

Kapning i koffert Ingen lack
bortslipad. Punktutsug
Ingen synlig rök förbi punktutsuget
Kapning i koffert Ingen lack
bortslipad. Punktutsug.
Ingen synlig rök förbi punktutsuget

Högvarvig kapmaskin, lack borttagen 3 cm, punktutsug
101e

Rak kapmaskin Lindova
S20BSK-1
20 000 rpm, 76x2x8.

1:35

0,5 (0,16)

HDI 0,5

Kapning i lackad plåt C-stolpe
Med punktutsug

Stor verkstad

201e

1:30

1,2 (0,36)

TDI 0,9
MDI 0,3

Kapning i lackad plåt C-stolpe
Med punktutsug

Stor verkstad

301e

2:10

0

Stor verkstad

109e

1:00

2,8 (0,56)

TDI 2,8

Kapning i tröskel. Med punktutsug

Stor verkstad

209e

Rak kapmaskin Lindova
S20BSK-1 20 000 rpm,
76x2x8.
Rak kapmaskin Lindova
S20BSK-1
20 000 rpm, 76x2x8.
Rak kapmaskin Lindova
S20BSK-1
20 000 rpm, 76x2x8.
Rak kapmaskin Lindova
S20BSK-1
20 000 rpm, 76x2x8.

1:40

7,8 (2,6)

TDI 7,5
IPDI 0,3

Kapning i tröskel. Med punktutsug

Kapning i lackad plåt C-stolpe
Med punktutsug

86

Stor verkstad

Tabell 4. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Stor verkstad

309e

Stor verkstad

329e

Rak kapmaskin Lindova
S20BSK-1
20 000 rpm, 76x2x8.
Rak kapmaskin Lindova
S20BSK-1
20 000 rpm, 76x2x8.

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

1:00

0

Kapning i tröskel. Med punktutsug

1:00

0

Kapning i tröskel. Med punktutsug

Sticksåg, ingen lack borttagen
107v:1

Sticksåg Nile AF-10,
nytt bågfilsblad 24TPI

2:43

0

2,6

TDI 2,6

Kapning i tröskel
Med punktutsug

Simulerad
verkstad
Simulerad
verkstad
Simulerad
verkstad

107v:2

3:36

0

1,5

TDI 1,5

3:50

0

0,29

TDI 0,29

3:12

0

-

Kapning i tröskel
Med punktutsug
Kapning i tröskel
Med punktutsug
Kapning i tröskel
Med punktutsug

Simulerad
verkstad

108v:2

2:42

0

0,41

Simulerad
verkstad

108v:3

Sticksåg Nile AF-10,
nytt bågfilsblad 24TPI
Sticksåg Nile AF-10,
nytt bågfilsblad 24TPI
Sticksåg Nile AF-10,
gammalt bågfilsblad
24TPI
Sticksåg Nile AF-10,
gammalt bågfilsblad
24TDI
Sticksåg Nile AF-10,
gammalt bågfilsblad
24TPI

3:30

0

0

87

Simulerad
verkstad

107v:3
108v:1

TDI 0,41

Kapning i tröskel
Med punktutsug
Kapning i tröskel
Med punktutsug

Tabell 4. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Sticksåg, lack borttagen 3 cm
Stor verkstad

102e

Sticksåg Würth Master typ
DST 400 nytt bågfilsblad

3:20

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

1:40

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

1:40

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

c:a 1:30

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

1:20

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

0:40

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

24TPI

Stor verkstad

202e

Sticksåg Würth Master typ
DST 400 nytt bågfilsblad

Stor verkstad

302e

Sticksåg Würth Master typ
DST 400 nytt bågfilsblad

Stor verkstad

125e

Sticksåg Würth Master typ
DST 400 nytt bågfilsblad

Stor verkstad

325e

Sticksåg Würth Master typ
DST 400 nytt bågfilsblad

24TPI

24TPI
24TPI

Tigersågar
Stor verkstad

225e

Tigersåg Hitachi CR10V

2200sl/min
bågfilsblad
24TPI

88

24TPI

Tabell 4. Forts.
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Simulerad
verkstad

109v:1

Simulerad
verkstad

109v:2

Simulerad
verkstad

109v:3

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer
TDI 0,41

Anmärkning

Tigersåg Atlas Copco
3343-M, nytt bågfilsblad
24TPI
Tigersåg Atlas Copco
3343-M, nytt bågfilsblad
24TPI
Tigersåg Atlas Copco
3343-M, nytt bågfilsblad
24TPI

2:40

0

0,41

Kapning i tröskel
Med punktutsug

2:47

0

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

2:56

0

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

Oscillerande såg Fein såg

1:40

0,8 (0,27)

2:50

0

Kapning i bakskärm
Med punktutsug

2:00

0

Kapning i bakskärm
Med punktutsug

1:40

0

Kapning i tröskel
Med punktutsug

Oscillerande såg
126e

2400 sl/min Sågklinga 24

TDI 0,8

Kapning i bakskärm
Med punktutsug

TPI

Stor verkstad

226e

Oscillerande såg Fein såg
2400 sl/min Sågklinga 24

Stor verkstad

326e

Oscillerande såg Fein såg
2400 sl/min Sågklinga 24

Stor verkstad

128e

Oscillerande såg Fein såg
2400 sl/min Sågklinga 24

TPI
TPI
TPI

89

Stor verkstad

Tabell 5. Lackborttagning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Bandslipmaskin
101v:1

Bandslip Shinano S127000, 15 000 rpm, nytt
slipband P80

3:25

0,3
(0,21)

Simulerad
verkstad

101v:2

3:23

Simulerad
verkstad

101v:3

Simulerad
verkstad

102v:1

Simulerad
verkstad

102v:2

Simulerad
verkstad

102v:3

Bandslip Shinano S127000, 15 000 rpm, nytt
slipband P80
Bandslip Shinano S127000, 15 000 rpm, nytt
slipband P80
Bandslip Shinano S127000, 15 000 rpm,
slipband P80 slitet
Bandslip Shinano S127000, 15 000 rpm,
slipband P80 slitet
Bandslip Shinano S127000, 15 000 rpm,
slipband P80 slitet

Stor verkstad

103e

Bandslip Belt Sander GP7700 15 000 rpm diam 23
mm, bredd 12mm,

Stor verkstad

204e

Bandslip Belt Sander GP7700 15 000 rpm diam 23
mm, bredd 12mm,

TDI 0,3

12

TDI 12

Slipning av dörrhålsfals.Utan
punktutsug

0

5,4

TDI 5,4

Slipning av dörrhålsfals.Utan
punktutsug

2:53

0

6,3

TDI 6,3

Slipning av dörrhålsfals.Utan
punktutsug

3:55

0,3
(0,24)

TDI 0,3

16

TDI 16

Slipning av dörrhålsfals.Utan
punktutsug

2:45

1,0
(0,55)

TDI 1,0

28

TDI 28

Slipning av dörrhålsfals.Utan
punktutsug

2:55

0,6
(0,35)

TDI 0,6

12

TDI 12

Slipning av dörrhålsfals.Utan
punktutsug

1:25

0

2:30

0,3 (0,15)

Slipning på skarv mellan inner och
ytterbakskärm
Med punktutsug

Slipband P 80

Slipband P 80

TDI 0,3

Slipning på skarv mellan inner och
ytterbakskärm
Med punktutsug
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Simulerad
verkstad

Tabell 5. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Stor verkstad

304e

Bandslip Belt Sander GP7700 15 000 rpm diam 23
mm, bredd 12mm,

1:40

0

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer
Slipning på skarv mellan inner och
ytterbakskärm
Med punktutsug

Slipband P 80

Vinkelslipmaskin
103v:1

Vinkelslip-maskin
DOTCO för Kvickrondell, ny rondell

3:15

2,4 (1,6)

TDI 2,4

34

ICA 16
TDI 18

Slipning av dörrhålsfals. Utan
punktutsug

Simulerad
verkstad

103v:2

2:50

2,0 (1,1)

TDI 2,0

59

ICA 26
TDI 34

Slipning av dörrhålsfals. Utan
punktutsug

Simulerad
verkstad

103v:3

Vinkelslipmaskin
DOTCO för Kvickrondell, ny rondell
Vinkelslipmaskin
DOTCO för Kvickrondell, ny rondell

3:05

0,9
(0,56)

TDI 0,9

72

ICA 31
TDI 41
TDA 79

Slipning av dörrhålsfals. Utan
punktutsug

2:50

0

91

Simulerad
verkstad

Oscillerande slipmaskin med vacuumutsug
Stor verkstad

104e

Festo LET3, 16 000 sl/min,
med vacuumutsug, 390
l/min

Lackborttagning på bakskärm
Både vacuumutsug och rörligt
punktutsug använt
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Tabell 5. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Stor verkstad

203e

Festo LET3, 16 000 sl/min,
med vacuumutsug, 390
l/min

4:00

0

Stor verkstad

303e

Desoutter Auto D 390 16
000 sl/min, med
vacuumutsug 390 l/min

1:30

0

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer
Lackborttagning på bakskärm
Både vacuumutsug och punktutsug
använt
Lackborttagning på bakskärm
Både vacuumutsug och punktutsug
använt

Rak slipmaskin
105e

Shinano SI-2015S, 4 500
rpm med skumfylld
grovrengöringsrondell 3M
Scotch Brite

3:40

0,2 (0,15)

TDI 0,2

Lackborttagning på hundben
Punktutsug använt

Stor verkstad

205e

Shinano SI-2015S, 4 500
rpm med skumfylld
grovrengöringsrondell 3M
Scotch Brite

4:00

0,2 (0,16)

TDI 0,2

Lackborttagning på hundben
Punktutsug använt

92

Stor verkstad

Tabell 5. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Stor verkstad

304e

Stor verkstad

305e

Stor verkstad

120e

Stor verkstad

220e

Stor verkstad

320e

Bandslip Belt Sander GP7700 15 000 rpm diam 23
mm, bredd 12mm,

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

1:40

0

Slipning på skarv mellan inner och
ytterbakskärm
Med punktutsug

Shinano SI-2015S, 4 500
rpm med skumfylld
grovrengöringsrondell 3M
Scotch Brite
Rak slipmaskin Bacho 20
000 rpm, 3M Roloc Bristle
disc

1:40

0

Lackborttagning på hundben
Punktutsug använt

1:50

0

Lackborttagning på hundben
Punktutsug använt

Rak slipmaskin Bacho 20
000 rpm, 3M Roloc Bristle
disc
Rak slipmaskin Bacho 20
000 rpm, 3M Roloc Bristle
disc

1:50

0

1:40

0

Slipband P 80

93

MDA 11 µg/m3

Lackborttagning på hundben
Punktutsug använt
Lackborttagning på hundben
Punktutsug använt

Tabell 6. Borttagning av svetsfogar och –punkter
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer

TDI 0,92

1,2

TDI 1,2

10 borrningar i dörrkarmsfals
Utan punktutsug

61

ICA 45
TDI 16

9 borrningar i dörrkarmsfals
Utan punktutsug

40

ICA 14
TDI 26

12 borrningar i dörrkarmsfals
Utan punktutsug

Urborrning av svetspunkter
110v:1

Simulerad
verkstad

110v:2

Simulerad
verkstad

110v:3

Stor verkstad

122e

Stor verkstad

222e

Stor
verkstad

322e

Tryckluftsborrmaskin
BACHO NOT 003, 2
400 rpm, slitet punktfräsborr 8 mm
Tryckluftsborrmaskin
BACHO NOT 003, 2
400 rpm, slitet punktfräsborr 8 mm
Tryckluftsborrmaskin
BACHO NOT 003, 2
400 rpm, slitet punktfräsborr 8 mm
Elborrmaskin Vario Drill
Ws90 max 2 200 rpm, nytt
borr 8 mm, tillsats för
borttag-ning av punktsvets
Elborrmaskin Vario Drill
Ws90 max 2 200 rpm, nytt
borr 8 mm, tillsats för
borttagning av punktsvets

Elborrmaskin Vario Drill
Ws90 max 2 200 rpm,
nytt borr 8 mm, tillsats
för borttagning av
punktsvets

3:00

0,92
(0,55)

2:15

0

3:14

0,43
(0,28)

1:50

0

Borrning i dörrkarmsfals
Med punktutsug

1:20

0

Borrning i dörrkarmsfals
Med punktutsug

1:40

0

Borrning i dörrkarmsfals
Med punktutsug

TDI 0,43

94

Simulerad
verkstad

Tabell 6. Borttagning av svetsfogar och –punkter
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Slipning av punktsvets
Stor
verkstad

106e

Rak kapmaskin, Lindova
S20BSK-1 med
kaprondell 20 000 rpm

1:50

0

Slipning i dörrkarmsfals
Med punktutsug

Slipning av pluggsvets
Vinkelslipmaskin Shinano
SI 2207, 15 000 rpm, för
minirondell

1:50

0

Slipning i dörrkarmsfals
Med punktutsug

Stor verkstad

227e

2:20

0

Slipning i dörrkarmsfals
Med punktutsug

Stor verkstad

327e

Vinkelslipmaskin Shinano
SI 2207, 15 000 rpm, för
minirondell
Vinkelslipmaskin Shinano
SI 2207, 15 000 rpm, för
minirondell

2:20

0

Slipning i dörrkarmsfals
Med punktutsug

91

127e

95

Stor verkstad

Tabell 6. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer

Anmärkning

Slipning av sömsvets och lack
122v:1

Vinkelslip-maskin
DOTCO DO4823, 4500
rpm, sliprondell P24 Ø=
180 mm

2:55

0

37

ICA 33
HDI 0,3
TDI 4,1

Slipning av svetsfog & bortslipning
av lack. Inget punktutsug.

Simulerad
verkstad

122v:2

2:50

0

34

ICA 30
HDI 0,8
TDI 3,3

Slipning av svetsfog & bortslipning
av lack. Inget punktutsug.

Simulerad
verkstad

122v:3

2:25

14 (6,8)

ICA 14

33

ICA 28
TDI 5,0

Slipning av svetsfog & bortslipning
av lack. Inget punktutsug.

Simulerad
verkstad

122v:4

Vinkelslip-maskin
DOTCO DO4823, 4500
rpm, sliprondell P24 Ø=
180 mm
Vinkelslipmaskin
DOTCO DO4823, 4500
rpm, sliprondell P24 Ø=
180 mm
Vinkelslipmaskin
DOTCO DO4823, 4500
rpm, sliprondell P24 Ø=
180 mm

2:30

23 (12)

ICA 22
TDI 0,6

66

ICA 63
TDI 5,0

Slipning av svetsfog & bortslipning
av lack. Inget punktutsug.

96

Simulerad
verkstad

Bortslipning av sömsvets, punktutsug, lack borttagen 1,5 cm från sömsvets
Åtgärdskontroll

Vx22

vinkelslip P24, ny
slipskiva

4

0

0

Bortslipning av sömsvets,
Punktutsug 23 cm från slipning,
ovanför slipkvast. Slipkvast går förbi
punktutsuget. Mycket gnistor

92

Tabell 6. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Åtgärdskontroll

Vx23

vinkelslip P24, ny
slipskiva

5:30 (exp)
6 (källa)

12

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 12

Vid
källan
15

Identifierade
isocyanater &
aminer
ICA 15
HDI 0,33
TDI 0,28

Anmärkning

Bortslipning av sömsvets,
Punktutsug 23 cm från slipning,
ovanför slipkvast. Slipkvast går förbi
punktutsuget. Mycket gnistor

Bortslipning av sömsvets, vacuumutsug i arbetshandske, lack borttagen 1,5 cm från sömsvets
Vx24

vinkelslip P24, ny
slipskiva

3:30

0

19

ICA 19

Åtgärdskontroll

Vx25

vinkelslip P24, ny
slipskiva

3

0

19

ICA 19

Åtgärdskontroll

Vx26

rak slipmaskin med
kapskiva

2

0

0

Åtgärdskontroll

Vx27

rak slipmaskin med
kapskiva

2:20

0

28

ICA 28

Bortslipning av sömsvets,
Vacuumutsug i arbetshandske.
Slipkvast går förbi utsuget. Mycket
gnistor
Bortslipning av sömsvets,
Vacuumutsug i arbetshandske.
Slipkvast går förbi utsuget. Mycket
gnistor
Bortslipning av sömsvets i koffert
Vacuumutsug i arbetshandske. Lack
borttagen 1,5 cm från sömsvetsen.
Slipning i svets, lacken opåverkad
Bortslipning av sömsvets i koffert
Vacuumutsug i arbetshandske. Lack
borttagen 1,5 cm från sömsvetsen.
Slipning i svets, lacken opåverkad

97

Åtgärdskontroll

Tabell 7. Hårdlödning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Hårdlödning, lack borttagen 3 cm runt lödstället
124v:1

Acetylen-Oxygengaslåga, munstycke 75
l/min, lödtråd:1,0 mm
mässing

2:40

23 (12)

ICA 23
TDI 0,3

510

Simulerad
verkstad

124v:2

Acetylen-Oxygengaslåga, munstycke 75
l/min, lödtråd:1,0 mm
mässing

2:55

52 (30)

ICA 52

740

Simulerad
verkstad

124v:3

Acetylen-Oxygengaslåga, munstycke 75
l/min, lödtråd:1,0 mm
mässing

2:10

19 (8,2)

ICA 19

2 200

ICA 270
MIC 210
EIC 14
PhI 0,6
HDI 14
TDI 1,9
MDI 5,0
MDA 9
TDA 25
ICA 650
MIC 52
EIC 3,0
TDI 28
TDA 105
ICA 1900
MIC 230
EIC 17
PhI 1,1
HDI 30
TDI 10
MDI 6,2
MDA 38
TDA 94

Hårdlödning i vecket mellan bakskärm &
D-stolpe
Lack borttagen 3 cm runt lödstället
Inget punktutsug

Hårdlödning i vecket mellan bakskärm &
D-stolpe
Lack bort-tagen 3 cm runt lödstället
Inget punktutsug
Hårdlödning i vecket mellan bakskärm &
D-stolpe
Lack borttagen 3 cm runt lödstället
Inget punktutsug

98

Simulerad
verkstad

Tabell 7. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Hårdlödning, lack borttagen 3 cm runt lödstället
Stor verkstad

115e

Acetylen-Oxygengaslåga, munstycke:75

Stor verkstad

215e

Acetylen-Oxygengaslåga, munstycke:75

Stor verkstad

315e

Acetylen-Oxygengaslåga, munstycke:75

2:00

0

Tröskellåda
Utan punktutsug

2:10

0

Tröskellåda
Utan punktutsug

2:50

0

Tröskellåda
Utan punktutsug

l/min, AGA mässingslod

l/min, AGA mässingslod

l/min, AGA mässingslod
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Hårdlödning, lack borttagen 5 cm från lödstället
Vx18

Åtgärdskontroll

Vx19

Åtgärdskontroll

Vx20

Åtgärdskontroll

Vx21

Acetylen-Oxygen-gaslåga, 2:00

0

49

ICA 49

0

83

ICA 83

0

260

0

290

ICA 210
MIC 34
TDI 7,2
TDA 210
ICA 270
MIC 22

munstycke:75 l/min, lödtråd
1,0 mm mässing

Acetylen-Oxygen-gaslåga, 1:30
munstycke:75 l/min, lödtråd
1,0 mm mässing

Acetylen-Oxygen-gaslåga, 2:00
munstycke:75 l/min, lödtråd
1,0 mm mässing

Acetylen-Oxygen-gaslåga, 1:00
munstycke:75 l/min, lödtråd
1,0 mm mässing

5 cm runt lödstället renslipat från lack (total
bredd 10 cm). Inget punktutsug, ingen
missfärgning av lacken
5 cm runt lödstället renslipat från lack (total
bredd 10 cm). Inget punktutsug, ingen
missfärgning av lacken
5 cm runt lödstället renslipat från lack (total
bredd 10 cm Punktutsug max 23 cm från
lödställe, ingen missfärgning av lacken
5 cm runt lödstället renslipat från lack (total
bredd 10 cm). Punktutsug max 31 cm från
lödställe, ingen missfärgning av lacken

94

Åtgärdskontroll

Tabell 8. Tennspackling
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer

Anmärkning

Tennspackling fram till lackkant, inget punktutsug
123v:1

Simulerad
verkstad

123v:2

Simulerad
verkstad

123v:3

Gasollåga, lödpasta:Berafix Boliden
/Bergsö, lödtenn: Berasuper LT
Gasollåga, lödpasta:Berafix Boliden
/Bergsö, lödtenn: Berasuper LT
Gasollåga, lödpasta:Berafix Boliden
/Bergsö, lödtenn: Berasuper LT

2:30

0

110

ICA 96
HDI 14

På omlackerad bakskärm

2:30

0

49

ICA 47
HDI 2,4

På omlackerad bakskärm

2:55

0

67

ICA 67

På hundben med originallack

100
95

Simulerad
verkstad

Tennspackling, lack borttagen 3 cm och punktutsug
Stor verkstad

116e

Stor verkstad

216e

Stor verkstad

316e

Acetylen-Oxygengaslåga,, munstycke 75
l/min lödpasta:Berafix
Boliden /Bergsö,
lödtenn: Bera-super LT
Acetylen-Oxygengaslåga,, munstycke 75
l/min lödpasta:Berafix
Boliden /Bergsö,
lödtenn: Bera-super LT
Acetylen-Oxygengaslåga,, munstycke 75
l/min lödpasta:Berafix
Boliden /Bergsö,
lödtenn: Bera-super LT

5:10

0

På bakskärm

2:20

0

På bakskärm

2:40

0

På bakskärm

Tabell 9. Krympning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Identifierade
isocyanater &
aminer

840

ICA 730
MIC 61
EIC 2,3
HDI 33
TDI 9,7
IPDI 0,30
TDA 220 JP3
ICA 130
MIC 14
HDI 1,4
TDI 5,7
TDA 14 JP3

Anmärkning

Krympning med gaslåga, rester av lack, kylning med våt trasa, inget punktutsug
125v:1

Acetylen-Oxygengaslåga, munstycke 75
l/min, lödtråd:1,0 mm
mässing

2:54

0

Simulerad
verkstad

125v:2

Acetylen-Oxygengaslåga, munstycke 75
l/min, lödtråd:1,0 mm
mässing

3:22

8,6 (5,8)

ICA 8,6

150

Stor krympning, plåtberarbetning &
kylning med våt trasa (delvis rensli-pat
från lack 18x18 cm)

Stor krympning, plåtberarbetning &
kylning med våt trasa (delvis rensli-pat
från lack 18x18 cm)

Krympning med gaslåga, all lack borttagen, kylning med tryckluft, punktutsug
Stor verkstad

117e

Gaslåga (acetylen) AGA

3:15

0

gassvets, munstycke 75
Stor verkstad

Stor verkstad

217e

317e

l/min
Gaslåga (acetylen) AGA
gassvets, munstycke 75
l/min
Gaslåga (acetylen) AGA
gassvets, munstycke 75
l/min

Bakskärm. Krympning med gaslåga, kylning
med tryckluft. Lacken bortslipad

2:40

3:10

0

0

Bakskärm. Krympning med gaslåga, kylning
med tryckluft. Lacken bortslipad
Bakskärm. Krympning med gaslåga, kylning
med tryckluft. Lacken bortslipad

Krympning med elektroder, all lack borttagen, kylning med tryckluft, punktutsug
Stor verkstad

118e

Krymputrustning Car-oliner Prospot PR8 med
krymtillsats

2:00

0

Bakskärm.

10197

Simulerad
verkstad

Tabell 9. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Stor verkstad

218e

Stor verkstad

318e

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Krymputrustning Car-oliner Prospot PR8 med
krymtillsats
Krymputrustning Car-oliner Prospot PR8 med
krymtillsats

2:20

0

Bakskärm.

2.50

0

Bakskärm.

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Tabell 10. Riktning
Mätserie

Prov

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

102
102

Exponering

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Draghammare och kopparelektrod, punktutsug
Stor verkstad

119e

Stor verkstad

219e

Stor verkstad

319e

Car-o-liner med
draghammartillsats,
kopparelektrod
Car-o-liner med
draghammartillsats,
kopparelektrod
Car-o-liner med
draghammartillsats,
kopparelektrod

1:30

0

Bakskärm

1:20

0

Bakskärm

1:50

0

Bakskärm

Tabell 11. Kratsning i andra material på plåt
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Kratsning i kitt, punktutsug
Stor verkstad

107e

Rak slipmaskin, Würth

1:00

0

Kratsning i kittad skarv mellan bakskärm och

Master DBS max 3500

baklucka

rpm, stålkrats, Φ110 mm
Stor verkstad

207e

Rak slipmaskin, Würth

2:10

0

Kratsning i kittad skarv mellan bakskärm och

Master DBS max 3500

baklucka

rpm, stålkrats Φ110 mm
307e

Rak slipmaskin, Würth

1:50

0

Kratsning i kittad skarv mellan bakskärm och

Master DBS max 3500

baklucka

rpm, stålkrats Φ110 mm

Kratsning i underredsmassa, punktutsug
Stor verkstad

108e

Rak slipmaskin, Würth

1:50

0

Kratsning i underredsmassa vid bakre hjulhus

2:30

0

Kratsning i underredsmassa vid bakre hjulhus

1:00

1,7 (0,34)

Master DBS max 3500
rpm, stålkrats Φ110 mm
Stor verkstad

208e

Rak slipmaskin, Würth
Master DBS max 3500
rpm, stålkrats Φ110 mm

Stor verkstad

308e

Rak slipmaskin, Würth
Master DBS max 3500
rpm, stålkrats Φ110 mm

TDI 1,7

Kratsning i underredsmassa vid bakre hjulhus

103

Stor verkstad

Tabell 12. IR-torkning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

IR-lampa med normalt dammiga IR-rör
Simulerad
verkstad

117v:1

IR-lampa okänt fabrikat,
56x30 cm, 3 element

6:00

Ej mätt

0

Mätningar gjorda parallellt, 117v:1 och
117v:2 Inget punktutsug

Simulerad
verkstad

117v:2

IR-lampa okänt fabrikat,
56x30 cm, 3 element

6:00

Ej mätt

0

Mätningar gjorda parallellt, 117v:1 och
117v:2 Inget punktutsug

99
104

Torkning med IR efter polyesterspackling
Stor verkstad

121e

IR-lampa, IRT-system Typ

5:15

0

4:20

0

4:00

0

Bakskärm. Inget punktutsug

204 4 kW, Infrarödteknik
AB
Stor verkstad

221e

IR-lampa, IRT-system Typ

MDA 9,2 µg/m3

Bakskärm. Inget punktutsug

204 4 kW, Infrarödteknik
AB
Stor verkstad

321e

IR-lampa, IRT-system Typ
204 4 kW, Infrarödteknik
AB

Bakskärm. Inget punktutsug

Tabell 13. Borttagning av tejp från lackad plåt
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Gummirondell
Stor verkstad

123e

Borrmaskin GP-9305, max

1:25

0

Framdörr, med punktutsug

2 000 rpm med

gummitrissa Ø90mm
Tejp: Würth WS90
Stor verkstad

223e

Borrmaskin GP-9305, max
2 000 rpm med

0

MDA 50 µg/m3

Framdörr, med punktutsug

1:00

105

gummitrissa Ø90mm
Tejp: Würth WS90
Stor verkstad

323e

Borrmaskin GP-9305, max
2 000 rpm med

gummitrissa Ø90mm
Tejp: Würth WS90

0:50

0

Framdörr, med punktutsug

Tabell 14. Plastarbete; användning av varmluftspistol
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Provocerad invärmning av nät i lackerad stötfångare av plast med PUR-dämpmassa, inget punktutsug
118v:1

Varmluftspistol
Leister CH 6056
460W, 0,8 l/sek

3:00

14 (8,4)

ICA 12
HDI 0,86
MDI 0,90
MDA 120

92

ICA 71
MIC 2,8
PhI 0,81
HDI 5,3
IPDI 0,43
MDI 12
MDA 810

Plast PC PBT, smälttemperatur c:a 350oC,
mörkblå solid lack. Temperaturreglering
på max

Simulerad
verkstad

118v:2

Varmluftspistol
Leister CH 6056
460W, 0,8 l/sek

3:00

17 (10)

ICA 16
HDI 0,96
MDI 0,77
MDA 130

290

Plast PC PBT, smälttemperatur c:a 350oC,
mörkblå solid lack. Temperaturreglering
på max

Simulerad
verkstad

118v:3

Varmluftspistol
Leister CH 6056
460W, 0,8 l/sek

3:30

23 (16)

ICA 22
HDI 0,33
MDI 0,66
MDA 180

220

ICA 220
MIC 7,9
EIC 2,3
PIC 2,3
PhI 3,8
HDI 9,1
IPDI 1,0
MDI 39
MDA 3800
ICA 180
MIC 6,8
PIC 1,6
PhI 2,4
HDI 5,7
IPDI 0,74
MDI 23
MDA 2200

Plast PC PBT, smälttemperatur c:a 350oC,
mörkblå solid lack. Temperaturreglering
på max

106

Simulerad
verkstad

Tabell 14. Plastarbete; användning av varmluftspistol
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Provocerad invärmning av nät i stötfångare av PUR (OBS! Ska ej förekomma, men kan ske om stötfångaren ej är märkt och gjord av PUR)
Varmluftspistol Leister CH
6056 460W, 0,8 l/sek

3:00

170
(100)

ICA 24
PhI 0,41
HDI 37
IPDI 5,4
MDI 100

2 700

Simulerad
verkstad

121v:2

Varmluftspistol Leister CH
6056 460W, 0,8 l/sek

4:00

960
(770)

310

Simulerad
verkstad

121v:3

Varmluftspistol Leister CH
6056 460W, 0,8 l/sek

3:00

170
(100)

ICA 81
PhI 2,8
HDI 130
TDI 1,6
IPDI 22
MDI 720
MDA 160
ICA 30
PhI 0,54
HDI 30
TDI 0,37
IPDI 4,7
MDI 100

1100

ICA 260
MIC 8,4
PhI 8,1
HDI 530
TDI 4,6
IPDI 80
MDI 1 800
MDA 430
ICA 28
PhI 0,81
HDI 43
TDI 0,35
IPDI 7,0
MDI 230
MDA 39
ICA 49
PhI 1,2
HDI 150
TDI 0,74
IPDI 9,0
MDI 930
MDA 31

Inget punktutsug. Temperaturreglering på
max

Inget punktutsug. Temperaturreglering på
max

Inget punktutsug. Temperaturreglering på
max

Invärmning av nät i lackerad stötfångare av plast, punktutsug
Åtgärdskontroll

Vx28

Varmluftspistol Leister CH
6056 460W, 0,8 l/sek

4:30

0

0

Invärmning av nät av sträckmetall i
omlackad PC-PBT stötfångare Temp
kontrollerad varmluftspistol
Puntutsug 42 cm från invärmning

102

121v:1

107

Simulerad
verkstad

Tabell 14. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Åtgärdskontroll

Vx29

Varmluftspistol Leister
CH 6056 460W, 0,8 l/sek

4:00

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

0

0

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer
Invärmning av nät av sträckmetall i
omlackad PC-PBT stötfångare Temp
kontrollerad varmluftspistol.
Puntutsug 40 cm från invärmning

Plastsvetsning, lack borttagen 1-2 cm runt fogen
119v:1

Simulerad
verkstad

119v:2

Simulerad
verkstad

119v:3

Varmluftspistol Leister
CH 6056 460W, 0,8
l/sek, plasttråd XENOY350
Varmluftspistol Leister
CH 6056 460W, 0,8
l/sek, plasttråd XENOY350

3:20

0

0,77

HDI 0,77

Spricka i lackerad stötfångare. Foglängd
13 cm

2:50

0

71

ICA 63
MIC 1,8
HDI 2,6
TDI 2,8
IPDI 0,38

Foglängd 17 cm

Varmluftspistol Leister
CH 6056 460W, 0,8
l/sek, plasttråd XENOY350

2:50

0

0

108

Simulerad
verkstad

Foglängd 17 cm

Plastsvetsning
402e

Temperaturreglerad
varmluftspistol
Leister Kägiswil
CH6056, 2000 W

5:00

0

Spricka i PUR-fylld stötfångare av PC
Foglängd 20 cm
Temperaturreglering på pistolen använd
Arbetet skedde vid bord med utsugs

Stor
verkstad

412e

Temperaturreglerad
varmluftspistol
Leister Kägiswil
CH6056, 2000 W

2:30

0

Spricka i PUR-fylld stötfångare av PC
Foglängd 20 cm
Temperaturreglering på pistolen använd
Arbetet skedde vid bord med utsugs

103

Stor
verkstad

Tabell 14. Fortsättning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Stor verkstad

502e

Temperaturreglerad

2:30

0

5:00

0

varmluftspistol Leister
Kägiswil CH6056, 2000 W

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer
Spricka i stötfångare av PP
Foglängd 20 cm
Temperaturreglering på pistolen använd
Arbetet skedde vid bord med utsugs

Riktning
701e

Stor verkstad

702e

Stor verkstad

506e

Stor verkstad

606e

Temperaturreglerad
varmluftspistol Leister
Kägiswil Ghibil, 2000 W
Temperaturreglerad
varmluftspistol Leister
Kägiswil Ghibil, 2000 W
Varmluftspistol Leister
Electron, 3000 W
Varmluftspistol Leister
Electron, 3000 W

Riktning av instrumentbräda som var fast
monterad i bil. Temperaturreglering på max

Punktutsug i dörröppningen
2:00

0

2:20

0

2:40

0

Riktning av instrumentbräda som var fast
monterad i bil. Temperaturreglering på max

Punktutsug i dörröppningen
Riktning av lackerad stötfångare av PP,
Lack ej borttagen
Arbetet skedde vid bord med utsugs
Riktning av lackerad stötfångare av PUR
Lack ej borttagen
Arbetet skedde vid bord med utsugs

109

Stor verkstad

104
102

Tabell 15. Plastarbete; borrning och fräsning
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Borrning i stötfångare av plast med elborrmaskin
Stor
verkstad

401e

Stor verkstad

501e

c:a 0:30

0

Borrning i PUR-fylld lackerad stötfångare
av PC
Arbetet skedde vid bord med utsugs

Eldriven borrmaskin Makita

2:20

0

Borrning i lackerad stötfångare av PP
Arbetet skedde vid bord med utsugs

1:50

0

Borrning i lackerad stötfångare av PUR
Arbetet skedde vid bord med utsugs

1:20

0

Fräsning i PUR-fylld lackerad stötfångare
av PC med PUR-dämpmassa
Arbetet skedde vid bord med utsugs

1:20

0

Fräsning i lackerad stötfångare av PP
Arbetet skedde vid bord med utsugs

DA 3000D, max 700 rpm, 3
mm borr
Stor verkstad

601e

Eldriven borrmaskin Makita
DA 3000D, max 700 rpm, 3

110

Eldriven borrmaskin
Makita DA 3000D, max
700 rpm, 3 mm borr

mm borr

Fräsning av plastsvetsfog
Stor verkstad
403e
Tryckluftsdriven rak drill
Ingersoll Rand
Multivane, cylindrisk
fräs med rund
spets

Stor verkstad

503e

105 98

Tryckluftsdriven rak drill
Ingersoll Rand
Multivane, cylindrisk
fräs med rund spets

Tabell 16. Slipning i plast
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Ocillerande slipmaskin med vacuumutsug
Stor verkstad

Stor verkstad

Stor verkstad

Stor verkstad

Stor verkstad

504e

604e

407e

507e

608e

618e

1:50

1:30

Slipning av plastfog på lackerad
stötfångare av PC med PUR-dämpmassa.

0

Arbetet skedde vid bord med utsugs
Slipning av plastfog på lackerad
stötfångare av PP
Arbetet skedde vid bord med utsugs

0

Slipning av plastfog på lackerad
stötfångare av PUR
Arbetet skedde vid bord med utsugs

2:10

0

2:00

0

Slipning av polyesterspacklad stötfångare
av PC med PUR-dämpmassa
Arbetet skedde vid bord med utsugs

2:30

0

Slipning av polyesterspacklad stötfångare
av PP
Arbetet skedde vid bord med utsugs

1:50

0

Slipning av limfog på stötfångare av PUR
Arbetet skedde vid bord med utsugs

0

Slipning av limfog på stötfångare av PUR
Arbetet skedde vid bord med utsugs

2:00

Grovrengöringsrondell
Stor verkstad

408e

Rak slipmaskin Shinano SI2015S, 4 500 rpm, 3M
Scotch Brite skumfylld
grovrengöringsrondell

1:20

0,7
(0,19)

MDI 0,7

Slipning avgjordes stötfångare av PC med
PUR-dämpmassa
Arbetet gjordes vid bord med utsug

106

Stor verkstad

Oscillerande slipma-skin
Festo Lex 150-7-G, 8 000
sl/min, vacuumutsug 390
l/min
Oscillerande slipma-skin
Festo Lex 150-7-G, 8 000
sl/min, vacuumutsug 390
l/min
Oscillerande slipmaskin
Festo Lex 150-7-G, 8 000
sl/min, vacuumutsug 390
l/min
Oscillerande slipma-skin
Festo Lex 150-7-G, 8 000
sl/min, vacuumutsug 390
l/min
Oscillerande slipma-skin
Festo Lex 150-7-G, 8 000
sl/min, vacuumutsug 390
l/min
Oscillerande slipmaskin
Festo Lex 150-7-G, 8 000
sl/min, vacuumutsug 390
l/min
Oscillerande slipma-skin
Festo Lex 150-7-G, 8 000
sl/min, vacuumutsug 390
l/min

111

Stor verkstad

404e

Tabell 17. Sågning i plast
Mätserie

Prov

Verktyg / utfört arbete

Mättid
min:sek

Uppmätt halt isocyanater, ppb & aminer, µg/m3
Exponering

Identifierade
isocyanater &
aminer

Vid
källan

Anmärkning

Identifierade
isocyanater &
aminer

Sticksåg
120v:1

Simulerad
verkstad

120v:2

Simulerad
verkstad

120v:3

Sticksåg Nile Af-10, nytt
bågfilsblad 24 TDI

3:03

12 (7,3)

ICA 12

0

Sticksåg Nile Af-10, nytt
bågfilsblad 24 TDI

3:08

9,7 (6,1)

ICA 9,7

0

Sticksåg Nile Af-10, nytt
bågfilsblad 24 TDI

2:42

13 (7,0)

ICA 13

0

Sågning av stötfångare av PC med PURdämpelement. Kaplängd 2x46 cm. Inget
punktutsug
Sågning av stötfångare av PC med PURdämpelement. Kaplängd 3x42 cm. Inget
punktutsug
Sågning av stötfångare av PC med PURdämpelement.. Kaplängd 2x47 cm. Inget

punktutsug

107
112

Simulerad
verkstad
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