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Abstract	
One	 of	 the	 strongest	 construction	 materials	 in	 relation	 to	 its	 weight	 is	 carbon	 fiber	
composites.	The	use	of	carbon	fiber	composites	has	 increased	substantially,	 for	example	 in	 the	
automotive	industry.	Carbon	fiber	composites	can	decompose	to	respirable	fibers	and	particles	
at	 high	 temperatures.	 The	 respirable	 fibers	 and	particles	 can	 reach	down	 to	 the	 alveoli	 in	 the	
lungs	and	cause	inflammations.	Respirable	fibers	have	a	diameter	less	than	3µm,	a	length	longer	
than	 5µm	 and	 a	 ratio	 between	 length	 and	 diameter	 equal	 to	 or	 greater	 than	 3.	 Mechanical	
machining	of	carbon	fiber	composites	decomposes	the	carbon	fibers	to	inhalable	fiber	fragments	
with	 the	 original	 fiber	 diameter	 retained.	 Respirable	 fibers	 and	 fiber	 fragments	 can	 also	
transport	other	hazardous	compounds	or	cause	irritations	on	the	skin	and	in	the	eyes.	The	aim	
of	 this	 study	 was	 to	 study	 the	 degree	 of	 contamination	 on	 protective	 clothes	 exposed	 to	
combustion	 or	 mechanical	 machining	 of	 carbon	 fiber	 composites.	 This	 to	 increase	 the	
understanding	of	the	degree	of	contamination.	

The	 studied	 protective	 clothes	were	 fire	 clothing	 from	 the	 emergency	 services	 in	 Karlskrona,	
disposable	overalls	used	by	 the	aircraft	crash	site	group	 in	 the	Swedish	Armed	Forces	and	 lab	
coats	 used	 by	 Exova	 Materials	 Technology	 AB	 when	 mechanically	 machining	 carbon	 fiber	
composites.	 The	 protective	 clothes	 were	 washed	 after	 contamination	 to	 study	 how	 the	
contamination	decreases	after	being	washed.	The	contamination	on	the	protective	clothes	were	
analyzed	with	GC-MS,	microscopy	and	SEM.		

The	conclusions	from	this	study	is	that	contamination	of	particles	and	fibers	in	varying	sizes	as	
well	as	gases	are	observed	on	the	protective	clothes,	for	example	N,N-dimethyl	formarmide	and	
1H,1H,2H,2H-perfluorooctan-1-ol.	 Respirable	 fibers	 and	 particles	 were	 observed	 on	 the	
protective	 clothes	 after	 the	 combustion	 of	 carbon	 fiber	 composites.	Washing	 the	 fire	 clothing	
and	 the	 lab	 coats	 eliminated	 the	 contamination.	The	 contamination	on	 the	disposable	overalls	
decreased	after	washing	them,	but	did	not	eliminate	the	contamination	completely.		
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Sammanfattning		
Kolfiberkompositer	är	ett	av	de	starkaste	konstruktionsmaterialen	med	avseende	på	dess	vikt.	
Användningen	 av	 kolfiberkompositer	 har	 ökat	 kraftigt,	 bland	 annat	 inom	 fordonssektorn.	 Vid	
höga	 temperaturer	 kan	 kolfiberkompositer	 sönderdelas	 till	 fibrer	 och	 partiklar	 av	 respirabla	
storleksordningar	 och	 nå	 ner	 till	 alveolerna	 i	 lungorna.	 Dessa	 kan	 orsaka	 inflammationer	 i	
lungorna.	Respirabla	fibrer	har	en	diameter	under	3µm,	en	längd	över	5µm	och	har	förhållandet	
längd:diameter	större	eller	lika	med	3.	Vid	mekanisk	bearbetning	kan	kolfibrer	sönderdelas	till	
inandningsbara	 fiberfragment	 med	 den	 ursprungliga	 fiberdiametern	 bibehållen.	 Respirabla	
fibrer	 och	 fiberfragment	 kan	 även	 vara	 bärare	 av	 andra	 hälsofarliga	 ämnen	 eller	 orsaka	
irritation	 och	 klåda	 på	 huden	 och	 i	 ögonen.	 Syftet	 med	 denna	 studie	 var	 att	 studera	
kontamineringsgraden	på	 skyddskläder	efter	 att	de	har	 exponerats	 för	kolfiberkompositer	vid	
förbränning	 eller	 mekanisk	 bearbetning.	 Detta	 för	 att	 öka	 förståelsen	 för	 hur	
kontamineringsgraden	ser	ut.		

De	 skyddskläder	 som	 studerades	 var	 brandställ	 från	 räddningstjänsten	 i	 Karlskrona,	
engångsskyddskläder	 som	används	 inom	Försvarsmaktens	 flygbärgningsgrupp	och	 labbrockar	
som	 används	 på	 Exova	 Materials	 Technology	 AB	 vid	 mekanisk	 bearbetning	 av	
kolfiberkompositer.	Efter	kontamineringen	tvättades	skyddskläderna	och	hur	kontamineringen	
minskar	efter	tvättning	studerades.	Kontamineringen	på	skyddskläderna	analyserades	med	GC-
MS,	ljusmikroskop	och	SEM.		

Slutsatserna	i	denna	studie	är	att	skyddskläderna	har	kontaminerats	med	fibrer	och	partiklar	i	
varierande	 storlek	 samt	 gaser,	 bland	 annat	 N,N-dimetylformamid	 och	 1H,1H,2H,2H-
perfluoroktan-1-ol.	Efter	förbränning	observerades	respirabla	fibrer	och	partiklar.	Tvättning	av	
brandställen	 och	 labbrockarna	 gjorde	 kläderna	 rena	 från	 kontaminering.	
Engångsskyddskläderna	blev	renare	men	inte	helt	rena	efter	tvätt.		
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Förord	
Detta	 examensarbete	 skrivs	 på	 uppdrag	 av	 Exova	 Materials	 Technology	 AB	 i	 Linköping,	
hädanefter	 kallat	 Exova.	 Exova	 är	 ett	 företag	 verksamma	 med	 konsultation	 och	 provning	 av	
material-	 och	 processteknik.	 Personalen	 på	 Exova	 har	 bidragit	 med	 material,	 utrustning	 för	
experiment,	mycket	kunskap	samt	 stöd	och	hjälp	under	arbetets	gång.	Utan	er	hjälp	hade	den	
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och	 kommit	 med	 bra	 input	 till	 mitt	 arbete.	 Ali	 Majeed	 för	 all	 hjälp	 med	 förbrännings-	 och	
bearbetningsförsöken.	Camilla	Söderström	för	hjälpen	med	SEM.	Och	tack	till	avdelningen	PAC	
för	trevliga	torsdagsluncher.	

Dessutom	vill	 jag	tacka	Jan	Andersson	på	Arbets-	och	Miljömedicin	 i	Linköping	för	hjälp	med	
GC-MS	och	diskussioner	om	resultatet.	

Tack	till	min	opponent	Johanna	Utterström	som	har	svarat	på	många	frågor	under	arbetets	gång.		

Och	sist	men	inte	minst,	tack	till	Elke	Schweda,	min	examinator	på	IFM,	Linköpings	Universitet,	
för	alla	svar	på	mina	frågor	och	funderingar	längs	med	vägen.		

	

Allis	Mahrs	

	 	



	
	

iv	

Innehållsförteckning	
Abstract	.....................................................................................................................................................................................	i	

Sammanfattning	...................................................................................................................................................................	ii	

Förord	.....................................................................................................................................................................................	iii	

Figurförteckning	.................................................................................................................................................................	vi	

Tabellförteckning	.............................................................................................................................................................	viii	

1	 Introduktion	.................................................................................................................................................................	1	

1.1	 Bakgrund	............................................................................................................................................................	1	

1.2	 Syfte	med	studien	...........................................................................................................................................	1	

1.3	 Mål	med	studien	..............................................................................................................................................	2	

1.4	 Avgränsningar	.................................................................................................................................................	2	

1.5	 Samhällelig	relevans	.....................................................................................................................................	2	

1.6	 Process	................................................................................................................................................................	2	

1.7	 Etisk	aspekt	.......................................................................................................................................................	3	

2	 Litteraturstudie	..........................................................................................................................................................	4	

2.1	 Kompositer	........................................................................................................................................................	4	

2.1.1	 Matriser	.........................................................................................................................................................	5	

2.1.2	 Förstärkande	fasen	...................................................................................................................................	5	

2.1.3	 Sandwichstrukturer	.................................................................................................................................	7	

2.1.4	 Sönderdelning	av	kolfiberkompositer	.............................................................................................	8	

2.1.5	 Flyktiga	föreningar	och	gaser	som	bildas	vid	upphettning	av	kolfibrer	........................	10	

2.2	 Toxikologi	.......................................................................................................................................................	12	

2.2.1	 Toxikologiska	effekters	uppkomst	.................................................................................................	12	

2.2.2	 Exponering	av	fibrer	via	lungorna	..................................................................................................	12	

2.2.3	 Exponering	av	fibrer	via	hud	.............................................................................................................	13	

2.2.4	 Dos,	storlek	och	exponeringstid	......................................................................................................	13	

2.2.5	 Gränsvärden	.............................................................................................................................................	14	

2.2.6	 Flyktiga	föreningars	toxikologiska	effekter	................................................................................	14	

3	 Metodik	........................................................................................................................................................................	16	

3.1	 Gaskromatografi-masspektrometri	.....................................................................................................	16	

3.2	 Svepelektronmikroskop	...........................................................................................................................	17	

3.3	 Energy	Dispersive	X-ray	Mikroscopi	..................................................................................................	18	

4	 Experimentell	studie	.............................................................................................................................................	19	

4.1	 Material	............................................................................................................................................................	19	

4.1.1	 Skyddskläder	............................................................................................................................................	19	



	
	

v	

4.1.2	 Kolfiberkompositer	...............................................................................................................................	20	

4.2	 Partikelmätningar	.......................................................................................................................................	21	

4.2.1	 DustTrak™	DRX	Aerosol	Monitor	....................................................................................................	21	

4.2.2	 P-Trak	Ultrafine	Particle	Counter	...................................................................................................	22	

4.3	 Metoder	............................................................................................................................................................	22	

4.3.1	 Gaskromatografi-masspektrometri	...............................................................................................	22	

4.3.2	 Mikroskopering	.......................................................................................................................................	23	

4.3.3	 Bearbetningsförsök	...............................................................................................................................	23	

4.3.4	 Förbränningsförsök	..............................................................................................................................	24	

5	 Resultat	........................................................................................................................................................................	26	

5.1	 Gaskromatografi-masspektrometri	.....................................................................................................	26	

5.2	 Svepelektronmikroskopi	..........................................................................................................................	28	

Partikelmätningar........................................................................................................................................................	30	

5.2.1	 Förbränningsförsök	..............................................................................................................................	30	

5.2.2	 Bearbetningsförsök	...............................................................................................................................	31	

5.3	 Partikelräkning	.............................................................................................................................................	32	

6	 Diskussion	..................................................................................................................................................................	38	

6.1	 Gaskromatografi-masspektrometri	.....................................................................................................	38	

6.2	 Svepelektronmikroskopi	..........................................................................................................................	40	

6.3	 Partikelmätningar	.......................................................................................................................................	41	

6.4	 Partikelräkning	med	ljusmikroskopi	..................................................................................................	42	

6.5	 Generell	diskussion	kring	analyserna	................................................................................................	43	

7	 Slutsatser	....................................................................................................................................................................	44	

8	 Framtida	utvecklingsmöjligheter	.....................................................................................................................	45	

9	 Litteraturförteckning	............................................................................................................................................	46	

Bilagor	

Bilaga	A	Resultat	och	analys	av	processen	

Bilaga	B	Tidsschema	för	partikelmätning	vid	förbränningsförsök	

Bilaga	C	Tidsschema	för	partikelmätning	vid	bearbetningsförsök	

Bilaga	D	Resultat	från	GC-MS		

Bilaga	E	Resultat	från	SEM	

	

	 	



	
	

vi	

Figurförteckning	
Figur	2.1	Ett	schema	över	de	klasser	som	kompositer	kan	delas	in	i	(4,	20).	..................................................	4	
Figur	2.2	Strukturformler	för	tre	vanligt	förekommande	ursprungsmaterial	vid	tillverkning	av	
kolfibrer.	Figur	A	strukturformlen	för	polyakrylnitril	(PAN),	B	strukturformeln	för	rayon	och	C	
strukturformeln	för	pitch.	......................................................................................................................................................	6	
Figur	2.3	En	sandwichstruktur	med	kärmaterialet	omgivet	av	kompositpanel	och	ett	bindemedel	
som	håller	ihop	dessa……………………………………………………………………………………………………………………7	
Figur	3.1	Blockschema	över	GC-MS	(49)………………………………………………………………………………………16	
Figur	3.2	Ett	masspektrum	för	metan.	..........................................................................................................................	15	
Figur	3.3	Elektronstrålen	i	SEM	skannar	av	ytan	horisontellt	från	vänster	till	höger	med	början	i	
punkt	A	(51).	När	strålen	har	kommit	till	punkt	B	förflyttas	den	till	punkt	C.	När	hela	ytan	av	
skannad	och	elektronstrålen	nått	punkt	D	återgår	den	till	punkt	A.	..............................................................	16	
Figur	4.1	Jackan	från	en	av	uppsättningar	med	exponerade	kläder	från	räddningstjänsten,	figur	A	
visar	framsidan	och	figur	B	visar	baksidan.	...............................................................................................................	18	
Figur	4.2	Byxorna	från	en	av	uppsättningar	med	exponerade	kläder	från	räddningstjänsten,	figur	A	
visar	framsidan	och	figur	B	visar	baksidan.	...............................................................................................................	20	
Figur	4.3	ID-märkningsbit	från	räddningstjänsten	i	Karlskrona,	23*12	cm.	...............................................	20	
Figur	4.4	Strukturformeln	för	N,N,N',N'-tetraglycidyl	metylanilin.	.................................................................	21	
Figur	4.5	Strukturformeln	för	triglycidyl	p-aminofenol.	.......................................................................................	21	
Figur	4.6	Strukturformeln	för	polyetersulfon.	...........................................................................................................	21	
Figur	4.7	Uppställning	av	bearbetningsförsöket	i	sliprummet	där	A	är	Dusttrak,	B	är	P-Trak,	C	är	
inloppet	till	P-Trak,	D	är	sliprondellen	och	E	är	punktutsuget	……………………………………………………..24	
Figur	4.8	Uppställning	av	förbränningsförsök	i	dragskåp	där	A	är	muffelugnens	utlopp,	B	är	
DustTrak	och	C	är	P-Trak.	..................................................................................................................................................	25	
Figur	5.1	Erhållet	kromatogram	från	GC-MS	på	ID-märkningsbit	från	förbränningsförsök	utan	
någon	kolfiberkompositbit	placerad	i	ugnen	när	temperaturen	var	900°C	och	den	termiska	
extraktionen	genomfördes	vid	50°C.	Inringningen	markerar	retentionstiden	för	etansyra.	…………26	
Figur	5.2	Ett	masspektrum	från	GC-MS	på	etansyra.	.............................................................................................	27	
Figur	5.3	Skyddskläderna	som	studerades	med	SEM	för	analys	av	storlek	på	partiklar	och	fibrer	
som	kontaminerat	skyddskläder	efter	exponering	för	kolfiberkompositer	som	har	brunnit	eller	
mekaniskt	bearbetats.	Figur	A	Skyddskläderna	som	bars	av	personen	som	hanterade	
partikelmätningen	vid	bearbetningsförsöket	tittades	på	med	SEM.	Föratoringen	var	100	gångers	
förstoring.	Figur	B	Bröstfickan	på	en	jacka	från	skyddskläderna	som	kom	från	räddningstjänsten	i	
Karlskrona	som	har	burits	av	en	brandman	nära	bilbranden.	Förstoringen	var	200	gångers	
förstoring.	Figur	C	ID-märkningsbit	från	förbränningsförsök	vid	900°C	med	aluminiumkärna	
placerad	i	ugnen.	Förstoringen	är	2000	gångers	förstoring.	Figur	D	ID-märkningsbit	från	
förbränningsförsök	vid	350°C	utan	någon	kolfiberkomposit	placerad	i	ugnen……………………………..29	
Figur	5.4A	Graf	över	partikelmätning	med	P-Trak	under	förbränningsförsök	på	900°C.	Figur	B	Graf	
över	partikelmätning	med	P-Trak	under	förbränningsförsök	på	350°C.	………………………………………30	
Figur	5.5A	Grafer	över	partikelmätning	med	DustTrak	under	förbränningsförsök	vid	900°.	Figur	B	
Grafer	över	partikelmätning	vid	350°C.	Det	som	i	figur	A	ser	ut	som	en	förskjutning	är	beror	på	att	
försöken	startades	vid	lite	olika	tider	och	därefter	har	ställt	in	sig	efter	tiderna	på	x-axeln.	..............	31	
Figur	5.6	Graf	över	partikelmätning	med	P-Trak	under	mekaniskt	bearbetningsförsök	med	
Nomexkärna.	.............................................................................................................................................................................	32	
Figur	5.7	Graf	över	partikelmätning	med	DustTrak	under	mekaniskt	bearbetningsförsök	med	
Nomexkärna.	.............................................................................................................................................................................	32	



	
	

vii	

Figur	5.8	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	jackan	från	
uppsättningen	skyddskläder	som	arbetat	nära	den	brinnande	bilen.	…………………………………………..32	
Figur	5.9	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	byxorna	från	
uppsättningen	skyddskläder	som	arbetat	nära	den	brinnande	bilen.	…………………………………………..34	
Figur	5.10	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	jackan	från	
uppsättningen	skyddskläder	som	arbetat	längre	ifrån	den	brinnande	bilen.	………………………………..34	
Figur	5.11	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	byxorna	från	
uppsättningen	skyddskläder	som	arbetat	längre	ifrån	den	brinnande	bilen.	………………………………..35	
Figur	5.12	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	byxorna	från	
uppsättningen	skyddskläder	som	arbetat	nära	den	brinnande	bilen	och	som	sedan	har	tvättats.	...36	
Figur	A.1	GANTT-schemat	för	arbetet	som	togs	fram	vid	planering	av	arbetet.	...........................................	1	
Figur	E.1	Engångsskyddskläder	från	bearbetningsförsöket	analyserades	med	SEM	med	1000	
gångers	förstoring………………………………………………………………………………………………………………………...1	
Figur	E.2	Bröstfickan	på	jackan	från	brandstället	som	arbetat	nära	branden	analyserades	med	
SEM	med	1500	gångers	förstoring……………………………………………………………………………………………...…1	
Figur	E.3	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	900°C	med	Nomexkärna	analyserades	med	SEM.	
Figur	A	och	B	visar	två	olika	bilder	som	togs	vid	SEM-analysen	med	2000	gångers	förstoring………..1	
Figur	E.4	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	350°C	med	Nomexkärna	analyserades	med	SEM	
med	2000	gångers	förstoring………………………………………………………………………………………………………..2	
Figur	E.5	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	900°C	med	aluminiumkärna	analyserades	med	
SEM.	Figur	A	och	B	visar	två	olika	bilder	som	togs	vid	SEM-analysen	med	2000	gångers	förstoring.2	
FigurE.6	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	350°C	med	aluminiumkärna	analyserades	med	
SEM.	Figur	A	och	B	visar	två	olika	bilder	som	togs	vid	SEM-analysen	med	2000	gångers	förstoring.2	
Figur	E.7	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	900°C	utan	någon	kolfiberkompositbit	i	ugnen	
analyserades	med	SEM.	Figur	A	och	B	visar	två	olika	bilder	som	togs	vid	SEM-analysen	med	2000	
gångers	förstoring………………………………………………………………………………………………………………………...3	
Figur	E.8	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	350°C	utan	någon	kolfiberkompositbit	i	ugnen	
analyserades	med	SEM	med	2000	gångers	förstoring…………………………………………………………………….3	
	
	 	



	
	

viii	

Tabellförteckning	
Tabell	2.1	Kolfibers	diameter	beroende	av	temperatur.	Tiden	i	varje	temperatur	var	1h.	(5)………….8	
Tabell	2.2	Kolfibrers	diameter	beroende	av	tid	i	konstant	temperatur,	650°C.	(5)	.....................................	8	
Tabell	2.3	Strukturformler	på	organiska	föreningar	som	identifierats	i	vid	termisk	sönderdelning	
av	kolfiberkompositer	(15,	16,	40).	.................................................................................................................................	11	
Tabell	4.1	Provberedning	inför	GC-MS	av	kontaminerade	prover	från	förbränningsförsök	samt	
nollprov.	......................................................................................................................................................................................	22	
Tabell	4.2	Temperaturprogrammet	för	GC-MS.	........................................................................................................	22	
Tabell	4.3	De	temperaturer	och	kolfiberkompositer	som	användes	i	respektive	
förbränningsförsök.…………………………………………………………………………………………………………………….25	
Tabell	5.1	Erhållen	tabell	över	de	identifierade	analyterna	efter	GC-MS	på	ID-märkningsbot	från	
förbränningsförsöket	utan	någon	kolfiberkomposit	placerad	i	ugnen	när	temperaturen	var	900°C	
och	den	termiska	extraktionen	genomfördes	vid	50°C.	.........................................................................................	27	
Tabell	5.2	Likheter	och	skillnader	mellan	de	identifierade	föreningarna	efter	GC-MS	med	termisk	
extraktion	vid	50°C	respektive	150°C…………………………………………………………………………………………..28	
Tabell	5.3	Den	skala	som	har	använts	vid	bedömning	av	partikelkontaminering	på	skyddskläder..33	
Tabell	5.4	Kontaminering	av	partiklar	på	jackan	från	uppsättningen	som	arbetade	nära	den	
brinnande	bilen.	…………………………………………………………………………………………………………………………33	
Tabell	5.5	Kontaminering	av	partiklar	på	byxorna	från	uppsättningen	som	arbetade	nära	den	
brinnande	bilen.	…………………………………………………………………………………………………………………………34	
Tabell	5.6	Kontaminering	av	partiklar	på	jackan	från	uppsättningen	som	arbetade	längre	ifrån	den	
brinnande	bilen.	…………………………………………………………………………………………………………………………35	
Tabell	5.7	Kontaminering	av	partiklar	på	byxorna	från	uppsättningen	som	arbetade	längre	ifrån	
den	brinnande	bilen.	…………………………………………………………………………………………………………………..35	
Tabell	5.8	Kontaminering	av	partiklar	på	byxorna	från	uppsättningen	som	arbetade	nära	den	
brinnande	bilen	och	som	sedan	har	tvättats.	………………………………………………………………………………36	
Tabell	5.9	Sammanfattning	av	kontamineringen	av	partiklar	på	ID-bitarna	i	samma	tyg	som	
skyddskläderna	från	räddningstjänsten	i	Karlskrona.Referens	900°C	och	referens	350°C	är	
förbränningsfärsöken	utan	att	någon	kolfiberkomposit	placerades	i	ugnen.	.............................................	36	
Tabell	5.10	Sammanfattning	av	kontamineringen	av	partiklar	på	engångsskyddskläderna.	Referens	
900°C	och	referens	350°C	är	förbränningsförsöken	utan	att	någon	kolfiberkomposit	placerades	i	
ugnen.	Bearbetning	nära	och	bearbetning	längre	ifrån	är	engångsskyddskläderna	från	personen	
som	slipade	respektive	personen	som	hanterade	partikelmätningarna.	.......................................................	37	
Tabell	5.11	Sammanfattning	av	kontamineringen	av	partiklar	på	den	vita	labbrocken.	......................	37	
Tabell	5.12	Sammanfattning	av	kontamineringen	av	partiklar	på	den	blåa	labbrocken.	.....................	37	
Tabell	B.1	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	utan	
kolfiberkomposit	i	ugnen	vid	900°C.	……………………………………………………………………………………………..1	
Tabell	B.2	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	utan	
kolfiberkomposit	i	ugnen	vid	900°C.	..……………………………………………………………………………………………1	
Tabell	B.3	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	utan	
kolfiberkomposit	i	ugnen	vid	350°C.	……………………………………………………………………………………………..1	
Tabell	B.4	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	utan	
kolfiberkomposit	i	ugnen	vid	350°C.	……………………………………………………………………………………………..2	
Tabell	B.5	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	med	Nomexkärna	
i	ugnen	vid	900°C.	..……………………………………………………………………………………………………………………….2	
Tabell	B.6	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	med	Nomexkärna	i	
ugnen	vid	900°C.	…………………………………………………………………………………………………………………………..2	



	
	

ix	

Tabell	B.7	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	med	Nomexkärna	
i	ugnen	vid	350°C.	..……………………………………………………………………………………………………………………….2	
Tabell	B.8	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	med	Nomexkärna	i	
ugnen	vid	350°C.	..…………………………………………………………………………………………………………………………3	
Tabell	B.9	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	med	
aluminiumkärna	i	ugnen	vid	900°C.	…………………………………………………………………………………………..…3	
Tabell	B.10	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	med	
aluminiumkärna	i	ugnen	vid	900°C.	…………………………………………………………………………………………..…3	
Tabell	B.11	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	med	
aluminiumkärna	i	ugnen	vid	350°C.	…………………………………………………………………………………………..…3	
Tabell	B.12	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	med	
aluminiumkärna	i	ugnen	vid	350°C.	…………………………………………………………………………………………..…4	
Tabell	C.1	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	bearbetningsförsöket……………………..1	
Tabell	C.2	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	bearbetningsförsöket……………………...….1	
	

	 	



1	
	

1 Introduktion	
I	introduktionen	presenteras	en	bakgrund	till	varför	denna	studie	genomfördes,	vad	syftet	var,	
hur	studien	genomfördes	och	vad	resultaten	i	denna	studie	kan	medföra	till	samhället.		

1.1 Bakgrund	
Det	 lätta	 men	 samtidigt	 tåliga	 och	 starka	 materialet	 kolfiberkomposit,	 eller	 Carbon	 Fiber	
Reinforced	Polymer	(CFRP),	har	blivit	allt	vanligare	att	använda	istället	för	tyngre,	solida	material	
(1).	Det	används	till	exempel	när	vikten	på	flygplan	och	bilar	behöver	hållas	nere	för	att	minska	
på	bränsleåtgången	(2).	Kolfiberkompositen	är	uppbyggd	av	två	eller	fler	faser	som	är	fysikaliskt	
och	 kemiskt	 olika	 varandra	 och	 som	 tydligt	 går	 att	 urskilja	 från	 varandra	 (3).	 Vanligt	 är	 att	
kompositen	består	av	en	matrisfas	och	en	förstärkande	fas	(4).	Den	formbara	och	inte	så	hårda	
matrisen	kan	vara	gjord	av	polymerer,	exempelvis	epoxi.	Den	förstärkande	fasen	fungerar	som	
armering	i	matrisen	och	kan	bestå	av	fibrer,	exempelvis	kolfibrer.	

När	kolfiberkompositer	utsätts	för	höga	temperaturer	kan	kolfibrerna	sönderdelas	till	fibrer	av	
respirabel	 storlek	 (5),	 det	 vill	 säga	 fibrer	med	 en	diameter	mindre	 än	3µm	och	 en	 längd	över	
5µm	samt	ett	förhållande	mellan	längd	och	diameter	större	än	3	(6).	Respirabla	fibrer	kan	nå	så	
långt	ner	i	lungorna	som	till	alveolerna.	Väl	där	kan	kroppen	ha	svårt	att	ta	hand	om	dem	om	det	
är	längre	fibrer	än	vad	makrofagerna	kan	hantera	(7).	Om	inte	kroppen	kan	ta	hand	om	fibrerna	
kan	 de	 finnas	 kvar	 i	 lungorna	 och	 orsaka	 inflammationer.	 Dessa	 inflammationer	 kan	 bli	
långvariga	 och	 orsaka	 kroniska	 inflammationer	 eller	 till	 och	med	 lungcancer.	 Kolfibrerna	 kan	
även	 penetrera	 och	 irritera	 huden	 och	 ögonen	 vid	 exponering	 vilket	 kan	 leda	 till	 klåda	 och	
allergiska	 utslag	 (8).	 Vid	 mekanisk	 bearbetning	 kan	 sönderdelningsprodukter	 i	 form	 av	
hälsofarliga	luftburna	fiberfragment	(9)	och	partiklar	från	matrisen	bildas	(7).	De	kan	ge	upphov	
till	irritation	och	klåda	på	hud	och	i	ögon	vid	exponering	(8).		

Utöver	 att	 respirabla	 fibrerna	 i	 sig	 kan	 orsaka	 hälsofaror	 kan	 de	 transportera	med	 sig	 andra	
hälsofarliga	 ämnen	 in	 i	 kroppen	 (2).	 När	 kolfiberkompositerna	 utsätts	 för	 höga	 temperaturer	
kan	plastmatrisen	sönderdelas	till	gaser	och	flyktiga	föreningar.	Även	dessa	kan	ha	hälsofarliga	
effekter	vid	exponering.	

Människor	 som	 arbetar	 med	 kolfiberkompositer	 som	 utsätts	 för	 höga	 temperaturer	 kan	
exponeras	för	respirabla	fibrer	och	andra	hälsofarliga	ämnen.	Exempelvis	vid	en	krasch	eller	vid	
brand	i	ett	fordon	som	består	av	kolfiberkompositer	kan	arbetet	med	att	släcka	fordonet,	att	röja	
undan	det	eller	utreda	händelsen	göra	att	de	som	arbetar	exponeras	(8).	Arbetet	kan	innebära	
att	 brandmän,	 ambulanspersonal,	 poliser,	 saneringspersonal,	 civila	med	 flera	 är	 grupper	 som	
kan	exponeras	för	hälsofarliga	sönderdelningsprodukter	från	kolfiberkompositer.		

1.2 Syfte	med	studien	
Med	ovanstående	bakgrund	ska	följande	syfte	med	studien	uppnås.		

Syftet	 med	 denna	 studie	 är	 att	 studera	 kontamineringsgraden	 på	 skyddskläder	 efter	 att	 de	 har	
exponerats	för	kolfiberkompositer	som	antingen	har	brunnit	eller	mekaniskt	bearbetats.	Detta	för	
att	öka	förståelsen	i	hur	kontaminerade	de	skyddskläder	som	idag	används	vid	arbetet	blir.		
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1.3 Mål	med	studien	
För	att	uppnå	syftet	med	studien	besvarades	ett	antal	frågor.		

• Hur	mycket	 partiklar	 och	 fibrer	 har	 kontaminerat	 skyddskläderna	 efter	 exponering	 av	
kolfiberkompositer	under	förbränning	och	mekanisk	bearbetning?		

• Har	 skyddskläderna	 kontaminerats	 med	 partiklar	 och	 fibrer	 i	 respirabel	 storleks-
ordning?	

• Har	skyddskläderna	kontaminerats	med	hälsofarliga	gaser	eller	flyktiga	föreningar?		
• Avtar	 kontamineringen	 med	 avseende	 på	 avstånd	 från	 kolfiberkompositen	 vid	

förbränning	och	mekanisk	bearbetning?		
• Hur	rena	blir	de	kontaminerade	skyddskläderna	efter	tvättning?		

1.4 Avgränsningar	
För	 att	 studien	 skulle	 hinnas	 med	 under	 de	 20	 veckor	 som	 studien	 pågick	 gjordes	 vissa	
avgränsningar.		

• Två	material	 innehållande	kolfiberkomposit	har	använts	 till	 förbränningsförsöken	vara	
ett	 av	 dessa	 har	 använts	 till	 försöket	 av	 mekanisk	 bearbetning.	 Dessa	 var	
kolfiberkompositer	av	sandwichstruktur	med	aluminium-	respektive	Nomexkärna.	

• Två	temperaturer	studerades	i	förbränningsförsöken,	350°C	och	900°C.		
• Tre	olika	skyddskläder	har	studerats.	
• I	 resultaten	 från	 gaskromatografi	 (GC-MS)	 har	 inte	 alla	 identifierade	 föreningar	

studerats	för	kartläggning	av	varifrån	de	kommer	eller	huruvida	de	är	hälsofarliga.		
• Endast	utvalda	prov	studerades	i	svepelektronmikroskop	(SEM).		

1.5 Samhällelig	relevans	
Användandet	 av	 kolfiberkompositer	 har	 ökat	 de	 senaste	 åren	 och	 inte	 minst	 inom	
fordonssektorn	tack	vare	sina	egenskaper	att	de	är	ett	av	de	starkaste	konstruktionsmaterialen	i	
förhållande	till	sin	vikt	och	att	de	inte	bildar	korrosion	(1,	2).	Materialet	är	ganska	nytt	och	det	
finns	vissa	brister	 i	hur	kolfiberkompositer	kan	påverka	arbetsmiljön.	Exempel	på	detta	är	när	
ett	fordon	innehållande	kolfiberkomposit	kraschar	eller	brinner	-	hur	ser	arbetsmiljöriskerna	ut	
för	personalen	som	arbetar	med	detta?	Hur	kontamineras	skyddskläderna	de	bär?		

Tidigare	 studier	har	 redovisats	hur	kolfiberkompositer	 sönderfaller	 (5,	10-13)	och	vilka	gaser	
och	 flyktiga	 föreningar	 som	 bildas	 vid	 förbränning	 (14-16),	 men	 antalet	 studier	 på	 hur	 de	
skyddskläder	som	bärs	kontamineras	är	mycket	begränsad.	Denna	studie	avser	därför	att	svara	
på	 frågan	om	hur	skyddskläderna	kontamineras	vid	arbete	med	kolfiberkompositer	så	som	de	
kan	hanteras	 vid	 arbete	med	ett	 fordon	 innehållande	kolfiberkomposit	 som	har	kraschat	 eller	
brunnit.		

1.6 Process	
Studien	består	av	 fyra	delar.	Den	 första	delen	är	en	 litteraturstudie	där	bakgrundsinformation	
om	kolfibrer	och	kolfiberkompositers	materialtekniska	egenskaper	studerats.	I	litteraturstudien	
har	även	de	hälsorisker	som	kolfibrer	och	kolfiberkompositer	kan	medföra	studerats.	Den	andra	
delen	 är	 en	 förstudie	 där	 försök	 med	 förbränning	 och	 bearbetning	 av	 kolfiberkompositer	
genomförts	för	att	fastställa	en	plan	för	temperaturer	och	tider	till	de	försök	som	gjordes	i	den	
tredje	 delen,	 den	 experimentella	 studien.	 Inga	 resultat	 från	 förstudien	 presenteras.	 I	 den	
experimentella	 studien	 har	 förbrännings-	 och	 bearbetningsförsöken	 genomförts	 skarpt	 och	
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resultaten	har	presenterats	och	diskuterats.	I	den	experimentella	studien	ingår	även	studier	med	
mikroskopi,	 SEM	och	GC-MS.	 I	 den	 fjärde	delen	utvärderas	 resultaten	 från	den	experimentella	
studien.	

Resultatet	av	processen	och	en	processanalys	finns	i	bilaga	A	där	även	ett	GANTT-schema	över	
studien	finns	att	tillgå.	

1.7 Etisk	aspekt	
I	 själva	studien	 ingår	det	 inga	djurförsök	eller	andra	 försök	som	är	etiskt	 ifrågasatta.	Däremot	
finns	det	studier	som	är	refererade	i	denna	rapport	som	har	använt	djurförsök	för	att	genomföra	
studier	om	vilka	hälsoeffekter	kolfibrer	och	kolfiberkompositer	kan	ha.		

Det	 finns	delade	meningar	om	huruvida	djurförsök	ska	 få	användas	(17,	18).	Det	 finns	de	som	
tycker	att	det	är	ett	ont	måste	för	att	forskning	om	sjukdomar	ska	komma	framåt	utan	att	utsätta	
människor	 för	 försök.	Flera	 trycker	dock	på	att	djurförsöken	måste	ske	på	ett	 respektfullt	 sätt	
mot	djuren.		

Djurförsök	 får	 dock	 inte	 genomföras	 hur	 som	helst	 och	 för	 vad	 som	helst,	 det	 finns	 lagar	 och	
regler	för	att	reglera	användandet	av	djurförsök.	I	Sverige	är	det	djurskyddslagen	som	täcker	in	
när	 djurförsök	 får	 användas	 (19).	 Med	 djurförsök	menas	 enligt	 den	 svenska	 djurskyddslagen	
användning	 av	 djur	 vid	 exempelvis	 vetenskaplig	 forskning	 och	 sjukdomsdiagnostisering.	
Användning	 av	 djurförsök	 får	 endast	 ske	 om	 det	 inte	 går	 att	 använda	 någon	metod	 som	 inte	
innebär	användning	av	djur,	om	djuren	 inte	utsätts	 för	onödigt	 lidande	och	om	så	 få	djur	som	
möjligt	används.		
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2 Litteraturstudie		
I	litteraturstudien	har	bakgrundsinformation	om	kolfibrer	och	kolfiberkompositer	och	dess	
materialtekniska	egenskaper	samlats.	Även	studier	om	sönderdelning	av	kolfibrer	och	
kolfiberkompositer	har	tagits	upp	för	studie	av	de	hälsofarliga	effekter	kolfibrer	och	
kolfiberkompositer	kan	ge	upphov	till.		

2.1 Kompositer	
Kompositer	är	material	som	består	av	 två	eller	 flera	 faser	som	är	kemiskt	och	 fysikaliskt	olika	
varandra	(3,	4),	vilka	sedan	är	separerande	med	en	tydlig	gränsyta	(4).	Materialen	i	faserna	kan	
kombineras	på	så	sätt	att	kompositens	egenskaper	blir	unika	och	 framtagna	 för	att	passa	dess	
ändamål.	 Exempel	 på	 egenskaper	 kompositerna	 kan	 ha	 jämfört	 med	 vanligt	 förekommande	
strukturmaterial	är	högre	förhållande	mellan	styrka	och	dess	vikt	och	att	det	är	stelare	(3).	Det	
som	 utmärker	 en	 komposit	 mot	 att	 vara	 en	 blandning	 av	 två	 eller	 fler	 material	 är	 att	 det	
fortfarande	går	att	urskilja	var	och	ett	av	materialen,	vilket	det	nödvändigtvis	inte	går	att	göra	i	
en	blandning	(4).	Exempel	på	vanligt	förekommande	kompositer	är	asfalt,	armerad	cement	och	
bindväven	hos	däggdjur.	

De	olika	faserna	som	en	komposit	består	av	är	en	matrisfas	och	en	förstärkande	fas.	Matrisfasen	
är	 mer	 formbar,	 inte	 så	 hård	 och	 håller	 den	 stärkande	 fasen	 på	 plats.	 Matrisen	 har	 även	 en	
lastöverförande	 funktion	 så	 att	 exempelvis	 tryck	 som	 appliceras	 på	 kompositen	 blir	 jämt	
fördelat	 över	 kompositen.	 Den	 stärkande	 fasen	 är	 inbäddad	 i	 matrisen,	 fungerar	 som	 en	
armering	i	matrisfasen	och	är	både	hårdare	och	starkare	än	matrisen	(4).	

Kompositer	kan	delas	 in	 i	 olika	klasser	beroende	på	vilken	matris	och	vilken	 förstärkande	 fas	
som	används,	se	Figur	2.1.	De	klasser	som	kompositer	kan	delas	in	i	beroende	på	vilken	matris	
som	 används	 är	 keramisk	 matriskomposit	 (CMC),	 polymermatriskomposit	 (PMC)	 och	
metallmatriskompositer	 (MMC)	 där	 polymerklassen	 kan	 delas	 in	 i	 underklasser	 beroende	 på	
vilken	 typ	 av	 polymer	 det	 är	 (4).	 De	 klasser	 som	 kompositer	 kan	 delas	 in	 i	med	 avseende	 på	
vilken	 stärkande	 fas	 som	 används	 är	 fiberkompositer,	 partikelkompositer	 och	
laminatkompositer.	Dessa	faser	kan	sedan	delas	in	i	underklasser	med	avseende	på	om	fibern	är	
syntetisk	 eller	 naturlig	 varav	 de	 naturliga	 fiberkompositerna	 kan	 delas	 upp	 i	 ytterligare	 två	
klasser	 beroende	 på	 om	matrisen	 som	 används	 tillsammans	med	 dem	 är	 nedbrytbar	 eller	 ej.	
Vidare	 kan	 även	 de	 syntetiska	 fibrerna	 delas	 in	 i	 två	 klasser	 huruvida	 de	 är	 organiska	 eller	
oorganiska	(20).	

	

Figur	2.1	Ett	schema	över	de	klasser	som	kompositer	kan	delas	in	i	(4,	20).	
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2.1.1 Matriser	
Det	finns	olika	material	att	använda	som	matriser,	vilket	kan	ses	i	Figur	2.1,	men	vanligast	är	att	
använda	 polymerer	 som	 matrismaterial	 till	 syntetiska	 kompositer	 (4).	 Beroende	 på	
polymerernas	egenskaper	kan	de	användas	till	olika	ändamål.	Termoplaster	består	av	antingen	
linjära	 eller	 förgrenade	 kedjor	 och	 har	 starka	 intramolekylära	 bindningar	 men	 de	
intermolekylära	 bindningarna	 är	 svagare.	 Härdplastens	 struktur	 består	 istället	 av	 molekyler	
som	alla	är	kovalent	bundna	som	tvärbindningar	eller	i	ett	nätverk.	Vid	exponering	av	värme	och	
tryck	kan	termoplasters	 form	ändras	medan	härdplasterna	endast	kan	ändra	form	om	de	först	
sönderdelas	så	att	de	kovalenta	bindningarna	bryts.	Elastomerer	är	elastiska	polymerer	och	går	
ofta	 att	 översätta	med	gummi.	Dessa	polymerer	har	 egenskapen	 att	 vara	 viskoelastiska,	 vilket	
innebär	att	de	deformeras	både	elastiskt	och	visköst.	

Polymermatriser	i	sig	har	inte	de	mekaniska	egenskaperna	som	styrka	eller	slagmotstånd,	men	
vid	 tillsats	 av	 förstärkande	 fas,	 så	 som	 fibrer,	 fås	 dock	 goda	mekaniska	 egenskaper	 (4).	 Då	 är	
förhållandet	 mellan	 matris	 och	 stärkande	 material	 viktigt	 för	 att	 uppnå	 hög	 styrka	 och	
hållbarhet	på	kompositen.		

2.1.2 Förstärkande	fasen	
Eftersom	den	komposit	som	det	här	examensarbetet	handlar	om	har	fibrer	som	förstärkande	fas	
ligger	 fokus	på	att	beskriva	 fibrernas	roll	 i	kompositen.	De	övriga	klasserna	nämns	därför	 inte	
mer	än	väldigt	kort.	

Som	 kan	 ses	 i	 Figur	 2.1	 kan	 den	 stärkande	 fasen	 delas	 upp	 i	 tre	 klasser:	 fibrer,	 partiklar	 och	
laminat	(4).	Partiklarna	ligger	inte	i	någon	speciell	ordning	och	kan	ha	flertalet	olika	former	så	
som	sfäriska,	kubiska,	rektangulära	eller	oregelbundna.	Vad	som	är	gemensamt	för	partiklarna	
är	att	dess	dimensioner	är	ungefär	lika	långa	åt	alla	håll.	Laminaten	är	tvådimensionella	ark	eller	
paneler	som	är	lagda	på	varandra.	

2.1.2.1 Fibrer	i	kompositer	
Storleksordningen	 på	 fibrerna	 i	 kompositer	 bidrar	 till	 lite	 olika	 egenskaper	 hos	 kompositen.	
Fibrer	i	mikrostorlek	bidrar	till	att	kompositen	får	bättre	termisk	stabilitet	och	hårdhet	medan	
fibrer	 i	 nanostorlek	 förbättrar	 de	 fysikaliska	 och	 mekaniska	 egenskaperna	 (2).	 Kontinuerliga	
fibrer	tillsätts	för	att	förbättra	hårdheten	och	styrkan	och	kan	vara	tillsatta	i	olika	former.	De	kan	
vara	 införda	som	kontinuerliga,	 slumpmässiga	mattor	eller	 som	vävt	eller	 sytt	 tyg.	Men	det	är	
inte	bara	val	av	fibrer	och	storleksordning	på	fibrer	som	avgör	kompositens	egenskaper	utan	till	
exempel	 så	 spelar	 tillverkningen	 av	 kompositen	 (2)	 och	 mängden	 fibrer	 i	 förhållande	 till	
mängden	 matris	 också	 roll	 för	 fiberkompositens	 egenskaper	 (2,	 4,	 14,	 21).	 Exempelvis	 kan	
mängden	 fibrer	 i	 förhållande	 till	matris	 påverka	 de	mekaniska	 egenskaperna	 hos	 kompositen	
och	 dess	 termiska	 resistans(14).	 Vid	 tillverkningen	 är	 det	 viktigt	 att	 se	 till	 att	 det	 finns	
tillräckligt	 med	 bindningsmöjligheter	 mellan	 den	 stärkande	 fasen	 och	 matrisen	 och	 att	
bindningarna	mellan	 faserna	är	starka	 för	att	undvika	att	kompositen	spricker	när	den	utsätts	
för	tryck	eller	vikt	(4,	22).	

Syntetiskt	 tillverkade	 kompositer	 kan	 ha	 förstärkningar	 tillverkade	 av	 exempelvis	 kolfiber,	
glasfiber	 eller	 aramidfibrer	 beroende	 på	 användningsområde	 för	 kompositen	 (2,	 22).	 Kolfiber	
och	 glasfiber	 tillhör	 de	 oorganiska,	 syntetiska	 fibrerna	 medan	 aramidfiber	 är	 en	 organisk,	
syntetisk	 fiber	 (20).	 Generellt	 har	 användningen	 av	 fiberkompositer	 ökat	 (1)	 och	 de	 används	
inom	många	olika	områden	på	grund	av	dess	egenskap	att	anpassas	efter	målfunktionen	(2,	3)	
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och	dess	resistens	mot	korrosion	(2,	23,	24).	Kolfiberkompositer	används	mer	och	mer	idag	när	
starka	 men	 samtidigt	 lätta	 material	 behövs	 (24)	 och	 kan	 numera	 hittas	 i	 exempelvis	 både	
militära	flygplan	och	turistflygplan	(3,	25),	 i	bilar	(3,	26)	och	inom	det	marina	(3).	Då	används	
det	till	exempel	 för	att	hålla	nere	vikten	för	att	 få	 lägre	bränsleförbrukning	(2,	27,	28).	Sverige	
fick	dessutom	2017	 sin	 första	 cykelbro	byggd	av	kolfiberkompositer(29).	Kolfiber	 är	 en	 av	de	
starkaste	 fibrerna	 men	 är	 dock	 dyr	 att	 tillverka	 (30)	 medan	 glasfiber	 är	 ett	 billigare	 (5,	 31)	
förstärkningsmaterial	att	använda	i	kompositer.	Glasfiber	har	egenskaper	som	värmeisolerande	
och	elektriskt	isolerande	(31),	däremot	svagare	när	det	kommer	till	mekanisk	stabilitet(30).	Till	
skillnad	 från	 glasfibrer	 är	 kolfibrer	 elektriskt	 ledande	 (32).	 Tillverkningskostnaden	 för	
aramidfibrer	 ligger	 mellan	 kostnaden	 för	 kolfiber	 och	 glasfiber	 vilket	 även	 dess	 mekaniska	
egenskaper	gör	(30).	

Trots	 att	 det	 finns	 många	 fördelar	 med	 att	 använda	 fiberkompositer,	 vilka	 är	 nämnda	 i	
föregående	stycke,	så	finns	det	också	nackdelar	med	att	använda	fiberkompositer	som	innehåller	
kolfiber,	glasfiber	eller	aramidfiber.	Till	exempel	så	kan	de	nämligen	bli	ett	miljöproblem	då	de	
inte	 kan	 brytas	 ner	 av	 naturen	 (4),	 det	 kräver	mycket	 energi	 att	 tillverka	 dem	 (10)	 samt	 att	
tillverkningskostnaden	för	dem	är	hög	(30).	Men	en	av	de	största	nackdelarna	är	de	hälsorisker	
som	kompositerna	medför	(5).		

Det	 finns	 även	 naturliga	 fibrer,	 så	 som	 bambu	 och	 jute,	 och	 dessa	 har	 fördelen	 att	 vara	
nedbrytbara	och	de	är	lättillgängliga	(4).	Däremot	är	inbindningarna	mellan	hydrofoba	matriser	
och	naturliga	 fibrer	 svaga	då	de	naturliga	 fibrerna	är	hydrofila	vilket	kan	 leda	 till	 att	aggregat	
kan	bildas.	Men	med	olika	metoder	kan	inbindningen	öka	och	helt	nedbrytbara	kompositer	kan	
produceras.		

2.1.2.2 Kolfibrer	i	kolfiberkompositer		
Kolfibrer	är	polykristallina	och	består	av	långa	lager	av	grafit	som	är	ordnade	turbostratiskt	(7,	
33),	det	vill	säga	en	mer	oordnad	struktur	än	en	kristallstruktur	där	de	strukturella	 lagren	har	
hamnat	ur	sitt	mönster	och	befinner	sig	i	mer	oordning.	När	kolfibrerna	tillverkas	finns	det	ett	
par	vanligt	 förekommande	ursprungsmaterial	 så	 som	den	organiska	polymeren	polyakrylnitril	
(PAN),	 den	 cellulosabaserade	polymeren	 rayon	och	det	 tjärliknande	materialet	 pitch	 (akridin)	
(7,	24,	33).	Strukturformlerna	för	PAN,	rayon	och	pitch	kan	ses	i	Figur	2.2.		

	

	

	

	

	

Figur	2.2	Strukturformler	för	tre	vanligt	förekommande	ursprungsmaterial	vid	tillverkning	av	kolfibrer.	Figur	A	
strukturformlen	för	polyakrylnitril	(PAN),	B	strukturformeln	för	rayon	och	C	strukturformeln	för	det	tjärliknande	
materialet	pitch	(akridin).	

När	 kolfibrer	 tillverkas	 med	 PAN	 som	 utgångsmaterial	 börjar	 processen	 med	 att	 polymeren	
sträcks	axiellt	och	sedan	oxideras	i	luft	i	ca	200°C	(7,	33).	Detta	gör	att	PAN-kedjorna	omvandlas	
till	strukturer	som	kommer	tåla	de	höga	temperaturerna	i	kommande	tillverkningssteg	utan	att	
sönderdelas.	 Under	 detta	 oxideringssteg	 stabiliseras	 PAN-kedjorna	 så	 att	 kolatomerna	 är	

A	 C	B	
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ordnade	i	ett	hexagonalt	mönster	i	en	kedja	och	får	ett	steg-liknande	utseende.	I	nästa	steg	bildas	
själva	 kolfibrerna	 genom	 att	 de	 steg-liknande	 strukturerna	 värms	 till	 1000-2000°C	 i	
kvävgasmiljö.	Under	upphettningen	ökar	kolhalten	och	för	att	kallas	kolfiber	ska	kolhalten	vara	
minst	92%.	

I	 det	 sista	 steget,	 grafitiseringen,	 höjs	 temperaturen	 till	 2000-3000°C	 för	 att	 höja	 graden	 av	
ordning	 som	 lagren	 befinner	 sig	 i.	 Ju	 högre	 temperatur	 som	 används	 vid	 tillverkningen	 av	
kolfiberkompositer,	 desto	 mer	 ökar	 graden	 av	 grafitisering	 samtidigt	 som	 kristallinitet	 också	
ökar(7).	Den	ökande	graden	av	kristallinitet	innebär	ökad	ordning	bland	kollagerna,	vilket	leder	
till	ökad	densitet.	

2.1.2.3 Amorfa	eller	kristallina	kolfibrer	
Fibrer	kan	vara	 amorfa,	 glasartade,	 eller	 kristallina	 (7)	och	det	har	 gjorts	 studier	på	huruvida	
kolfibrer	 ska	 klassas	 som	 kritallina	 fibrer	 eller	 inte,	 till	 exempel	 utredningen	 gjord	 av	
Reinholdsson	(7).	Asbest	är	ett	exempel	på	en	kristallin	fiber	som	har	flera	hälsofarliga	effekter	
på	människor	vid	 exponering	och	på	grund	av	hälsoeffekterna	är	det	 av	 intresse	 att	 kartlägga	
kolfibrers	kristallinitet	för	att	bedöma	riskerna	med	dem.	Trots	att	det	har	gjorts	ett	par	studier	
för	att	bestämma	huruvida	kolfibrer	är	kristallina	eller	amorfa	så	finns	det	inte	tillräckligt	med	
kunskap	inom	det	området.	Därför	tas	samma	säkerhetsåtgärder	för	kolfibrer	som	tas	för	asbest	
idag.	

Slutsatserna	i	utredningen	skriven	av	Reinholdsson	talar	om	att	graden	av	kristallinitet	påverkar	
omfattningen	av	respirabla	 fibrer	vid	sönderdelning	(7).	Mekanisk	bearbetning	av	de	kolfibrer	
som	normalt	används	i	Sverige	ger	fiberfragment	där	den	ursprungliga	fiberdiametern	bibehålls,	
det	vill	säga	att	respirabla	fibrer	inte	bildas.		

Det	finns	även	en	studie	där	kolfibrer	utsattes	för	hög	värme	under	en	längre	tid,	850°C	under	
4,5	h,	och	kolfibrerna	förlorade	mycket	av	sin	kristallinitet	och	avfallet	från	försöket	innehöll	till	
stor	del	amorfa	kolpartiklar	(9).	

2.1.3 Sandwichstrukturer	
Förutom	att	 användandet	av	 själva	kolfiberkompositerna	ökar,	 så	ökar	 samtidigt	 användandet	
av	dem	i	så	kallade	sandwichstruktur	(34,	35).	Sandwichstrukturen	består	av	en	tjock	kärna	som	
är	 lätt	 och	 kan	 till	 exempel	 vara	 ett	 skum	 eller	 vara	 i	 samma	 struktur	 som	 en	 bikaka.	 Själva	
materialet	som	kärnan	består	av	kan	vara	metaller,	så	som	aluminium	(34,	35)	eller	Nomex	(35).	
Utanpå	 kärnmaterialet	 finns	 ett	 tunt	 lager	 av	 en	 stark	 och	 tålig	 panel	 bestående	 av	
komposit(34).	 Mellan	 kompositpanelen	 och	 kärnmaterialet	 kan	 det	 finnas	 ett	 lager	 av	
bindemedel	 som	 håller	 ihop	 materialen,	 vilket	 finns	 illustrerat	 i	 Figur	 2.3.	 Uppbyggnaden	 av	
sandwichstrukturen	gör	att	exempelvis	krafter	och	tryck	som	appliceras	på	strukturen	blir	jämt	
fördelade	och	 trots	den	 lätta	och	porösa	kärnan	klarar	sandwichstrukturen	av	ungefär	samma	
höga	tryck	som	ett	fast	material.	Dessutom	får	strukturen	en	bra	balans	mellan	stelhet	och	lätt	
vikt	tack	vare	dess	uppbyggnad	(35).	

	

Figur	2.3	En	sandwichstruktur	med	kärnmaterial	omgivet	av	kompositpanel	och	ett	bindemedel	som	håller	ihop	dessa.	
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2.1.4 Sönderdelning	av	kolfiberkompositer		
Förutom	 att	 kolfiberkompositer	 kan	 generera	 respirabla	 fibrer	 från	 sönderdelning	 vid	 hög	
värme	har	en	studie	där	CFRP-kablar	utsatts	 för	dragtester	visat	att	kolfibrerna	sönderdelades	
till	 respirabla	 fibrer	 när	 kabeln	 hade	 brustit(36).	 Även	 mekanisk	 bearbetning	 har	 visat	 att	
kolfiberkompositer	kan	sönderdelas	till	respirabla	fibrer	(9),	vilket	tas	upp	i	avsnitt	2.1.4.2.		

Resultaten	av	studier	där	kolfiberkompositer	har	bearbetats	på	olika	sätt	har	visat	att	det	 inte	
bara	 är	 kolfibrer	 som	 kan	 sönderdelas	 till	 respirabla	 fibrer	 utan	 även	 den	 omringande	
plastmatrisen	 kan	 ge	 upphov	 till	 partiklar	 i	 respirabla	 storlekar(7).	 Studier	 gjorda	 på	
bearbetning	av	kolfibrer	behöver	således	inte	bara	generera	respirabla	fibrer	av	kolfiber	utan	de	
respirabla	fibrerna	kan	bestå	av	olika	ämnen	och	material.	

2.1.4.1 Termisk	sönderdelning		
Den	 sammansatta	 kolfiberkompositen	 består	 av	 lager	 med	 kolfibrer	 och	 matris,	 exempelvis	
polymeren	epoxi,	i	olika	vinklar	i	förhållande	till	varandra(28).	När	kolfiberkompositerna	utsätts	
för	 höga	 temperaturer	 kommer	 de	 börja	 sönderdelas	 och	 vid	 så	 höga	 temperaturer	 att	
kompositen	inte	längre	kan	hålla	ihop	de	olika	faserna	och	skiktas	går	förändringen	att	se	med	
blotta	ögat.	I	början	sker	dock	endast	kemiska	förändringar	i	matrisen	så	då	kan	det	vara	svårt	
att	se	när	degraderingen	av	kompositen	startar.	I	temperaturintervallet	260-300°C	börjar	CFRP	
att	degradera	och	det	är	när	 temperaturerna	stiger	över	300°C	som	degraderingen	blir	 synlig.	
Matrisen	 sönderfaller	 alltså	 vid	 lägre	 temperatur	 än	kolfibrerna,	 så	 vid	 låga	 temperaturer	kan	
matrisen	ha	sönderfallit	utan	att	kolfibrerna	har	hunnit	börja	sönderdelas	(11).		

Det	 finns	 flera	 studier	 som	 visar	 att	 kolfibrernas	 diameter	 minskar	 vid	 exponering	 för	 höga	
temperaturer	 (10-12).	 I	 studien	 gjord	 av	 Jiang	 et	 al.	 utsattes	 kolfiberkompositer	 för	
temperaturerna	 400-600°C	 och	 det	 gick	 att	 mäta	 minskningar	 av	 kolfibrernas	 längd	 och	
diameter	efter	de	höga	temperaturerna	(11).	Det	noterades	att	kolfibrernas	diameter	minskade	
med	0,5-1,1	µm	efter	uppvärmningen.	I	studien	gjord	av	Feih	och	Mouritz	visas	att	hur	mycket	
kolfibrernas	diameter	minskar	beror	på	vilken	temperatur	kolfibrerna	utsätts	för	och	hur	länge	
de	utsätts	för	värmen	(12).	Hur	kolfibrernas	diameter	beror	temperaturen	de	utsätts	för	kan	ses	
i	Tabell	2.1	och	hur	diametern	beror	på	hur	 länge	kolfibrerna	utsätts	 för	värmen	(5)	kan	ses	 i	
Tabell	 2.2.	 Att	 diametern	 minskar	 beror	 på	 att	 vid	 utsättning	 för	 höga	 temperaturer	 kan	
kolfibrerna	delas	längs	med	fiberns	axel	och	bilda	tunnare	fibrer	som	kan	vara	hälsofarliga	(24).	

Tabell	2.1	Kolfibrers	diameter	beroende	av	temperatur.	Tiden	i	varje	temperatur	var	1h.	(5)	
Temperatur	(°C)	 600	 650	 700	 750	
Medeldiameter	på	fibrerna	(µm)	 6,5	 5,6	 4,3	 1	
	

Tabell	2.2	Kolfibrers	diameter	beroende	av	tid	i	konstant	temperatur,	650°C.	(5)	
Tid	(min)	 0	 15	 60	 120	 180	
Medeldiameter	på	fibrerna	(µm)	 7	 6,1	 5,6	 3,5	 0,9	
	

Som	 kan	 ses	 i	 Tabell	 2.1	 och	 Tabell	 2.2	 leder	 sönderdelningen	 av	 kolfibrerna	 under	 höga	
temperaturer	och	vid	höga	temperaturer	under	en	längre	tid	att	fibrernas	diameter	hamnar	på	
värden	 som	 gör	 dem	 till	 respirabla	 fibrer.	 Respirabla	 fibrer	 är	 de	 fibrer	 som	har	 en	 diameter	
under	3µm,	en	 längd	över	5µm	och	har	 förhållandet	 längd:diameter	större	eller	 lika	med	3	(7,	
11,	37).		
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Även	 studien	 gjord	 av	 Eibl	 visar	 att	 kolfibrernas	 diameter	 minskar	 vid	 utsättning	 för	 höga	
temperaturer	 (11).	 Resultatet	 av	 studien	 visar	 att	 ju	 snabbare	 temperaturen	 ökar,	 desto	mer	
sönderfaller	 kolfibrerna.	 Samma	 studie	 visar	 också	 att	 syrenivån	 påverkar	 sönderfallet	 av	
kolfibrerna	 (11),	 vilket	 även	en	 studie	av	Hertzberg	visar	 (23).	Vid	högre	 syrekoncentrationer	
sönderfaller	kolfibrerna	vid	 lägre	 temperatur	 (11).	 I	 en	syrekoncentration	på	21%	 i	 luft	 ligger	
inflexionspunkten	på	652°C	jämfört	med	784°C	i	en	syrekoncentration	på	4%	och	96%	kvävgas.	
Hur	stor	yta	som	syret	kommer	åt	påverkar	också	temperaturen	för	kolfibrernas	sönderfall.	Är	
den	 specifika	 ytan	 som	 syret	 kan	 komma	 åt	 stor	 så	 sänks	 temperaturen	 när	 kolfibern	 börjar	
sönderdelas.	

Hertzberg	 har	 även	 utfört	 en	 studie	 tillsammans	 med	 Blomqvist	 för	 att	 se	 om	 termisk	
sönderdelningen	 av	 kolfiberkomposit	 kan	 leda	 till	 att	 fibrer	 med	 liknande	 egenskaper	 som	
asbestfibrer	 bildas	 (13).	 Kolfiberkompositen	 utsattes	 för	 700°C	 och	 fibrer	 samlades	 upp	 i	 ett	
filter	för	att	studeras	med	SEM.	I	SEM:et	kunde	fibrernas	storlek	bestämmas	till	att	främst	vara	
0.1-1µm.	 Hertzberg	 och	 Blomqvist	 vill	 dock	 påminna	 om	 att	 detta	 resultat	 kom	 från	 ett	 enda	
försök	men	 att	 det	 indikerar	 att	 kolfiberkompositer	 kan	 sönderdelas	 till	 fibrer	 med	 liknande	
egenskaper	som	asbestfibrer	vid	rätta	förhållanden.	

En	av	teorierna	till	varför	kolfibrer	kan	sönderdelas	längs	med	fibers	axel	beror	på	den	tidigare	
nämnda	 steg-strukturen	 som	 kolfibrerna	 har	 (24).	 Steg-strukturerna	 ligger	 parallellt	 med	
varandra	längs	fiberns	axel	och	kan	skalas	av	och	därmed	minska	kolfiberns	diameter.		

2.1.4.2 Mekanisk	sönderdelning		
Inte	bara	direkt	utsättning	 för	värme	gör	att	kolfiberkompositerna	sönderdelas	utan	den	höga	
värmen	 som	 bildas	 vid	mekanisk	 bearbetning,	 till	 exempel	 vid	 borrning	 i	 kolfiberkompositer,	
kan	 få	 kolfiberkompositerna	 att	 sönderdelas	 (38).	Vid	högre	 temperaturer	 som	bildas	 vid	den	
mekaniska	 bearbetningen	 sönderdelas	 kolfibrerna	 lättare.	 Sönderdelningen	 kan	 ske	 längs	
fibrernas	egen	axel	så	att	de	blir	tunnare	eller	så	kan	fibrerna	sönderdelas	så	att	de	blir	kortare	
(39).	 I	 fallet	 när	 de	 sönderdelas	 längs	 den	 egna	 axeln	 och	 blir	 tunnare	 kan	 de	 orsaka	
hälsoproblem	om	de	blir	så	tunna	att	de	kan	andas	in	till	de	nedre	delarna	av	lungorna.	När	de	
sönderdelas	så	att	fibrerna	blir	kortare	kan	de	ha	samma	diameter	som	de	ursprungliga	fibrerna	
och	eftersom	diametern	på	kolfibrer	i	kompositer	vanligtvis	är	5-10	µm	är	de	inte	respirabla	och	
utgör	inte	samma	grad	av	hälsofara.	I	båda	fallen	när	fibrerna	sönderdelas	längs	sin	egen	axel	så	
att	 tunnare	 fibrer	 uppstår	 och	 när	 den	 ursprungliga	 diametern	 på	 fibrerna	 kvarstår	 kan	 det	
bildas	 partiklar	 som	 är	 skarpa	 och	 vassa	 (9),	 vilka	 kan	 vara	 hälsofarliga	 oavsett	 om	 de	 är	
respirabla	eller	inte	(23).	

I	 en	 studie	 gjord	 av	 Mazumder	 et	 al.	 har	 kolfiberkompositer	 och	 rena	 kolfibrer	 sönderdelats	
mekaniskt	 på	 två	 olika	 sätt	 och	 storleken	 på	 de	 genererade	 partiklarna	 har	 studerats	 (9).	
Kolfiberkompositerna	 och	 kolfibrerna	 sönderdelades	 genom	 att	 kapas	 till	 mindre	 fibrer	 och	
malning	 varefter	de	 erhållna	partiklarna	och	 fibrerna	 studerades	med	SEM	och	Single-Particle	
Aerodynamic	Relaxation	Time	(SPART).	Både	de	bearbetade	rena	kolfibrerna	och	den	bearbetade	
kolfiberkompositen	 gav	 upphov	 till	 fibrer	 med	 varierande	 diameter	 varav	 fibrer	 i	 respirabel	
storlek	 fanns.	 Det	 genererades	 fler	 fibrer	med	 diameter	 <	 3µm	 från	 de	 rena	 kolfibrerna	 som	
bearbetats	än	från	kolfiberkompositen.		

I	 motsats	 finns	 det	 även	 studier	 som	 säger	 att	 respirabla	 fibrer	 inte	 bildas	 vid	 mekanisk	
bearbetning	 av	 kolfibrer	 när	 höga	 temperaturer	 inte	 uppnås	 (7,	 24).	 Det	 kan	 bildas	
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fiberfragment	 men	 med	 samma	 diameter	 som	 ursprungsdiametern	 på	 kolfibrerna.	 Som	
Reinholdsson	 tar	 upp	 i	 sin	 rapport	 beror	 sönderdelningen	 vid	 mekanisk	 bearbetning	 på	 om	
kolfibrerna	 är	 kristallina	 eller	 amorfa	 (7).	 Kolfibrer	 med	 hög	 kristallinitet	 sönderdelas	 till	
tunnare	 fibrer	 än	 kolfibrer	 med	 hög	 grad	 av	 amorficitet	 som	 har	 kvar	 den	 ursprungliga	
fiberdiametern	efter	sönderdelning.		

2.1.5 Flyktiga	föreningar	och	gaser	som	bildas	vid	upphettning	av	kolfibrer		
Förbränning	 av	 kolfiberkompositer	 gör	 inte	 bara	 att	 kolfiberkompositerna	 sönderdelas	 utan	
förbränningen	 kan	 även	 leda	 till	 att	 växthusgaser	 och	 andra	 hälsofarliga	 gaser	 bildas	 och	
kommer	ut	i	luften	(10).	I	en	rapport	från	Federal	Aviation	Administration	har	bland	annat	vilka	
flyktiga	 föreningar	 som	 bildas	 vid	 termiska	 sönderdelningen	 av	 kolfiberkompositer	 studerats	
(40).	 Kolfiberkompositen	 utsattes	 för	 olika	 temperaturer,	 100-600°C,	 för	 att	 studera	 dess	
sönderdelning.	De	gaser	som	bildades	under	sönderdelningen	i	 försöken	analyserades	därefter	
med	 pyrolys-GC-MS.	 De	 detekterade	 ämnena	 i	 MS-spektra	 jämfördes	 med	 ett	 bibliotek	 av	
masspektra	på	föreningar	och	några	av	de	föreslagna	föreningarna	var	1-propanol,	2-propenal,	
bensen,	 etansyra,	 2-okten,	 fenol,	 N,4-dimetylbensenamin,	 kinolin,	 och	 N-metylanilin.	
Strukturformlerna	på	föreningarna	kan	ses	i	Tabell	2.3.		

Lipsomb	 et	 al.	 har	 gjort	 en	 studie	 för	 vilka	 partiklar	 och	 gaser	 som	 bildas	 när	 ett	
kolfiberkompositmaterial	som	används	till	delar	av	ett	flygplan	hettades	upp	till	650-880°C	(15).	
Materialet	bestod	av	kolfibrer	och	en	matris	av	bismalimid.	GC-MS	användes	för	att	analysera	de	
partiklar	 som	 bildade	 ett	 sot	 vid	 upphettningen	 samt	 ångan	 som	 också	 bildades	 vid	
upphettningen.	 I	 sotanalysen	 hittades	 bland	 annat	 kinolin,	 anilin,	 fenol,	 2-metoxietoxibensen,	
difenyleter	och	dibensofuran	bland	de	föreningar	som	det	fanns	mest	av	i	provet.	I	ånganalysen	
hittades	igen	fenol	och	anilin	bland	de	föreningar	som	det	fanns	mest	av	tillsammans	med	bland	
annat	metylfenol,	difenyleter	och	kinolin.	Totalt	identifierades	90	föreningar	i	analysen	av	sotet	
och	ångan.	Dessa	föreningar	kan	ta	sig	ner	till	alveolerna	i	 lungorna	med	hjälp	av	partiklar	och	
fibrer	 i	 respirabel	 storlek.	 Lipsomb	 et	 al.	 nämner	 i	 diskussionen	 om	 resultatet	 att	 det	 under	
upphettningen	 kan	 ha	 skett	 sönderdelning	 av	 matrismaterialet	 så	 att	 det	 har	 bildats	 fria	
radikaler	 som	 har	 reagerat	 och	 bildat	 molekyler	 bestående	 av	 komponenter	 från	 matrisen	
tillsammans	med	 kol-	 och	 väteföreningar.	 Strukturformlerna	 på	 föreningarna	 kan	 ses	 i	 Tabell	
2.3.		

I	 en	 studie	 gjord	 av	 Dao	 et	 al.	 har	 de	 gaser	 som	 bildas	 vid	 upphettning	 och	 förbränning	 av	
kolfiberkomposit	med	en	epoximatris	studerats	(14).	Mätningen	av	vilka	gaser	som	bildades	och	
i	vilken	mängd	de	bildades	mättes	med	två	olika	metoder,	en	mätare	som	mätte	halten	av	NO,	
SO2,	 O2,	 CO	 och	 CO2	 och	 en	 Fourier	 transform	 infrared	 (FTIR)	 spektrometer	 som	 förutom	 de	
tidigare	nämnda	 föreningarna	även	mätte	halten	av	NO2,	N2O,	NH3,	HCN,	CH4,	C2H2,	C2H4,	C2H6,	
C3H6,	C3H8	och	H2O.	Resultatet	blev	 att	det	 främst	 var	NO,	CO,	CO2,	H2O,	HCN,	CH4	och	O2	 som	
bildades	under	testet.	Under	testet	var	det	två	kolfiberkompositer	med	olika	halter	av	kolfibrer	
som	förbrändes.	Det	blev	en	ökning	av	gaserna	CO,	CO2	och	H2O	när	halten	kolfiber	var	59	vol%	
jämfört	med	56	vol%.	

I	ytterligare	en	studie	angående	vilka	gaser	och	flyktiga	föreningar	som	bildas	vid	förbränning	av	
kolfiberkompositer	 har	 ett	 par	 av	 de	 tidigare	 nämnda	 föreningarna	 hittats	 (16).	 Försöken	
gjordes	med	Differential	Thermal	Analysis-Thermogravimetry-Mass	Spectrometry	(DTA-TG-MS),	i	
både	syre	och	i	argon.	Under	förbränning	i	argon	identifierades	bland	annat	följande	gaser:	etyn,	
etylen,	 etan,	 propylen,	 koldioxid,	 bensen,	 toluen,	 fenol	 och	 bifenyl.	 Under	 förbränning	 i	 syre	
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identifierades	bland	annat	följande	gaser:	väte,	etyn,	etylen,	etan,	koldioxid,	bensen	och	toluen.	
Det	identifierades	fler	gaser	i	försöket	med	förbränning	av	kolfiberkompositer	i	argon	än	i	syre.	
Strukturformlerna	på	föreningarna	kan	ses	i	Tabell	2.3.		

Tabell	2.3	Strukturformler	på	organiska	föreningar	som	identifierats	i	vid	termisk	sönderdelning	av	kolfiberkompositer	
(15,	16,	40).	
Identifierade	
föreningars	namn	

Strukturformel	för	
identifierade	
föreningar	

Identifierade	
föreningars	namn	

Strukturformel	för	
identifierade	
föreningar	

Anilin	

	

Etyn	

	

N-metylanilin	

	

Difenyleter		

	
N,4-
dimetylbensenamin	

	

Fenol	

	

Bensen	

	

Metylfenol		

	
2-metoxietoxibensen	

	

Kinolin	

	
Dibensofuran		

	

2-okten	

	

Bifenyl	

	

1-propanol	

	

Etan	

	

2-propenal	

	
Etansyra	

	

Propylen	

	

Etylen		

	

Toluen	
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2.2 Toxikologi		
När	kolfibrer	är	inbäddade	i	en	matris	och	inte	har	utsatts	för	höga	temperaturer	som	gör	att	de	
sönderfaller	 utgör	 inte	 kolfibrerna	 någon	 direkt	 hälsofara	 eftersom	 diametern	 på	 fibrerna	
vanligtvis	är	större	än	6µm	och	därmed	inte	andas	ner	i	lungorna	(23).	Det	är	när	kolfibrerna	har	
nått	de	så	små	storlekarna	att	de	är	inandningsbara	som	det	finns	teorier	om	att	de	skulle	kunna	
påverka	 hälsan	 på	 samma	 sätt	 som	 asbestfibrer,	 exempelvis	 vid	 brand	 i	 kolfibrer	 så	 att	 de	
inandningsbara	 fibrerna	 hamnar	 i	 röken.	 Om	 de	 inandade	 fibrerna	 inte	 kan	 tas	 om	 hand	 om	
finns	det	risk	att	de	kan	leda	till	irritationer,	inflammationer	och	även	cancer	i	lungorna	(7,	23).	
Utöver	 andningsrelaterade	 hälsorisker	 kan	 kolfibrer	 orsaka	 irritation	 och	 inflammation	 vid	
penetrering	 av	huden.	 Fibrerna	kan	dessutom	bära	med	 sig	 andra	hälsofarliga	partiklar	då	de	
exponeras	 för	 kroppen.	Dessa	 hälsorisker	 kan	 exempelvis	 uppkomma	 vid	 brand	 av	 produkter	
som	innehåller	kolfiberkompositer,	så	som	flygplan,	bilar	eller	fartyg,	och	kan	utgöra	en	fara	för	
de	som	arbetar	med	att	släcka	branden,	utreda	branden	på	plats	och	de	som	städar	upp	platsen	
efter	branden	(8).	

Det	är	både	de	hälsorisker	vid	inandning	och	exponering	på	huden	av	kolfibrer	som	kommer	att	
tas	upp	i	detta	avsnitt.	

2.2.1 Toxikologiska	effekters	uppkomst		
För	 att	 toxikologiska	 effekter	 ska	 uppstå	 krävs	 först	 exponering	 av	 det	 toxikologiska	 ämnet,	
något	 som	 är	 viktigt	 att	 tänka	 på	 när	 de	 toxikologiska	 effekterna	 tas	 i	 beaktning	 (41).	
Exponeringen	 kan	 ske	 via	 huden	 eller	 kroppens	 slemhinnor,	 till	 exempel	 slemhinnorna	 i	
lungorna.	 Utöver	 exponeringen	 är	 ämnets	 biologiska	 tillgänglighet	 viktigt	 för	 de	 toxikologiska	
effekterna	 (7,	 41),	 det	 vill	 säga	 att	 ämnet	 kan	 ta	 sig	 igenom	minst	 någon	 av	 barriärerna	 som	
avgränsar	kroppen	från	omvärlden.	Är	inte	ämnet	biologiskt	tillgängligt	kan	det	inte	ge	upphov	
till	toxiska	effekter	även	om	exponering	sker.	Ämnets	kemiska	och	fysikaliska	egenskaper	spelar	
också	roll	för	hur	de	toxikologiska	effekterna	kommer	att	utspela	sig.	Ett	exempel	på	det	är	hur	
nedbrytbart	ämnet	i	 fråga	är,	om	ämnet	är	fibrer	som	motstår	nedbrytning	mycket	väl	kan	det	
leda	till	kronisk	lunginflammation,	fibros	och	i	värsta	fall	utvecklas	detta	till	lungcancer	(7,	24).	
Rör	det	sig	om	respirabla	 fibrer	som	är	 längre	än	8µm	och	som	kan	stå	emot	nedbrytning	bra	
anses	de	ha	hög	toxicitet	(7).	

2.2.2 Exponering	av	fibrer	via	lungorna		
Trots	att	det	i	lungorna	i	första	hand	är	gasformiga	ämnen	som	absorberas	kan	partiklar	också	
tas	upp	(41).	Fibrer	som	kan	andas	in	kan	delas	upp	i	två	gruppen,	respirabla	och	thorakala	(7).	
De	respirabla	fibrerna	är	som	känt	längre	än	5µm	och	har	en	diameter	på	mindre	än	3µm.	Dessa	
är	så	små	att	de	kan	nå	hela	vägen	ner	till	alveolerna	i	lungorna.	Thorakala	fibrer	är	något	större	
och	har	en	medeldiameter	på	10µm	och	fastnar	i	slemhinnorna	i	de	övre	luftvägarna	(7,	42).	Det	
finns	dock	mindre	grupper	av	fibrer	med	mindre	diameter	bland	de	thorakala	fibrerna	som	kan	
passera	 struphuvudet	 och	 komma	 lite	 längre	 ner	 i	 lungorna.	 Där	 sedimenterar	 det	 mesta	 av	
partiklarna	 och	 det	 är	 de	 partiklar	 som	 är	 ännu	 mindre	 som	 tar	 sig	 förbi	 den	 här	 delen	 av	
lungorna	och	når	ner	 till	 alveolerna.	De	mindre	partiklarna	 som	hamnar	 i	de	övre	 luftvägarna	
och	 i	bronkerna	kan	transporteras	ut	ur	 lungorna	med	ciliehissen,	vilket	är	en	kombination	av	
slembildande	celler	och	celler	som	med	hjälp	av	cilier	kan	 transportera	slemmet	 i	en	bestämd	
riktning.	 Ciliehissen	 når	 inte	 ner	 till	 alveolerna	 så	 de	 partiklar	 som	 kommer	 så	 långt	 ner	 i	
lungorna	 hanteras	 på	 andra	 sätt	 utav	 kroppen.	 De	 sätt	 som	 kroppen	 kan	 ta	 hand	 om	 de	
partiklarna	är	(42):	
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• Partiklarna	kan	lösas	upp	och	då	tas	upp	av	blodet.	
• Med	 hjälp	 av	 den	 film	 som	 täcker	 alveolerna	 kan	 partiklarna	 transporteras	 till	

bronkträdet.	
• Partiklarna	kan	bli	omhändertagna	av	makrofager.	

Även	 om	 partiklarna	 blir	 omhändertagna	 av	 kroppen	 kan	 de	 hinna	 orsaka	 irritation	 och	
inflammationer	(42).	Storleken	på	partiklarna	som	kroppen	kan	ta	hand	om	begränsas	till	viss	
del	av	makrofagernas	förmåga	att	fagocytera	(7).	Det	är	lättast	med	partiklar	som	är	mindre	än	
5µm	och	över	10µm	ökar	svårigheten	för	fagocytosen.	Är	partiklarna	längre	än	15µm	börjar	det	
bli	riktigt	svårt	för	makrofagerna	och	dessa	partiklar	kan	stanna	kvar	i	lungorna	en	längre	tid	så	
vida	de	inte	bryts	på	längden	och	blir	kortare	så	att	makrofagerna	kan	ta	hand	om	dem.	

Utöver	 att	 själva	 partiklarna	 och	 fibrerna	 i	 sig	 kan	 vara	 hälsofarliga	 och	 orsaka	 flertalet	 olika	
problem	så	kan	de	vara	bärare	av	andra	hälsofarliga	eller	 till	och	med	cancerogena	ämnen	(7,	
23).	

2.2.3 Exponering	av	fibrer	via	hud	
Vid	exponering	av	fibrer	på	huden	kan	irritation	och	klåda	uppstå	på	grund	av	de	vassa	fibrerna	
(7,	8).	Det	är	främst	fibrer	som	är	större	än	5µm	i	diameter	som	påverkar	huden	och	ju	styvare	
fibrerna	är	desto	större	risk	finns	det	för	att	klåda	eller	irritation	ska	uppstå.	För	personer	som	
har	eller	har	haft	problem	med	eksem	tidigare	kan	irritationen	från	fibrerna	bli	känsligare	(7).	
Ett	exempel	på	när	vassa	och	skarpa	kolfibrer	kan	bli	tillgängliga	är	när	ett	flygplan	har	kraschat	
och	kolfiberkompositen	har	rivits	upp	(8).	

2.2.4 Dos,	storlek	och	exponeringstid		
Det	talas	om	tre	faktorer	som	påverkar	hur	hälsofarliga	fibrer	är:	dos,	storlek	och	exponeringstid	
(24).	 Eftersom	 kolfibrer	 kan	 sönderdelas	 på	 många	 olika	 sätt,	 exempelvis	 via	 mekanisk	
bearbetning,	 höga	 temperaturer,	 UV-ljus	 eller	 kapning,	 kan	 både	 storleken	 på	 fibrerna	 och	
biopersistensen	 på	 de	 fibrer	 som	 exponering	 sker	 via	 skilja	 sig	 från	 de	 fibrer	 som	materialet	
ursprungligen	bestod	av.	Det	är	därför	viktigt	att	tänka	på	vilka	hälsorisker	fibrerna	utgör	i	den	
form	de	är	i	ursprungsmaterialet	och	i	den	form	de	är	i	vid	exponering.	

I	 en	 studie	utsattes	 grupper	 av	 råttor	 för	damm	 från	kolfibrer,	 kolfiberkomposit	 och	 fibrer	 av	
olika	 referensmaterial	 (43).	En	månad	efter	 att	 råttorna	blivit	utsatta	 för	dammet	 togs	prover	
från	 lungvätskan	för	att	utvärdera	dammets	effekter	på	 lungorna.	Grupperna	som	varit	utsatta	
för	 damm	 från	 kolfibrer	 och	 kolfiberkomposit	 märktes	 inga	 större	 förändringar	 jämfört	 med	
grupperna	 som	 blivit	 utsatta	 för	 de	 negativa	 referensmaterialen.	 Ett	 sätt	 att	 mäta	 de	
toxikologiska	effekterna	är	att	titta	på	antalet	makrofager	som	finns	i	lungvätskan,	ett	högt	antal	
tyder	på	mer	hälsofarliga	partiklar.	I	de	grupper	som	blivit	utsatta	för	positiva	referensmaterial	
var	antalet	makrofager	markant	högre	än	i	grupperna	som	varit	utsatta	för	damm	från	kolfibrer,	
kolfiberkompositer	och	de	negativa	referensmaterialen.		

I	 en	 annan	 studie	 utsattes	 råttor	 för	 röken	 och	 gaserna	 som	 genererades	 när	 ett	
kolfiberkompositmaterial	förbrändes	för	att	undersöka	om	Acute	Lung	Injury	(ALI)	kan	orsakas	
av	 förbrända	 kolfiberkompositmaterial	 (44).	 En	 kontrollgrupp	 utsattes	 för	 luft	 som	 inte	 var	
kontaminerad	 från	 förbränning	 med	 kolfiberkomposit	 och	 en	 kontrollgrupp	 som	 injicerades	
paraguatdiklorid,	 vilket	 är	 känt	 att	 orsakar	 ALI.	 Råttorna	 undersöktes	 antingen	 1,	 2,	 3	 eller	 7	
dagar	efter	exponeringen	och	injiceringen	för	att	se	om	någon	skillnad	i	antalet	leukocyter	eller	
någon	 skillnad	 i	 lungfunktion	 hade	 skett.	 Någon	 ALI	 utvecklades	 inte,	men	 förhöjda	 halter	 av	
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leukocyter	 indikerade	på	att	 röken	och	gaserna	 från	det	 förbrända	kolfiberkompositmaterialet	
gav	upphov	till	inflammationer	i	lungorna.	

2.2.5 Gränsvärden		
Gränsvärden	 för	 fibrer	 finns	 endast	 för	 de	 fibrer	 som	 klassas	 som	 respirabla	 (7).	 Trots	 att	
kolfibrer	 inte	 alltid	 sönderdelas	 till	 respirabla	 fibrer	 utan	 kan	 ha	 en	 diameter	 över	 3µm	 så	
används	 i	 många	 fall	 de	 gränsvärden	 som	 finns	 för	 respirabla	 fibrer	 som	 gränsvärden	 för	
kolfibrer	också.	Det	finns	inte	lika	många	studier	gjorda	på	vilka	hälsofaror	thorakala	fibrer	kan	
åstadkomma,	vilket	är	en	av	anledningarna	 till	 att	gränsvärdena	 för	 respirabla	 fibrer	används.	
Thorakala	fibrer	är	fibrer	som	är	större	än	respirala	fibrer	och	inte	når	lika	långt	ner	i	lungorna.	
De	 thorakala	 fibrerna	 har	 en	 medeldiameter	 på	 10µm.	 De	 kan	 innehålla	 mindre	 grupper	 av	
fibrer	 med	 mindre	 diameter	 som	 kan	 nå	 längre	 ner	 i	 lungorna	 och	 där	 med	 kan	 passera	
struphuvudet.		

Hygieniska	 gränsvärdena	 kan	 delas	 upp	 i	 nivågränsvärden	 och	 korttidsgränsvärden	 (6).	 De	
hygieniska	gränsvärdena	avser	en	gräns	för	medelvärdet	av	en	luftförorening	i	inandningsluften	
under	 en	 bestämd	 tid.	 Nivågränsvärdet	 är	 den	 maximala	 totala	 exponeringen	 av	 en	
luftförorening	som	får	ske	under	en	arbetsdag,	normalt	8	timmar.	Korttidsgränsvärdet	gäller	för	
exponering	under	en	kortare	tid,	vanligtvis	under	15	minuter.	Det	finns	gränsvärden	för	fibrer,	
men	i	denna	studie	används	partikelmätare	som	kan	mäta	nivåer	av	luftburna	partiklar	och	inte	
specifikt	 fibrer.	Det	gör	att	härdplastdamm	är	mest	 jämförbart	med	de	partikelmätningar	som	
görs	 i	 denna	 studie	 och	 gränsvärdet	 för	 härdplastdamm	 är	 det	 som	 kommer	 att	 användas.	
Nivågränsen	 för	härdplastdamm	anges	 i	 totaldamm,	vilket	 avser	de	partiklar	 som	 fastnar	 i	 ett	
filter	med	en	diameter	på	37	eller	25	mm	(6).	Nivågränsvärdet	för	härdplastdamm	är	3	mg/m3.	

2.2.6 Flyktiga	föreningars	toxikologiska	effekter		
I	studierna	som	har	studerat	vilka	gaser	och	flyktiga	föreningar	som	bildas	vid	förbränning	och	
upphettning	av	kolfibrer	finns	det	 flera	föreningar	och	ämnen	som	kan	ha	hälsofarliga	effekter	
(14-16,	40).	Hälsoeffekterna	 från	ett	par	av	de	 flyktiga	 föreningarna	och	gaserna	som	hittades	
presenteras	här.		

Anilin	 Anilin	är	väldigt	hälsofarligt	kan	leda	till	dålig	syresättning	av	blodet	på	grund	av	
methemoglobinet	som	bildas	och	som	inte	är	syrebärande	(45).	Extra	hälsofarligt	
är	 anilin	 för	 dem	 med	 lever-	 och	 njurfunktionsnedsättning,	 blodsjukdomar	 och	
tidigare	 alkoholproblem.	 Anilin	 är	 hälsofarligt	 vid	 exponering	 via	 inandning,	
förtäring	och	kontakt	med	huden	och	kan	orsaka	irritationer,	huvudvärk,	yrsel	och	
rubbningar	i	hjärtrytmen.		

Kinolin	 Inandning	av	quinolinångor	kan	ge	huvudvärk,	yrsel	och	 irriterade	 luftvägar.	Vid	
förtäring	kan	mun	och	mage	bli	irriterade	(46).		

Fenol	 Fenol	kan	orsaka	allvarliga	skador	vid	 inandning,	 förtäring	eller	vid	kontakt	med	
huden,	 i	 värsta	 fall	 så	 allvarligt	 att	 det	 kan	 leda	 till	 döden	 (47).	 Ögonen	 kan	 bli	
röda,	 irriterade	 och	 synen	 kan	 försämras.	 Viktminskning,	 muskelvärk,	
brännskador	 på	 huden,	 problem	med	 andningen	 och	 skador	 på	 levern	 är	 också	
symptom	för	fenol.		
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Toluen	 Inandning	av	toluenångor	kan	irritera	de	övre	luftvägarna	och	orsaka	huvudvärk,	
yrsel	och	 trötthet	 samt	 irritera	ögon	och	hud	 (48).	Toluen	kan	även	påverka	det	
centrala	nervsystemet	och	skada	exempelvis	levern	och	njuren.	
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3 Metodik	
Följande	analystekniker	har	använts	i	den	experimentella	studien.		

3.1 Gaskromatografi-masspektrometri	
Gaskromatografi,	 eller	 på	 engelska	 gas	 chromatography	 (GC),	 är	 en	 separationsteknik	 som	
separerar	 analyter	 med	 avseende	 på	 dess	 flyktighet	 (49).	 Tekniken	 har	 en	 mobil	 fas	 och	 en	
stationär	fas	där	den	mobila	fasen	består	av	en	inert	gas	och	den	stationära	fasen	kan	antingen	
vara	 i	 flytande	 form	 eller	 fast	 form.	 Provet,	 som	 antingen	 är	 en	 flyktig	 vätska	 eller	 i	 gasform,	
injiceras	via	ett	 septum	till	 en	varm	 injektionsugn	där	provet	 förångas	och	sedan	 förs	vidare	 i	
kolonnen	 med	 hjälp	 av	 den	 mobila	 fasen.	 I	 kolonnen	 separeras	 provet	 och	 detekteras	 av	 en	
detektor	 och	 resultatet	 överförs	 till	 en	 datorskärm.	 Ett	 exempel	 på	 detektor	 är	 en	
masspektrometer,	MS.	När	masspektrumen	används	som	detektor	till	en	gaskromatografi	kallas	
kombinationen	 för	 gaskromatografi-masspektrometer	 (GC-MS).	 	I	masspektrometern	 joniseras	
analyterna	för	att	sedan	separeras	med	avseende	på	massa	i	förhållande	till	 laddning,	m/z,	och	
utifrån	m/z-värdena	kan	analyterna	identifieras.	Figur	3.1	visar	ett	blockschema	över	GC-MS.		

	

Figur	3.1	Blockschema	över	GC-MS	(49).	

När	provet	passerar	kolonnen	med	hjälp	av	bärgasen,	den	mobila	fasen,	interagerar	analyterna	i	
provet	med	den	stationära	fasen	olika	mycket	beroende	på	dess	polaritet	(49).	Den	här	typen	av	
separation	 av	 analyter	 kallas	 kromatografi	 och	 när	 den	 mobila	 fasen	 är	 i	 gasform	 kallas	
separationstekniken	med	specifikt	gaskromatografi.	Analyterna	vandrar	genom	kolonnen	när	de	
befinner	 sig	 i	 den	 mobila	 fasen	 och	 står	 still	 när	 de	 är	 i	 den	 fasta	 fasen.	 Ju	 mer	 analyterna	
interagerar	 med	 den	 fasta	 fasen,	 desto	 längre	 tid	 tar	 det	 för	 analyterna	 att	 ta	 sig	 genom	
kolonnen.	Den	 tid	 det	 tar	 för	 analyterna	 att	 passera	 kolonnen	 kallas	 för	 retentionstid,	 det	 vill	
säga	att	de	får	en	längre	retentionstid	ju	mer	de	interagerar	med	den	fasta	fasen.	När	analyterna	
detekteras	 så	 detekteras	 de	 i	 den	 ordning	 de	 kommer	 ut,	 det	 vill	 säga	med	 avseende	 på	 dess	
retentionstid.	De	analyter	som	interagerar	mest	med	den	fasta	fasen	får	längre	retentionstid	och	
kommer	ut	senare	än	de	som	interagerar	mindre	med	den	fasta	fasen	och	kommer	ut	snabbare	
ur	kolonnen.	Den	ordning	som	analyterna	detekteras	 i	motsvarar	ofta	analyternas	kokpunkter,	
det	vill	säga	de	analyter	med	lägre	kokpunkt	detekteras	före	de	med	högre	kokpunkt.	Resultatet	
blir	ett	kromatogram	över	ordningen	som	analyterna	detekterats	i.		

För	 att	 göra	 analystekniken	 GC	 kvantitativ	 och	 identifiera	 analyterna	 kan	 detektorn	
masspektrometer	 (MS)	 användas	 (49).	 I	 masspektrometern	 joniseras	 analyterna	 till	
molekyljoner	som	sönderfaller	till	jonfragment	med	hjälp	av	en	jonkälla.	De	erhållna	fragmenten	
separeras	sedan	i	en	massanalysator	med	avseende	på	jonernas	massa	i	förhållande	till	laddning,	
m/z.	 De	 separeras	med	 hjälp	 av	 ett	 pålagt	 elektriskt	 fält	 och	 i	 och	med	 att	 jonerna	 har	 olika	
laddningar	kommer	de	att	böjas	av	i	det	elektriska	fältet	vid	olika	tillfällen	och	på	sätt	separeras.	
När	jonfragmenten	har	detekterats	överförs	informationen	till	en	datorskärm	och	resultatet	kan	
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avläsas	i	ett	masspektrum.	I	ett	masspektrum	presenteras	antalet	joner	som	har	detekterats	vid	
varje	m/z.	Masspektra	är	unika	för	varje	förening,	så	vid	jämförelse	av	masspektrumet	mot	ett	
bibliotek	med	 redan	 kända	m/z	 för	molekyler	 och	 föreningar	 kan	 analyterna	 identifieras	 och	
provets	sammansättning	kan	bestämmas.	Ett	exempel	på	ett	masspektrum	för	metan	kan	ses	 i	
Figur	3.2.		

	

Figur	3.2	Ett	masspektrum	för	metan.		

3.2 Svepelektronmikroskop		
Med	ett	svepelektrommikroskop,	eller	Scanning	Electron	Microscope	(SEM),	kan	en	avbildning	av	
en	 yta	 på	 ett	 objekt	 ges	 med	 mycket	 stort	 skärpedjup	 i	 mycket	 hög	 förstoring	 med	 en	
elektronstråle	 (50).	 Elektronstrålen	 bildas	 genom	 att	 ett	 filament	 värms	 upp	 och	 genererar	
elektroner	 som	 fokuseras	 på	 den	 yta	 som	 ska	 analyseras.	 För	 att	 justera	 strålens	 position	
används	 magnetiska	 och	 elektriska	 fält.	 I	 och	 med	 att	 elektroner	 i	 rörelse	 skapar	 ett	 eget	
magnetfält	kan	strålen	styras	med	hjälp	av	elektromagneter.	Även	elektriskt	laddade	plattor	kan	
genom	sitt	elektriska	fält	positionera	strålen.	Dessa	magnetiska	och	elektriska	fält	fungerar	som	
linser	 i	mikroskopet	 och	 kan	 ge	 en	 smal	 stråle	 istället	 för	 att	 använda	 linser	 av	 glas	 som	 kan	
påverka	elektronstrålen.	För	att	kunna	analysera	en	yta	med	SEM	behöver	ytan	vara	elektriskt	
ledande.	Därför	täcks	ofta	ytan	med	ett	väldigt	tunt	lager	av	metall,	till	exempel	guld.		

I	de	flesta	fall	när	elektronerna	träffar	ytan	sprids	de	in	i	materialet	och	har	en	spridningsvinkel	
<90°.	 En	 liten	 del	 av	 elektroner	 har	 dock	 en	 spridningsvinkel	 >90°	 och	 då	 reflekteras	
elektronerna	 tillbaka	 (50,	 51).	 När	 elektronen	 reflekteras	 tillbaka	 interagerar	 den	 med	
atomkärnan	i	ytan	och	reflekteras	sedan	tillbaka	bort	från	ytan.	Detta	kallas	elastisk	spridning.	
När	elektronen	istället	interagerar	med	en	av	atomens	elektron	överförs	viss	energi	till	atomens	
elektron	och	om	det	är	en	elektron	 i	yttersta	 skalet	kan	den	 frisläppas	 från	atomen.	Är	det	en	
atom	nära	ytan	kan	elektronen	frisläppas	ut	 i	det	vakuum	som	analysen	sker	i,	annars	hamnar	
elektronen	 i	 interaktionsvolymen.	 Detta	 kallas	 inelastisk	 spridning	 och	 kräver	 små	
spridningsvinklar.	 Både	 de	 reflekterande	 elektronerna	 och	 frisläppta	 elektronerna	 bildar	 en	
signal	 som	 kan	 detekteras	 och	 används	 för	 att	 skapa	 bilden	 av	 hur	 ytan	 ser	 ut.	 Beroende	 på	
vilken	vinkel	strålen	träffar	ytan	varierar	antalet	elektroner	som	emitteras	på	ytan.		

Den	 inelastiska	 spridningen	 gör	 att	 elektronen	 från	 elektronstrålen	 tappar	 mycket	 av	 sin	
kinetiska	 energi	 och	 tillslut	 avstannar	 och	 absorberas	 av	 materialet	 (51).	 De	 spridda	
elektronerna	i	materialet	bildar	en	päronliknande	form	som	kallas	för	interaktionsvolymen.		

När	ytan	scannas	så	scannas	inte	hela	på	en	gång.	Elektronstrålen	scannar	av	ytan	en	liten	del	åt	
gången	 i	 ett	 så	kallat	 raster-mönster	 (51),	 se	Figur	3.3.	 Strålen	 rör	 sig	 i	 x-led	 från	punkt	A	 till	
punkt	B	och	scannar	denna	linje.	När	den	strålen	har	nått	punkt	B	rör	sig	strålen	snabbt	tillbaka	i	
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x-led,	 men	 hamnar	 inte	 i	 punkt	 A	 igen	 utan	 i	 punkt	 C	 då	 strålen	 har	 y-ledspositionen	 har	
förändrats.	När	elektronstrålen	har	scannat	av	ytan	och	är	i	läge	D	återgår	den	till	läge	A.		

	

Figur	3.3	Elektronstrålen	i	SEM	skannar	av	ytan	horisontellt	från	vänster	till	höger	med	början	i	punkt	A	(51).	När	
strålen	har	kommit	till	punkt	B	förflyttas	den	till	punkt	C.	När	hela	ytan	av	skannad	och	elektronstrålen	nått	punkt	D	
återgår	den	till	punkt	A.		

3.3 Energy	Dispersive	X-ray	Mikroskopi	
Som	tillägg	 till	analysen	med	SEM	kan	Energy	Dispersive	X-ray-mikroskopi	 (EDX)	användas	 för	
att	analysera	vilka	ämnen	den	studerade	ytan	består	av	(52).	Elektronstrålen	som	beskrivs	 för	
SEM	fokuseras	på	ytan	och	storleken	på	strålen	avgör	hur	stor	yta	som	analyseras	(51,	52).	Om	
elektronstrålen	 kolliderar	 med	 en	 elektron	 i	 atomens	 inre	 skal	 kommer	 en	 av	 de	 yttre	
atomelektronerna	att	 fylla	den	tomma	platsen	 i	det	 inre	skalet.	När	den	yttre	elektronen	fyller	
upp	den	tomma	platsen	i	det	inre	skalet	kommer	en	röntgenfoton	med	energiskillnaden	mellan	
det	yttre	och	det	inre	skalet	att	emitteras.	Den	emitterade	röntgenfotonen	är	karaktäristisk	för	
varje	ämne	och	kan	detekteras	för	att	ta	reda	på	vilka	ämnen	ytan	består	av.		

Teoretiskt	 ska	 varje	 topp	 som	 detekteras	 representera	 ett	 ämne	 som	 finns	 i	 den	 analyserade	
ytan	(51).	Men	i	praktiken	kan	elektroner	som	har	spridits	ge	upphov	till	att	signaler	utanför	den	
analyserade	ytan	också	detekteras.	Det	går	även	att	göra	en	kvantitativ	analys	med	EDX	för	att	
tala	om	i	vilka	koncentrationer	som	ämnena	finns	i.		
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4 Experimentell	studie		
I	 detta	 avsnitt	 beskrivs	 de	 material	 och	 utförandet	 av	 de	 metoder	 som	 har	 använts	 i	 den	
experimentella	studien.		

4.1 Material	
Följande	material	har	använts	i	den	experimentella	studien.		

4.1.1 Skyddskläder	
Till	 förfogande	 fanns	skyddskläder	som	kom	från	Räddningstjänsten	 i	Karlskrona,	 se	Figur	4.1	
och	Figur	4.2.	Dessa	kläder	har	använts	vid	släckning	av	en	bilbrand	(en	Ferrari,	oktober	2017	
(55))	som	till	stor	del	bestod	av	kolfiberkompositer.	Två	av	uppsättningarna	bars	av	brandmän	
som	 befann	 sig	 nära	 branden	 i	 arbetet	 med	 att	 släcka	 branden	 och	 en	 uppsättning	 bars	 av	
arbetsledaren	som	befann	sig	längre	ifrån	av	släckningsarbetet.	Uppskattningsvis	var	det	ca	två	
respektive	 tio	 meter	 från	 branden.	 Syftet	 med	 att	 studera	 dessa	 kläder	 var	 att	 kartlägga	 hur	
kontaminerade	 de	 var	 och	 om	 det	 skiljer	 sig	 i	 kontaminering	 beroende	 på	 avståndet	 från	
branden.	 Byxorna	 från	 den	 ena	 uppsättningen	 som	 arbetat	 nära	 branden	 har	 tvättats	 hos	
räddningstjänsten	 i	 Karlskrona	 för	 att	 studera	 kontamineringsgraden	 efter	 tvätt.	 Tvätten	
utfördes	 enligt	 räddningstjänstens	 rutiner	 för	 tvätt	 av	 skyddskläder.	 Från	 räddningstjänsten	 i	
Karlskrona	 fanns	 det	 även	 nya	 och	 rena	 tygbitar	 som	 används	 som	 ID-märkning	 i	 samma	
material	som	de	tre	tidigare	uppsättningarna,	Figur	4.3.		

	 	

Figur	4.1	Jackan	från	en	av	uppsättningarna	med	exponerade	kläder	från	räddningstjänsten,	figur	A	visar	framsidan	och	
figur	B	visar	baksidan.	

A	 B	
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Figur	4.2	Byxorna	från	en	av	uppsättningar	med	exponerade	kläder	från	räddningstjänsten,	figur	A	visar	framsidan	och	
figur	B	visar	baksidan.	

	

Figur	4.3	ID-märkningsbit	från	räddningstjänsten	i	Karlskrona,	23*12	cm.	

Vid	mekanisk	bearbetning	av	kolfiberkomposit	på	Exova	har	labbrockar	från	Fristads	i	modellen	
100764-530	(blå)	använts	som	en	del	av	skyddsutrustningen.	 I	 ljusmikroskop	var	det	svårt	att	
se	partiklar	på	det	blå	tyget,	därför	studerades	även	den	vita	labbrocken	i	modell	100465-900.	
Den	vita	labbrocken	används	i	vanliga	fall	inte	vid	mekanisk	bearbetning	men	den	är	tillräckligt	
lik	den	blå	labbrocken	för	att	kunna	användas	till	studien.		

Även	 engångsskyddskläder	 från	 3M	 i	 modellen	 4565	 har	 använts	 i	 studien.	
Kontamineringsgraden	 på	 dessa	 studerades	 då	 de	 används	 vid	 mekanisk	 bearbetning	 av	
exempelvis	 bärgningspersonal	 inom	 Försvarsmakten	 och	 annan	 personal	 som	 arbetar	 med	
kolfiberkompositmaterial	efter	brand.		

4.1.2 Kolfiberkompositer		
De	 material	 som	 har	 använts	 är	 av	 samma	 typ	 som	 kan	 användas	 för	 tillverkning	 av	
flygplansdetaljer,	 exempelvis	 av	 Saab.	 Detta	 gör	 att	 vissa	 detaljer	 i	 materialbeskrivningen	 för	
materialen	 är	 sekretessklassade.	 Dock	 kan	 den	 generella	 uppbyggnaden	 och	 övergripande	
beskrivning	av	materialen	beskrivas.		

Två	olika	typer	av	kolfiberkompositer	användes	till	 förbränningsförsöken	varav	den	ena	typen	
även	användes	 till	bearbetningsförsöket.	Den	 första	kolfiberkompositen	har	High	Tensile	(HT)-
kolfibrer	med	hög	draghållfasthet	och	kolfibrerna	är	sizing-behandlade	med	1%	F13	polyuretan.	
Matrisen	är	en	epoximatris.	Den	här	kolfiberkompositpanelen	omsluter	en	kärna	av	aluminium	i	

A	 B	
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bikakestruktur	och	bildar	en	sandwichstruktur.	I	kolfiberkompositer	i	flygplanssammanhang,	så	
som	 detta	 material,	 består	 epoximatrisen	 normalt	 av	 tri-	 och	 tetrafunktionella	 epoxider	 som	
illustreras	 i	 Figur	 4.4	 och	 Figur	 4.5.	 För	 att	 öka	 kolfiberkompositens	 brottseghet	 har	
termoplasttillsatsen	polyetersulfon	(PES)	tillsatts	till	epoxin,	se	strukturformel	i	Figur	4.6.	Detta	
kolfiberkompositmaterial	kommer	hädanefter	att	benämnas	aluminiumkärna	i	rapporten.		

	

Figur	4.4	Strukturformeln	för	N,N,N',N'-tetraglycidyl	metylanilin.	

	

Figur	4.5	Strukturformeln	för	triglycidyl	p-aminofenol.	

	

Figur	4.6	Strukturformeln	för	polyetersulfon.	

Den	andra	kolfiberkompositen	har	5HS-fibrer	 i	en	expoximatris.	Denna	kolfiberpanel	omsluter	
en	 kärna	 av	 fenolimpregnerad	 Nomex	 i	 bikakestruktur	 och	 bildar	 en	 sandwichstruktur.	
Epoximatrisen	innehåller	epoxider	av	samma	karaktär	som	visas	i	Figur	4.4	och	Figur	4.5,	exakt	
vilka	 epoxider	 kan	 inte	 beskrivas	 på	 grund	 av	 sekretess.	 Detta	 kolfiberkompositmaterial	
kommer	hädanefter	benämnas	Nomexkärna	i	rapporten.		

4.2 Partikelmätningar		
I	 samband	 med	 förbränningsförsöken	 och	 bearbetningsförsöket	 mättes	 mängden	 partiklar	 i	
dragskåpet	 med	 två	 olika	 partikelmätare	 från	 företaget	 TSI	 Incorporated,	 en	 DustTrak™	 DRX	
Aerosol	Monitor	och	en	P-Trak®	Ultrafine	Particle	Counter.		

4.2.1 DustTrak™	DRX	Aerosol	Monitor	
DustTrak™	 DRX	 Aerosol	 Monitor	 benämns	 härefter	 endast	 DustTrak.	 DustTrak	 är	 ett	
direktvisande	 instrument	 som	 mäter	 partiklar	 i	 fem	 storleksintervaller	 som	 även	 kan	 spara	
datan	för	senare	bruk	i	exempelvis	programmet	TrakPro	(53).	De	fem	storleksintervallerna	som	
DustTrak	 mäter	 i	 är	 PM1,	 PM2.5,	 respirabla	 fraktioner,	 PM10	 och	 totaldamm.	 Siffran	 efter	
prefixet	 PM	 anger	 den	 nedre	 siffran	 i	 storleksintervallet	 som	 mäts,	 till	 exempel	 mäter	 PM1	
partiklar	med	storleken	1µm	och	2,5µm.	Respirabla	fraktionen	är	partiklar	mindre	än	4µm	när	
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densiteten	är	1,0	och	totaldammet	är	de	partiklar	som	fastnar	i	filtret	som	är	37	mm	i	diameter.	
Enheten	DustTrak	mäter	i	är	mg/m3.		

4.2.2 P-Trak	Ultrafine	Particle	Counter	
P-Trak	 Ultrafine	 Particle	 Counter	 benämns	 härfter	 endast	 P-Trak.	 Även	 P-Trak	 är	 ett	
direktvisande	instrument	som	kan	lagra	datan	för	senare	hantering	i	programmet	TrakPro	(54).	
P-Trak	mäter	 de	 partiklar	 som	 är	 0,02-1,0µm	 och	 kan	mäta	 0-500	 000	 partiklar	 per	 cm3	 per	
sekund.		

4.3 Metoder	
De	metoder	som	har	ingått	i	den	experimentella	studien	har	utförts	på	följande	vis.		

4.3.1 Gaskromatografi-masspektrometri	
Alla	analyser	med	GC-MS	genomfördes	på	Arbets-	och	Miljömedicin	i	Linköping.	De	prover	som	
analyserades	 var	 ID-märkningsbitarna	 från	 förbränningsförsöken	 med	 och	 utan	
kolfiberkomposit	 i	 ugnen	 samt	 en	 ren	 ID-märkningsbit	 som	 inte	 varit	 med	 i	 något	 försök,	
hädanefter	kallat	nollprov.		

Proven	 förbereddes	genom	desorption	av	de	 flyktiga	 föreningar	och	gaser	som	absorberats	av	
proven	 vid	 förbränningsförsöken	och	 som	 redan	materialet	 i	 sig	 innehöll.	 Proven	 förbereddes	
genom	termisk	extraktion	av	 tygbitarna	genom	att	värma	upp	provbitarna	 till	50°C	och	150°C	
under	 tiden	 en	 inert	 gas	 flödandes	 genom	 provbitarna,	 vidare	 är	 detta	 moment	 kallat	
provberedning.	Den	 termiska	extraktionen	 i	provberedningen	genomfördes	 i	 två	 temperaturer	
för	 att	 vid	 den	 lägre	 temperaturen	 extrahera	 mer	 lättflyktiga	 föreningar	 och	 vid	 den	 högre	
temperaturen	även	extrahera	mer	svårflyktiga	föreningar.	De	flyktiga	föreningarna	och	gaserna	
som	desorberades	samlades	upp	i	tenaxrör	med	hjälp	av	den	flödande	gasen	som	sedan	anslöts	
till	 GC-MS.	 Tenaxrörer	 innehöll	 en	 absorbent	 som	 de	 flyktiga	 föreningarna	 och	 gaserna	
absorberades	i	och	vid	injektion	till	GC	desorberades	dem	återigen.	Mängden	prov	och	tider	som	
provberedningen	kördes	i	kan	ses	i	Tabell	4.1.		

Tabell	4.1	Provberedning	inför	GC-MS	av	kontaminerade	prover	från	förbränningsförsök	samt	nollprov.	

Prov	
Mängd	
prov	1	

Temp.	Prov-
beredning	1	

Tid	prov-
beredning	
1	

Mängd	
prov	2	

Temp.	Prov-
beredning	2	

Tid	prov-
beredning	
2	

Nollprov	 0,4536	g	 50°C	 15	min	 0,3127	g	 150°C	 4	min	
Nomexkärna	
900°C	

0,4638	g	 50°C	 10	min	 0,2998	g	 150°C	 4	min	

Nomexkärna	
350°C	

0,5088	g	 50°C	 10	min	 0,3039	g	 150°C	 4	min	

Aluminiumkärna	
900°C	

0,4805	g	 50°C	 10	min	 0,3005	g	 150°C	 4	min	

Aluminiumkärna	
350°C	

0,5116	g	 50°C	 10	min	 0,2633	g	 150°C	 4	min	

Referens	900°C	 0,4876	g	 50°C	 10	min	 0,2984	g	 150°C	 4	min	
Referens	350°C	 0,5315	g	 50°C	 10	min	 0,3243	g	 150°C	 4	min	
	

GC-MS	 analyserades	med	 en	 GCMS-QP2010	 Ultra	med	 tillbehöret	 TD-20.	 TD-20	 användes	 för	
termisk	 desorption	 av	 de	 absorberade	 analyterna	 i	 tenaxrören	 innan	 injektion	 till	 GC-MS.	 De	
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desorberade	 analyterna	 injicerades	 i	 gasform	 till	 en	 kolonn	 av	 modellen	 Macherey-Nagel	
OPTIMA-624-LB	 med	 längden	 60	 m,	 innerdiametern	 0,32	 mm	 och	 filmtjockleken	 1,80	 µm.	
Injektionstemperaturen	var	34,10°C	och	därefter	följde	ett	temperaturprogram	enligt	Tabell	4.2.		

Tabell	4.2	Temperaturprogrammet	för	GC-MS.	
Temperaturökning	per	minut	 Temperatur	(°C)	 Tid	vid	varje	temperatur	(min)	
-	 35.0	 10.0	
4.00	 190.0	 0.00	
8.00	 240.0	 5.0	
	

De	detekterade	analyternas	masspektrum	jämfördes	med	ett	bibliotek	av	föreningar.	De	
detekterade	analyter	som	fick	en	träff	mot	en	förening	i	biblioteket	med	en	sannolikhet	≥	80%	
identifierades.		

4.3.2 Mikroskopering		
Mikroskoperingen	utfördes	med	både	ljusmikroskop	och	med	SEM.		

4.3.2.1 Ljusmikroskop	
Ljusmikroskopet	som	användes	var	från	märket	Zeiss	i	modellen	Stereo	Discovery	V12	UN-2913.	
Bilderna	studerades	i	mjukvaran	AxioVision	SE64	Rel.4.9.1.	Mikroskoperingen	användes	för	att	
kartlägga	hur	mycket	partiklar	och	fibrer	som	kontaminerat	de	olika	materialen.	På	de	bitar	som	
mikroskoperades	 valdes	 3-5	 slumpmässiga	 områden	 om	 1	 mm2	 och	 antalet	 partiklar	 i	 dessa	
områden	 räknades.	 Ett	 medelvärde	 beräknades	 och	 detta	 medelvärde	 på	 antalet	 partiklar	
användes	för	att	gradera	kontamineringen	för	hela	biten	som	mikroskoperades.		

Efter	 mikroskoperingen	 tvättades	 utvalda	 skyddskläder	 och	 mikroskoperades	 efter	 tvättning	
igen	för	jämförelse	av	kontaminering	efter	tvättning.		

4.3.2.2 Svepelektronmikroskopi	
Tejpprov	 användes	 för	 att	 samla	 upp	 damm	 och	 andra	 partiklar	 på	 olika	 materials	 ytor.	
Koltejpen	 placerades	 på	 provens	 ytor	 och	 ett	 lätt	 tryck	 applicerades	 så	 att	 partiklarna	 och	
fibrerna	 fastnade	 på	 tejpen.	 Tejpen	 avlägsnas	 och	 täcktes	med	 en	 tunn	 guldbeläggning	 för	 att	
göra	 ytan	 ledande	 innan	 analys	 i	 SEM:et	 genomfördes.	 Det	 SEM	 som	 användes	 var	 av	modell	
Hitachi	S-3700N	med	wolfram-filament.		

Med	 en	 elektronstråle	 med	 energin	 15kV	 studerades	 proven.	 Fem	 slumpmässigt	 utvalda	
områden	 på	 ytan	 valdes	 och	 studerades	 på	 1000	 gångers	 förstoring	 på	 proven	 från	
bearbetningen	 och	 2000	 gångers	 förstoring	 på	 övriga	 prov.	 De	 fem	 slumpmässigt	 utvalda	
områdena	ansågs	 representativa	 för	vad	 som	såg	på	ytan.	Utav	dessa	 fem	valdes	 två	områden	
per	prov	ut.		

De	 prov	 som	 analyserades	 med	 SEM	 var	 bröstfickan	 på	 jackan	 från	 den	 uppsättning	 av	
skyddskläder	 som	 arbetat	 nära	 den	 brinnande	 bilen	 (prov	 a),	 framsida	 bröst	 från	 de	
engångsskyddskläder	 som	 bars	 av	 personen	 som	 hanterade	 partikelmätningarna	 vid	
bearbetningsförsöket	samt	ID-märkningsbitarna	från	förbränningsförsöken.		

4.3.3 Bearbetningsförsök	
Bearbetningsförsöket	genomfördes	 i	ett	sliprum	på	Exova	genom	att	med	en	sliprondell	utföra	
mekanisk	 bearbetning	 på	 en	 kompositpanel	 med	 kolfibrer	 och	 en	 kärna	 av	 Nomex	 i	
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bikakestruktur.	 I	 rummet	 fanns	 de	 två	 partikelmätarna	 DustTrak	 och	 P-Trak	 ca	 25	 cm	 från	
bearbetningen	för	att	mäta	halten	partiklar	i	luften	före,	under	och	efter	försöket.	Under	försöket	
befann	 sig	 två	 personer	 i	 rummet,	 en	 som	 utförde	 den	mekaniska	 bearbetningen	 och	 en	 som	
skötte	 partikelmätningarna	 och	 noterade	 tiderna	 för	 när	 slipning	 påbörjades	 och	 avslutades.	
Halterna	av	partiklar	mättes	för	att	kunna	jämföra	antalet	partiklar	i	luften	med	antalet	partiklar	
som	fastnade	på	skyddskläderna.	Se	Figur	4.7	för	uppställning	av	bearbetningsförsöket.		

	

Figur	4.7	Uppställning	av	bearbetningsförsöket	i	sliprummet	där	A	är	DustTrak,	B	är	P-Trak,	C	är	inloppet	till	P-Trak,	D	
är	sliprondellen	och	E	är	punktutsuget.	

Det	var	tre	olika	försök	som	genomfördes.	I	det	första	försöket	exponerades	den	blå	labbrocken,	
i	det	andra	försöket	exponerades	den	vita	labbrocken	och	i	det	tredje	försöket	exponerades	två	
uppsättningar	 engångssyddskläder.	 Tiderna	 för	 varje	 slipmoment	 i	 försöken	 kan	 ses	 i	 Tabell	
C.13	och	Tabell	C.	2	i	bilaga	C.	

Efter	 exponeringen	 av	 skyddskläderna	 under	 mekanisk	 bearbetning	 mikroskoperades	
skyddskläderna	 med	 ljusmikroskop	 för	 beräkning	 av	 antalet	 partiklar	 som	 kontaminerat	
kläderna.	 Se	 avsnitt	 4.3.2.1	 för	 mer	 utförande	 av	 mikroskopering	 med	 ljusmikroskop.	 En	
uppsättning	 av	 engångsskyddskläderna	 sköljdes	 av	 med	 vatten	 i	 en	 dusch	 efter	
mikroskoperingen	 och	 mikroskoperades	 igen	 efter	 att	 skyddskläderna	 hade	 torkat	 för	 att	
jämföra	kontamineringsgrad	 före	och	efter	 tvätt.	Detta	 för	att	 simulera	 flygbärgningsgruppens	
hantering	av	skyddskläder	vid	arbete	i	fält.		

4.3.4 Förbränningsförsök	
Förbränningsförsöken	 genomfördes	 i	 ett	 dragskåp	 hos	 Exova	 i	 en	 muffelugn	 med	
partikelmätaren	DustTrak	160	 cm	 från	muffelugnens	utlopp	och	partikelmätaren	150	 cm	 från	
muffelugnen.	 Halterna	 partiklar	 mättes	 för	 att	 kunna	 jämföra	 antalet	 partiklar	 i	 luften	 med	
antalet	partiklar	på	skyddskläderna.	Se	Figur	4.8	för	uppställning	av	försöken	i	dragskåpet.		

A	
B	

C	

E	

D	
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Figur	4.8	Uppställning	av	förbränningsförsök	i	dragskåp	där	A	är	muffelugnens	utlopp,	B	är	DustTrak	och	C	är	P-Trak.	

Till	varje	försök	tejpades	tre	tygbitar	av	skyddskläder	på	väggen	i	dragskåpet	60,	70	respektive	
80	 cm	 från	 muffelugnens	 utlopp.	 Tygbitarna	 60	 och	 70	 cm	 från	 utloppet	 var	 rena	 ID-
märkningstygbitar	 och	 den	 tygbiten	 på	 80	 centimeters	 avstånd	 från	 utloppet	 var	 en	 bit	 av	
engångsskyddskläderna.		

Två	 temperaturer	 på	 ugnen	 och	 två	 olika	 kolfiberkompositer	 användes,	 900°C	 och	 350°C	
respektive	 en	 kolfiberkompositpanel	 i	 sandwichstruktur	 med	 aluminiumkärna	 och	 en	
kolfiberkompositpanel	i	sandwichstruktur	med	Nomexkärna.	Se		

Tabell	 4.3	 för	 kombinationerna	 av	 temperaturer	 på	 ugnen	 och	 vilka	 kolfiberkompositer	 som	
användes	i	respektive	försök.	För	att	göra	referensmätningar	på	hur	mycket	partiklar	det	finns	i	
dragskåpet	när	endast	ugnen	var	igång	placerades	det	ingen	kolfiberkomposit	i	två	av	försöken.		

Tabell	4.3	De	temperaturer	och	kolfiberkompositer	som	användes	i	respektive	förbränningsförsök.	
Försök	 Temperatur	på	

ugnen	
Kolfiberkomposit	 Storlek	på	

kolfiberkompositen	
Förbränningstid	

1	 900°C	 Aluminiumkärna	 70*30*7	mm	 1h	
2	 900°C	 Nomexkärna	 45*40*34	mm	 1h	
3	 350°C	 Aluminiumkärna	 70*35*7	mm	 2h	15min	
4	 350°C	 Nomexkärna	 40*50*34	mm	 2h	15min	

5	 900°C	
Ingen	
kolfiberkomposit	 -	 1h	

6	 350°C	
Ingen	
kolfiberkomposit	

-	 2h	15min	

	
Tiderna	för	varje	moment	i	förbränningsförsöken	kan	ses	i	Tabell	B.	1-Tabell	B.12	i	bilaga	B.		

När	tygbitarna	tagits	ut	ur	ugnen	paketerades	bitarna	för	GC-MS-analys	in	i	aluminiumfolie	där	
kanterna	 tejpades	 igen	 och	 sen	 lades	 i	 en	 plastpåse	 som	 svetsades	 ihop	 för	 att	 hålla	 tätt.	 De	
andra	två	tygbitarna	luftades	i	ett	dragskåp	innan	mikroskopering	av	dem.		

	 	

A	

C	B	
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5 Resultat		
Resultaten	från	den	experimentella	studien	har	delats	upp	efter	metod.		

5.1 Gaskromatografi-masspektrometri	
På	 Arbets-	 och	 Miljömedicin	 genomfördes	 analys	 med	 GC-MS	 på	 ID-märkningsbitarna	 från	
förbränningsförsöken	 samt	 rena	 ID-märkningsbitar	 som	 inte	 varit	med	 i	 något	 försök,	de	 som	
kallats	nollprov.	De	detekterade	analyterna	jämfördes	mot	ett	bibliotek	med	kända	m/z-värden	
för	föreningar	och	förslag	på	vilka	analyter	som	detekterats	togs	fram.	Endast	de	analyter	med	
en	matchning	 i	 biblioteket	 som	var	>80%	 identifierades,	 de	 övriga	 förblev	 oidentifierade.	Alla	
identifierade	 analyterna	 kan	 ses	 i	 bilaga	 D.	 Det	 kan	 bildas	 många	 olika	 typer	 av	 flyktiga	
föreningar	och	gaser	vid	 förbränning	av	kolfiberkompositer	beroende	på	vilka	omständigheter	
förbränningen	sker.	På	grund	av	detta	utvärderas	endast	några	av	de	identifierade	analyter	som	
kan	ses	som	typiska	för	förbränning	av	kolfiberkompositer	i	detta	sammanhang.		

Resultatet	 från	 analyserna	med	 GC-MS	 bestod	 av	 kromatogram	 över	 retentionstiderna	 för	 de	
detekterade	analyterna.	Se	Figur	5.1	för	kromatogrammet	från	GC-MS	av	ID-märkningsbiten	från	
förbränningsförsöket	utan	någon	kolfiberkompositbit	placerad	i	ugnen	när	den	var	900°C	varm	
och	 den	 termiska	 extraktionen	 genomfördes	 vid	 50°C.	 Retentionstiderna	 på	 är	 markerade	 i	
kromatogrammen	för	de	analyter	som	kunde	identifierads.	För	de	detekterade	analyterna	finns	
ett	 masspektrum	 över	 de	 jonfragment	 som	 analyten	 bestod	 av	 och	 som	 jämfördes	 mot	
biblioteket	 för	 att	 identifiera	 analyterna.	 En	 av	 de	 identifierade	 analyterna	 i	 kromatogrammet	
som	visas	i	Figur	5.1	är	etansyra	vid	retentionstiden	19,9	minuter,	vars	kromatogram	kan	ses	i	
Figur	 5.2.	 Alla	 identifierade	 analyter	 sammanställdes	 i	 tabeller,	 varav	 tabellen	 från	
kromatogrammet	 i	 Figur	 5.1	 kan	 ses	 i	 Tabell	 5.1.	 I	 tabellerna	 jämfördes	 de	 tio	 identifierade	
analyterna	med	störst	area	med	varandra	för	att	studera	likheter	och	skillnader	de	olika	proven	
som	analyserades	med	GC-MS.	Samtliga	kromatogram	och	tabeller	finns	i	bilaga	D.		

	

Figur	5.1	Erhållet	kromatogram	från	GC-MS	på	ID-märkningsbit	från	förbränningsförsök	utan	någon	kolfiberkompositbit	
placerad	i	ugnen	när	temperaturen	var	900°C	och	den	termiska	extraktionen	genomfördes	vid	50°C.	Inringningen	
markerar	retentionstiden	för	etansyra.		
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Figur	5.2	Ett	masspektrum	från	GC-MS	på	etansyra.	

Tabell	5.1	Erhållen	tabell	över	de	identifierade	analyterna	efter	GC-MS	på	ID-märkningsbot	från	förbränningsförsöket	
utan	någon	kolfiberkomposit	placerad	i	ugnen	när	temperaturen	var	900°C	och	den	termiska	extraktionen	genomfördes	
vid	50°C.		

	

Utifrån	 vilken	 temperatur	 den	 termiska	 extraktionen	 i	 provberedningen	 var	 inställd	 på,	 50°C	
eller	150°C,	kunde	ett	antal	skillnader	och	likheter	noteras.	Bland	de	identifierade	analyterna	i	
nollproven	hittades	1H,1H,2H,2H-perflouroktan-1-ol,	bensaldehyd	och	nonanal	 i	analysen	efter	
termisk	extraktion	vid	50°C	och	150°C.	En	skillnad	mellan	proven	när	den	termiska	extraktionen	
var	 50°C	 och	 150°C	 är	 att	 endast	 vid	 50°C	 har	 D-limonen	 identifierats.	 Efter	 den	 termiska	
extraktionen	 vid	 50°C	 har	 även	 2-propensyra-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadeka-
fluorodekylester	 identifierats.	 Kolväten,	 så	 som	 aldehyder,	 alkaner	 och	 karboxylsyror,	 har	
identifierats	vid	båda	termiska	extraktionstemperaturerna.		

Bland	de	identifierade	föreningarna	från	ID-märkningsbitarna	som	exponerats	för	Nomexkärna	
och	 aluminiumkärna	 under	 förbränning	 vid	 350°C	 och	 900°C	 identifierades	 bland	 annat	
1H,1H,2H,2H-perfluoroktan-1-ol	 på	 alla	 ID-märkningsbitarna	 utom	 de	 som	 exponerats	 för	
aluminiumkärna	under	förbränning	vid	350°C.	På	ID-märkningsbitarna	som	genomgått	termisk	
extraktion	 vid	 50°C	 har	 2-propensyra-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadeka-
fluorodekylester	identifierats.	Kolväten,	så	som	aldehyder,	alkoholer,	alkener	och	karboxylsyror,	
identifierades	 på	 ID-märkningsbitarna.	 På	 alla	 ID-märkningsbitar	 identifierades	 kolväten	med	
kolkedjor	 beståendes	 av	 nio	 kol,	 med	 undantag	 för	 ID-märkningsbitarna	 från	
förbränningsförsöken	med	Nomexkärna	och	aluminiumkärna	under	förbränning	vid	350°C	som	
både	 genomgått	 termisk	 extraktion	 vid	 150°C.	 På	 ID-märkningsbitarna	 från	
förbränningsförsöken	 med	 Nomexkärna	 och	 aluminiumkärna	 som	 förbränts	 vid	 900°C	 och	
sedan	 genomgått	 termisk	 extraktion	 vid	 50°C	 har	 D-limonen	 identifierats.	 Föreningar	
innehållandes	 kväve	 identifierades	 på	 ID-märkningsbitarna	 från	 förbränningsförsöken	 med	
Nomexkärnan	 som	 förbrändes	 vid	 350°C	 och	 900°C	 och	 på	 ID-märkningsbiten	 från	
förbränningsförsöket	 med	 aluminiumkärna	 som	 förbrändes	 vid	 900°C,	 samtliga	 därefter	
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termiskt	extraherade	vid	150°C.	De	föreningar	innehållandes	kväve	som	identifierades	var	N,N-
dimetylformamid	och	4,5-dihydro-5-fenoximetyl-2-oxazolamin.		

På	ID-märkningsbitarna	från	referensförsöken	där	det	inte	placerades	någon	kolfiberkomposit	i	
ugnen	 har	 1H,1H,2H,2H-perfluorooktan-1ol	 identifierats	 från	 båda	 försöken	 när	 ugnen	 var	
inställd	 på	 350°C	 och	 900°C	 och	 den	 termiska	 extraktionen	 genomfördes	 vid	 50°C.	 På	 ID-
märkningsbiten	 från	 förbränningsförsöket	 vid	 350°C	 identifierades	 2-propensyra-
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluorodekylester	 efter	 termisk	 extraktion	 vid	
150°C.	 Från	 ID-märkningsbitarna	 har	 kolväten	 så	 som	 alkaner,	 alkener,	 aldehyder	 och	
karboxylsyror	identifierats.		

Vid	 utvärdering	 av	 retentionstiderna	 för	 de	 identifierade	 föreningarna	 följer	 de	 ett	 väntat	
mönster.	Vid	kortare	retentionstider	dominerar	molekyler	med	lättare	molekylvikt	jämfört	med	
molekylvikten	 på	 de	 molekyler	 som	 dominerar	 vid	 längre	 retentionstider.	 Ju	 längre	
retentionstid,	desto	högre	temperatur	har	temperaturprogrammet	för	separationen	i	GC	hunnit	
nå.	Vid	kortare	retentionstid	har	lättflyktiga	molekyler	separerats	och	detekterats	och	vid	längre	
retentionstid	har	svårflyktiga	föreningar	separerats	och	detekterats.		

För	 att	 sammanfatta	 några	 av	 likheterna	 och	 skillnaderna	mellan	 ID-märkningsbitarna	utifrån	
vilken	temperatur	den	termiska	extraktionen	genomfördes	i	kan	Tabell	5.2	studeras.		

Tabell	5.2	Likheter	och	skillnader	mellan	de	identifierade	föreningarna	efter	GC-MS	med	termisk	extraktion	vid	50°C	
respektive	150°C.	
Termisk	extraktion	50°C	 Termisk	extraktion	150°C		
Föreningar	 med	 mindre	 molekylvikt	
dominerande	i	förhållande	till	de	identifierade	
föreningarna	vid	termisk	extraktion	150°C	

Föreningar	 med	 större	 molekylvikt	
dominerande	i	förhållande	till	de	identifierade	
föreningarna	vid	termisk	extraktion	50°C	

Vid	kortare	retentionstider	dominerar	molekyler	med	mindre	molekylvikt	jämfört	med	de	
molekyler	som	dominerar	vid	längre	retentionstider	

D-limonen	 Föreningar	innehållande	kväve	
Kolväten	(alkener,	aldehyder,	karboxylsyror)		

1H,1H,2H,2H-perflouroktan-1-ol	
	

5.2 Svepelektronmikroskopi	
Vid	 analys	med	 SEM	mättes	 storlekarna	 på	 partiklarna	 och	 fibrerna	manuellt	 och	 kan	 därför	
skilja	sig	lite	från	de	verkliga	storlekarna,	därför	avrundas	avstånden	till	hela	mikrometer	(µm)	i	
tolkning	 och	 diskussion	 av	 resultatet.	 Det	 lades	 en	 tunn	 guldbeläggning	 på	 partiklarna	 för	 att	
hålla	dem	på	plats,	 tjockleken	på	denna	guldbeläggning	är	endast	ett	par	nanometer	 (nm)	och	
tas	därmed	 inte	med	 i	 beaktning	när	partiklarnas	och	 fibrernas	 storlek	diskuteras.	 Fler	bilder	
från	analysen	med	SEM	kan	ses	i	bilaga	E.		

När	 de	 engångsskyddskläder	 från	 bearbetningsförsöket	 som	 inte	 sköljdes	 av	 med	 vatten	
studerades	 i	 SEM	 hittades	 främst	 fibrer	 med	 raka	 kanter	 och	 en	 diameter	 över	 6µm,	 samt	
partiklar	med	ojämn	form	och	storlekar	över	5	µm	i	diameter	och	en	längd	över	10	µm.	Exempel	
på	dessa	fibrer	kan	ses	i	Figur	5.3A.		

Ett	 prov	 från	 det	 använda	 brandstället	 som	befann	 sig	 nära	 den	 brinnande	 bilen	 studerades	 i	
SEM.	 Provet	 som	 studerades	 togs	 från	 bröstfickan	 (prov	 a).	 En	 stor	 variation	 av	 partiklar	 och	
fibrer	hittades	 i	 jämförelse	mot	vad	som	såg	på	provet	 från	bearbetningsförsöket.	Det	hittades	
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fibrer	 av	 respirabel	 storlek	och	 fibrer	 som	var	 större	 än	 respirabla	 fraktioner	 samt	partiklar	 i	
respirabel	och	icke-respirabel	storlek,	se	Figur	5.3B.		

På	 ID-märkningsbitarna	 från	 förbränningsförsöken	när	ugnen	var	 inställd	på	350°C	och	900°C	
och	 Nomexkärna	 eller	 aluminiumkärna	 placerades	 i	 ugnen	 finns	 fibrer	 och	 partiklar	 av	
respirabla	 storlek,	 samt	 fibrer	 och	 partiklar	 som	 är	 av	 större	 storleksordning.	 På	 ID-
märkningsbitarna	 från	 förbränningsförsöken	 när	 ugnen	 var	 inställd	 på	 350°C	 och	 900°C	men	
inte	 hade	 någon	 kolfiberkomposit	 placerad	 i	 ugnen	 finns	 det	 också	 respirabla	 fibrer	 och	
partiklar.	 De	 respirabla	 fibrerna	 är	 grövre	 och	 längre	 än	 många	 av	 de	 fibrer	 som	 påträffas	 i	
proven	då	kolfiberkompositbitar	var	placerade	i	ugnen.	Jämfört	med	de	fibrer	och	partiklar	som	
kunde	 ses	 på	 ID-märkningsbitarna	 från	 förbränningsförsöken	med	 kolfiberkompister	 i	 ugnen	
ses	 dock	 fler	 fibrer	 och	 partiklar	 av	 respirabel	 storleksordning	 i	 de	 försök	 när	
kolfiberkomppositer	var	placerade	i	ugnen.	Se	figur	5.3C	och	D.		

	

	 	

	 	
Figur	5.3	Skyddskläderna	som	studerades	med	SEM	för	analys	av	storlek	på	partiklar	och	fibrer	som	kontaminerat	
skyddskläder	efter	exponering	för	kolfiberkompositer	som	har	brunnit	eller	mekaniskt	bearbetats.	Figur	A	
Skyddskläderna	som	bars	av	personen	som	hanterade	partikelmätningen	vid	bearbetningsförsöket	tittades	på	med	SEM.	
Föratoringen	var	100	gångers	förstoring.	Figur	B	Bröstfickan	på	en	jacka	från	skyddskläderna	som	kom	från	
räddningstjänsten	i	Karlskrona	som	har	burits	av	en	brandman	nära	bilbranden.	Förstoringen	var	200	gångers	
förstoring.	Figur	C	ID-märkningsbit	från	förbränningsförsök	vid	900°C	med	aluminiumkärna	placerad	i	ugnen.	
Förstoringen	är	2000	gångers	förstoring.	Figur	D	ID-märkningsbit	från	förbränningsförsök	vid	350°C	utan	någon	
kolfiberkomposit	placerad	i	ugnen.		

A	 B	

C	 D	
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Partikelmätningar		
Resultaten	från	partikelmätningarna	vid	förbränningsförsöken	och	bearbetningsförsöken	har	
delats	upp	med	avseende	på	försök.	Under	samtliga	försök	mätte	partikelmätarna	halten	
partiklar	i	luften	innan,	under	och	efter	försöket.		

5.2.1 Förbränningsförsök		
Referensmätningen	som	gjordes	när	ugnen	stod	på	350°C	visar	en	graf	som	ligger	nära	värdet	0	
partiklar	 per	 kubikcentimeter	 (pt/cc)	 och	 tyder	 på	 att	 det	 inte	 fanns	 mycket	 partiklar	 i	
storleksordningen	0,02-1,0µm	 i	dragskåpet	när	ugnen	endast	var	 igång	och	 ingen	kompositbit	
placerats	i	ugnen,	Figur	5.4.	Vid	900°C	fås	en	graf	med	värdet	cirka	150	000	pt/cc	och	tyder	på	
att	det	fanns	högre	halter	av	partiklar	i	storleksordningen	0,02-1,0µm	under	referensmätningen,	
vilket	kan	ses	i	Figur	5.4A.		

Partikelmätningen	med	DustTrak	vid	900°C	visar	att	halterna	av	partiklar	 i	 storleksordningen	
0,02-1,0µm	 är	 över	 150	 000	 pt/cc	 innan	 och	 efter	 att	 kolfiberkompositerna	 har	 varit	 inne	 i	
ugnen,	se	Figur	5.4A.	När	temperaturen	var	350°C	är	halterna	partiklar	i	storleksordningen	0,02-
1,0µm	nära	värdet	0	pt/cc	före	och	efter	att	kolfiberkompositerna	har	varit	inne	i	ugnen,	se	Figur	
5.4B.	 I	 Figur	 5.4B	 vid	 tiden	 1921s	 placerades	 Nomexkärnan	 i	 ugnen	 och	 vid	 tiden	 2251s	
placerades	 aluminiumkärnan	 i	 ugnen.	Därefter	 syns	 en	ökning	 av	halten	partiklar	 från	värden	
nära	0	pt/cc	till	värden	runt	150	000	pt/cc.	Vid	tiderna	10081s	och	10201s	när	ugnen	öppnades	
och	Nomexkärnan	 och	 aluminumkärnan	 togs	 ut	 ur	 ugnen	 ses	 en	 ökning	 av	 antalet	 partiklar	 i	
dragskåpet,	cirka	300	000	pt/cc	respektive	250	000	pt/cc.	Därefter	klingar	antalet	partiklar	av	
till	samma	värden	som	innan	kolfiberkompositerna	placerades	i	ugnen,	det	vill	säga	värden	nära	
0	pt/cc.		

Vid	temperaturen	900°C	är	halten	partiklar	i	dragskåpet	innan	kolfiberkompositerna	placeras	i	
ugnen	minst	150	000	pt/cc	i	både	försöket	när	Nomexkärnan	och	aluminiumkärnan	placerades	i	
ugnen,	 jämfört	 med	 motsvarande	 försök	 där	 halten	 av	 partiklar	 var	 nära	 0	 pt/cc	 innan	
kolfiberkompositerna	 placerades	 i	 ugnen,	 se	 Figur	 5.4A	 och	 B.	 Vid	 tiden	 2521s	 placerades	
Nomexkärnan	i	ugnen	och	vid	tiden	2251s	placerades	aluminiumkärnan	i	ugnen.	Därefter	ses	en	
ökning	i	antalet	partiklar	till	450	000	pt/cc	respektive	400	000	pt/cc.	När	kolfiberkompositerna	
har	tagits	ut	ur	ugnen	vid	tiderna	6181s	och	5821s	fortsätter	halterna	av	partiklar	att	vara	minst	
150	000	pt/cc,	precis	som	innan	kolfiberkompositerna	placerades	i	ugnen.		

	

Figur	5.4A	Graf	över	partikelmätning	med	P-Trak	under	förbränningsförsök	på	900°C.	Figur	5.9B	Graf	över	
partikelmätning	med	P-Trak	under	förbränningsförsök	på	350°C.		
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I	 graferna	 från	partikelmätningarna	gjorda	med	DustTrak	är	 referensmätningen	nära	värdet	0	
milligram	 per	 kubikmeter	 (mg/m3)	 under	 hela	 mätningarna.	 I	 partikelmätningarna	 när	
Nomexkärnan	var	placerad	i	ugnen	nåddes	halterna	1,5	mg/m3	i	alla	fem	storleksintervall	som	
mättes	med	DustTrak	när	ugnen	var	 inställd	på	både	350°C	och	900°C.	När	 aluminiumkärnan	
var	 placerad	 i	 ugnen	 nåddes	 halterna	 7,5	mg/m3	 i	 alla	 fem	 storleksintervall	 som	mättes	med	
DustTrak	när	ugnen	var	inställd	på	900°C	och	halterna	partiklar	nådde	4,1	mg/m3	när	ugnen	var	
inställd	på	350°C.	Graferna	kan	ses	i	Figur	5.5.		

	 	

Figur	5.5A	Grafer	över	partikelmätning	med	DustTrak	under	förbränningsförsök	vid	900°.	Figur	B	Grafer	över	
partikelmätning	vid	350°C.	Det	som	i	figur	A	ser	ut	som	en	förskjutning	är	beror	på	att	försöken	startades	vid	lite	olika	
tider	och	därefter	har	ställt	in	sig	efter	tiderna	på	x-axeln.		

5.2.2 Bearbetningsförsök	
I	 bearbetningsförsöken	 när	 labbrockarna	 exponerades	 för	 Nomexkärnan	 under	 mekanisk	
bearbetning	 var	 punktutsuget	 igång.	 Innan	 bearbetningsförsöken	 påbörjades	 och	 när	
bearbetningsförsöken	med	punktutsuget	 igång	var	halten	partiklar	 som	mättes	med	P-Trak	0-
1500	 pt/cc.	 I	 det	 tredje	 försöket	 när	 engångsskyddskläderna	 exponerades	 för	 Nomexkärnan	
under	mekanisk	bearbetning	var	punktutsuget	avstängt.	Partikelmätningen	med	P-Trak	nådde	
halten	170	000	pt/cc.	Efter	bearbetningsförsöket	med	punktutsuget	 avstängt	minskade	halten	
partiklar	 från	170	000	pt/cc	 till	 under	500	pt/cc.	Graferna	 för	 partikelmätningen	med	P-Trak	
kan	ses	i	Figur	5.6.		
	

A	 B	
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Figur	5.6	Graf	över	partikelmätning	med	P-Trak	under	mekaniskt	bearbetningsförsök	med	Nomexkärna.	

Vid	 mätning	 med	 DustTrak	 under	 bearbetningsförsöken	 var	 det	 endast	 bearbetningen	 med	
punktutsuget	 avstängt	 som	gav	 tydliga	utslag	 i	 graferna	 för	de	partikelintervall	 som	DustTrak	
mäter.	 Innan	 försöken	 och	 under	 försöken	 med	 punktutsuget	 igång	 var	 halterna	 partiklar	 0	
mg/m3	och	under	 försöket	när	punktutsuget	var	avstängt	var	halterna	partiklar	81	mg/m3	 för	
totaldammet,	60	mg/m3	för	PM10,	29	mg/m3	för	respirabla	partiklar	och	PM2.5	samt	26	mg/m3	
för	 PM1.	 Efter	 bearbetningsförsöket	 när	 punktutsuget	 var	 avstängt	 nådda	 samtliga	
storleksintervall	halterna	0	mg/m3.	Graferna	kan	ses	i	Figur	5.7.		

	

Figur	5.7	Graf	över	partikelmätning	med	DustTrak	under	mekaniskt	bearbetningsförsök	med	Nomexkärna.	

5.3 Partikelräkning		
Utifrån	antalet	observerade	partiklar	på	de	studerade	områdena	a-p	på	skyddskläderna	från	
räddningstjänsten	togs	en	graderingstabell	av	kontamineringen	fram,	se	

Tabell	5.3.	Tabellen	användes	för	att	ge	varje	område	från	kläderna	en	skala	på	
kontamineringen.		
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Tabell	5.3	Den	skala	som	har	använts	vid	bedömning	av	partikelkontaminering	på	skyddskläder.		
Gradering	 Benämning	 Ungefärligt	antal	partiklar	

per	dm2	
Färgskala	

0	 Ingen	eller	väldigt	liten	
kontaminering		

0	–	10	000	 Grön	

1	 Lite	kontaminering	 10	001	–	70	000	 Blå	
2	 En	del	kontaminering	 70	001	–	150	000		 Gul	
3	 Mycket	kontaminering		 150	001	<		 Röd	

	

Kontamineringsgraden	 på	 jackan	 som	 arbetat	 nära	 den	 brinnande	 bilen	 hade	
kontamineringsgraderna	 1	 och	 2,	 Figur	 5.8	 och	 Tabell	 5.4.	 Byxorna	 som	 arbetade	 nära	 den	
brinnande	bilen	var	kontaminerade	enligt	graderna	1-3,	Figur	5.9	och	Tabell	5.5.	På	framsida	lår	
på	byxorna	(område	e)	fanns	en	markant	skillnad	i	antalet	partiklar	mitt	på	låret	och	insida	lår.	
Mitt	på	låret	var	kontamineringen	av	grad	3	och	insida	lår	grad	1.		
	

	 	

Figur	5.8	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	jackan	från	uppsättningen	skyddskläder	
som	arbetat	nära	den	brinnande	bilen.	

Tabell	5.4	Kontaminering	av	partiklar	på	jackan	från	uppsättningen	skyddskläder	som	arbetade	nära	den	brinnande	
bilen.	
Område	 Kontamineringsgrad	
Bröstficka	(a)	 1	
Ärm	(b)	 2	
Mage	(c)		 2	
Rygg	(d)	 1	
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Figur	5.9	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	byxorna	från	uppsättningen	
skyddskläder	som	arbetat	nära	den	brinnande	bilen.	

Tabell	5.5	Kontaminering	av	partiklar	på	byxorna	från	uppsättningen	skyddskläder	som	arbetade	nära	den	brinnande	
bilen.		
Område	 Kontamineringsgrad	
Lår	(e)	 3	och	1	
Under	knät	(f)	 3	
Baksida	lår	(g)	 2	
Rygg	(h)	 1	

Jackan	som	arbetade	längre	ifrån	den	brinnande	bilen	hade	kontamineringsgraderna	0-2,	Figur	
5.10	och	 

Tabell 5.6.	Kontamineringsgraderna	på	byxorna	 från	uppsättningen	som	arbetade	 längre	 ifrån	
branden	var	0-3,	Figur	5.11	och	Tabell	5.7.		

	

	

Figur	5.10	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	jackan	från	uppsättningen	
skyddskläder	som	arbetat	längre	ifrån	den	brinnande	bilen.	
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Tabell	5.6	Kontaminering	av	partiklar	på	jackan	från	uppsättningen	skyddskläder	som	arbetade	längre	ifrån	den	
brinnande	bilen.		
Område	 Kontamineringsgrad	
Bröstficka	(i)	 1	
Ärm	(j)		 1	
Mage	(k)	 2	
Rygg	(l)	 0	
	

	 	

Figur	5.11	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	byxorna	från	uppsättningen	
skyddskläder	som	arbetat	längre	ifrån	den	brinnande	bilen.	

Tabell	5.7	Kontaminering	av	partiklar	på	byxorna	från	uppsättningen	skyddskläder	som	arbetade	längre	ifrån	den	
brinnande	bilen.	
Område	 Kontamineringsgrad	
Lår	(m)	 2	
Under	knät(n)	 3	
Baksida	lår	(o)	 1	
Rygg	(p)		 0	
	

Kontamineringsgraderna	på	de	tvättade	byxorna	från	en	av	uppsättningarna	som	arbetade	nära	
branden	var	0,	Figur	5.12	och	Tabell	5.8.		
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Figur	5.12	Gradering	av	partikelkontaminering	på	A	framsidan	och	B	baksidan	av	byxorna	från	uppsättningen	
skyddskläder	som	arbetat	nära	den	brinnande	bilen	och	som	sedan	har	tvättats.		

Tabell	5.8	Kontaminering	av	partiklar	på	byxorna	från	uppsättningen	skyddskläder	som	arbetade	nära	den	brinnande	
bilen	och	som	sedan	har	tvättats.	
Område	 Kontamineringsgrad	
Lår	(q)	 0	
Under	knät	(r)	 0	
Baksida	lår	(s)	 0	
Rygg	(t)	 0	
	

Kontamineringen	av	partiklar	och	fibrer	synliga	i	ljusmikroskopet	på	ID-märkningsbitarna	från	
förbränningsförsöken	med	och	utan	kolfiberkompositer	i	ugnen	vid	temperaturerna	350°C	och	
900°C	 kan	 ses	 i	 Tabell	 5.9.	 De	 beräknade	 kontamineringsgraderna	 var	 1	 efter	
förbränningsförsöket	med	Nomexkärnan	vid	350°C	och	0	efter	övriga	försök.		

Tabell	5.9	Sammanfattning	av	kontamineringen	av	partiklar	på	ID-bitarna	i	samma	tyg	som	skyddskläderna	från	
räddningstjänsten	i	Karlskrona.Referens	900°C	och	referens	350°C	är	förbränningsfärsöken	utan	att	någon	
kolfiberkomposit	placerades	i	ugnen.		
Försök	 Kontamineringsgrad	
Förbränning	aluminiumkärna	900°C	 0	
Förbränning	aluminiumkärna	350°C	 0	
Förbränning	Nomexkärna	900°C	 0	
Förbränning	Nomexkärna	350°C	 1	
Referens	900°C	 0	
Referens	350°C	 0	
Ren	 0	
	

Kontamineringen	 av	 partiklar	 och	 fibrer	 synliga	 i	 ljusmikroskopet	 på	 engångsskyddskläderna	
från	förbränningsförsöken	och	bearbetningsförsöket	kan	ses	i		

Tabell 5.10.	Kontamineringsgraderna	på	engångsskyddskläderna	var	0	 i	 förbränningsförsöken	
och	1-3	i	bearbetningsförsöken.		
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Tabell	5.10	Sammanfattning	av	kontamineringen	av	partiklar	på	engångsskyddskläderna.	Referens	900°C	och	referens	
350°C	är	förbränningsförsöken	utan	att	någon	kolfiberkomposit	placerades	i	ugnen.	Bearbetning	nära	och	bearbetning	
längre	ifrån	är	engångsskyddskläderna	från	personen	som	slipade	respektive	personen	som	hanterade	
partikelmätningarna.		
Försök	 Kontamineringsgrad	
Förbränning	aluminiumkärna	900°C	 0	
Förbränning	aluminiumkärna	350°C	 0	
Förbränning	Nomexkärna	900°C	 0	
Förbränning	Nomexkärna	350°C	 0	
Referens	900°C	 0	
Referens	350°C	 0	
Bearbetning	nära	framsida	 3	
Bearbetning	nära	arm	 3	
Tvättad	efter	bearbetning,	nära	framsida	 1	
Tvättad	efterarbetning,	nära	arm	 1	
Bearbetning	längre	ifrån	framsida	 2	
Bearbetning	längre	ifrån	arm	 2	
Ren	 0	
	

Kontamineringsgraderna	 på	 labbrockarna	 som	 bars	 under	 bearbetningsförsöken	 med	
punktutsuget	 igång	 var	 0	 på	 den	 blå	 labbrocken	 före	 bearbetningsförsöket,	 efter	 försöket	 och	
efter	tvättning.	På	den	vita	labbrocken	var	kontamineringsgraden	0	innan	bearbetningsförsöket	
och	efter	försöket	sågs	ett	fåtal	partiklar	så	att	antalet	partiklar	per	dm2	hamnade	precis	ovanför	
gränsen	 för	 att	 kontamineringsgrad	 1.	 Efter	 tvättning	 hade	 antalet	 observerade	 partiklar	
minskat	 till	 kontamineringsgrad	 0.	 Kontamineringsgraderna	 på	 labbrockarna	 kan	 ses	 i	 Tabell	
5.11	och	Tabell	5.12	

Tabell	5.11	Sammanfattning	av	kontamineringen	av	
partiklar	på	den	vita	labbrocken.	
Försök	 Kontamineringsgrad	
Ny	 0	
Bearbetning	 1	
Tvättad	 0	
	

Tabell	5.12	Sammanfattning	av	kontamineringen	av	
partiklar	på	den	blåa	labbrocken.	
Försök	 Kontamineringsgrad	
Ny	 0	
Bearbetning	 0	
Tvättad	 0	
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6 Diskussion		
Utifrån	resultaten	i	den	experimentella	studien	och	litteraturstudien	kommer	diskussionen	delas	
upp	efter	metod	och	sedan	en	generell	diskussion	som	är	metodöverskridande.		

6.1 Gaskromatografi-masspektrometri	
En	skillnad	som	går	att	notera	mellan	 försöken	då	 temperaturen	på	provberedningsugnen	var	
satt	till	50°C	och	när	den	var	150°C	är	att	det	vid	50°C	har	detekterats	analyter	som	är	mindre	
molekyler	 till	 storlek	än	vid	150°C.	Organiska	 föreningars	 flam-	och	kokpunkt	beror	på	hur	de	
funktionella	 grupperna	 och	 kolkedjorna	 ser	 ut	 (56).	 I	 detta	 fall	 innebär	 det	 att	 vid	 den	 lägre	
temperaturen	är	det	fler	av	föreningarna	med	mindre	molekylstorlek	som	har	desorberats	och	
tagits	upp	av	tenax-röret	och	därmed	analyserats	av	GC-MS.		

Flera	av	analyterna	som	har	detekterats	i	nollproverna	återfinns	i	många	av	de	andra	försöken	
och	 skulle	 troligtvis	 i	 de	 försöken	 också	 kunna	 komma	 från	 själva	 tyget.	 Både	 1H,1H,2H,2H-
Perfluorodekan-1-ol	och	1H,1H,2H,2H-Perfluorooktan-1-ol	som	detekteras	i	nollproven	och	flera	
av	de	andra	proven	är	perfluorinated	compounds	(PFC)	(57).	PFC	kan	exempelvis	användas	 för	
att	göra	produkter	vattentäta	och	smutsavstötande.	Skyddskläderna	är	med	största	sannolikhet	
behandlade	för	att	klara	av	väta	och	höga	temperaturer,	så	att	1H,1H,2H,2H-Perfluorodekan1-ol	
och	 1H,1H,2H,2H-Perfluorooktan-1-ol	 återfinns	 i	 fler	 av	 proverna	 stärker	 teorin	 om	 att	 de	
kommer	från	tyget	 i	sig.	2-propensyra,	3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluorodekyl	
ester	 skulle	 kunna	 härstamma	 från	 1H,1H,2H,2H-Perfluorodekan-1-ol	 eller	 1H,1H,2H,2H-
Perfluorooktan-1-ol	 som	 i	 värmen	 under	 förbränningsförsöket	 har	 reagerat	 och	 bildat	 2-
propensyra,	 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadekafluorodekyl	 ester	 som	 impregnerats	 i	
tyget.		

Hexamethylcyclotrisiloxane	 observerades	 i	 flertalet	 av	 analyserna	 oavsett	 typ	 av	
förbränningsförsök.	 Även	 för	 det	 så	 kallade	 nollprovet	 observerades	 hexamethyl-
cyclotrisiloxane.	Hexamethylcyclotrisiloxane	är	en	variant	av	polydimethylsiloxanes	(PDMS)	som	
kan	 användas	 till	 lim	 och	 tätningsmedel	 (58)	 samt	 för	 att	 göra	 tyg	 vattentätt	 (59).	 Sannolikt	
härstammar	hexamethylcyclotrisiloxane	från	tyget.	Det	är	inte	brukligt	att	använda	denna	typ	av	
förening	i	de	kolfiberkompositer	som	använts	i	denna	studie.		

Vissa	analyter	som	har	detekterats	och	haft	stora	areor	i	ett	försök	kan	ha	betydligt	mindre	areor	
i	 ett	 annat	 försök.	Detta	kan	bero	på	att	 tiden	 som	kompositbitarna	befann	sig	 i	ugnen	skiljde	
mellan	 försöken	 beroende	 på	 temperatur.	 Dessutom	 har	 ugnen	 tidigare	 använts	 för	
fiberkompositer	med	 likartad	plastmatris	 som	använts	 i	denna	studie,	 från	vilka	 rester	kan	ha	
bidragit	med	viss	kontaminering.		

Förbränningsförsöken är svåra att tolka då resultaten visar stor spridning av molekyler och det 
är ibland svårt att identifiera från vilken källa dessa molekyler härstammar. Det	 är	 flera	
kolföreningar	 som	återfinns	 i	de	olika	 försöken,	men	 inte	 i	 alla.	Detta	kan	dels	bero	på	att	vid	
olika	 temperaturer	 har	 föreningarna	 sönderdelats,	 omlagrats,	 oxiderats	 eller	 reagerat	 med	
något,	 dels	 så	 kan	 det	 bero	 på	 att	 det	 är	 olika	 material	 som	 har	 använts	 till	
förbränningsförsöken.	 Oxidering	 av	 alkoholer	 kan	 generera	 aldehyder	 och	 karboxylsyror	 (60,	
61),	 vilket	 många	 av	 de	 föreningar	 som	 har	 detekterats	 tillhör.	 Lipscomb	 et	 al.	 nämner	 i	 sin	
studie	 att	 på	 grund	 av	 fria	 radikaler	 kan	 föreningar	 bildas	 (15).	 Det	 är	 möjligt	 att	 det	 finns	
identifierade	föreningar	som	har	uppkommit	på	grund	av	fria	radikaler.		
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D-limonen	har	identifierats	i	flera	av	försöken	och	dess	ursprung	i	de	här	analyserna	är	inte	till	
fullo	 förstått	 men	 en	 hypotes	 är	 att	 D-limonen	 bildas	 under	 förbränningsprocessen	 genom	
molekylomlagring	 under	 termiska	 och	 oxidativa	 förhållanden.	 D-limonens	 strukturformel	 kan	
ses	i	Figur	6.1.		

	

Figur	6.1	Strukturformlen	för	D-limonen.	

De	 föreningar	 som	har	 identifierats	 innehållandes	kväve	kommer	 troligtvis	 från	 tillverkningen	
av	 kofiberkompositerna.	 Till	 exempel	 karboniseras	 kolfibrerna	 i	 kvävgas.	 N,N-dimethyl	
formamide,	som	har	identifierats	är	ett	exempel	på	en	förening	som	kommer	från	tillverkningen	
(62).	Anilin	är	ett	ämne	som	tidigare	observerats	vid	förbränningstemperaturer	över	ca	400	˚C	
för	 den	 typ	 av	 kolfiberkompositer	 som	 i	 denna	 studie	 benämns	 aluminiumkärna	 (63).	 I	
analyserna	i	detta	arbete	detekterades	dock	inte	anilin.	Det	bedöms	antingen	bero	på	att	900	˚C	
utgör	för	hög	termiska	last	för	anilinbildning	alternativt	att	retentionen	är	för	kort	för	att	kunna	
detekteras	i	den	GC-MS-teknik	som	använts	i	arbetet.		

Bland	de	identifierade	föreningarna	finns	det	föreningar	med	hälsofarliga	effekter.	Alla	kommer	
inte	 att	 tas	 upp	 här,	men	 detta	 är	 ett	 par	 av	 de	 föreningar	med	 hälsofarliga	 effekter	 som	 har	
identifierats.	Noterbart	är	att	det	dock	inte	går	att	säga	om	föreningarna	finns	i	de	mängderna	så	
att	de	ger	upphov	till	de	hälsofarliga	effekterna.	Den	GC-MS	som	har	utförts	är	kvalitativ	och	inte	
kvantitativ,	 vilket	 innebär	att	det	endast	går	att	 tala	om	vilka	de	 identifierade	 föreningarna	är	
och	inte	i	vilken	koncentration	de	finns	i.		

N,N-dimetylformamide	 Kan	 ge	 flertalet	 hälsofarliga	 effekter	 vid	 exponering	 (62).	
Exponering	kan	ske	via	inandning,	ögon	eller	huden	och	genom	
huden	 kan	 även	 N,N-dimetylformamide	 absorberas.	 Vid	
överexponering	kan	alkoholintolerans	eller	 försämrad	sperma	
hos	 människor	 uppstå.	 Kortare	 exponering	 kan	 leda	 till	
leverskador	hos	både	djur	och	människor	samt	att	irritation	på	
hud	eller	i	ögon	kan	uppstå.	

(Fluorometyl)-oxiran	 Vid	 inandning	 och	 vid	 kontakt	 med	 hud	 eller	 ögon	 är	
(Fluorometyl)-oxiran	 giftig,	 då	 kan	 allvarliga	 brännskador	 på	
huden	och	i	ögonen	uppstå	(64).	

Typen	av	molekyler	 som	kompositen	 sönderdelas	 till	 i	 gasfas	varierar	mycket	 (14-16,	40)	och	
det	är	inte	meningsfullt	att	försöka	prediktera	vilka	typer	av	molekyler	som	bildas.	Detta	är	även	
en	av	avgränsningarna	med	arbetet	och	därför	har	 inte	alla	 identifierade	 föreningar	studerats.	
Slutsatsen	blir	att	det	måste	utgås	från	att	det	bildas	hälsofarliga	och	toxiska	ämnen	i	gasfas	som	
en	försiktighetsprincip.	
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Ett	 alternativ	 till	 den	 metod	 som	 användes	 till	 provberedningen	 är	 Micro-Chamber/Thermal	
Extractor™	(µ-CTE™)	(65).	Med	µ-CTE™	kan	provet	läggas	i	olika	kammare	och	värmas	till	olika	
temperaturer	upp	till	250°C.	Luft	eller	gas	flödas	sedan	genom	dessa	kammare	för	att	fånga	upp	
flyktiga	analyter	som	har	nått	gasform.	I	och	med	att	varje	kammare	kan	värmas	till	olika	grader	
så	skulle	desorptionen	kunna	ske	för	olika	temperaturer	och	ett	större	spann	på	vilka	analyter	
som	desorberas	skulle	fås.	Analyterna	som	har	nått	gasform	och	desorberats	samlas	upp	i	ett	rör	
som	sedan	kan	användas	till	exempelvis	GC-MS.		

6.2 Svepelektronmikroskopi	
Det	går	att	se	skillnader	på	bilderna	av	de	olika	proven	som	analyserades	med	SEM.	På	bilderna	
från	bearbetningen	ser	det	ut	som	att	de	ursprungliga	fibrerna	har	brutits	av	till	kortare	fibrer	
men	 har	 behållit	 fibrernas	 ursprungsdiameter.	 Fibrerna	 på	 engångsskyddskläderna	 från	
bearbetningsförsöket	 är	 8µm	 i	 diameter	 och	 det	 är	 en	 vanlig	 diameter	 för	 kolfibrer	 i	
kolfiberkompositer	(39).	De	ojämna	partiklarna	som	inte	har	samma	raka	linjer	som	fibrerna	på	
engångsskyddskläderna	 skulle	 kunna	 vara	 partiklar	 från	 matrisen	 i	 kolfiberkompositen	 eller	
partiklar	från	Nomexkärnan.		

Bilderna	på	provet	som	var	 taget	 från	det	brandställ	som	befann	sig	nära	den	brinnande	bilen	
innehållandes	kolfiberkompositer	har	en	stor	variation	i	partiklar	och	fibrer,	både	gällande	form	
och	gällande	storlek.	Eftersom	branden	är	en	skarp	brand	finns	det	ingen	information	om	vilken	
temperatur	branden	kom	upp	i.	Detta	kan	förklara	att	det	har	fastnat	andra	partiklar	än	enbart	
partiklar	 från	kolfiberkompositen	 i	 bilen	och	 att	 det	 är	därför	det	 finns	 en	 större	 variation	 av	
partiklar	 och	 fibrer	 på	 dessa	 bilder	 jämfört	 med	 bilderna	 från	 förbränningsförsöken.	
Utgångspunkten	beträffande	skyddskläderna	är	att	de	inte	var	kontaminerade	när	de	användes	
vid	 branden	 utan	 nytvättade	 som	 brukligt.	 All	 kontaminering	 på	 kläderna	 bedöms	 således	
komma	från	arbetet	med	bilbranden.		

På	 bilderna	 från	 proverna	 när	 en	 kolfiberkomposit	 med	 antingen	 aluminiumkärna	 eller	
Nomexkärna	 var	 placerad	 i	 ugnen	 varierar	 storleken	 på	 partiklarna	 och	 fibrerna	 lite	 mellan	
vilken	kärna	kolfiberkompositen	bestod	av.	Storleken	varierade	även	beroende	på	temperaturen	
på	 ugnen.	 Det	 har	 hittats	 respirabla	 fibrer	 på	 ID-märkningsbitarna	 från	 samtliga	 försök	 med	
kolfiberkomposit	 i	 ugnen.	 På	 ID-märkningsbiten	 från	 förbränningsförsöken	 med	
aluminiumkärnaförbränd	vid	900°C	har	det	dock	observerats	mest	respirabla	fibrer	och	inte	lika	
många	 respirabla	 partiklar	 som	 i	 de	 övriga	 mätningarna.	 I	 förbränningsförsöken	 med	
kolfiberkompositer	 i	ugnen	vid	350°C	har	det	hittats	mer	partiklar	än	respirabla	fibrer	 jämfört	
med	när	ugnen	var	900°C	varm.	Att	det	har	identifierats	olika	stora	partiklar	och	fibrer	kan	bero	
på	det	som	Yan	och	Cao	(31)	har	upptäckt	i	sin	studie	gällande	hur	temperatur	och	tid	påverkar	
fibrers	storlek.	Det	är	möjligt	att	varken	temperaturerna	eller	tiderna	som	kolfiberkompositerna	
var	placerade	i	ugnen	har	räckt	för	att	det	ska	bildas	lika	mycket	respirabla	fibrer	i	alla	försöken	
och	därför	ser	resultaten	i	SEM	olika	ut	för	de	olika	temperaturerna	och	tiderna.		

Utifrån	resultaten	 i	partikelmätningarna	 i	dragskåpet	 från	 förbränningsförsöken	är	det	möjligt	
att	 ugnen	 har	 kontaminerat	 ID-märkningsbitarna	 och	 även	 engångsskyddskläderna	 med	
partiklar	och	 fibrer	 från	 tidigare	 förbränning	av	kompositer	 i	ugnen.	Studier	 som	har	visat	att	
syrenivån	påverkar	förbränningen	av	kolfiberkompositer	(11),	vilket	också	kan	ha	påverkat	hur	
resultatet	från	förbränningsförsöken	som	studerats	i	SEM	har	blivit.	Eftersom	syrenivån	i	ugnen	
inte	 går	 att	 styra	 är	 det	 inte	 säkert	 att	 det	 har	 varit	 fullgod	 syretillförsel	 i	 ugnen	 under	 hela	
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försöket,	delar	av	försöket	kan	ha	varit	mer	åt	pyrolys	än	förbränning.	Detta	kan	ha	påverkat	hur	
kolfiberkompositernas	sönderdelning	gick	till	och	vilka	partiklar	och	fibrer	som	bildades.		

Det	gick	inte	att	studera	vilka	ämnen	som	partiklarna	och	fibrerna	bestod	av	med	hjälp	av	EDX.	
Detta	 berodde	 på	 att	 partiklarna	 och	 fibrerna	 som	 studerades	 ibland	 var	 så	 små	 att	 även	
området	 runt	 om	 partikeln	 eller	 fibern	 togs	 med	 i	 analysen	 av	 vilka	 ämnen	 som	 EDX	 kunde	
påträffa.	I	och	med	att	hypotesen	var	att	det	kunde	finnas	kolfibrer	i	provet	som	studerades	var	
det	koltoppar	som	var	intressanta,	men	då	provet	är	fäst	på	en	koltejp	fås	en	topp	av	kol	oavsett	
om	 partikeln	 eller	 fibern	 innehåller	 kol	 eller	 ej.	 Detta	 medgav	 osäkra	 resultat	 som	 inte	 var	
pålitliga	och	därför	användes	inte	EDX	för	att	studera	vilka	ämnen	som	partiklarna	och	fibrerna	
innehöll.	 Om	 en	 annan	 tejp	 hade	 kunnat	 användas	 för	 att	 fästa	 proven	 eller	 om	 det	 går	 att	
använda	en	röntgentillsats	med	en	mindre	yta	som	den	studerar,	är	det	möjligt	att	det	hade	gått	
att	 få	 fram	 vilka	 ämnen	 som	 partiklarna	 och	 fibrerna	 bestod	 av	 och	 därmed	 hade	 säkrare	
slutsatser	kunnat	dras.		

6.3 Partikelmätningar	
Utifrån	 partikelmätningarna	 från	 förbränningsförsöken	 sågs	 en	 ökning	 av	 antalet	 partiklar	 i	
samtliga	försök	när	en	kompositbit	placerades	i	den	varma	ugnen.	I	graferna	från	DustTrak	syns	
en	 tydlig	 skillnad	 mellan	 försöken	 med	 aluminiumkärna	 och	 Nomexkärna	 i	 båda	
temperaturerna,	 där	 aluminiumkärnan	 genererar	 högre	 halter	 partiklar.	 Om	 graferna	 från	
DustTrak	 jämförs	utifrån	vilken	 temperatur	som	ugnen	har	haft	 så	går	det	dessutom	att	se	att	
halten	partiklar	är	högre	vid	900°C	än	vid	350°C.		

Referensmätningarna	 från	 DustTrak	 är	 väldigt	 låga	 jämfört	 med	 de	 toppar	 som	 bildas	 när	
kompositer	 har	 placerats	 i	 ugnen.	 Referensmätningarna	med	P-Trak	 vid	 350°C	 ger	 inte	 heller	
några	 anmärkningsvärda	 värden	 jämfört	 med	 när	 kompositbitarna	 har	 placerats	 i	 ugnen.	
Referensmätningen	 vid	 900°C	 med	 P-Trak	 bör	 tas	 i	 beaktning	 när	 graferna	 för	
förbränningsförsöket	med	aluminiumkärnan	och	Nomexkärnan	vid	900°C	studeras.	Både	grafen	
över	partikelhalten	när	aluminiumkärnan	och	Nomexkärnan	har	varit	i	ugnen	bildar	en	graf	som	
liknar	 ett	 brett	 band	 under	 stora	 delar	 av	 grafen.	 Referensvärdet	 ligger	 ungefär	 i	 kant	 med	
botten	 på	 detta	 band	 under	 hela	 tidsintervallet.	 Oavsett	 tidigare	 partikelnivå	 genererar	
kolfiberkompositerna	en	ökning	av	partiklar	i	dragskåpet	när	de	har	placerats	i	ugnen,	även	när	
halten	av	partiklar	i	storleksordningen	0,02-1,0µm	var	hög	från	mätningens	start.	Som	nämnt	i	
litteraturstudien	 har	 Feih	 och	 Mouritz	 (12)	 sett	 ett	 samband	 mellan	 fiberdiameter,	 tid	 och	
temperatur	 vid	 förbränning	 av	 kolfibrer.	 Vid	 högre	 temperaturer	 bildas	 tunnare	 fibrer,	 vilket	
kan	vara	en	anledning	till	att	fler	små	partiklar	har	genererats	i	försöken	vid	900°C.		

Grafen	för	partikelmätningen	med	P-Trak	vid	i	förbränningsförsöket	med	Nomexkärnan	i	ugnen	
vid	900°C	visar	högre	halter	 av	partiklar	 i	 storleksordningen	0,02-1,0µm	 innan	kompositbiten	
har	 placerats	 i	 ugnen	 än	 vad	 som	visas	 i	 försöken	med	 aluminiumkärna	 och	 referensförsöket.	
Detta	 skulle	 kunna	 bero	 på	 att	 det	 har	 funnits	 rester	 i	 ugnen	 från	 tidigare	 försök.	 Oavsett	
störningen	 från	 tidigare	 kompositförbränningar	 kan	 man	 konstatera	 att	 höga	 partikelhalter	
emitteras	vid	förbränningarna.		

Från	 partikelmätningarna	 med	 P-Trak	 vid	 900°C	 är	 det	 svårare	 att	 se	 skillnader	 mellan	 när	
kompositbitarna	 har	 stoppats	 in	 i	 ugnen	 och	 när	 de	 sedan	 har	 tagits	 ur.	 En	 avklingning	 av	
partiklar	 är	 lättare	 att	 se	 för	de	 storlekar	 som	DustTrak	har	mätt.	Där	 går	det	 att	 se	 en	 tydlig	
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skillnad	när	kompositbitarna	har	placerats	i	ugnen	och	hur	antalet	partiklar	sedan	klingar	av	och	
når	samma	värde	som	innan	de	placerades	i	ugnen.		

Från	 partikelmätningarna	 vid	 bearbetningsförsöket	 sker	 en	 tydlig	 ökning	 av	 partiklarna	 i	
samtliga	halter	när	punktutsuget	är	avstängt.	När	mekanisk	bearbetning	sker	och	punktutsuget	
är	igång	visas	ingen	tydlig	ökning	av	halterna	i	någon	av	de	mätta	storleksordning.	Detta	är	ett	
positivt	resultat	då	det	visar	att	den	utrustning	som	används	vid	mekanisk	bearbetning	på	Exova	
är	 effektiv	 på	 att	 ta	 bort	 små	 partiklar	 som	 genereras	 vid	 arbetet.	 Trots	 det	 höga	 värdet	 av	
totaldamm	 vid	 mekanisk	 bearbetning	 när	 punktutsuget	 är	 avstängt	 så	 når	 inte	 halten	 det	
nivågränsvärde	 som	 finns	 för	 härdplastdamm.	 Slipningen	 pågick	 endast	 under	 2	minuter	 när	
punktutsuget	var	avstängt.	Slipning	under	längre	tid	kan	ge	partikelhalter	över	nivågränsvärdet.		

6.4 Partikelräkning	med	ljusmikroskopi		
Utifrån	 den	 framtagna	 graderingen	 över	 kontaminering	 av	 partiklar	 och	 fibrer	 som	 syns	 i	
ljusmikroskopet	finns	det	skillnader	i	kontaminering.	Kontamineringen	på	skyddskläderna	från	
bilbranden	 skiljer	 sig	 med	 avseende	 på	 vilket	 avstånd	 från	 branden	 kläderna	 befann	 sig.	 De	
kläder	 som	var	närmare	branden	hade	 fler	partiklar	 och	 fibrer	 som	sågs	 i	 ljusmikroskopet	 än	
kläderna	 som	 arbetade	 längre	 ifrån	 branden.	 Det	 gick	 även	 att	 notera	 en	 skillnad	 i	 var	 på	
kläderna	 de	 var	 mer	 och	 mindre	 kontaminerade.	 Baksidan	 av	 kläderna	 var	 mindre	
kontaminerade	än	framsidan	och	framsidan	av	byxorna	var	mer	kontaminerade	än	framsidan	på	
jackorna.	Vid	jämförelse	mellan	de	byxor	som	tvättades	hos	räddningstjänsten	och	de	byxor	som	
hade	arbetat	på	samma	avstånd	men	inte	tvättats	var	det	stor	skillnad	i	kontaminering.	Byxorna	
som	 tvättades	 hade	 kontamineringsgrad	 0	 på	 alla	 fyra	 områden	 jämfört	med	de	 byxorna	 som	
inte	tvättades	som	hade	kontamineringsgrad	3	på	två	av	områden.		

Om	 skyddskläderna	 från	 räddningstjänsten	 jämförs	 med	 ID-märkningsbitarna	 från	
förbränningsförsöken	 var	 kontamineringen	 av	 partiklar	 och	 fibrer	 synliga	 i	 ljusmikroskopet	
under	 förbränningsförsöken	betydligt	 lägre.	Detta	kan	bero	på	att	 ID-märkningsbitarna	endast	
exponerades	under	1h	 respektive	2h	15min	 i	de	olika	 försöken	och	det	är	 inte	känt	hur	 länge	
kläderna	 exponerades	 under	 arbetet	 med	 bilbranden.	 Även	 temperaturen	 i	 förbrännings-
försöken	 är	 begränsad	 till	 två	 temperaturer	 som	 kan	 vara	 både	 högre	 och	 lägre	 än	 de	
temperaturer	 som	 genereras	 i	 bilbranden.	 Som	 studien	 av	 Feih	 och	 Mouritz	 (12)	 säger	 är	
diametern	 på	 de	 sönderdelade	 fibrerna	 beroende	 av	 vilken	 temperatur	 de	 utsätts	 för	 och	 hur	
länge	de	utsätts	 för	höga	 temperaturer.	Därför	är	det	möjligt	att	både	 temperaturen	och	 tiden	
ID-märkningsbitarna	har	exponerats	har	påverkat	om	det	är	partiklar	och	fibrer	som	är	synliga	i	
ljusmikroskop	som	har	bildats	eller	om	det	är	mindre	partiklar	och	fibrer	som	inte	gick	att	se.	I	
en	bil	är	det	dessutom	mer	än	endast	kolfiberkompositer	som	kan	generera	i	partiklar	och	fibrer	
vid	 brand.	 Så	 de	 partiklar	 och	 fibrer	 som	 har	 setts	 i	 ljusmikroskopet	 kan	 komma	 från	 fler	
material	än	kolfiberkomposit.		

Från	bearbetningsförsöket	går	det	att	se	skillnad	i	kontaminering	beroende	på	om	punktutsuget	
var	 igång	 eller	 inte.	 Det	 är	 dock	 inte	 samma	material	 som	 har	 använts	 när	 punktutsuget	 var	
igång	och	när	det	inte	var	igång,	så	det	går	inte	med	full	säkerhet	att	säga	att	labbrockarna	hade	
kontaminerats	 lika	 mycket	 som	 engångsskyddet	 om	 de	 hade	 använts	 när	 den	 forcerade	
ventilationen	var	 avstängd.	Det	 tvättade	engångsskyddet	 visade	 skillnad	 i	 kontamineringsgrad	
jämfört	med	 innan	 tvättningen.	 Det	 otvättade	 engångsskyddet	 hade	 kontamineringsgrad	 3	 på	
både	 framsida	 bröst	 och	 på	 ärmen	 medan	 det	 tvättade	 hade	 grad	 1	 på	 båda	 områdena.	
Skyddskläderna	 blir	 således	 renare	 efter	 avsköljning	 med	 vatten,	 men	 inte	 helt	 rena.	
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Skyddskläderna	 är	 antistatiska,	 men	 trots	 det	 tros	 anledningen	 till	 att	 inte	 alla	 partiklar	 och	
fibrer	 tvättades	 bort	 vara	 kolfibrernas	 elektrostatiska	 egenskaper.	 Utifrån	 antalet	 partiklar	 på	
engångsskyddskläderna	 ses	 en	 minskning	 av	 antalet	 partiklar	 med	 ökat	 avstånd	 från	 den	
mekaniska	bearbetningen.	

6.5 Generell	diskussion	kring	analyserna	
Utifrån	 samtliga	 av	 de	 analysmetoder	 som	 har	 genomförts	 i	 studien	 går	 det	 att	 diskutera	
kontamineringen	 på	 skyddskläderna	 som	 har	 utsatts	 för	 kolfiberkompositer	 som	 har	 brunnit	
eller	bearbetats	mekaniskt.		

Både	 partikelmätningarna	 i	 dragskåpet	 under	 förbränningsförsöken	 och	 analysen	med	 GC-MS	
visar	 på	 resultat	 som	 ger	 misstankar	 om	 att	 kontamineringen	 på	 ID-märkningsbitarna	 och	
engångsskydden	inte	enbart	kommer	från	de	förbrända	kolfiberkompositerna.	Om	analysen	med	
EDX	hade	 gått	 att	 genomföra	med	 säkrare	 resultat	 hade	det	 gått	 att	 bekräfta	 eller	 förneka	 att	
kontamineringen	 kommer	 från	 de	 förbrända	 kolfiberkompositerna	 och	 inte	 från	 ugnen.	 Med	
bekräftelse	 att	 kontamineringen	 på	 ID-märkningsbitarna	 och	 engångsskydden	 kom	 från	
kolfiberkompositerna	 hade	 ännu	 starkare	 slutsatser	 om	 huruvida	 förbränning	 av	
kolfiberkompositer	kontaminerar	skyddskläder	kunna	dras	och	det	hade	bidragit	till	ännu	mer	
ökad	förståelse.		

Engångsskyddskläderna	 från	bearbetningsförsöket	har	kontaminerats	med	partiklar	och	 fibrer	
vid	 exponering	 av	 kolfiberkompositen	 med	 Nomexkärna	 som	 bearbetades.	 Mikroskoperingen	
med	ljusmikroskop	och	med	SEM	visade	att	det	fanns	både	partiklar	och	fibrer	som	var	synliga	i	
ljusmikroskopet	och	 i	 SEM:et.	Trots	 att	 fiberfragmenten	och	partiklarna	 inte	var	 av	 respirabel	
storleksordning	finns	potentiellt	hälsofarliga	risker	med	dem.	Fiberfragment	i	storleksordningen	
för	 thorakala	 fibrer	 observerades	 och	 dessa	 kan	 andas	 in,	 om	 än	 inte	 ner	 till	 alveolerna.	
Kunskapen	inom	vilken	skala	thorakala	fibrer	är	hälsofarliga	är	begränsad,	men	hög	försiktighet	
tas	även	vid	fibrer	i	thorakala	fraktioner.	Vid	inandning	kan	de	thorakala	fibrerna	vara	bärare	av	
hälsofarliga	 ämnen	 och	 exponering	 på	 hud	 och	 i	 ögon	 kan	 orsaka	 irritation	 och	 klåda.	 Halten	
partiklar	i	storleksordningen	0,02-1,0µm	var	som	mest	ca	170	000	under	bearbetningsförsöket	
när	 punktutsuget	 var	 avstängd.	 Vid	 arbete	med	 nanopartiklar	 är	 det	 vanligt	 att	 skyddskläder	
används	och	byts	i	slussar	mellan	rummet	där	nanopartiklar	förekommer	och	omgivningen	(66).	
Eftersom	 skyddskläderna	 som	 exponerades	 för	 kolfiberkompositen	 under	 mekanisk	
bearbetning	med	 punktutsuget	 avstängt	 inte	 blev	 helt	 rena	 vid	 avsköljning	med	 vatten	 är	 det	
möjligt	att	dessa	borde	tas	av	i	en	sluss	och	förslutas	i	en	påse	i	denna	sluss	för	att	 inte	sprida	
vidare	 partiklar.	 Finns	 inte	 sluss	 att	 tillgå	 kan	 kläderna	 sköljas	 av	med	 vatten	 för	 att	minska	
kontamineringen.		

Att	molekyler	desorberas	från	kläderna	vid	relativt	 låga	temperaturen	50°C	kan	tolkas	som	att	
de	kontaminerade	skyddskläderna	kan	sprida	gaser	och	flyktiga	föreningar	till	sin	omgivning	då	
de	återanvänds	utan	tvätt.		
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7 Slutsatser		
Kontamineringen	med	avseende	på	absorberade	partiklar	och	fiberfragment	på	de	skyddskläder	
som	används	av	räddningstjänsten	vid	släckning	av	bränder	varierar	med	avståndet	till	branden.	
Uppsättningen	skyddskläder	som	har	varit	närmare	branden	har	kontaminerats	mer	av	partiklar	
och	 fibrer	 jämfört	 med	 uppsättningen	 som	 varit	 längre	 ifrån	 branden.	 Kontamineringen	 som	
består	 av	 partiklar	 och	 fibrer	 i	 olika	 former	 och	 storlekar.	 Stora	 och	 ojämna	 partiklar	
observerades	 i	 ljusmikroskop	 medan	 respirabla	 fibrer	 observerades	 i	 SEM.	 Efter	 tvätt	 av	
kläderna	enligt	räddningstjänstens	tvättrutiner	har	kläderna	blivit	rena	från	partiklar	och	fibrer	
med	 referens	 till	 ljusmikroskopistudier.	 Normalt	 tvättar	 Räddningstjänsten	 sina	 skyddskläder	
efter	 varje	 operativ	 insats	 och	 denna	 studie	 visar	 att	 kontamineringen	 eliminerats	 alternativt	
reduceras	kraftig	efter	dessa	tvättar.		

Studien	 från	 förbränningsförsöken	 visar	 att	 skyddskläderna	 har	 kontaminerats	med	 partiklar	
och	fibrer	samt	flyktiga	föreningar.	Källan	till	kontamineringen	är	inte	med	säkerhet	endast	från	
de	kolfiberkompositbitar	som	har	använts	i	denna	studie.	Kontaminering	kan	även	komma	från	
fiberkompositer	 som	 har	 förbränts	 i	 ugnen	 tidigare.	 Källan	 till	 kontamineringen	 härstammar	
således	från	fiberkompositer.		

Trots	 att	 engångsskyddskläderna	 är	 antistatiska	 kontaminerades	 de	 mycket	 av	 fiberfragment	
vid	mekanisk	bearbetning	utan	punktutsug.	 Inga	respirabla	partiklar	eller	 fibrer	observerades.	
Vid	 avsköljning	med	vatten	går	det	 inte	 att	 få	 skyddskläderna	helt	 rena,	men	de	blir	betydligt	
renare.	 Innan	 kläderna	 tas	 av	 rekommenderas	 sköljning	 med	 vatten	 då	 sköljning	 reducerar	
kontamineringen	på	kläderna.	Med	ett	punktusug	nära	den	mekaniska	bearbetningen	fångas	de	
sönderdelade	partiklarna	och	fiberfragmenten	upp	av	ventilationen	på	ett	effektivt	sätt.	Graden	
av	kontaminering	minskar	med	ökat	avstånd	från	den	mekaniska	bearbetningen.		
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8 Framtida	utvecklingsmöjligheter		
Det	 finns	 flera	möjligheter	 till	 att	 få	 en	mer	 fördjupad	 kunskap	 kring	 de	 ämnen	 denna	 studie	
tagit	 upp.	 Exempelvis	 skulle	 det	 vara	 givande	 att	 genomföra	 försök	 i	 en	mer	 verklighetsnära	
miljö,	till	exempel	i	större	skala	i	ett	certifierat	brandlabb.		

För	 att	 uppnå	 säkrare	 resultat	 från	 analys	 med	 GC-MS	 kan	 den	 tidigare	 nämnda	 prov-
beredningen	µ-CTETM	användas	för	att	få	ett	större	spann	av	vilka	analyter	som	desorberas	från	
proven.	Med	den	kvantitativa	metoden	GC-MS-MS	skulle	halterna	av	de	kontaminerande	gaserna	
och	flyktiga	föreningarna	kunna	studeras.		

För	vidare	studier	i	ämnet	bör	upplägget	planeras	så	att	analys	med	EDX	blir	genomförbart.	Det	
finns	även	alternativa	analystekniker	för	att	studera	den	kemiska	kontamineringen,	till	exempel	
elementaranalys	och	ICP.		

För	 att	 öka	 förståelsen	 kring	 kontaminering	 efter	 brand	 och	mekanisk	 bearbetning	 i	 kolfiber-
kompositer	 ytterligare	 skulle	 motsvarande	 försök	 som	 genomförts	 i	 denna	 studie	 kunna	
genomföras	med	fokus	på	att	studera	kontamineringen	på	filter	från	andningsskydd.		

Studier	 kring	 hur	 de	 kontaminerade	 skyddskläderna	 sprider	 partiklar,	 fibrer	 och	 absorberade	
gaser	till	sin	omgivning	är	mycket	begränsad.	Resultaten	från	GC-MS	med	provberedningen	vid	
den	låga	temperaturen	50°C	ger	misstankar	om	att	gaser	och	flyktiga	föreningar	kan	spridas	till	
omgivningen	 även	 i	 normala	 arbetstemperaturer.	 Det	 är	 okänt	 i	 vilken	 omfattning	
kontamineringen	sprids	till	omgivningen	och	huruvida	bäraren	själv	riskerar	att	exponeras	för	
kontamineringen.	Att	genomföra	studier	för	att	få	fördjupad	kunskap	kring	hur	kontamineringar	
på	 skyddskläder	 sprids	 rekommenderas.	 Även	 förebyggande	 åtgärder	 rekommenderas	 att	
studera.		
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Bilaga	A	Resultat	och	analys	av	processen	
I	början	av	arbetet	gjordes	en	tidsplan	 i	 form	av	ett	GANTT-schema,	Figur	A.1.	De	fyra	delarna	
som	arbetet	 är	 uppdelat	 i	 är	 Litteraturstudie,	 Etapp	1,	 Etapp	2	 och	Etapp	3.	 Litteraturstudien	
gick	 ut	 på	 att	 samla	 information	 om	 kolfibrers	 och	 kolfiberkompositers	 materialtekniska	
egenskaper	för	att	skapa	förståelse	för	dess	beteende	vid	höga	temperaturer	och	vid	mekanisk	
bearbetning.	 Litteraturstudien	 pågick	 samtidigt	 som	 etapp	 1-3	 pågick.	 Jämfört	 med	 GANTT-
schemat	 blev	 litteraturstudien	 lite	 förlängd	 och	 pågick	 även	 under	 vecka	 18	 och	 19	 för	 lite	
komplettering.		

I	 etapp	1	genomfördes	 förstudierna	 till	den	experimentella	delen	 i	etapp	2.	Under	etapp	1	var	
det	lite	problem	med	sliprummet	som	bearbetningsförsöket	skulle	genomföras	i	vilket	ledde	till	
att	förstudien	av	bearbetningsförsöket	gjordes	första	veckan	i	etapp	2.	Ett	resultat	av	förstudien	
till	förbränningsförsöken	som	genomfördes	under	sista	veckan	i	etapp	1	gjorde	att	ytterligare	ett	
test	ville	genomföras	 innan	de	skarpa	 förbränningsförsöken	 i	 etapp	2	utfördes.	Därför	gjordes	
ett	test	till	förstudien	av	förbränningsförsöken	i	vecka	1	på	etapp	2.		

Under	 etapp	 2	 när	 den	 experimentella	 delen	 pågick	 genomfördes	 bearbetnings-	 och	
förbränningsförsöken	inom	den	planerade	tiden.	På	grund	av	tekniska	problem	fick	analyserna	
med	SEM	flyttas	till	vecka	16	och	i	början	på	vecka	17.	Labbrockarna	från	bearbetningsförsöket	
som	tvättades	enligt	de	tvättrutiner	som	finns	på	Exova	kom	tillbaka	och	kunde	analyseras	med	
mikroskop	i	etapp	3	istället	för	etapp	2	på	grund	av	att	påsken	försköt	tvättschemat,	vilket	inte	
var	 inräknat	 i	 planering.	 Varken	 förskjutningen	 av	 analysen	 med	 SEM	 eller	 tvätten	 av	
labbrockarna	 påverkade	 arbetets	 gång	 allt	 för	 mycket	 då	 det	 i	 etapp	 3	 var	 planerat	 in	 lite	
bufferttid	 ifall	 något	 i	 skulle	hända	 i	 de	 tidigare	 etapperna	 som	krävde	mer	 tid	 eller	 att	något	
blev	förskjutet.	

Trots	ett	par	ändringar	i	utförande	jämfört	med	planen	har	arbetet	blivit	klart	inom	den	angivna	
tiden.		

	
Figur	A.1	GANTT-schemat	för	arbetet	som	togs	fram	vid	planering	av	arbetet.	
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Bilaga	B	Tidsschema	för	partikelmätning	vid	förbränningsförsök	
Tabell	B.	1	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	utan	kolfiberkomposit	i	ugnen	vid	
900°C.		
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

11:57:09	 1	 DustTrak	startades	i	dragskåpet	ca	160	cm	från	muffelugnens	
utlopp	

12:31:09	 2041	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
12:32:24	 2116	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	sista	tygbiten	
12:33:09	 2161	 Muffelugnen	öppnades	och	stängdes	igen		
13:33:09	 5761	 Muffelugnen	öppnades	och	stängdes	igen	
13:33:39	 5791	 En	av	tygbitarna	tas	ut	ur	dragskåpet	
13:37:09	 6001	 Resterande	tygbitar	tas	ut	ur	dragskåpet	
13:59:18	 7330	 DustTrak	stängdes	av	
	

Tabell	B.2	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	utan	kolfiberkomposit	i	ugnen	vid	900°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

14:33:48	 1	 DustTrak	startades	i	dragskåpet	ca	160	cm	från	muffelugnens	
utlopp	

15:07:48	 2041	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
15:09:03	 2116	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	sista	tygbiten	
15:09:48	 2161	 Muffelugnen	öppnades	och	stängdes	igen		
16:09:48	 5761	 Muffelugnen	öppnades	och	stängdes	igen	
16:10:18	 5791	 En	av	tygbitarna	tas	ut	ur	dragskåpet	
16:13:18	 5971	 Resterande	tygbitar	tas	ut	ur	dragskåpet	
16:35:51	 7324	 DustTrak	stängdes	av	
	

Tabell	B.3	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	utan	kolfiberkomposit	i	ugnen	vid	
350°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	(s)	 Händelse	

12:17:14	 1	 DustTrak	startades	i	dragskåpet	ca	160	cm	från	muffelugnens	
utlopp	

12:48:14	 1861	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
12:49:14	 1921	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	sista	tygbiten	
12:50:29	 1996	 Muffelugnen	öppnades	och	stängdes	igen		
15:04:14	 10021	 Muffelugnen	öppnades	och	stängdes	igen	
15:04:44	 10051	 En	av	tygbitarna	tas	ut	ur	dragskåpet	
15:10:14	 10381	 Resterande	tygbitar	tas	ut	ur	dragskåpet	
15:41:51	 12278	 DustTrak	stängdes	av	
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Tabell	B.	4	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	utan	kolfiberkomposit	i	ugnen	vid	350°C.	
Tid	(hh:mm:ss)	 Tid	(s)	 Händelse	
14:53:42	 1	 P-Trak	startades	i	dragskåpet	ca	150	cm	från	muffelugnens	utlopp	
15:24:42	 1861	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
15:25:42	 1921	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	sista	tygbiten		
15:26:57	 1996	 Muffelugnen	öppnades	och	stängdes	igen		
17:40:42	 10021	 Muffelugnen	öppnades	och	stängdes	igen		
17:41:12	 10051	 En	av	tygbitarna	togs	ut	ur	dragskåpet		
17:46:42	 10381	 Resterande	tygbitar	togs	ut	ur	dragskåpet	
18:18:12	 12271	 P-Trak	stängdes	av	
	

Tabell	B.5	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	med	Nomexkärna	i	ugnen	vid	900°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

14:18:01	 1	 DustTrak	startades	i	dragskåpet	ca	160	cm	från	muffelugnens	
utlopp.	

14:53:01	 2101	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
15:00:01	 2521	 Kompositbit	placerades	i	muffelugnen	
16:01:01	 6181	 Kompositbiten	tas	ut	ur	muffelugnen	och	står	och	svalnar	i	

dragskåpet	
16:03:01	 6301	 Tygbitarna	tas	ut	ur	dragskåpet	
16:27:19	 7759	 DustTrak	stängdes	av	
	

Tabell	B.6	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	med	Nomexkärna	i	ugnen	vid	900°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

15:52:09	 1	 P-Trak	startades	i	dragskåpet	ca	150	cm	från	muffelugnens	utlopp.	
16:26:02	 2034	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
16:29:02	 2214	 Kompositbit	placerades	i	muffelugnen	
17:30:02	 5874	 Kompositbiten	tas	ut	ur	muffelugnen	och	står	och	svalnar	i	

dragskåpet	
17:32:02	 5994	 Tygbitarna	tas	ut	ur	dragskåpet	
18:00:16	 7688	 P-Trak	stängdes	av	
	

Tabell	B.	7	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	med	Nomexkärna	i	ugnen	vid	350°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

13:57:05	 1	 DustTrak	startades	i	dragskåpet	ca	160	cm	från	muffelugnens	
utlopp	

14:24:05	 1621	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
14:29:05	 1921	 Kompositbit	placerades	i	muffelugnen	
16:45:05	 10081	 Kompositbiten	tas	ut	ur	muffelugnen	och	står	och	svalnar	i	

dragskåpet	
16:47:05	 10201	 En	av	tygbitarna	tas	ut	ur	dragskåpet	
16:51:05	 10441	 Resterande	tygbitar	tas	ut	ur	dragskåpet	
17:11:52	 11688	 DustTrak	stängdes	av	
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Tabell	B.	8	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	med	Nomexkärna	i	ugnen	vid	350°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

15:30:25	 1	 P-Trak	startades	i	dragskåpet	ca	150	cm	från	muffelugnens	utlopp	
16:03:25	 1981	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
16:06:25	 2161	 Kompositbit	placerades	i	muffelugnen	
18:18:25	 10081	 Kompositbiten	tas	ut	ur	muffelugnen	och	står	och	svalnar	i	

dragskåpet	
18:20:25	 10201	 En	av	tygbitarna	tas	ut	ur	dragskåpet	
18:24:25	 10441	 Resterande	tygbitar	tas	ut	ur	dragskåpet	
18:45:01	 11677	 P-Trak	stängdes	av	
	

Tabell	B.9	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	med	aluminiumkärna	i	ugnen	vid	
900°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

13:56:44	 1	 DustTrak	startades	i	dragskåpet	ca	160	cm	från	muffelugnens	utlopp	
14:29:44	 1981	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
14:32:14	 2131	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	sista	tygbiten	
14:34:14	 2251	 Kompositbit	placerades	i	muffelugnen	
15:33:44	 5821	 Kompositbiten	togs	ut	ur	muffelugnen	och	stod	för	att	svalna	i	

dragskåpet	
15:34:44	 5881	 En	av	tygbitarna	togs	ut	ur	dragskåpet	
15:38:44	 6121	 Resterande	tygbitar	togs	ut	ur	dragskåpet	
16:02:20	 7597	 DustTrak	stängdes	av	
	

Tabell	B.10	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	med	aluminiumkärna	i	ugnen	vid	900°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

15:30:18	 1	 P-Trak	startades	i	dragskåpet	ca	150	cm	från	muffelugnens	utlopp	
16:03:18	 1981	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
16:05:48	 2131	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	sista	tygbiten	
16:07:48	 2251	 Kompositbit	placerades	i	muffelugnen	
17:07:48	 5851	 Kompositbiten	togs	ut	ur	muffelugnen	och	stod	för	att	svalna	i	

dragskåpet	
17:08:18	 5881	 En	av	tygbitarna	togs	ut	ur	dragskåpet	
17:12:18	 6121	 Resterande	tygbitar	togs	ut	ur	dragskåpet	
17:36:41	 7584	 P-Trak	stängdes	av	
	
Tabell	B.11	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	förbränningsförsök	med	aluminiumkärna	i	ugnen	vid	
350°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

13:15:25	 1	 DustTrak	startades	i	dragskåpet	ca	160	cm	från	muffelugnens	utlopp	
13:45:25	 1801	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
13:47:25	 1921	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	den	sista	tygbiten		
13:49:25	 2041	 Kompositbit	placerades	i	muffelugnen	
16:05:25	 10201	 Kompositbiten	tog	ut	ur	muffelugnen	och	stod	för	att	svalna	i	

dragskåpet		
16:06:55	 10291	 En	av	tygbitarna	tog	ut	ur	dragskåpet		
16:10:55	 10531	 Resterande	tygbitar	tog	ut	ur	dragskåpet	
16:40:17	 12353	 DustTrak	stängdes	av	
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Tabell	B.12	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	förbränningsförsök	med	aluminiumkärna	i	ugnen	vid	350°C.	
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

14:49:10	 1	 P-Trak	startades	i	dragskåpet	ca	150	ca	från	muffelugnens	utlopp	
15:19:10	 1801	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	tygbitar	
15:21:10	 1921	 Rörelse	i	dragskåpet	för	att	sätta	upp	den	sista	tygbiten	
15:23:10	 2041	 Kompositbiten	placerades	i	muffelugnen	
17:39:10	 10201	 Kompositbiten	tog	ut	ur	muffelugnen	och	stod	för	att	svalna	i	

dragskåpet		
17:40:40	 10291	 En	av	tygbitarna	togs	ut	ur	dragskåpet		
17:44:40	 10531	 Resterande	tygbitar	togs	ut	ur	dragskåpet		
18:14:52	 12343	 P-Trak	stängdes	av	
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Bilaga	C	Tidsschema	för	partikelmätning	vid	bearbetningsförsök	
Tabell	C.13	Tidsschema	för	partikelmätning	med	DustTrak	vid	bearbetningsförsöket.		
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

09:47:36	 1	 DustTrak	startades	i	sliprummet		
10:03:36	 961	 Ventilationen	startades	och	slipning	av	kolfiberkomposit	började	25	

cm	ifrån	DustTrak.	Blå	labbrock	bars.		
10:05:01	 1046	 Slipningen	avslutades	och	området	städades	med	dammsugning	
10:05:16	 1061	 Städandet	klart	och	ventilationen	stängdes	av	
10:15:36	 1681	 Ventilationen	startades	och	slipning	av	kolfiberkomposit	började	25	

cm	ifrån	DustTrak.	Vit	labbrock.		
10:16:51	 1756	 Slipningen	avslutades	och	området	städades	med	dammsugning		
10:17:36	 1801	 Städandet	klart	och	ventilationen	stängdes	av	
10:31:36	 2641	 Slipning	av	kolfiberkomposit	började	25	cm	ifrån	DustTrak	utan	

ventilation.	Nya	engångsskyddskläder		
10:32:36	 2701	 DustTrak	flyttades	till	ca	1	m	ifrån	slipningen		
10:33:36	 2761	 Slut	på	slipning	och	området	sopades	lite	
10:34:36	 2821	 Dammhalten	i	rummet	får	klinga	av	
11:12:36	 5101	 Rummet	dammsögs	
11:16:06	 5311	 Dammsugning	avslutades		
12:07:46	 8411	 DustTrak	stängdes	av	
	

Tabell	C.	2	Tidsschema	för	partikelmätning	med	P-Trak	vid	bearbetningsförsöket.		
Tid	
(hh:mm:ss)	

Tid	
(s)	

Händelse	

10:56:54	 1	 P-Trak	startades	i	sliprummet		
11:19:54	 1381	 Rörelse	i	rummet	för	att	starta	DustTrak	
11:35:54	 2341	 Ventilationen	startades	och	slipning	av	kolfiberkomposit	började	25	

cm	ifrån	P-Trak.	Blå	labbrock	bars.		
11:37:19	 2606	 Slipningen	avslutades	och	området	städades	med	dammsugning	
11:37:34	 2621	 Städandet	klart	och	ventilationen	stängdes	av	
11:47:54	 3061	 Ventilationen	startades	och	slipning	av	kolfiberkomposit	började	25	

cm	ifrån	P-Trak.	Vit	labbrock.		
11:49:09	 3136	 Slipningen	avslutades	och	området	städades	med	dammsugning		
11:49:54	 3181	 Städandet	klart	och	ventilationen	stängdes	av	
12:03:54	 4021	 Slipning	av	kolfiberkomposit	började	25	cm	ifrån	P-Trak	utan	

ventilation.	Nya	engångsskyddskläder	
12:05:54	 4141	 Slut	på	slipning	och	området	sopades	lite	
12:06:54	 4201	 Dammhalten	i	rummet	får	klinga	av	
12:44:54	 6481	 Rummet	dammsögs	
12:48:26	 6693	 Dammsugning	avslutades		
13:39:48	 9775	 P-Trak	stängdes	av	
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Bilaga	D	Resultat	från	GC-MS	
Resultaten	från	GC-MS	när	provberedningstemperaturern	var	50°C	
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Resultaten	från	GC-MS	när	provberedningstemperaturen	var	150°C	

	



9	(15)	
	

	



10	(15)	
	

	



11	(15)	
	

	



12	(15)	
	

	



13	(15)	
	

	



14	(15)	
	

	



15	(15)	
	

	

	 	



1	(3)	
	

Bilaga	E	Resultat	från	SEM	
Bilder	från	analysen	med	SEM	på	de	utvalda	prover	som	studerades.		

	

Figur	E.1	Engångsskyddskläder	från	bearbetningsförsöket	analyserades	med	SEM	med	1000	gångers	förstoring.	

	

Figur	E.2	Bröstfickan	på	jackan	från	brandstället	som	arbetat	nära	branden	analyserades	med	SEM	med	1500	gångers	
förstoring.	

	 	
Figur	E.3	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	900°C	med	Nomexkärna	analyserades	med	SEM.	Figur	A	och	B	visar	två	
olika	bilder	som	togs	vid	SEM-analysen	med	2000	gångers	förstoring.	

A	 B	
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Figur	E.4	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	350°C	med	Nomexkärna	analyserades	med	SEM.	Figur	A	och	B	visar	två	
olika	bilder	som	togs	vid	SEM-analysen	med	2000	gångers	förstoring.	

		
Figur	E.5	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	900°C	med	aluminiumkärna	analyserades	med	SEM	med	2000	gångers	
förstoring.	

	 	
FigurE.6	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	350°C	med	aluminiumkärna	analyserades	med	SEM.	Figur	A	och	B	visar	
två	olika	bilder	som	togs	vid	SEM-analysen	med	2000	gångers	förstoring.	
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Figur	E.7	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	900°C	utan	någon	kolfiberkompositbit	i	ugnen	analyserades	med	SEM.	
Figur	A	och	B	visar	två	olika	bilder	som	togs	vid	SEM-analysen	med	2000	gångers	förstoring.	

	 	
Figur	E.8	En	tygbit	från	förbränningsförsöket	vid	350°C	utan	någon	kolfiberkompositbit	i	ugnen	analyserades	med	SEM	
med	2000	gångers	förstoring.	
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