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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

I december1993beslutaderegeringen,sedanhälsoproblem frånrapporterats endel dem kommit i kontaktmeddenav grönfärgadesom oljan, tillkallaatt ensärskildutredareFi 1993:21för utvärderamärkningssystemetatt för vissaol-jeprodukter kartläggadensamtatt utveckling skerinomområdet,somDe märk-och färgämnen fn. användsi Sverigehar valts för bl.a.som attundvikaonödigarisker för hälsaochmiljö. Vid framföralltyrkesmässigan-vändning dieselbränsledärmärk-ochfargämneav hartillsättshardockhälsoef-fekterpátalats.

Utredningens arbete

Utredningenharhaft omfattandekontakter brevochtelefonsamtalmedgenomdem yrkesmässigthar olja, villaägare,som använt statligaoch kommunala
myndigheterochföretag.

Underutredningsarbetetharkontakter medföreträdareägt för ansvarigarummyndigheter,oljeindustrinochforskningsorgan.
Internationelltharutredningenhaftkontaktbl.a.med inomEU.organFör klarläggadenatt tekniskautvecklingenharutredningenbl.a.haftkontakt

meddetirländskakonsultföretagetDowlingMärkerSystems, harinforme-somdemärkningssystemrat fn.om användsi Europasom samt systemom avan-skullekunnatyp utvecklas.nan som
Tidigareinsamlatochsammanställtmaterialkringmärkningssystemochmärk-harstuderatsärrmen främst materialfrånutredningenSkattpådieselolja-SOU 1992:53.
Utredningenharlåtit genomföraföljandeutredningarochstudierför klar-attlägga miljö- ochhälsoriskermeddengrönfärgadedieseloljan.ev. Samtligaut-redningarredovisas bilagor.som

‘ Toxikologiskutvärdering märk-ochfärgämneni dieseloljaInstitutetföravmiljömedicinbilaga 2
Akutaretbesvär frångönfärgadochofärgaddieseloljaArbetsmiljö-avavgaser
instituteti Umeåbilaga 3.

‘ Gröndiesel Irritativ testning,testningför snabballergioch-epikutantestriingArbetsmiljöinstitutetbilaga 4.
‘ Gröndiesel HudirntationKarolinskasjukhusetbilaga 5.-’ Hälsoeffekteri sambandmedexponeringför färgad

dieselYrkesmedicinskakliniken,Sahlgrenskasjukhusetbilaga 6.
’ Kvantifiering märkämnei från oljeeldadvillapannaochav avgaser en endieselrnotor.StockholrnUniversitetbilaga 7
‘ Kemiskaanalyserochbiologiska i frånfärgattest ochofärgatdiesel-avgaserbränsleMotortestcenterbilaga 8.
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Miljöfarlighetsegenskaperhosmärk-ochfärgänmenIVLbilaga 9
‘ Alternativamärkämnenför märkning lågbeskattaddieseloljaInstitutetförav
miljömedicinbilaga lO,

sammanfattningar resultat från olika studierav

Vid bedömning eventuellamiljö ochhälsoriskervid användningenen av avdeaktuellamårk-ochfärgåmnenakanbedömningendelas i antalfråge-ettuppställningar:

‘ Riskervid tillverkningochhantering koncentrerademärk-ochavfärgämnen.
‘ Riskervidhantering färgadoljapåfyllning,reparationeretc.av
‘ Riskervidspill färgadolja.av

Riskervidutsläpp förbrånningsprodukter.av

Risker vid tillverkning och hantering koncentreradeav
märk- färgämnenoch

Resultatetfrån djurförsök tillverkaren de föranvändsämnensom av som
märkning lågbeskattaddieseloljaharutfört med toxicitet,avseende akutav
irriterandeegenskaper mutationerbilaga visat2 har substansemasamt att är

till måttligtirriterandeochhargivitsvagt upphovtill mutationeri bakteriermenförefallerinte akuttoxiska.Eftersommutationer viktig mekanismiärvara en
kandetinteuteslutas detestademårk-ochfärgämnenakanattcancerprocessen

carcinogena,Sådanafarhågorstödsockså SolventYellow 124harattvara av enliknandekemiskstruktur p-metylantinoazobensenDAB, carcinogenasom varsoch egenskaperharstuderatsutförligt.mutagena Mutagerticitetstestemamedde
aktuellamårk- färgämnenaoch genomfördamedkoncentreradelösningariär in
vitrø-försökprovrörsförsök bakterier.på FörSolventBlue79kundeintenågra
effekteriakttagasvid testning odlade frånpå celler hamster. visarDessatester
enbart hardeninneboendeatt ämnena egenskapen undervissabetingelseratt
förorsakamutationer.En eventuellcancenisk också i relationtillmåste sättas
exponeringensstorlek,

En sådanrisk skullemöjligtviskunna aktuellvid yrkesmässigvara expone-ring för de varförnödvändigaskyddsåtgärdervid hanteringenbörämnenarena
iakttagas.

Risker vid hantering färgad olja påfyllning,av repara-
tioner etc

Vid framföralltyrkesmässiganvändning dieselbrânsledär färg-märk-ochav
tillsattsharhålsobesvåråmne besvär framförallt ini-Dessa gällerrapporterats.

tation Ävenhud, ochluftvügarvid direktkontakt färgadolja. frånmedögonav
villaägareharklagomålkommit framföralltgällandeproblemmedbrännare.

l syfte reda depå hosmänniskaatt rapporteradehudbesvärenberorpåta om
detillsattamärk-ochfärgämnenaharutredningenlåtit genomföra studier.två I
dessastudiertestades, frivilliga försökspersoner,hudirriterandeegenskaper
hosfärgadrespektiveofärgaddiesel miljöklass och den studien2 Iav ena
bilaga ingickförutom4 tidigareoexponeradkontrollgruppävenpersonersom
tidigareuppgivit defåttbesvär färgaddiesel.Resultatenvisar färgernaatt attav
löstai vaselinkanappliceras huden till timmari koncentrationen48mot upp
överstigande10% hudirritationuppstår.Diesel miljöklass och2lutanatt av
visades betydligt irriterande diesel miljöklass Färgtillsatsenänvara mer av
påverkadeintedeolika dieseloljomasirriterandeegenskaperoch intesågman
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heller skillnadnågon kontrollgnippenmellan ochdentidigareexponeradegrup-
pen.

Denandrastudienbilaga 8 visade färgadrespektiveofärgaddieselatt av
miljöklass 2 och färgad3 diesel miljöklass2 Ian ökningav gav av en avblodflödeti hudenjämförtmedofärgaddiesel miljöklass.Samtligaav samma

dockvisuellt anmärkning.testytor Jämförtmedvanligalösningsmedelutanvar
dennareaktionmarginellochsannolikt klinisksignifikans.utanvar
Sammantagetkan alltsåkonstatera deinitativaeffekteratt noteratsman somi försök djurmedkoncentreradelösningar deolikafärg-ochmårkämnenaav

inteharkunnatåterfinnashosförsökspersonerexponeradeunderrealistiskaför-
hållanden.Det harvisats dieselni sig hudirriterande märk-ochatt är änmer
färgämnena,vilka dessutomförekommeri lågakoncentrationeri tillgängliga
bränslen.En delförklaringtill såmånga fått initativa hudsymtomatt personer
samtidigt dieselnbörjadefärgaskan ungefärsamtidigtiatt störresom vara man
utsträckningbörjade från dieseloljaövergå miljöklass3 till dieseloljaav avmiljöklassl och vilka visatshar betydligt hudirriterande.vara mer

Vid hantering dieseloljaförsattmedmärk-ochfärgämnenbörsåledesså-av
danaförsiktighetsåtgärdervidtagas föranledes dieseloljansirriterandesom av
egenskaperi sig.Tillsatsen märk-ochfärgämnenföranlederingaytterligareav
försiktighetsåtgärder.

Risker vid spill färgad oljaav

Detblå färgämnetSolventBlue79 ochmärkämnetSolventYellow hari124
försökvisats giftigtrespektivemycketgiftigt för fiskochmycketgiftigaförvara

Ämnenakräftdjurbilaga 10. visadesig ickebiologisktnedbrytbaraochvara
ocksåpotentielltbioackumulerandei de Dessaegenskapertester använts.som
förefallerdock mindreintresseefterförbränning eventuellautsläppnärvaraav
måstebetraktas mycketlågaellerobefintliga nedan.Vid spill färgadsesom av
dieselolja detteoretisktmöjligt tillsatsenär märkämnetökardieseloljansatt av

toxicitet för vattenlevandeorganismer.Det kan inte helleruteslutasegen att
vissanrikning märk-ochfärgämnenskullekunnaskevid spill ochupprepatav
påföljandedunstning dieseloljans flyktigakomponenter medhänsynav mer mentill dieseloljans egenskaper spillbör i sigundvikas.egna

Risker vid utsläpp förbränningsprodukterav

Hälsobesvär,framföralltirritationi och luftvägar huvudvärkögon övre samt
ochtrötthet,till följd exponeringför frånförbränning dieseloljaav avgaser avförsattmedmärk-ochfärgämnenharockså Likasåskullemiljöpå-rapporterats.
verkanEranutsläpp oförbrändatillsatsereller derasförbränningsprodukterav
kunnabefaras.Utredningenhardärförlåtit genomföra seriestudierför atten
belysadessaförhållanden.

För bedömaeventuellaeffekter forbränningsprodukteratt deaktuellaav avfärg-ochmärkämnenagenomfördes studie frivilligapå 31 försökspersoneren
exponeradesför från dieselmotor drevsmedfärgadstörresom avgaser en som

respektiveofärgaddiesel miljöklass och bilagal 2 4. Studienutfördesav som
dubbelblindtesti exponeringskammare.Resultatenvisadeinte skill-någonen
inad besvärmellanfärgatochofärgatbränsle. signifikantIngen skillnad

noteradesavseendelungfunktion,andralungbesväreller inflammatoriskaeffek-
hellerpåverkadeskoncentrations-ellerreaktionsförmågan.ter.

Någotsäkertsambandmellanögonirritationochmärk-ochfärgämnestillsats
vid exponeringför fråndieseloljakundeintepåvisasi pilotstudiepåavgaser en
tvåsmederi arbetsmiljömedmyckethögluftföroreningsnivåbilaga 6.en

En aspekt intebeaktatsi genomfördade studierna exponeringenvidärsom
inhalation flyktigakomponenterfrånfärgaddieselolja.Det docksannoliktårav
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dieseloljande irritativa effekter sig i dettafall kommeri attatt även varaav
dominerande.

utredningenhar oförbräntmärkämneiPåuppdrag metod analyseraattav en
framtagitsbilagaemissionerfrån oljeeldadvillaparmaoch dieselmotor 7en en

i analysmetodensMängdenoförbrantmärkämne fråndessa lägreår änavgaser
oförbräntkvantifienngsgräns,dvsmindre tillsatt märkämne0,000l% ärän av

efter förbränning villapanna i dieselmotori ochmotsvarandevärde ären en
mindre harinte0,01%.Någonmotsvarandeanalys deblåfärgämnenaän ge-av
nomförts.

Kemisk från färgatrespektiveofär-analys dieselmotorkördavavgaser en
resultatenbränsle,miljöklass visadeingasignifikantaskillnaderochgat ty-
från fär-der i jämförbarabilaga detpå 8. Avgasproveratt stortsettärprovar

gade olikabiologiskaochofärgadebränslet ocksåliknanderesultatmedtvågav
bilagatestrnetoder, mutagenicitetstestochTCDD-receptorbindningstestArnes

8.
visaralltsådessa sannoliktnästintillfull-Sammantaget studier detatt ären

ständigförbränning märkärnnet subjektivaellerobjek-och några sigattav vare
tiva märktrespektiveskillnaderhar iakttagitsvid exponeringför frånavgaser

heller vid kemisk biologiskprövningomärktbränsle.Inte har analyseller några
klaraskillnaderiakttagits.

avseendeUtredningens sammanfattande slutsatser
miljö- och hälsorisker

tillgängligabakgrund densamladeinfomrationenfrån datamåsteMot av nu
hälsoeffekter-nafrånexponeringdetbedömas osannolikt derapporteradeattsom

från färgämnena.för färgaddieselskullekunnahärröra deanvändamärk-och
De inneboende ochmiljöfarligaegenskapernahosfärgärrmertamutagena som

ochsådana det i ochför sig skulle önskvärt alternativamärk-gör att vara om
alter-färgämnenkundeutnyttjas.Utredningenharocksåteoretisktgranskatde

alternati-nativ finnstill defärg-ochmärkärnnen valtsbilaga 10. Desom som
bedömtsanvändesför liknandeändamåli andraländer.Ingetämnenva avsom

erbjudadegranskadealternativen någrafördelar.synes
intill full-lågakoncentrationen i dieselolja denDen ämnena samt nästav
rniljöme-ständigaförbränningenvid användning emellertid riskernagör att ur

synvinkel, sikt, bedö-dicinskochekotoxikologisk både kortochlång måste
användningförutomordentligtsmåvid märk-ochfärgämnenas avsettmassom

genomfördaändamål. baseras tillgängligtunderlagochDessaslutsatser nu
naturligtvisieventuellindividuellöverkänslighetkanstudier.Förekomstav

riskbedornningardettafall, liksomvid andra inteuteslutas.
Utredningenhar inte funnit någraalternativamärk-ochfärgämnen årsom

vill understryka fördelaktigarealternativlämpligare deaktuella, attnärän men
miljöfarliga föreligger,skalldein-vad respektive egenskapergällermutagena

substitutionsprincipen lagen kemiskatroduceras.Jmfl SFS 1985:426om
Dettaprodukter.

och dieseloljorinför-dieseloljekvalitetemamiljöklass l 2. Miljöklassningav
fråndiesel-för minskanegativahälso- miljöeffekter utsläppendes ochatt av

idrivna har för luñkvaliteten vårafordon,vilket betydelse tätorterstörsta
inomarbetsmiljosynpunktutsläpp frånbussarochlastbilar från t.exävenmen

Minskadeutsläppgruvarbete.skogs-ochjordbruksarbetet detgällersamtnär
skadorgenotoxiskaleder till mindre risk för s.k. långtidseffektersåsom

allergiochmutationer påverkan irritation,och luñvägar astma.somcancer
aktuellafärgämnenakandennabakgrund utredningen deMot att an-anser

försik-nödvändigt iakttamärkadieselolja. emellertidvändasför Det attatt ar
tighet hanterasi form.närämnena ren
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Övriga synpunkter

Denallmärmaundersökningsskyldighetenenligtdensvenskakemikalielagstift-ningenavseendehälso-ochmiljöeffekteråläggertillverkareimportörer ke-avmiskaprodukter att undersökningarellergenom påegna tillannatsätt attsedet finns tillfredställandeunderlagför bedömning vilka hälso-eller mil-avjöskador produkternakanorsaka.som
Denbärandeprincipeni regelverketöverensstämmermedmångaandralän-ders.Naturvårdsverketstillämpning detta skerenligt6§av lagenansvar,somSFS 1985:426 kemiskaprodukter, dockbetydligtom är långtgående iänmernågot land och innebärannat för bränsletillsatseratt gälleralltid undersök-ningsplikt.Bränsletillverkarenimportören ansvarigförär de effekterföränd-ringar bränsletkanhapåav Någottillstånderfordrasavgaserna. däremotinteochNaturvårdsverketharintehellerbefogenhet utfärda Åratt något. 1986spe-cificeradeNaturvårdsverketriktlinjer för hur undersökning bränsleadditivavbörutföras.Metodikenhar erfarenhetutvecklatsochförfinatsgenom Motor-avtestcenter i samarbetemedforskningsinstitutionersom utforomfattandekemis-ka ochbiologiskaanalyser frånmotorfordonbilagaav avgaser ll. De utred-ningar genomförtsi dettasom sammanhang heltäckandeär vadNatur-änmervårdsverketkräver.
NaturvårdsverketochKemikalieinspektionenpåpekaderedani sinaremiss-yttrandentill betänkadetSkattpådieseloljaSOU 1992:53 adekvatrisk-attenbedömningsaknadesArbetarskyddsstyrelsenhadeinteutredningenpåremiss.Utredningeninstämmeri dettaoch för sindel heldelanser att svårigheterenhadekunnatundvikas fullständigriskbedömningom en mer enligt kemikalie-lagstiftningen,innefattandeocksåarbetsmiljörisker,hadegjorts.Enligt utredningensuppfattninghar ocksåinformationen införandetom avmärkningen dieseloljanvaritbristfällig.av I mångafall harkonsumenternaintevarit medvetna deförändringar genomförts,om först i efterhandsom utan kun-konstateranat oljan blivitatt grönfargad.Ett olyckligtsammanträffandeharvarit flera förändringaratt inträffatungefärsamtidigt.Så har andrat.ex ol-jekvalitetermiljöklassadoljamiljöklassl ochmiljöklass2 infons villaol-somvid ungefär tidpunkt densamma dieseloljangröna infördes.som Miljöklass lochmiljöklass2 ochärtunnare har lägreenergiinnehåll,ett vilketmedförtökadrisk för driftstömingar.l samordnadundersökningen antal fallett medavdriftsstömingari villapannor, genomförtsi samarbetesom mellanBentone-ElectroOil AB ocholjebranschen,konstaterades förändringaratt oljekvalitetavkan medföra fbrärtnarproblem.I dettapump sammanhangrekommenderadesbl.a.cistemrengöringmedhögst7 till 8 årsmellanrumför undvikadrifts-attstömingarorsakade avlagringarochkondensochav service brännareatt skallavkompetentgöras personalårligen.av Olja miljöklassl och 2 har lägreavenergiinnehållca 2% oljaän miljöklass 1nämndautredningav ocksåangesvid byteatt till bättremiljöklasskanjustering brärmarenförbättraförbrän-avningsverkningsgraden.Vid bytetillomvänt miljöklass3 kanbrännarjusteringbehövasför undvikasotbildning.att

Enligt utredningensuppfattning detmöjligtär deproblematt villaägaresomhar hängtrapporterat med läckageeller dålig funktionsamman hosbrännaretill följd otillräckligt underhålleller byteav bränslekvalitet samtidigav utanjustering pump brännare.av
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Summary

Introduction

In DecemberI993, of healthproblemsto associatedreports withoilresponsecontaining colorant,theSwedishGovenunentdecided appointgreen to aCommissionF i 1993:21 evaluatethemarkerto forcertainoil productssystem
and developmentsto in thereport field.on

Humanhealthandtheenvironment takeninto whenthemarkersaccountwereanddyescurrentlyusedin Sweden originallychosen.Therehave,howwerebeen of healthproblems,reports particularlyever, associatedwith thecommer-cial of dieselfuelcontainingmarkeranddyeadditives.use

Contacts and studies

Duringthe of its work this theCommissionhasbeenreport, incourse on contactwith commercialoil oil, house-owners, andlocalauthoritiesconsumers, state
andbusinesses,by letter telephone.or

Contacts alsomaintainedwithrepresentativesof theauthoritieswere concer-ned,theoil industryandresearchinstitutesand,internationally,with various
EUbodies.

In order studytechnologicalto developmentsin thisfield,theCommission
hasbeen with theIrishconsultancycontact firmDowlingMarkerSystems,
whohaveprovidedinformation themarker currentlyin in Euro-systemson usewell other ot thattypes bedeveloped.pe,as systemason mayMaterialpreviouslycollectedandcompiled marking andsubstan-systemsonhasalsobeenstudied particularlymaterialfromces theCommission die-on——oilsel Skatt dieseltax olja,på SOU1992:53.

TheCommissionorderedthefollowingstudies order clarifytherisksto
thatgreen-coloureddieseloil humanhealthandto theenvironment.presentmay
All thesestudies appended thisto report.are
‘ Toxicologicalevaluationofmarkersanddyesin dieseloil Institutefor

EnvironmentalMedicine,Annex2;
Acuteirritative caused exhaustsymptoms emissionsfromgreen-colouredoil andcolourlessdieseloil Instituteof OccupationalHealth,
Umeå,AJAQ:
Greendieseloil testingfor irritantproperties,generalallergytesting—andepicutaneousprick testingInstituteofOccupationalHealth,
mm;
Greendieseloil andskinirritationRoyal CarolineHospital,Annex5

‘ Healtheffectsof coloureddieseloil Departmentofto Occupa-exposure
tionalMedicine,SahlgrenskaHospital,M;

‘ Quantificationof markers exhaustemissionsfrom oil-fireddomesticanboilerand dieselengineStockholmUniversity,Arjme7;a
‘ Chemicalanalysisandbiologicaltestingofexhaustemissionsfromcolou-

redandcolourlessdieselfuelEngineTestingCentre,Annex
‘ Environmentalhazardsof dyesEnvironmentalResearchInstitute,

A4112;
’ Alternativemarkersfor low-taxdieseloil InstituteofEnvironmentalMe-

dicine,Annex10.
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Summary of findings

A numberof issuesansewhenassessingthepotentialrisks humanhealthandtotheenvironmentpresentedbythemarkersanddyes question.These bemaydiscussedunderthefollowingheadings:

‘ Risksassociatedwith themanufactureandhandlingofconcentratedmar-kersanddyes.
‘ Risksassociatedwith thehandlingofcolouredoil filling, repairs,etc,.‘ Risksassociatedwith spillageof colouredoil.
‘ Risksassociatedwith emissionsof combustionproducts.

Risks associated with the manufacture and handling of
concentrated markers and dyes

Theresultsof animalexperimentscarried themanufacturerofout thesub-
usedforstances markinglow-taxdieseloil with toxicity,irrita-respecttoacutetivepropertiesandmutagenicityAnnex 2 haveshownthatthesubstancesaremildly moderatelyirritantto and mutation bacteria,butthattheydocancausebenot acutelytoxic.to Sincemutationappear importantmechanismin theanthepossibilitythatcancer themarkersprocess, anddyestested becarcino-maygenic beexcluded.Thiscannot besupported thefactthatSolventYel-maylow I24 has chemical similarstructure pmethylaminoazobenzena to DAB,

thecarcinogenicandmutagenicpropertiesof whichhavebeenstudiedin detail.Mutagenicity with thetests markersanddyesin questionhavebeenperformed
usingconcentratedsolutionsin in vitra test-tube experiments bacteria.onpossiblenot observewas to sucheffectswhentestingSolventBlue79any onculturedcellsfromhamsters.These indicatetests onlythatthesubstancespos-inherentcapacitysess mutationan to undercertaincircumstances.Thecausepossible risks alsobeweighedmustcancer relation the ofto extent exposure.There possiblybe riskassociatedmay withcommercialsome thetoexposuresubstances concentratedform,which thatappropriateprecautionsmeansshouldbeobservedwhenhandlingthem

Risks associated with the handling of coloured oil
filling, repairs, etc.

Healthproblemshavebeenreportedin conjunctionwithdieselfuelcontainingmarkeranddyeadditives,particularlyfromcommercial Thequarters. symptomsconsistmainlyof skin, andrespiratory irritationfollowingtract directeye con-Complaintstact. havealsobeenreceivedfromhouse-owners,particularlyre-gardingproblemswith burners.
In order establishto whether theabove-mentionednot skinproblemsor maybeattributed themarkeranddyeto additives,theCommissionorderedtwostu-dieswhichinvolvedthe of volunteers theskin-irritanttouse test propertiesofcolouredandcolourlessdieseloil in environmentalclasses 2and OnestudyAnnex 4 includedpeoplewhohadpreviouslyreported fromsymptomscoloureddieseloil alongside previouslyunexposedcontrol Thefindingsa group.showthatthedyes,dissolvedin Vaseline, beapplied theskinfortomay toup48hoursin concentrationsof than10%without skinirritationarising.more anyDieseloil of environmentalclass andl 2 found beconsiderablytowas moreirritant thandieseloil of environmentalclass Thedyedid affecttheirri-notpropertiestant of thedifferentdieseloils, ditferenceobservedbet-norwasanythecontrol andthepreviouslyween exposedgroup group.
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Thesecondstudy 8 indicatedAnnex that, comparisonofcolouredandacolourlessdieseloil environmentalof classes 2 and coloureddieseloil of
environmentalclass2 rise slightincreaseinto thebloodcirculationgave atheskinin comparisonwith colourlessdieseloil of the environmentalsameclass.Nothing foundduringthe of visualexaminationwas of of thecourse anyskin tested.Comparedwith standardsolvents,areas thisreaction marginalwasandlacked clinicalsignificance.any

Onthewhole,therefore, besaidthattheirritanteffectsobservedcananimalexperimentswith concentratedsolutionsof thevariousmarkersanddyes
could bereproducedinnot subjectstest exposed thesubstancesunderto rea-listic circumstances.hasbeenshownthatdieseloil in itself of skinmore airritant thanthemarkersanddyes,whichalso smallconcentrationsoccuravailablefuels.Onepossiblepartialexplanation why peoplehavetoas somanysufferedfromskin irritation aroundtheat time dyes intosame as came usedieseloil bethatthere general aboutmay the timefromatwasa move sameenvironmentalclass3dieseloil dieseloil of environmentalto classesl and
whichhavebeenfound bemuchto skinirritants.stronger

In thehandlingof dieseloil containingmarkeranddyeadditives,therefore,
theprecautionstakenshouldbeoccasionedbytheirritantpropertiesof thedie-
seloil itself.Theadditionof markersanddyesgives groundsfor furtherno anyprecautions.

Risks associated with spillage of coloured oil

Experimentshaveshownthat,in fish,thebluedyeSolventBlue79 toxic
andthemarkerSolventYellow 124 highlytoxic Both highlytoxicare.crayfishAnnex 10. The showedthattests thesesubstances biodegra-notaredable,but potentiallybio-accumulative.Theseproperties however,are would,

beof lesserinterestto aftercombustion,appear sincetheirconcentrations
emissions beconsidered beto extremelylow non-existentmay below.seeorIn conjunctionwith spillageof coloureddieseloil, however, theoretically
possiblefor theadditionof themarker exacerbatethetoxiceffectsto of thedie-
seloil itself aquaticorganisms.Moreover,thepossibilityon beexcludedcannotthat accumulationof themarkersanddyesmightsome in conjunctionwithoccurrepeatedspillageandsubsequentevaporationof the volatilecomponentsmorein thedieseloil, butspillageshouldbeavoided consideringtheanycase pro-pertiesof thedieseloil itself.

Risks associated with emissions of combustion pro-
ducts

Healthproblemshavebeenreported,particularly theformof andeye upperrespiratory irritation,headachestract andtirednessafter emissionstoexposurefromthecombustionof dieseloil containingmarkeranddyeadditives.There
alsogroundsfor suspectingthatemissionsof unburnedadditivesare theirorcombustionproducts have environmentalimpact.TheCommissionmay somehasthereforeordered seriesof studies shedlight thistoa area.In order thepossibleeffectsofto combustionproductsfromtheassess mar-kersanddyesin question, study performed thirty-onevoluntarya was testonsubjectswho exposed emissionsfrom largedieselto enginedrivenwere a oncoloured colourlessdieseloil of environmentalclassesl and2or Annex 4.

Thistooktheformof double-blindstudy Chamber.Theresultsa anexposureindicated difference betweenthecolouredsymptoms andcolourlessfuelno
and significantdifference observed of lungfunction,otherno lungtermswas

inflammatoryeffects.symptoms Nor concentration reactionsaffected.or were or
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pilotA studyperformedin workshopstwo wheretheworkenvironmentex-hibited highlevelsof air pollutionvery unable establish link betwe-towas anyirritationandmarkeren anddyeeye additives conjunctionwith toexposuredieselexhaustemissionsAnnex 6.
One thathas beenaspect takenintonot thestudiesperformedaccount

volatileto fromexposure colouredcomponents dieseloil resultof inhala-asation. is, however,likely thattheirritanteffectsof dieselthe oil itselfwouldbeof significancegreater in this too.caseAt theCommissionsinitiative, methodhasalsobeendevelopedfora analy-singunburnedmarker emissionsfrom oil-fireddomesticboilerand die-an aselengineAnnex 7. In domesticboiler,the of unburneda amount markersuchemissions lowerthanthequantificationlimit,which thatlessthanmeans0.0001%of theadditiveremainsunburnedaftercombustion.Thecorrespondingfigurefor dieselengine lessthan0.01%.a Nocorrespondinganalysishasbe-perfomied thebluedyes.en on
Chemicalanalysisof exhaustemissionsfrom dieselenginedriven colou-a onredandcolourlessfuelenvironmentalclassl showed significantdifferen-noandtheresultsindicatethatces the largelytests comparableAnnex 8. Ex-arehaustemissionsamplesfrornthecolouredandcolourlessfuelalsoyieldedsimi-lar resultswith differentbiologicaltwo methods:test AmesmutagenicitytestandtheTCDD bindingreceptor Annextest 8
Taken whole,thesestudiesthusindicateasa thatpracticallyall of themarkerSubstance consumed combustion.Nodifferences,eithersubjective ob-orjective, observed conjunctionwithwere exhaustemissionsto fromexposuremarkedandunmarkedfuel.Nor, cleardifferencesobservedmoreover,wereanyin conjunctionwith chemical biologicalanalysis.or

Risks human healthto and the enviromnent:
of the Commissions findingssummary

In thelight of theinformationgatheredfromcurrentlyavailabledata, bemustconsideredunlikelythatthehealthproblemsreportedin conjunctionwithexpocolouredto dieseloilsure beattributed themarkerscan to anddyesused.Theinherentmutagenicandenvironmentallyhazardouspropertiesof thedyesassuch,however,do thatalternativemarkersandmean dyeswouldbedesirable.TheCommissionhasalsoperformed theoreticalreviewof thealternativesa tothechosenmarkersanddyesAnnex 3, concentrating alternativesubstancesonusedfor similar othercountries.Noneofpurposes them offertoappear anyadvantages.
Thelow concentrationsof thesubstancesconcerned dieseloil andthepracticallytotalcombustiondo however,thattheshort-termmean, andlong-risksterm bothofterms occupationalhealthseen andof ecotoxicology— —beconsideredextremelymay smallwhenthemarkersanddyes usedforaretheir intended Theseconclusions basedpurpose. currentlyavailableare on dataandstudies. inAs the ofotherrisk Ofcase assessments, thepossibilityofcourse,individualhypersensitivity beexcluded.cannot
TheCommissionhas foundnot alternative anddyesmarkers beany 10 moresuitablethanthosecurrently butwishes emphasisethatwhenuse, bettertoalternatives availablein oftermsare mutagenicity enVifonme-nlâland impactthey beintroduced.must Cf. thesubstitutionprinciple,Section5of theSwe-dishChemicalProducts SFSAct l985:426. ofThis particularimportancewhen markersfor theto highercomes gradesofdieselOilenvironmentalclassesl and2. EnvironmentalClassification Oilsofdiesel introducedWasorder reducetheimpactto of emissionsfromdiesel-poweredvehicles humanonhealthandtheenvironmentemissionswhich haveonly majorimpactnot a- onthequalityof theair in urban emissions busesfromour andtrucks butareas
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alsoaffect workingenvironmentthe theforestryandagriculturein sectors,as
well theminingindustry. wouldresultreduction emissionsA re-as a
ductionin theriskof long-tenn genotoxicdamagemutation,effectssuchas

andrespiratoryconditions irritation,allergiesandasthma.suchcancer as
In thelightof above, dyesinthe theConunissionsconclusion thatthe

question be essentialforprecautionsused markdieseloil. however,tomay
betakenwhenthesubstances handled concentratedfonn.to are

General points

Swedish manufacturerschemicalslegislationstipulates generalobligationfora
andimportersofchemical examine impactsuchproductsproductsto mayany
have humanhealthandtheenviromnent.on

ofTheunderlyingprinciplesof theSwedishregulationsaccordwith those
othercountries.The Protection hasimplementedEnvironmental Agencymany

theabove l985:426stipulationSection of theChemicalProducts SFS6 Act
much extensivelythanhas other however,beendone country,more any
requiringsuchstudies beperformedin all involvingfueladditives.Anyto cases

infuelmanufacturer for effectsthat changesimporter responsible the anyor
thefuel required,however,andhave exhaustemissions.No licensesmay on are

authoritytheEnvironmentalProtection does the issueAgency not topossess
stipulatedguideli-suchlioenses.In theEnvironmentalProtection1986, Agency

foranalysing effectsof fueladditives Themethodshavebe-the 12.Annexnes
developed refined thebasisof experience EngineTestingCent-and theen on
whichperformscomprehensivechemical biologicalanalysesof theandre, ex-

haustemissionsfrom vehiclesin collaborationwithresearchinstitutions.motor
The requi-studiesperformed this comprehensivethanthosecontextaremore
redbytheEnvironmentalProtectionAgency.

In their the dieseloil theEnvi-SOU 1992:53,comments report taxon on
Protection pointed thatronmental andtheChemicalsInspectorateAgency out no

adequaterisk beenperfonned ofhad the NationalBoard Occupa-assessment
tionalSafety did receivethe forconsideration.TheandHealth not report

point of diffi-Commission this andfeelsthat considerablenumberagreeson a
cultiescouldhavebeenavoided comprehensiverisk hadassessmentamore

and lightofbeenperformedin linewith chemicalslegislation in thecurrent oc-
cupationalhealthrisks.

The viewthat of informationconcerningCommission of the theavailability
introduction markersthe of dieseloil hasalsobeeninadequate.Inmanycases,

ofthechanges simplyfoundafterwardshavebeen andhaveunawareconsumers
thattheoil alsounfortunate severalchangestookcoloured thatgreen.was

withdifferentplace about oil environmentalclassesthe time, grades lat same
and beingintroduced domesticheatingoil the time the2 for aboutat assame

introduced.green-coloureddieseloil Environmentalclasses and2l arewas
thinner, whichinvolves riskofproblems.with lower content, greatera energy a

numberof domesticboilers,In co-ordinatedstudyof ofproblemsinone a cases
industry,performedin collaborationwithBentone-ElectroOil ABandtheoil

found oil gradethatproblems andburners theinarisewas may pumps
inter-changed. cleanedIn this recommendedthattanksbe outatcontext, wus

of standstillscausedbyvals than in order avoideightnot tomore sevenor years
sediment servicedannuallyandcondensation, bethatburnersand competent
personnel.Oil of environmental and2has lowerlclasses contentenergya

Thisparticularstudyalsoapproximately2% thanoil environmentalclassof
efficiency burner re-adjustedstatedthatcombustion improved thebemay

changingConversely,whenwhenchanging higherenvironmentalclass. totoa
formation.enviromnentalclass help avoidsuchre-adjustment to sootmay

Commission of possiblethattheproblemsThe theopinionthat repor-
functionalfailurein burnerstedbyhouse-owners with leakageassociatedare or
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resultof inadequatemaintenanceasa of theoil gradebeingchangedwithoutorandburnersbeingpumps re-adjusted.
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1 Inledning

Utredningsuppdraget1

Sedanden oktober1 1993, dieseloljeskatten kilometerskattert,harnär ersatte
denolja inte skall användasför drift personbilar,lastbilarochbussarsom av
färgats,d.v.s. den lågbeskattadeolja användsför uppvärmningsändamålsom
ochför drifi traktorer,motorredskapochfiitidsbåtar.Hälsoproblemav soman-

orsakas fårgänmenarapporteradeskortefterintroduktionenfrämstfråntogs av
skogsmaskinförare.decemberI 1993beslutaderegeringen tillkallaatt sår-en
skild utredareFi för1993:21 fördjupadanalys de föreskrivnaatt göraen av
mårk-ochflirgåmnenashälsoeffekter utvecklingkartläggaden skersamtatt som
inomområdet

Av direktivendir framgårföljande:1993:138 Detmärk-ochfärgämnesom
fn. användsi Sverigeharvaltsbl.a.för undvikaonödigariskerför hälsaochatt
miljö. Vid främstyrkesmässiganvändningharhälsoeffekterpåtalats isattssom
sambandmed färgämnendemärk-och användsi dieselbränsle.som

Utredningsuppdragetomfattarockså kartläggautvecklingen oljemärk-att av
ningenochhithörandetestmetoder i inompågår andraländeroch EU ochisom
vidarebemärkelseutvärderadet nuvarande för märkning oljor.systemet avÄvenandratillsatserseffekter hälsapå ochmiljö skallstuderas.

Eventuellaförslagtill förändringarskall från märkningssystemutgå att ett
skall kvar. Det svenskamärkningssystemet kunnamåsteockså användasvara
jämsidesmedde användsi grannländerochtillsammansvåra medsystemsom
denmärkning skallgällai EU. I betänkandetSkatt dieseloljapå SOUsom
1992:53 flerakrav detillsatsämnen förpå skallanvändas märkningangavs som

oljeprodukter. skallbl.a.De lätta hantera,hagodaegenskaperatt ävenav vara
vid låg minimum hälsovådligaochmiljöfarligaeffekter,temperatur,ge av vara
lätta kontrolleraoch tillförlitliga utslagvid poliskontroller, stabilaatt ge vara
ochenkla hanteravid laboratoriekontroller, urskiljas vidkunna småatt även

i oljevolyrnenmängder och avlägsnafrånoljeprodukten.Hälso-svåraattvara
ochmiljöeffektemaskallsärskiltbeaktas.Förslagentill förändringarskallupp
fylla dekmven. .Samtidigt utredningentillkallades regeringen föreslåriks-beslutade attsom
dagen9394:119 den underperiodenden december1993 den319att som -förbrukadehögbeskattad skogsmaskiner1994 olja för drift ochdyliktmars av
iställetför lågbeskattademärktaoljeprodukterfick kompensationför dendiese-
loljeskatt belastatoljan.Riksdagenbeslutadei enlighetmedförslaget.som

Riksdagenhar därefterförlängtkompensationsmöjligheteni iomgångartre
avvaktanpå märkningsutredningensutredningsarbete.sambandmedrniljök-I
lassöverflyttningenfrånenergi till dieseloljeskatten juli beslutadeden1 1994
riksdagenpå utskottetsförslag i avvaktan regeringenåterkommermedpåatt,lösningangåendemiljöstyming olja användsi arbets-permanentenmer av som
fordon, kompensationskulle vid användning miljöanpassadolja iutgåatt en av
arbetsfordon.Underandrahalvåret hargällt den använderdiese-1994 att som krma.loljeskattepliktigolja motordriñfår kompensationmedför 1300 Påupp-
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varmningssidan dockkompensationför dendieseloljeskattgavs tagitsutsomför oljeprodukten.
I december1994beslutaderiksdagen förlängakompensationsreglernaatttill den30juni 1995.Kompensationenför den köpthögbeskattadolja försomdrift motorredskap krm:o.dyl.skermed1.333av medhänsyntill indexupp

räkningen energiskattebeloppen.av

1.2 Utredningens arbete

Utredningenhar uppdragit olika institut och forskningsinstitutionerattanalyseramiljö-ochhälsoriskeri sambandmedanvändning den diese-grönaavloljan.Följandeutredningarhargenomförts.

‘ Toxikologiskutvärdering märk-ochfärgämneni dieseloljaavHelenaHemming,Ulf AhlborgIMM
‘ Akutaretbesvär frångrönfärgadochofärgaddieselolja.avavgaser
Carl-AxelNilssonm.fl.Arbetsmiljoinstituteti Umeä

Hudinitativaochkontaktallergenaegenskaperhos diesel.TorkelgrönFischerArbetsrniljöinstitutet.
Hudirritationsstudiermedofärgadrespektivegrönfärgaddiesel.JanE Wahl-bergYrkesdermatologiskakliniken,Karolinskasjukhuset
Undersökning hälsoeffekteri sambandmedexponeringav för färgaddiese-lolja. BengtJärvholmm.fl.Y rkesmedicinskakliniken,Sahlgrenskasjukhuset.‘ Kvantifiering Färgämnei Avgaserfrån OljeeldadVillapannaav ochen endieselmotor.RogerWesterholmmflStockholmsUniversitet
Kemiskaanalyserochbiologiska i ñántest färgatochofärgatdiesel-avgaserbränsle.KerstinGrággMotortestcenter,RogerWesterholm,IJlf

RannugStockholrnsUniversitet.
Miljöfarlighetsegenskaperfärgämnen.PeterSolyomIVLav’ Alternativamärkämnenförmärkning lágbeskattaddieselolja.avHelenaHemming,Ulf AhlboryIMM

Utredningenharhaftomfattandekontaktermedyrkesfolk,allmänheten,statligaochkommunalamyndigheterochföretag brevochtelefonsamtal.genomRiksdagenharmeddelatdispensfränanvändning färgaddieseloljaför bla.avuppvärmningsändamäloch följd dettahardetfiumitsmöjlighetsomen fäav attrestitution denskatt erläggsvidköp ofärgadav olja.Genomsom dispensbe-avslutethardetuppstått infomiationsbehovett stort hosallmänheten hurresti-omtution skattensker. Ett antal telefonförfrágrtingarstortav har mottagitsavkommitténssekretariat detta.om
Underutredningsarbetethar företrädareför ansvarigamyndigheter,oljcin-dustrinochforskningsorganmedverkat.Blandmyndigheternakansärskiltnäm-Naturvårdsverket,Arbetarskyddsstyrelsen,nas Riksskatteverketoch Kemikalie-inspektionen.Dessutomhar kontaktertagitsmedandraberördamyndigheterochindustrin.Arbetarskyddstyrelsen på tidigt stadiumtog kontaktett med enfärgtillverkamaochfick fråndenneutförligaav utförligaföretagsinternatoxiko-logiskaundersökningar vissafärgämnen.om
Internationellthar utredningenhaft kontaktmedEU-kommissionenför attklarläggautvecklingen.Irlandanvänder identisktmärk-nästan ochflirgsystem

Sverige. Arbetarskyddsstyrelsenkontaktadesom därför sin motsvarighet
OccupationalSafetyandHealthAdministrationi Dublinmedfrågan någraombesvär där,vilketvisaderapporterats siginte fallet.Vidareharutredningenvarahaft norskaochdanskakontakter.Fråndennorskatullenharutredningenhatt
studiebesökvarvid redovisning situationenlämnadesen respektiveav parter.avÄveni Norgeinfördesi oktober1993 lägbeskattadolja. I Nor-avtillsätts färgämneSolventett rött red462ochge märkamneSolventYellowsom124.Liksomi Sverigehar hälsobesvärpåtalats i sambandmeddesattssom



20 SOU1995:3

mark-ochthrgamnen användsi dieselbränslet,dockmed tidsför-störresom enskjutningi förhållandetill introduktionen skeddesamtidigtmeddensom svens-ka
Norskatullenharupplystutredningen Spanieninomlantbruketatt anvan-om

der mark-ochtärgamnen Norge, ingahalsoelfektersamma attsom men rappor-därifrån.tertas
Såvittutredningenkunnaterfaraså SverigeochNorgedeendaländeri Eu-är

varifrånhälsoeffekter haniörtstill mark-ochlärgamnena.rapporteratsropa som
För klarläggadentekniskautvecklingenatt hardetirländskakonsulttöretaget

DowlingMarketSystemsinformeratutredningen denrarkningssystemom somf.n.användsi Europa skullekunnautvecklas.samt systern typom avannan som
Tidigare insamlatoch sammanställtmaterialkring markningssystemoch

markamnenharstuderatsfrämstmaterialñánutredningen Skatt påom-dieselolja ochdenutredning Riksskatteverketgenomfördepåregeringenssom
uppdrag.

Utredningenharhan samrådamedUtredningenFi 1992:15 tekniskatt om
energibeskattningen.ifrågavarandeutredningharunderöversyn utrednings-av

tidenavslutatsitt arbeteochavlamnatbetänkandetNy lag skatt energipåom -Enteknisk ochEG-anpassningSOU:l994:85. Utredningenharbeak-översyn
dennakommittésförslagochvadtat harbeslutats riksdagen.somsenare av
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2 Märkningssystemet

2.1 Nuvarande system
översiktlig beskrivning-

Riksdagenbeslöti december kilometerskatten1992 fördieseloljedrivnafor-att
donskulleavskaffasden oktoberl 1993och med särskildskattersättas páendieselolja.Dennaskattskulledockenbart sådanolja föranvändestasut somframdrivande personbil,bussochlastbil.För skiljadenlågbeskattadeav att
oljanochocholjanbelagdmeddieseloljeskattåt, användsforandraända-sommålbeslötriksdagen märkningssystemskulleinföras.att Märkningenett skulle

pådenoljagöras inteomfattas diescloljeskattenlågbeskattadolja,som av
nämligenolja användsför uppvärmningochfordrift traktorer,som motor-avredskapochfritidsbåtar.

Förslagettill nuvarandemärkningssystemutarbetades utredningen be-av omskattningen dieseldrivnafordondir 1991:106.Utredningensförslagav
harredovisatsi betänkandetSkatt dieseloljapå SOU 1992:53.Regeringen

därefterRSVi uppdrag utfomia märkningssystematt lgav ett PM angående
utformningen svenskt förett märkning lågbeskattadeoljeproduk-systernav avföreslogKer verketvilkamärk-ochfärgämnen bordeanvändas.somDenallmännaundersökningsskyldighetenenligtdensvenskakemikalielag-
stiftningenavseendehälso-ochmiljöeffekteråläggertillverkareimportöreravkemiskaprodukter undersökningaratt ellerpå tillgenom annatsättegna attsedetfinnstillfredsställandeunderlagforbedömning vilkahälso-ellermil-avjöskador derasprodukterkanorsaka.Riksdagenhardock lagangivitsom genomregeringenskall föreskrivaatt vilkamärkämnen skallanvändas. finnsDetsomdärföringenmöjlighetför tillverkareimportörer användanågon formatt annanmärkning denföreskrivna.änav

Det kan det befintliganoteras dataunderlagetatt sannoliktinte kommeratt
tillräckligt omfattandeför detfall några blirvara år aktuellaatt ämnenaom ev.inomEUs för riskbedömning existerande följd infö-somprogram ämnenav avrande Ävenkravpåkemikalierinomsträngare EU. i dettafall dettillver-av är

kareimportörer för erforderligtbedömningsunderlagfram.attsomansvarar tas
Denbärandeprincipeni regelverket medmångaandralän-överensstämmer

ders.Naturvårdsverket denmyndighet har förär miljöfrågoryttresom ansvarochdärvid för bränsletillsatscräven ochutsläppfrånmotorfordonochförbrän-
ningsanläggningar.Naturvårdsverketstillämpning detta skerav ansvar,som en-ligt i6§ lagenSFS 1985:426 kemiskaprodukter, dockbetydligtärom merlångtgående i något landochinnebärän för tillsatsergälleralltidannat att un-dersökningsplikt.Bränsletillverkarenimportören ansvarigför de effekterär
förändringar bränsletkanhapå Någottillstånderfordrasdäremotav avgaserna.inteochNaturvårdsverketharinte Århellerbefogenhet utfärdanågotsådant.att
1986specificeradeNaturvårdsverketriktlinjer för hurundersökning bränsle-avadditivbörutförasbilaga l Metodikenhar erfarenhetutvecklatsochgenomförfinats Motortestcenter avgaslaboratoriumhosAB SvenskBilprovningiav -Jordbro i samarbetemedforskningsinstitutionerutföromfattandekemiskasom-ochbiologiskaanalyser frånmotorfordonbilaga l l,avavgaser
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för undersökning additiv inte tillämpatsför gällandeDennapraxis harav
färg- Kemikalieinspektionenpåpekadeochmärkärnnen.Naturvårdsverketoch
redani sinaremissyttrandentill betänkandetSkatt dieseloljaSOU 1992:53

adekvatriskbedömningsaknades.att en
I betänkandetSkatt pådieseloljaSOU 1992:53 följandekrav-attangavs

borde oljepro-ställaspådetillsatsämnen skallanvändasvidmärkningavsom
dukter. skallDet vara:

‘ Lan hanteraatt
‘ Geminimum hälsovådligaochmiljöfarligaeffekterav
‘ Lätt kontrolleravid poliskontroller tillförlitliga utslagochatt ge
‘ Stabiltochenkelt hanteravid laboratoriekontrolleratt

Lätt urskilja vid mängderi oljevolyrnensmåatt även
Svårt avlägsnafrånoljeproduktenatt

EfterRiksskatteverketsutredning märkningssystemetochsedanriksdagenav
regeringenibeslutat lågbeskattadoljaskullemärkas visst föreskrevpåatt sätt

förordningenSFS 87 märkning vissaoljeprodukter1993:l attm.m.om av
etyl]4-fenylazofenylanrinmärkämnet -isobutoxietoxiN—etyl~N-[2-1

produktnamnSolvent till mängd minst ochhögst6Yellow 124 5en av mg
liter olja stabiltblåttfärgämne, derivatoch 1,4-ett ärettper som av

diarninoantrakinon tillsättasi sådanmängdskulleanvändas.Färgärrmetskulle
skattoljanfår klar färg.Sedanden lagenSFS 1994:I776att grön omen nya

energi i kraftåterfinns bestämmelsei förordningenSFSpå motsvarandeträtt
die-1994:1784 skatt energi.Medstöd 2§lagenSFS 1992:1438på omom av

medde-seloljeskatt användning vissaoljeprodukterharRiksskatteverketoch av
lat föreskrifter märkning vissaoljeprodukter.föreskrifternal angesavom
tillämpningsområde, under-utrustningför tillsats märkämnenochkravenav
lagför kontroll depå.uttagurav

förhållandenInternationella2.2 m.m.

januari förut-NärEG beslutade införadeninremarknadenfrånden 1993latt
för vilkendet denolja antingen undantagenfrånskattellersattes att är ensom

s.k.reducerad skallmärkaseller färgas visst l detskatt på sätt.tasut,
be-mineraloljedirektivetdirektiv rådetenhälligtskall9281EEC attangavs

högbeskattadeol-sluta sådanareglerefterförslagfrånkommissionen.Denom
jan oljanskall märkt.skallsåledes omärkt,medandenlågbeskattade varavara

finns regler märk-l det s.k.Cirkulationsdirektivetdirektiv 92l2EEC om
olja användsning bl.a.oljeprodukter.Varje medlemsstatfår krävaatt somav

skyldigt märkningeninomlandetskallhanationellmärkning.Landet att göraär
tillgänglig skattskyldigai deandramedlemsländerna,för de registrerade men

Märk-myndigheter.får kräva märkningenskerunderkontroll landetsatt av
ömsesi-ochningenfår intehindradetfria vaniutbytetmellanmedlemsstaterna

digkontrollskallkunnaskemellanländerna.
skattskallHuvudregelninomEU detgälleroljebeskattning att tasutnär är

och skildaskattesat-för samtligaprodukter används motorbränslen attsom som
för dieselol-för bensinochskallgällaför olikaslag produkter Lex.ser av som
ellerbefriel-ja. tillämpanedsättningMedlemsstaternahardockmöjlighetatt av

växthusnä-ochfranskatt bränsletanvändsuteslutandeinomjordbruks-närse
fårocksåinsjöñske.Medlemsländemaringen inomskogsnäringenochvidsamt

fordonanvändsitillämpa bl.a. oljeprodukterreduceradeskattesatserpå som
uppförande byggnader,utanförallmän maskinellutrustningföri vägarväg, av

oljepro-tillämpasföri Skattesatserkanalltsåoch stationära Tvåmotorer.m.m.
skattebe-helt fårfordonsdriflutanfördetområdetdukter användsför somsom ECUma. 162respektive245 cafrias. skattesatserna docköverstiga18måste
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krm3.respektive2 205 Vid EU-medlernsskapetlär Sverigebehållanuvarande
differentiating skatten dieseloljapå i olikarniljoklasserunderförutsatt-treav
ning skattesatsernaatt överstigerminiminivån245ECU.

Samtligamedlemsstater Danmarkutom markeridagsinlågbeskattadeolja. I
enlighetmedvad förutsattesi denharmoniseradepunktskattelagstiñningensom
inför genomförandet deninremarknadenharkommissioneni december1993av
lämnat förslagtillett mårkningsdirektiv,COM93 352.Enligt förslagetskall
medlemsstaternamärkadenolja lämnatsför konsumtionoch beskattassom somECUm’.med skattesats lägst245an Markt olja får inteannan användasför
drift motorfordonochmedlemsstaternaskall införastraffbestämmelserav somavskrackerfrånotillåtenanvändning.Sedangränskontrollemaförsvannår 1993
har risken för olaglighandelmedolja ökat.Medhänsyntill denmångfaldavmark-ochlärgarrmen användsinomEUsaknardeflestamedlemsstater-somnu

laglig möjlighet ingripa användningatt olja intena mot märktenligtärav somlandetsregler.För minimerafuskmojlighetemaatt måstedet antingenfinnas
möjlighettill ömsesidigtigenkarmnandeochupprätthållande deolikanatio-avnella ellersystemen ett Det praktiska enligtkom-gemensamtsystem. mest a:
missionenatt ett införs, s.k.gemensamtsystern eurornarker.Nationellaenmårkningssystemkan emellertid kvarunderförutsättning detattvara gemen-intehindras.systemet FörslagetberedsEn.inomEU.samma

Det svenskamarkningssystemetmåstekunnaanvändastillsammansmedde
användssystem våragrannländerochmeddenmärkning kommersom av somgallainomEU.att

I Sverige skatteskillnadenmellanär deolikaanvändningsområdenabetydan-
krm3deskattesatsen l S59 föra: lågbeskattadoljaoch 2 424kr, 2 626kr re-krm,spektive2 892 beroendepåntiljöklassför högbeskattadolja. Det där-ärför omöjligt ha medolikaatt skattett system produktberoendepåsammaanvändningsområde intedenlågbeskattadeoljanmarks.Deflestaom västeuro-peiskalanderhar skatteskillnaderstora mellanfordons-ochuppvarmningsoljan

och märkerden lågbeskattadeoljan på motsvarande i Sverige.Detsätt somsvenskagulamarkärnnetanvänds fleraandraländeroch dessaanvänderav avIrland färgämneett identisktmeddetårnästan svenskablåfärgânmet.som
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3 Hälso- miljörisk-och

bedömning nuvarandeav

system

Nedan återfinnsi sinhel-konklusioner.Varjepresenterasrapporternas rapport
het bilagatill utredningen.som

Toxikologisk utvärdering märk- och3.1 av
färgämnen i dieselolja

Institutet utredningensför miljömedicinvid KarolinskaInstitutethar upp-
dragbedömtdekemiska användamärk-ochfärgämne-hälsoriskema delsdeav

dels rmantalalternativtill Bedömningengrundarsigpådatadessa.ett pro-na
ducentema utredningensArbetarskyddsstyrelsensförsorgställtstillsomgenom

frånförfogande. tillgänglig Resultatenuppgifterfrån litteratur.samt genom-
utvärderinggångnastudierfinnssammanfattade Toxikologiski rapporterna av

förmärk-ochfärgämneni bilaga Alternativamärkamnendieselolja 2 och
märkning till dennautredning.lågbeskattaddieselolja,bilaga 10av

SolventDethittills använda Yellow ochfärgämnenamarkamnetSolvent 124
bakteri-Blue79ochSolvent givit upphovtill mutationeriBlue harsamtliga98

Eftersommutationer viktig mekanismiArnes test. är cancerproeessener en
Ytterligaredatakan det inte uteslutas carcinogena.substansernakanatt vara

talarför det liknandekemiskstrukturSolventYellow 124haråratt somsom en
p-metylaminoazobensen och egenskaperDAB, carcinogena ärmutagenavars
utförligtstuderade.

måttligtirriterandeochSolventBlue79 ochSolvent harvisatsBlue98 vara
i försök djur. DessaSolventYellow irriterande hudochi på124 påsvagt ögon

studier genomförda lösningar.Vid de koncentrationermedkoncentreradeär
färgaddieseloljaaktuellai dieselolja förbränningochi från arärsom avavgaser

idetmindretroligt de till dehälsoeffekterskulle orsak rapporteratsatt somvara
sambandmedanvändning färgaddieselolja.ochhanteringav

Akuta retbesvär3.2 avgaserav
från grönfárgad ofárgad dieseloljaoch

Utredningenhar i utredaakutauppdragit ArbetsmiljoinstitutetUmeåm ret-att
Institutetharavlämnatbesvär frångrönförgadochofärgaddieselolja.avavgaser

ofärgaddieselolja.Akuta retbesvär frångrönfärgadochrapporten avavgaser
bilaga3.

harTotalt försökspersoner maskinförareoch studenter31 16 15 exponerats
miljoklass och2 iför frångrönfärgadrespektiveotärgaddieselolja lavgaser av

Studienhar inte krm-exponeringskammareunderkontrolleradebetingelser.en
dieselbräns-visa färgatochofärgatnågonskillnadi upplevdabesvärmellannat
lungbesväravseendelungfunktion,andrale. Ingensignifikantskillnadnoterades
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eller inflammatoriskaeffekter. påverkadeskoncentrations-ellerheller reak-
tionsfömiågan.

Före,underochefterexponeringen försöks-varade1 timsom uppmättes
reaktionshastighet koncentrationsfömiágaoch medpsykometriskapersonernas

lungfunktionmedhjälp spirometritest, ochmetacholintest påverkanpåsamtav
nässlemhinnanmednässköljningstest.Besvärsskattninggjordes minut10:evar
underexponeringen.Samtidigtregistreradeshalten kvävernonoxid,kvavedi-av
oxid,kolmonoxid totalkolväten.Vidare ochluft- fuktig-samt mättestemperatur
het.Personburenprovtagninggjordesför fomialdehyd.analys be-Dessutomav
stämdestotalhaltochantalpartiklar.

Exponeringsnivåema lika förhölls deolikabränslena konstantasom var un-
der hela studien.Exponeringen för kväveoxid36 kvävedioxid1,9var ppm,pgm3,fomialdehyd kolväten180 4,2 koloxid5,2samtppm, summa ppm ppm.
De olika miljöklassema partikelmängdnågotolika för miljöklass 0,7lgavmgm’ mgm3.ochm: miljöklass2 1,1

Resultaten besvarsskattningenvisar ökning huvudvärk,obehagligav en av
luktupplevelse hosta,irritationi ochsvalgi jämförelsemellansamt ögon,näsa
avgasexponeringoch exponeringför luft. skillnadIngen i besvärsskattning
mellande olika dieselkvalitetemakundedockkonstateras.De ökadesympto-

förekom helthosmaskinföramamedanstudenternaenbartupplevdenästanmen
obehagliglukt,en

De psykologiskaprestationsproven,reaktions-och koncentrationsförmåga,
kundeinte påvisanägraskillnaderrelateradetill exponeringför färgadeller
ofärgaddiesel.

Lungfimktionsundersökningenvisar de lungfunktionsvariablemaatt uppmätta
signifikantpåverkas dieselavgasexponeringvid dei försökenanvändaav av-

gashaltema.De enstakasignifikantavärden påvisats sannoliktslump-årsomlungfuriktionsmetodemamässiga,Meddeanvända finnsdetingeti studiensom
talar för frångronfärgaddieselpåverkarlungfunktionenatt änavgaser mer av-

frånofärgaddiesel.gaser
Resultatenfrånmetacholintestetvisadeinteheller hallpunkterförnågra ökad

luftvägsreaktivitetefterexponeringför dieselavgaser.Detta bränsletoavsettom
varit miljöklass ellerl medeller färgtillsatser.utanav

Resultatet analys nässköljvätskanvisar exponeringför dieselavgaserattav av
kan upphovtill aktiveringsåväl neutrofilagranulocyter mastcellerge av sommed signifikantökning Detta dockendastsågs hosmaskinföramatryptas.en av
efterexponeringför miljöklass2 färg.Några uttaladeinflammatoriskautan mer
effekter färgtillsatsema diesel nuljöklassl och2 kundeintenoterasav av av
fråndessaanalyser.

3.3 Hudirritativa och kontaktallergena egen-
skaper hos dieselgrön

Utredningenhar uppdragit Torkel Fischer,Arbetsmiljöinstituteti Solnaatt
undersökahuruvidaallergenaochirritativaegenskaperhosdieseloljorpåverkas

tillsats färgernaSolventBlue79,SolventBlue98ellerSolventYel-genom av
low 124 dessafärgerharirritativaellerallergenaegenskaper.Institutetsamtom
haravlämna Hudirritativa ochkontaktallergenaegenskaperhosrapporten grön
diesel. bilaga4.

Trettiosex till Yrkesinspektionenanmälthudbesvär,misstänktpersonersom
orsakade den dieseloljan,harblivit intervjuade skriñligochgrönaav genomen

muntligenkätbeträffandesinabesvär.Femton dessahar blivit kliniskten av
undersökta.Desjukdomar därvidharkonstateratsharvarit irritativareak-som
tionerochirritativakontakteksem harkännetecknats klådaochstick-som av
ningari huden.Hudenharvaritrodnadochsvullenför sedanfjälla ochbliatt av
sönderriven.I elva fallenhardettainträffatefterintensivochlångvarighud-av
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expositionbeståttkontakt indränkta övrigafallmedkläder diesel.l hargrönav
fö-detoftadropparoch diesel dieselavgaser.Tidsmässigtharångor samtav av

relegat klart sambandmellanexpositionför dieselochbesvärensett grön upp-
veckorträdande.Besvärenhar i flertaletfall försvunnitinom eller ett paren

försvunnit innanefterdet expositionenupphört. någraharbesvären redanFör
expositionen Tolv har fortsattexpositioninte någrabe-upphört. trotspersoner

vid kontakt diesel,medan har kvarståendebesvär.medsvär grön tre personer
Två dessahar längrekontaktmed diesel.grönav

Irritativ allergitestninghartestningoch Standardisering testrnaterialförav
genomförts frivilliga färgernakanpå 19 försökspersoner.Därvidframkomatt
appliceras i koncentrationen hu-huden till 48 timmari 10%utanattmot upp
dirritation DieseloljamiljöklassDieseloljordäremot hudirriterande.uppstår. är

dieseloljamiljöklassl och2 har visatsig betydligt hudirriterandeänvara mer
irritativa hosdieseloljorförändrasinte tillsatsDe egenskaperna avgenom

fårgämne. färgade ofårgadehar visatmeddieseloljamiljöklass1-3, ochTester
dieselreaktionsmönsterhosde anmälthudbesvår grönavsamma personersom

färgämnenharhos Vid med dieselochkontrollgruppen. snabbtester grönsom
egenskaper.dessa visat nasselutslagsurticariaframkallandeprodukter några

deolika färgernaDe epikutantestermedstandardtestserien medsamt somge-
besvärnomförtsför kontaktallergihosdeundersöka angettatt avpersonersom

sålundahosdenundersöktaGrön Diesel harvaritnegativa.Dethar gruppen
dieselolja färger.kunnatpåvisas allergiskareaktionerför ellernågra

Dieselol-Slutsats: fåtthudbesvärvidkontaktmedGrönFör36personersom
förlopp irritativ hudpåver-sjukdomens ochkliniska medstämmer symptom

färgtillsats. finns klarakan.Dieseloljanblir inte starkareirritativ Detgenom
Oljorskillnader mellandieselolja olika miljöklasser.i initativ potens avav

ini-betydligtmiljöklass skiljersiginte frånvarandra,1-2 nämnvärt år mermen
fåttdieseloljamiljöklass förklaringtillterande En såmångaattån personer

irritativa för motorredskapgrönfärgatshudsymptomsamtidigt dieseloljasom
började ikan ungefärsamtidigt oljan fargades, störreut-att manvara, som

irriterandedieseloljor-sträckning fråndieseloljamiljöklass till deövergå 3 mer
miljöklass1-2.na

Hudirritation3.4

Karolinska ukhu-Yrkesdermatologiskakliniken,Utredningenharuppdragitåt
ofärgadrespektivegenomförahudirritationsstudiermedJanE Wahlbergset, att

medYrkesmedicinskakliniken har inkommitgrönPirgaddiesel. rapporten
grönfargaddieselbilaga 5.Hudirritationsstudiermedofärgadrespektive

dessamedoch färgämnen.AvTre olika rniljöklasserharstuderatsbåde utan
ök-till lattvariantmiljöklass upphovexponeringför grönfargad 2 engav en

Samtligaofärgadevarianten.ning i hudblodflödejämförtmedden testytorvar
blodflö-lösningsmedelJämförtmedvanligadockvisuellt anmärkning.utan var
klinisksannoliktmarginellochdesökningenför grönfärgadmiljöklass2 utan

signifikans.

Undersökning hälsoeffekter i3.5 av
samband med exponering för
färgad dieselolja

utredningentillsmedjai harTvå vid Borås över-attrapporteratpersoner en
förelågvidinneburittill grönfärgadeldningsoljagången symptom an-som

Jårvholm,uppdragithardärför åt Bengtvändning ofärgadolja. Utredningenav
eventuellasamband,Yrkesme-utredaYrkesmedicinskaklinikeni Göteborgatt

provokation i reellblinddicinskakliniken har genomförtundersökningen
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miljö. Undersökningenhardokumenteratsi Undersökning hälso-rapporten aveffekteri sambandmedexponeringBr färgaddieselolja bilaga6. Någotsä-
ken sambandkunde påvisas.

Halten luftföroreningarbedömdesockså högjämfört flestameddeav varaandraarbetsmiljöerdärdessaprodukteranvänds.Vid tillfälle haltensåett varhög försöksledamalämnadeatt lokalen huvudvärkochillamående.enav p.g.a.

3.6 Kvantifiering märkämne frånav en
oljeeldad villapanna och dieselmotoren

Institutionenför analytiskkemivid StockholmsUniversitetharpåutredningens
uppdragutvecklat analysmetodför bestämmamängdenoförbräntatten
märkärnnei rökgaserfrån villapannaochfrån dieselmotorkörd underen entransientakörförhållanden.Metodenhartillämpatsföranalys mängdavmärkåmnei de färgadetvå bränslena i dennaundersökning.använtssom

Resultatenfrånutvecklingsarbetetochgenomgångnastudierfinnsredovisade
i Kvantifieringrapporten Märklinmei Avgaserfrån OljeeldadVillapannaav enoch Dieselmotor. bilaga7.en

Undersökningenhar haft till syfte kvantifieradenoförbrandamängdenatt
mårkämnei emissionernafrånvillapannanochfråndieselmotom.Någotspåravmårkämnehar kunnatpåvisatsmeddenanvändametoden.Detinnebäratt
ernissionernafrånvillapannanunderstigerdenanalytiskametodenskvantifier-
barhetd.v.s.under ngkg0,5 bränsleoch för dieselmotomunder0,2 ligkm.
Detta mindremotsvarar 0.000l% mårkånmetkanåterfinnasatt än i emissio-av

oförbråntmärkämnehärrörandefrånvillapannan.Motsvarandenen vårdesom
fråndieselmotom mindre 0.0l%.är an

Då det blå färgämnetinte någonenhetligförening,utgör delsutan är enblandning 6 olika isomerer,delskommerfrånolika leverantörer, hardetsåav
medhänsyntill tillgångenpå väldefmieratreferensrnaterial varitett möjligt

utvecka analysmetodföratt dessa.en

3.7 Kemiska analyser och biologiska itest
från färgat och ofargatavgaser

dieselbränsle

Utredningenharuppdragit Motortestcenter genomförakemiskochbiolo-att
giskkaraktärisering emissionerfrånfärgatdieselbrånsle.Motortestcenterharav
inkommitmed Kemiska analyserochbiologiskarapporten i fråntest avgaserfärgatochofärgatdieselbranslebilaga 8

Emissionernafrån lastbil, körtsmedotärgadrespektivegrönfårgaden som
nriljöklassl dieseloljahar De färgämnen användesför färgatestats. attsom-dieseloljan SolventYellow 124ochSolventgrön Blue79.Sammavar provpro-genomfördesmeddetfärgadebränslet med oflirgade.det testbat-Detgram somteri, utarbetats tatortsprojektet,användesvid provningen.Lastbilenkor-som av
despåchassidynamometerenligtbusscykelnBraunschweigcykeln.

Ingasignifikantaskillnaderkunde i emissionerna koloxid,kolväten,ses avkväveoxider,partikelmängd,partikelsammansattning,aldehyder,olefmereten,
propen, 1,3-butadien,alkoholerochlättaammater.

Slutsatser,PAH-analyser:
Fråndenkemiskaanalysenhar detekteratnågon skillnadmellanstoneman

färgadochofltrgaddieselmedavseende PAHemissioner.
Ingenmätbarskillnadmellanfärgatochofärgatdieselbränslehardetekterats

medavsendepå l-nitropyrenemissionen.
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Manhar relativtgod semivolati-överensstämmelsemellanpartikuläraochen
la extraherbaraföreningarfrån färgad ofärgad tyderoch diesel.Detta på att
emissionsprovernai jämförbara.är stortsätt

Slutsatserbiologiskatest:
Debådabiologiska likartadeaktivitetsprofilertestengav

för det färgadebränsletsemissioner för detofärgadebränsletsemissioner.som
Entendens ochtill högregenotoxicitet partikeldelenfråndet färgadeprovetav

semivolatilade-någotnågotstarkareaflinitet för TCDD-receptomfråndenen
len det färgadeernissionsprovet kan dockkundedock Skillnadernaspåras.av
förklaras metodikensvariationsområde.av

Miljöfarlighetsegenskaper hos3.8
märk- och fárgänmen

Pa uppdrag utredningen aktuellamark- och färgämnenshar IVL utrettav
Miljöfarlighet-nriljöfarlighetssegenskaper. inkommitIVL har med rapporten

segenskaper bilagahosfärgämnen 10.
Miljöfarlighetsbedömning grundläggan-kemiska baserarsigpåämnen treavegenskaper,de organismer,nämligentoxicitet vattenlevandeakvatiskamot

biokemisk bioackumulerbarhet.nedbrytbarhetellerpersistensoch
Fargamnet, märkänmet Yellow 124100%SolventBlue79 och Solvent som

medanvändsför färgning märkning vissaoljeprodukterharundersöktsoch av
avseendepånämndaegenskaper.

toxisktochResultatet undersökningenvisar detblåafärgämnet attatt ärav
Ämnenadet toxisk vattenlevandeorganisamer.gulamärkämnetmycket ärmot

intebiokemiskt vid till be-nedbrytbaravilketbetyder de utsläpp naturenäratt
Ämnena kanständiga. potentielltbioackumulerbaravilket betyder deär att an-

rikasi vattenlevandeorganismer.
miljöfarligaEnligt kriteriernaför miljöfarlighetbetecknasbådaänmenasom

511111611.

Alternativa märkänmen3.9

Institutet Institutet utredningensför miljömedicinvid Karolinska har på upp-
färg-dragbedömt kemiska antalalternativamark-ochde halsoriskerna ettav

sammanfattad AlternativaResultatenfrån studienfinns ianmen. rapporten
bilagamårkämnenför märkning lågbeskattaddieselolja, I0av

antal alternativamärkamnenGenomgången litteraturenrörandeett gerav
framförde använda.Deslutsatsen ingen dessa föredraatt att nuav synesvara

Z-etylhexyl-quinizarin,alternativa föreslagits quinizarin,har ärämnensom
användsfördifenylamin, furfuralochSudanred.Dessacoumarin, hexakloretan,
2-etylhexyl-liknande i flera länder. För samtligaändamål olika utom

inte lämp-quinizarin toxikologiskainformationensådan de någraden ärattar
informationliga Z-etylhexyl-quinizarinhar ingentoxikologiskalternativ.För

varit tillgänglig.
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4 Hälsoriskbedömning av

övriga tillsatser i dieselolja

Tillsatsertill bränslekan, åtminstoneett i teorin, försämrahälso-ocheller
rniljöegcnskapernaavseende från bränslet.Det ligger i samhälletsavgaserna
intresse säkerställaatt negativaeffekterminimerasatt och tillsatsermedtill-att
räckligtgodfunktionkommertill användning.

Deregler utvärderingenkanutformasstyr påolika USArespektivesom sätt.
Sverigekan ytterligheteri reglera.sättetattansesvara

I USA grundinställningenär tillsatsernaskall godkännasatt EPAavEnvironmentalProtectionAgency bådefunktionella lagstiftningenomur
ställerkrav funktionalitetpå ochmiljö- ochhälsoaspekter.Förbränsletill lätta
fordonharvidaredefmieratsvad betrakta bränsle likvär-äratt ärsom som somdigt substantiallysimilar, bilagall meddetbränsle för certi-använtsse somfiering fordon.Ett bränsle dessakrav kan säljas särskildmöterav utansom
prövning.

I Sverige regelverketradikaltär annorlundautfomiat.Denbärandeprincipen
i regelverketöverensstämmermedmångaandraländersochinnebär föransvarden tillverkar eller importerar kemiskproduktsom under-atten genomegnasökningareller på till detfinnstillfredsställandearmatsätt att utredningförse
bedömning vilka hälso-eller miljöskador produktenkanorsaka.Natur-av somvårdsverketstillämpning detta skerenligt6§, lagen kemiskaav ansvar,som omprodukter betydligt långtgåendeär i något landochinnebärän förannatmer att
tillsatseralltid gällerundersökningsplikt.Bränsletillverkaren ansvarigför deär
effekterförändringar bränsletkanhapå Någottillstånderfordrasav avgasema.
däremotinteochNaturvårdsverketharintehellerbefogenhet utfärdanågot.attÅr 1986specificeradeNaturvårdsverketriktlinjer för hur undersökningavbränsleadditivbör utföras.Metodikenhar erfarenhetutvecklatsochför-genomfmats Motor-testcenter i samarbetemedforskningsinstitutionerutförav som om-fattandekemiskaochbiologiskaanalyser frånmotorfordonbilagaav avgaserll.

Någonskyldighet informeramyndigheteratt resultat undersökningarom avföreliggerinte.Utredningsunderlaget tillgängligtför myndighetstillsyn,är meneftersomundersökningarna kostsammaochkanär del utveck-sessomen avlingskostnaderför produkterföreliggerintenågotintressefrån oljebolagnya ett
utfört underlättaför konkurrentertesteratt offentlighetsom åtattgenom ge re-sultaten.Däremot additivtillverkare låtit sinår produktangelägnatesta attsomdelgebränsletillverkareresultaten sinaundersökningar iled försälj-ettav som

ningen.
Fåresultat såledespubliceradeochdennaär utredningkandärförinte bedd-
effekterna användaadditiv.Utredningenharhellerinte detmotive-ma av ansett

låtagenomförasärskildaratatt eftersomNaturvårdsverkethartillgångtester till
densekretessbelagdainformationen.Naturvårdsverketharhittills intehaftnågot

invändamedatt utgångspunkti deundersökningsresultat länmats.Desom re-sultat offentliga fråndeär utfördes Tätortsprojektet.är testersom som av
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Utredningens5 slutsatser

Utredningens5.1 sammanfattande slutsatser
avseende miljö- och hälsorisker

Mot bakgrund samladeinformationenfrån tillgängligadataden mästeav nu
detbedömas osannolikt derapporteradehälsoeffekternafränexponeringattsom
för färgad färgämnena.dieselskullekunnahärrörafrändeanvändamärk-och
De inneboende miljöfarligaoch egenskapernahosfärgämnenamutagena som
sådana det i fbr sigskulle önskvärt alternativamärk-ochochgör att vara om
färgämnen utnyttjas. alter-ktmde Utredningenharocksåteoretisktgranskatde
nativ alternativafinnstill defärg-ochmärkämnen bilagavalts 3. Desom som

bedömtsanvändesför liknandeändamåli andraländer.Inget deämnensom av
granskadealternativen erbjuda fördelar.någrasynes

Den lågakoncentrationen intill full-i dieselolja denämnena samt nästav
ständigaförbränningenvid användning emellertid riskerna rniljöme-gör att ur
dicinskochekotoxikologisksynvinkel, sikt, bedö-både kortochlång mäste

förutomordentligtsmåvid märk-ochfärgänmenasanvändning avsettmassom
ändamål. genomfördaDessaslutsatserbaseraspå tillgängligtunderlagochnu
studier. individuell naturligtvisiFörekomst eventuell överkänslighetkanav
dettafall, liksomvidandrariskbedömningarinteuteslutas.

Utredningenhar funnit alternativainte några märk-ochfärgänmen ärsom
lämpligare fördelaktigarealternativdeaktuella, vill understrykaän attnärmen
vad in-gäller respektivemiljöfarligaegenskaperföreligger,skalldemutagena
troduceras.Jmfr kemiskasubstitutionsprincipen lagenSFS 1985:426om
produkter. Detta viktigt dethandlar färgmärkning debästaär extra när om av
dieseloljekvaliteterna infördesrniljöklass Miljöklassning dieseloljorl 2. av
för dieseldrivnaminskanegativahälso-ochmiljöeffekter utsläppenfrånatt av
fordon, lufikvaliteten frånvilket har betydelseför i utsläppvarastörsta tätorter
bussaroch lastbilar fränarbetsrniljösynpunktinom skogs-ochäven t.exmen
jordbruksarbetet leder tilldet gällergruvarbete.Minskadeutsläppsamtnär
mindrerisk för s.k.langtidseffektersåsomgenotoxiskaskadormutationer can-

påverkanoch paluftvägar irritation,allergiochastma.cer som
kanMot dennabakgrund utredningen de aktuellafärgämnenaatt an-anser

iakttaförsik-vändasför märkadieselolja. emellertidnödvändigtDetatt är att
tighet i form.hanterasnarämnena ren

Övriga synpunkter5.2

kemikalielagstiñ-Denallmännaundersökningsskyldighetenenligtdensvenska
ningen miljöeffekter tillverkareimportörer ke-avseendehälso-och ålägger av
miska tillprodukter undersökningareller annatsätt attatt segenomegna

mil-det finns tillfredställandeunderlagför bedömning vilka hälso-ellerav
jöskador produkternakanorsaka.som

län-i regelverket medmångaandraDenbärandeprincipen överensstämmer
skerenligt6§ lagenders.Naturvårdsverketstillämpning dettaav ansvar,som
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SFS 1985:426 kemiskaprodukter, dockbetydligt långtgående iärom ånmernågot land och innebär för bränslctillsatserannat gälleralltidatt undersök-
ningsplikt.Bränslelillverkarenimportören ansvarigför de effekterföränd-är
ringar bränsletkanhapå Någottillstånderfordrasdäremotinteav avgasema.
ochNaturvårdsverketharinteheller Årbefogenhet utfärdanågot. 1986att spe-cificeradeNaturvårdsverketriktlinjer för hur undersökning bränsleadditivavbörutföras.Metodikenhar erfarenhetutvecklats förfinatsoch Motor-genom avi samarbetetestcenter medforskningsinstitutionerutföromfattandekemis-som
ka ochbiologiskaanalyser frånmotorfordonbilaga ll. De utred-av avgaser
ningar genomförtsi dettasammanhang heltäckande vadNatur-ärsom änmer
vårdsverketkräver.

NaturvårdsverketochKemikalieinspektionenpåpekaderedani sinaremiss
yttrandentill betänkadetSkatt dieseloljaSOU 1992:53 adekvatrisk-attenbedömningsaknadesArbetarskyddsstyrelsenhadeinteutredningen remiss.på
Utredningeninstämmeri dettaoch för sindel hel del svårigheterattanser enhadekunnatundvikas fullständigriskbedömningenligtkemikalie-om enmer
lagstiftningen,innefattandeocksåarbetsmiljörisker, gjorts.hade

Enligt utredningensuppfattninghar ocksåinfonnationen införandetom avmärkningen dieseloljanvaritbristfällig. I fallmånga harkonsumenternainteav
varit medvetna förändringarde genomförts, försti efterhandkun-utanom som

konstatera oljan blivitnat grönfargad.Ettatt olyckligtSammanträffandehar
varit flera förändringarinträffatungefärsamtidigt.att Så har andraol-t.ex
jekvalitetermiljöklassadoljamiljöklassl ochmiljöklass införts2 villaol-somvid ungefär tidpunkt den dieseloljaninfördes.Mjljöklassgröna lsamma som
ochmiljöklass2 haroch lägreenergiinnehåll,vilketärtunnare medförtökadett
risk för driflstömingar.I samordnadundersökning antal fall medetten avdriftsstömingari villapannor, genomförtsi samarbetemellanBentone-som
ElectroOil AB ocholjebranschen,konstaterades förändringar oljekvalitetatt avkan medföra brärmarproblem dettal sammanhangrekommenderadespump-
bl.a. cisternrengöringmedhögst till7 8 årsmellanrumför undvikadrifts-att
stömingarorsakade avlagringarochkondensoch service brännareskallattav avkompetentgöras personalårligen.Olja miljöklass och lägrel 2 harav avenergiinnehållca 2% olja miljöklassän l nämndautredning ocksåav angesvid bytetill bättremiljöklassatt kanjustering brännarenförbättraförbrän-avningsverkningsgraden.Vid bytetill miljöklass kanbrännarjusteringomvänt 3
behövasför undvikasotbildning.att

Enligtutredningensuppfattning detmöjligt deproblem villaägareär att som
har hängt medrapporterat läckageeller dålig funktionhosbrännaresamman

till följd otillräckligt underhålleller byte branslekvalitet samtidigav utanavjustering pumpbrännare.av
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Kommittédirektiv

Dir. 1993:1

Utredning märkningssystemet för vissaom
oljeprodukter kartläggning densamt av
utveckling sker inom omradetsom

Dir. 1993:138

Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-09

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

Jag föreslår särskild utredare tillkallasatt med uppgiften utvärderaatt
märkningssystemet för vissa oljeprodukter kartlägga densamt att
utveckling sker inom området.som

Bakgrund

För oljeprodukter utgår skatt formi lenergiskatt och koldioxidskattav
och i förekommande fall även svavelskatt.

Riksdagen beslöt i december 1992 kilometerskatten för dieselolje-att
drivna fordon skulle avskaffas den 1 oktober 1993 och medersättas en
särskild skatt dieselolja. Denna skatt skulle dock enbart tas ut
sådan olja används för framdrivande personbil, buss och lastbil.som av
För skilja denna olja från oljaatt används för andra ändamål beslötsom
riksdagen märkningssystem skulle införas.att ett Märkningen skulle
göras på den olja inte omfattas dieseloljeskatten lågbeskattadsom av
olja nämligen olja huvudsakligen används för uppväminingsändamålsom
och för drift traktorer, fritidsbåtar.motorredskap ochav

l lagen 1992:1438 dieseloljeskatt och användning vissa ol-om av
jeprodukter dieseloljeskattelagen regeringen eller denattanges
myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter vilkasom om



märkämnen skall användas och vilka mängder skall tillsättas.som som
l betänkandet Skatt dieselolja SOU 1992:53 följandeattangavs

krav borde ställas pá de tillsatsämnen skall användas vid märkningsom
oljeprodukterav

Lätt hanteraatt-
Goda egenskaper vid lågaäven temperaturer-
Minimum hälsovådliga och miljöfarliga effekterav-
Lätt kontrollera vid poliskontroller och tillförlitligaatt utslagge-
Stabilt och enkelt hantera vid laboratoriekontrolleratt-
Lätt urskilja vid småäven mängder i oljevolymenatt-
Svårt avlägsna från oljeproduktenatt-
Med anledning Riksdagens beslut lâgbeskattad olja märkasskulleav att
visst harsätt regeringen efter sedvanlig beredning inom regeringskans-

liet i förordningen 1993:187 märkning vissa oljeprodukterom av m.m.
föreskrivit märkärrmet N-etyl-N-[Z-l-isobutoxietoxietyl]4-fenylaz-att
ofenylamin produktnamn Solvent Yellow 124 och stabilt blåttatt ett
färgämne, derivatär 1,4-diaminoantrakinon skall användas.ettsom av
Märkämnet skall tillsättas till mängd minst 5 och högst 6en av mg per
liter. Färgämnet skall tillsättas i sådan mängd oljan får klar grönatt en
färg. Till förgrund regeringens beslut låg Riksskatteverkets PMrapport
angående utformningen svenskt för märkning lågbe-ett systemav av
skattade oljeprodukter remissbehandlingen densamma.samt av

De flesta västeuropeiska länder har, precis Sverige, betydandesom
skatteskillnader mellan olja för uppvämmingsändamål föroch dieselolja
fordonsdrift försökeroch därför hindra undandragande skattav genom
olika rnärkningssystem oljeprodukter. EG-kommissionentyper av av

inom kon föreslå vissaväntas regler märkärnnengemensamma om m.m.
skall kunna användas parallellt med nationella märkmetoder. Numerasom

har Norge, tidigareäven det enda landet tillsammans medsom var
Sverige hade kilometerskatt, övergått till dieseloljeskatt och därmedsom
märkning lågbeskattad olja.av

Uppdraget

En förutsättning för i praktiken kunna ha olikamed skattatt ett system
på produkt beroende användningssâtt såsom också gällerär,samma
i andra länder med differentierad skatt, den lágbeskattade oljan märksatt

något sätt.
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Det svenska märkningssystemet måste kunna användas jämsides med
de används i våra grannländer och tillsammanssystem med densom
märkningen skall gälla inom EU.som

Det märk- och färgämne f.n. används i Sverige har valts bl.a. försom
undvika onödiga risker för hälsa ochatt miljö. l samband med framförallt

yrkesmässig användning dieselbränsle där märk- och färgämnetav
tillsatts har hälsoeffekter påtalats. Det därförär angeläget med en
fördjupad studie klargör huruvida den riskbedömning hittillssom som
gjorts riktig.är För detta ändamål bör särskild utredare tillkallas.en
Utredaren bör härutöver kartlägga utvecklingen oljemärkning ochav
hithörande testmetoder pågår i andra länder och inom EU och isom
vidare bemärkelse utvärdera det nuvarande för märkningsystemet av

Ävenoljor. andra tillsatsers effekter hälsa och miljö bör studeras.
Eventuella förslag till förändringar skall utgå från märkningssystemetatt
skall kvar. Förslagen skall dessutom uppfylla tidigare nämnda kravvara
på tillsatsämnen, varvid särskilt hälso- och miljöaspektema bör beaktas.

Dieseloljeskattelagens tillämpningsområde f.n. Utredningenöverses av
Fi 1992:15 teknisk energibeskattningen.översyn Användnings-om av
området för märkt, lågbeskattad, dieselolja förär närvarande vidare
enligt svenska regler jämfört med vad gäller enligt de bestämmelsersom
på mineraloljeornrådet EG har antagit. Eftersom det skattepliktigasom
områdets omfattning har betydelse för märkningen bör samråd äga rum
med nämnda energiskatteutredning. Utredaren bör bedöma effekterna i
olika hänseenden begränsning rätten använda lågbeskattadattav en av
olja.

Utredaren bör samråda med berörda myndigheter och beakta vad som
i direktivensägs till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående

utredningsförslagens inriktning dir. 1984:5 i direktiven angåendesamt
beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten dir. 1988:43.av

Utredaren bör redovisa resultatet sitt arbete före utgången majav av
månad 1994. Utredaren bör dock med förtur redovisa den fördjupade

föreskrivnastudien såvitt gäller de märk- och färgämnenasnu
hälsoeffekter och med beaktande tidigare nämnda krav påav
tillsatsämnen föreslå de åtgärder studien kan påkalla.som
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringennu att
bemyndigar det statsråd har till uppgift föredra ärendensom att om
skatter

tillkalla särskild utredare omfattadatt kommittéförordningenen av-
1976:119 med uppdrag utvärdera märkningssystemet för vissaatt-
oljeprodukter och kartlägga den utveckling sker inom områdetatt som
samt

besluta sekreterare och biträdeatt utredaren.experter,om annat
Regeringen beslutar kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelnsatt

anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden bifalleroch
hans hemställan.

Finansdepartementet
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Bakgrund

För skilja mellan hög- och lågbeskattadolja införtshar märksystem där låg-att ett
beskattadolja färgasoch märks.Som Yellow 124mârkâmneanvändsSolven är lättsom

urskilja vid analys. Tillsammans med detta blått fargåmne,att märkämneanvändsett
Solvent 79Blue eller Solvent Blue 98, tillsammans märkämnet färgarmed det gulasom
dieseln grön.

Solvent Blue 79

Sudan Blue,

CAS 64553-79-3; 90170-70-0nr

-Z-ethylhexyl-
l ,4-bis-N- -3-2-ethylhexyloxipropyl- aminoanthraquinon

-3-methoxypropyl-

° NH-R -cHZ-cm-cw-o-cmR
O -ci-lz-oH-cHzh-cw

C2H5
’CH23—OCH2-CHCH23CH3O N+R

2H5

Solvent 79Blue är en blandning antraquinon-derivat.av Antraquinoner ärett storen
kemiska substanser användsbl färgämneni livsmedel, kosmetika ochgrupp som a som

textilier. Inom medicinenanvändsde anticeptiska för behand-laxermedel, medel ochsom
ling Resultatfråntumörer. studier fåtal antraquinon-derivats toxicitet ochrörandeettav
carcinogenicitet har publicerats Sendelbach, 1989; 1982. amino-substitue-IARC, De
rade antraquinoner ökningstuderatshar låg toxicitet och förefaller inte orsakasom av
cancerincidensen.Antraquinoner ellersubstituerade amino-grupp i position l 2med en

njurskador, effekten.medan metyl-amino-gruppi position minskar den Deger en samma
relativ långakolkedjoma på toxicitet.aminogruppemai 79 för lågSolvent blue talar en

substansen marknadsförs studierbl Dokumentation från följande finnsBASF.av a
redovisade i material tillställts övrigtArbetarskyddsstyrelsenfrån harBASF. Försom
inga studier genomförda med den aktuella substansenkunnat hittas vid datasökningar
genomförda vid IMM.

Akut oral toxicitet-
Akut intraperitoneal toxicitet-
Hudirritation- Ögonirritation-



Akut inhalation-
Punktmutationer-
Kromosomaberrationer—

Akut oral toxicitet

substansenadministrerades 6.81 till Süprocentig lösning i olivolja till råttor könsomen
angivet. LD50beräknadestill 10.000mgkg kroppsvikt efter observationsperioden

på 14dagar. Djurensallmäntillstånd försämradesunder första dagen inga specifikamen
effekter noterades.Vid obduktionen noterades fettvävnadenfärgats blå.att

Akut intraperitøneal toxicitet

Substansenadministrerades 6.18 till 50-procentig lösning i olivolja till råtta könsomen
angivet. LD50beräknadestill ungefär3100mgkg kroppsvikt. Djurens allmäntillstånd

försämrat under den första veckan studienoch någravar djur dog utdragendöd.av en
Vid obduktionen 14 dagar efter behandlingen fanns testsubstanskvar i bukhålan och
fettvävnaden färgad blå.var

Hudirritation

substansen svåravläst färgenerytem efter 8 dagar fjällade eller bedömdesgav pga som
pergamentliknandenekros hos djuren intaktsom med hud och hos allatre medav sex

avsiktligt skadadhud. substansen ocksåödem i huden, vilka bedömdes måttligagav som
efter 24 och 72 timmar eller obefintliga efter 8 dagar. substansenbedömsmensvaga vara
måttligt moderate irriterande efter derma] exponering.

Ögøninitation

Efter applicering i påögat kaniner noteradesspridda eller diffusa oklara områden på
hornhinnan. Iris föreföll normal medan noteraderodnad bindehinnaögatsman av som
förbättrades inte upphördeunder 8 dagar. Dessutom ögonen svullna lättmen samtvar
rinnande,effekter upphördeinom 8 dagar. substansenbedöms måttligt mode-som vara

irriteranderate i ögon.

Akut inhalation

Tolv respektive råttor kön angivet vistadesunder 3 respektive timmar i luft7sex
innehållande hög icke definierad dos testsubstansen.Djuren visadeen men symtomav

irriterade slemhinnor,minskad smårtfömimmelse,som ökad andningshastighet,anestesi
djuren låg på sidan.samt djuratt Ett i exponerades7 timmar dog. Dennagruppen som



råtta förändringar djur noteradesinga sådanahade övrigapå hjärtat i Blandoch lungorna.
förändringar.

Punktmutationer

Försöket genomfört fyra olika Salmonella-stammar coli-stam. Försöketär med E.samten
genomfört både lämpliga positiva kontrollerär medoch metaboliserande ochutan system

har till frame-shiftvalts de olika delförsöken. visar testsubstansenResultaten att ger
mutationer efter metabolisk aktivering.

Kromosomaberratiøner

Försöket genomfört på från kinesiskär cellinje med från lunga ñbroblasten ursprung
hamster både kontroller harmed och metaboliserande Lämpliga positivautan system.
valts. Tvåhundrametafasplattor testsubstansenundersöktesefter behandling meddosper

ingen ökning antalet morfologiska kromosomskador kunde gaps,noterasmen av
kromatidbrott eller lcromatidutbyten.

Solvent Blue 98

Automate Blue 8

CAS 74499-36-8nr

SolventBlue 98 79.år blandning antraquinon-derivat, liknande Blue DetSolventen av
skiljer blandningama 98åt substitueradekolkedjoma. Solvent Blue ärär desom en

blandning 1,4-dietylamino-, diamylamino- och etylhexylamino-antaquinon.av

—CH2-CH3RNHl —CH,-CH2—CH2—CH2—CH3

—CH2~l:H—CH,3—CH3
CZHSNH-RO

substansenmarknadsförs International. Dokumentation från följande studierMortonav
finns redovisadei material tillstållts från International. harIMM Morton För övrigtsom
inga studier genomförda med den aktuella substansen vid datasökningarkunnat hittas
genomförda vid IMM.

Akut toxicitet-
lrritationsstudier-



Punktmutationer-
Sensibilisering-

Akut tøxicitet

substansenadministreradesi form S0-procenliglösningi majsolja till råttor bådaav en av
könen. Djuren behandladesmed 5000 mgkg kroppsvikt. djurAlla överlevde behand-
lingenoch det enda noterades de mindre aktiva. LD50-vfirdet ärsymtom attsom var var
alltså 500över mgkg kroppsvikt.

Hudirritarion

substansenappliceradespå intakt och avsiktligt skadad tecken påhud på kaniner. Inga
rodnadeller svullnadnoteradesefter 96till timmars exponering. substansenbedömsupp
icke irriterande på hud.vara

Ögønirritation

Efter applioeringi ögat på kaniner diffusa,noterades oklara områdenpå hornhinnan, en
lätt påverkan på iris och rodnad och svullen bindehinna exponeradehos detre av sex
djuren. Besvären övergåendeoch läkte inom vecka. substansenbedömsvar en vara
måttligt irriterande i öga.

Punktmutationer

Försöketär genomfört med fyra olika Salmonella-stammarbådemed och tillsatsutan av
metaboliserande och lämpligapositiva kontroller har valts i de olika delförsöken.system
Resultatenvisar substansen frame-shiftmutationer efter metabolisk aktivering.att ger

Sensibilisering

Studien genomfördär marsvin enligt Ritz och Buehlers påmetod. teckenInga
sensibilisering kunde noteras.



Solvent Yellow 124

Somalia Yellow, T10 Yellow LBN

CAS 34432-92-3nr

N-etyl—N-2-1-isobutoxyetoxyetyl(4—fenylazofenyl)amin

cnrcna
CH-2—CH2—O~CH—0—CH2—CH—CH3

I ICH3 CH3

Solvent Yellow 124 azo-förening. Mångaär azo-föreningar undersökts medharen
avseendepå och carcinogeneffekt och har funnit små förändringar imutagena attman
molekylensstruktur kan utfalletavgörandeför reviewed by IARC, 1975; Levine,vara
1991; Chung Cemiglia, 1992. aktuella grundstruktur,Den molekylens med 4-en
substituerad aminogrupp avsaknad hydroñl4-substituerad talar församt av en grupp,

substansenkan carcinogen,att medan de relativt långa kolkedjoma talar förvara
motsatsen.

SolventYellow 124är strukturanalogtill p-dimetylaminoazobensenDAB, smörgulten
carcinogena effekt utförligtär studerad. lipoñla tillDAB och analoger DAB ärvars

effektiva inducerare oxidativa och aktiveras såväl konjMFO ugerandeav enzymer av som
Vid reduktion azo-bindningen molekylensin carcinogenaeffekt, medansystem. tapparav

det ofta krävs oxidativ metaboliskaktivering bliför mångaazo-föreningar för att muta-
Mutagena egenskaperbehöver såledesinte carcinogen.betyda substansenärgena. att

Substansensstrukturella likhet med talar för Yellow 124 kanDAB Solventatt vara
och carcinogen. molekylen innehållermutagen Att p-fenylendiamin-grupp talaräven en

för den äratt mutagen.

substansentillverkas och marknadsförs bl Följande finns doku-BASF. testresultatav a
i material tillställt Arbetarskyddsstyrelsenfrån övrigt ingamenterat BASF. För har stu-

dier genomfördameddenaktuella genomfördasubstansenkunnathittas datasökningarvid
vid IMM.

Akut toxicitet-
Hudirritation- Ögonirritation-
Punktmutationer-
Kromosomaberrationer-



Akut toxicitet

LDso-värdet för testsubstansen ungefär 7.5 mlkg kroppsvikt på Wistarrâttaangesvara
6. substansen 10 YellowT xylen solutionLBN ingen koncentrationangessom men
eller densitet LDso-vårdet torde ligga mellan 7.5 10och mlkganges attmen pga
substansen slut gjordes inga fler försök.tog

Hudirritation

Studienär genomförd på kaniner och substansenappliceradespå intaktrakad hud, eller
avsiktligt skadad.Behandlingen inte upphov till hudrodnadoch inte heller till ödemgav
på oskaddhud. substansenbedöms irriterande till måttligt ödem påsvagt svagtsom pga
skadadhud.

Ögoninitatiøn

Effekter på hornhinnan,iris och bindehinnan medelvärderapporteras ettmen angessom
från 5 djur kaniner varför enskilda effekter inte kan utläsas.substansenbedömsvara

irriterande.svagt

Punktmutationer

Försöket genomförtår med fyra olika Salmonella-stammar coli-stam.E.samt en
Försöketär genomförtbådemedoch metaboliserande och lämpliga positivautan system
kontroller har valts till de olika delförsöken.Resultatenvisar testsubstansen frame-att ger
shift mutationer efter metabolisk aktivering.

Kromosomaberrationer

Försöketär genomfört på cellinje med från lunga ñbroblast från kinesisken ursprung
hamsteroch är genomfört bådemedoch metaboliserande Lämpliga positivautan system.
kontroller har valts. Td metafasplattor dos undersöktes efter behandling medper
testsubstansen ingenökning antaletmorfologiska laomosomskador kundemen av noteras
gaps, kromatidbrott eller kromatidutbyten.

Sammanfattning

Bådasubstansemahar givit upphov till mutationer i Arnes Eftersom mutationer ärtest.
viktig mekanism i kan det inte uteslutas substansemakanen cancerprocessen att vara

carcinogena.Ytterligare data talar för dettaär Solvent Yellow 124 struktur-ärattsom en
analogtill carcinogenaDAB, och egenskaper utförligt studerade.ärmutagena Detvars



därförkan förefalla mindre lämpligt tillsätta dessa färgäm-substanser märk- ochatt som
i dieselolja, sammansättningför övrigt försökts så lite miljö-har ochgörasnen vars

hälsofarlig möjligt.som

SolventBlue 79 och 98 har visats måttligt irriterande Solvent Yellow 124och svagtvara
irriterande hud och i i försökögon djur. studier genomförda med koncen-Dessa är
trerade lösningar och vid de koncentrationer i dieselolja mindreaktuella detär ärsom
troligt de skulle orsak till de hälsoeffekter i sambandmedatt rapporteratsvara som an-
vändning och hantering färgad dieselolja.av

studier tidsInga rörandelängre exponering finns tillgängliga, vilket medför över-att en
gripande toxikologisk bedömning inte går genomföra.att
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Sammanfattning

försökspersoner31 har for från grönfargadexponerats respektiveofargad dieseloljaavgaser av
miljoklass ochl i2 exponeringskammareunder kontrolleradebetingelser.en Studienhar inte
kunnat visa någonskillnad i besvärmellanfärgat och ofargat dieselbransle.Ingen signifikant
skillnad noteradesavseendelungfunktion, andralungbesväreller inflammatoriskaeffekter.
heller påverkadeskoncentrations- uttröttning eller reaktionsförmågan.

Vid genereringenanvändes Volvo TD45 turbomotor, vilken kördesefter körcykelen typisken
För skördareunder skogsawerkning. Avgasernaen späddesi reglerban spädsystemtillett ca
0,2 °o ursprunglig halt. Kvavemonoxid utnyttjadesav indikatorsubstansoch hölls vid 36som

1,5 underi exponeringen.Före, under och efterppm exponeringenl tim uppmättes
försökspersonemasreaktionshastighetoch koncentrationsförmågamedpsykometriskatest,
lungfunktion medhjälp spirometri och metacholintest påverkanav nasslemhinnanmedsamt
nässköljningstest.Besvarsskattninggjordes 10:eminut underexponeringen.Samtidigtvar
registreradeshaltenNO, N02, C0 och totalkolváten och ñiktighet.samttemperatur
Personburenprovtagning gjordes för analys forrnaldehyd.Dessutombestämdestotalhaltenav
partiklar antaletpartiklar.samt

Exponeringsrtivåema hölls lika för de olika bränslena konstantasom under helastudien.var
Exponeringen för kväveoxid 36 pgm3,kvävedioxidvar 1,9 förrnaldehyd180ppm, ppm,

kolväten 4,2 koloxidsumma 5,2 De olika miljöklassemasamtppm något olikappm. gav
mgm3partikelmangd för mgm3.Mkl 0,7 och for Mk2 1,1

Resultaten besvarsskattningenvisar ökning huvudvärk,av obehagligluktupplevelseen av samt
hosta, irritation i ochögon, svalg ijamförelsenäsa mellanavgasexponenngoch exponeringför
luft Ingen skillnad i besvarsskattningmellande olika dieselkvaliteemakunde dock konstateras.
De ökade förekommer heltsymptomen hosmaskinforamanästan medanstudenternaenbart
upplever obehagliglukt.en

De psykologiska prestationsproven,reaktions- och koncentrationsfönnåga,kunde inte påvisa
någraskillnader relateradetill exponering för färgadeller ofargaddiesel.

Lungfunktionsundersökningenvisar de lungfunktionsvanablemaatt uppmätta signifikant
påverkas dieselavgasexponeringvid de försökeni användaav avgashaltema.De enstaka
signifikanta värden påvisats sannolikt slumpmassiga.är Med de användasom
lungfunktionsmetodemafinns det inget i studien talar för från grönfargadattsom avgaser
dieselpåverkar lungfunktionen från ofargaddiesel.anmer avgaser



Resultaten metacholintestetvisadeinte heller någraav hållpunkter för ökad luftvägsreaktivitet
efter exponering för dieselavgaser.Detta bränsletvarit nriljöklassoavsett eller1om medav
eller fargtillsatser.utan

Resultatet analys nässköljvätskanvisarav exponeringfor dieselavgaserav att kan upphovge
såvältill aktivering neutrofrlagranulocyter mastcellermed signifikant;v ökningsom en av

sågsDetta docktryptas. endasthosmaskinföramaefter exponeringför nriljöklass färg.2 utan
Några uttalade inflammatoriskaeffektermer fargtillsatsematill diesel miljöklassav ochl 2av
kunde inte från dessaanalyser.noteras



Inledning

Den grönfargadedieseloljaninfördes loktober då1993 densärskildakilometerskattenför
dieseldrivnafordon bort. Den medtogs särskildskattersattes kr1.30 liter självaen per
dieselbranslet.Grönmarkt lågbeskattad fårolja baraanvändasi villapannor, för Skogsmaskiner,
jordbmks- och andraarbetsredskap.

Den färgen åstadkomsgröna blått och gult färgämneatt blandasett igenom ett bränslet,det
gula märkämneti halt 5-6 mgL. blåDet färgämneten antrakinonav och detär gula ämneten

azofärgämne.Nästanett omedelbartkom den dieselnrapporter orsakadeatt grönaom
huvudvärk, trötthet, irritation i och hals,klåda, illamående,ögon andningssvårighetereller
andraproblem.Klagomålen kom från mångahåll. Särskilt maskinförarevidutsattavar
skogsbolagen gmvarbetare.Men villaägaresamt även medoljeparmororoades.Rapporterna

entydigaoch pekade det denvar grönfärgademot att dieseln orsakadevar som
hälsoproblemen.

Skogsbolag, och privata meddieselfordongmvor entreprenörer slutadeanvändaden färgade
dieseln, högre kostnaderförtrots denofärgadedieseln.Regeringenaviserade deatt somav
hâlsoskälville användadendyraredieseloljanskulleerhållakompensationför fördyringen.
Samtidigt tillsatte utredningmeduppdrag snabbtutredamanen hälso-och miljöriskemaatt
med dengrönfargadedieseln.l, 2

Som led i dennautredningenett har utfört multidiciplinär studie de akuta eifektemaen av
försökspersoner från färgadoch ofargaddieselolja.av förstaavgaser I hand studienär
designadför belysaretbesvärfrån slemhinnoratt i de luñvägamaochövre onormal trötthet.



Försöksuppläggrting

Studienhar genomförts i samarbete antalnära vid Arbetsmiljöinstitutetstort iav personer
Umeåoch Solna,Norrlands universitetssjukhus,Umeåoch StatensMaskinprovningar, Umeå.
Kemister, medicinare,psykologer och tekniker har arbetattillsammansfor besvaraatt
frågeställningen Orsakar från grönfargad diesel besvär frånstörreavgaser än avgaser-
ofargad diesel.

Under planeringsskedetdiskuteradesprojektuppläggningenmedsärskilt inbjudna
från skogs- och gruvnäringenBilaga Efterrepresentanter dessadiskussionerlades

projektet fast. Studien skulle utföras dubbelblindtest friskamed och besvärsdrabbadesomen
vilka skulle för dieselavgaser laboratorium.personer, Som försökspersonerexponeras ett

valdes 16 maskintörarefrån Västerbottenoch från16studenter Miljö- och Hälsoskyddslinjen
vid Umeåuniversitet. Avgasemagenereradesmedhjälp dieselmotor Volvo TD45av en
turbo, vanlig i Skogsmaskinerär skördareoch skötare, och späddesmedfriskluñsom a som
nedtill lämplig halt, godkänd forskningsetikkommitténvid Umeå universitet.en av

Motorn kördes med färgat och ofárgatbränsle rniljöklass Shelll respektive OK2 medav
datorsimuleradkörcykel typisk for skördarevid skogsawerkning.en De utspäddaen

leddes i exponeringskammare,3 3 2,3 Halternajusteradeskontinuerligtavgaserna en x x m.
till nivå, 36 1,5 NO,rätt medhjälp registrerande,i direktvisandeinstrumentoch medppm av

manuellskunt spädsystemet.På kundeexponeringamagenomförasviden sätt samma
NO-halt vid varje exponeringstillfálle, oberoende vilket bränsle användes.Andraav som
kemiska koloxid, kvävedioxid, kolväten och fonnaldehyd.parametrar mättes Desom var:
användahalternaligger väl under nivâgränsvärdengällande åttagäller vid timmars
exponering; för N02 l NO 25 for CO 3.20samtPPHL ppm ppm

försökspersonemasStudieninleddesmed läkarundersökningdär allmännahälsostatusen
kontrollerades törövning där försökspersonernafick bekantasig meddesamt testeren som
användesunder studien.

FörsökspersonemaFP kalladestill exponeringBilaga 2 enligt särskilt schema,sk latinett
forsquare inte ordningsfoljden vid exponeringamafor de olika bränslenaskulle inverkaatt

resultatet. Försöket inleddesmed psykometriska underledning psykologtester av en
Figur 1.
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Figur Tidsschemafor försökspersonmedde olika aktiviteterna inlagda.en

Testet reaktions-mäter och koncentrationstönnågaoch datoriserat.Därefterär testas
lungñmktionen med spirometn och nässköljninggenomförs.Efter detta påbörjasen
exponeringeni kammaren.Under 60 minuter utför FP lätt arbete testcykelett min,10 vilar

min,lO cyklar minl0 Var minut10:e besvarasnågraenkla symptomfrégor.osv. Under de två
sistaviloperiodema genomförsånyo de psykometriska under ledningtesterna psykologen.av
Att företesten och underefter exponeringenupprepas innebär varje försökspersonatt
samtidigt sin kontroll.är Omedelbartefter exponeringenegen utförs lungfunktionstest.en ny
Efter timmarsuppehåll,tre inkluderandeluncheller middag,genomförs nässköljningen ny

k metacholintest.samtett fårFP andass aerosol luftvägsirriterandeen ett ämneav
metacholin i ökandekoncentrationer. Testet hur irriterandemäter luñvägama blivit under
exponeringen.Varje exponeringstillfálle knappt timmar7 exklusivetog restid.
Försökspersonemaexponeradesfor under timmestid vid fem olika tillfällenavgaserna meden

veckasmellanrum.c:a en

Försökengjordes dubbelt blint, dvs varken försökspersonereller törsöksledarehar känt till
vilket bränsle testadesvid de olika exponeringstillfállena.som Dessauppgifter släpptesinte
förrän resultatutvärderingen helt genomförd.var

Material och metoder

Bränslen och motorolja

bränslenDe användesi studienhar införskaffatscentralt utredarenssom försorg. Valetgenom
leverantörerhar gjorts efter uppskattning marknadsandelar olikaav kvalitéer Ien av av



studien har ingått dieselolja miljöklass Shell och båda1 OK och kvalitéema har2 varitav
otärgade såväl såledesfärgade, fyra olika bränslekvalitéer.som

sammansättningenligt leverantörernaredovisasi tabell I tabellenredovisasde kemiskaoch
tekniska data vi har bedömt väsentligafor studien.som som

Tabell Kemiska data för testbränslen.

Miljöklass Miljöklass1 2
Aromater total % 3,6 18,5
Monoaromater % 3,5 17,1
Diaromater % 0,05 1,2
Polyaromater% 0,02 0,1

Grön färgblandningmyL ‘38 93
Gult färgämnemgL ‘3,8 10, 1

Cetanindex 52,2 50,1
Värmevärde, MJI.. 35,2 35,3netto

Halten märkämnegul färg mgL4,9 mgL12,0motsvarar resp
Kontrollanalys utförd StaffanHenriksson,Analytisk kemi, Stockholmsuniversitet.av
Beräknat Roland Jarsin,StatensPetroleuminstitut.av

Innan studieninleddeskodades fyrade bränslekvalitéemaoch under exponeringoch
utvärdering dessakoder kändaendast projektledaren tekniker vid Statenssamtvar av en
Maskinprovningar någoninte hade dåkontakt medförsökspersonerna.Koden bröts alltsom
material sammanställtoch utvärderat.var

motoroljaDen användes OK syntetolja5W30.som var

Motor och utbromsning motoreffektav

Den användesi försöken meddet utförandeBM-Volvo dieselmotorTD:45,motor som var en
används i Skogsmaskiner. dieselmotormedturboöverladdad cylindersDet 4ärsom a en

dm3Cylindervolym och mednettoeffekten kW vid varvmin enl DIN 6270.4,5 62 1700

nivåni det lågfrekventaMotorn stativ meddubbelavvibrering for minskauppsatt ett attvar
buller ordinarieöverförs till byggnadens allt väsentligtutnyttjadesgolv. I motornssom

standardljuddämpareÄvenhjälpsystem;insprutningspump,kylsystem,elgenerator vareno sv.
frånansluten. dennaleddesvidare till spädningsutrustningen.Avgasema
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Via kraftöverföringsaxel koppladen direkt utgåendemotorns axelöverfördesmotoreffekten
till effektbromsen,Schenk NRD 3832. Bromsenfungerarså turbinhjul bromsasatt ett detav
genomströmmande Den utbromsadevattnet. energin tillvärmeavges Bromsensom vattnet.

med dator,styrs PanasonicJB 3300.en Dennahar så denprogrammerats styrsignaleratt ger
till förstärkare i sinen utspänningsom tur tillger en Dennapåverkarstegmotor.en mekaniskt
bromsreglagetsspak.Läget dennabestämmerdet bromsandevridmomenteti

Körcykel

Motorn kördes kontinuerligt och effektuttagetstyrdesenligt förprogranuneradsekvensen med
hjälp dator. Motorn belastadesav därvid enligt körcykel fören efterliknaanpassatssom att
verklig belastningi skördare.en

Som underlagtill belastningskurvansutformning utgick från dentotaleffektuttagskurva som
redovisasi ñân Trätek 4.en rapport Dennaundersökning gjord engreppsskördare,var en
Volvo Valmet 901 medskördare935, utrustadmedsomvar dieselmotortypsamma av som
användevid den simuleradekömingen. Efter omräkning den eñekten frånuttagnaav skördaren
får önskadbelastningskurvaen för enligt Figurmotorn

Effektkw
100

80 --

so

40 i

20--

o::;;;::::d~‘
0 8 16 24 32 40

Figur 2. Belastningskurvaför Volvo TD45.
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Dennakurva försöker sedanefterlikna sålångt möjligt hjälp stegmotorstymingmedsom av
effektbromsen. dåVi tagit gårhar hänsyntill grundförlust kW till5av en ca som

pumpfördelningslåda,basnivåför hydrostatdriñ motor-tryck, läckageoch belysninggenerator
tagitetc. Dessutomhar hänsyntill verkningsgradenhos för arbetshydrauliken5,pumpen

tidsstudiedatafrånUr instutitionen för Skogskötsel,Umeå,infomiation från Valmet Logging
intervjuer medskogsmaskinförare funnithar i medeltalawerkar träd med i6samt att man

snitt kapmomentmellanvarje förflyttning4 maskinen. sambandmed kapningutnyttjas helalav
motoreffekten och hos sjunkersamtidigt varvmin 6,7.200-300varvet motorn

Detta väl med dellastkurvaFigur 3 vid 1700varvminTD45-motomsstämmer överens
inställning. Vantalet sjunker varvmin till maxeffekthär belastas 55300 när motornca upp
kW. maxeffekt vidMomentant i kapningsögonblicken högre effekt änt tas ut motornsex
konstant erhålls frånbelastning.Vid dessakortvariga förlopp effektillskottet motorns
rörelseenergi.

EffektkW
100--

.-
8°‘P

40-.

20 ..

Varm° l :: : l: .
2000 r-xn16001200300

Dellastkurvafor Volvo TD45Figur motor.



Med detta underlagñck körcykel enligt diagrami Figur och4asom en

smygkw Vanna r-1n
100 2000-. --

varvtal
1600--

1200--

800--

400-..Effekt

Tidsek O——

Figur 4 Simuleradkörcykel i detalj.a.

EffektkW varvtal rItn
100 2000-.. --

Vamal80 1600

60 1200... --

40 --a0og. i
- --IN li20 i Effekt -4100i. I. . .E

J-0o Tidminå
0 5

Figur Repetetiv4 körcykel underexponeringama.



Hela körcykeln min4 12 sek.Körcykelntog omfattar 6 sekvenserA, vardera sekunder40st
fällning och upparbetning träd och sekvensett 12 sekunderförflyttningav en av
maskinen. Hela proceduren sedankontinuerligt medhjälp datorstyrning.upprepas Samtligaav
för körcykeln relevanta registreradeskontinuerligtparametrar och kundereproducerasmed
avvikelser i mätvärden understeg %.lsom

Avgasspädning

Heta °C260 leddeskontinuerligt till spädsystemavgaser via stålrör øett 100mm,ett se
pkt i Figur1 Spädsystemet tillverkat låglegeratstål. Liknandematerial användstillvar av

skogsmaskiner.Ettavgassystemet reglerbartstativ användesför tillatt systemetanpassa
ljuddämpare.Cza90%motorns avskiljdesmedhjälp fiånluñsfläkt 3000av avgaserna av en

m’tim, anslutentill shuntenpkt 6. shuntröretI farms spjäll pkt 7 vilket regleradehurett
delstor leddesbort. Resterandemängdav avgaserna passeradevia bländaresom avgaser en

ø 30 mm och späddesmeduteluft vilken tillfördes med fläkt pkt ll, Karlsystemet en
Klein, Eng l-1,5, 40 W. Den utspädda tillfördes exponeringskammarenmedhjälpgasen av
rådandeövertryck teflonrör L ø3,5ett lOOmm. Röret dragetgenom m, var genom

vilkenväggen avskildemotorhallenfrån exponeringshallen.Luñflöden i shunt,spädkanaloch
teflonrör beräknadesmedhjälp tryckfall känduppmätt fläns,vilken placeradesöver iav en
respektivekanal. Avgasflödet från flödet bländarenberäknadesmotorn medsamt genom
ledning dessavärden, m3h,°C.normeradetill 20 Uppmättamedelflöden:frånav 277motor

m3h,avskilda via shuntspjället256 outspädda vilka bländarenavgaser 21avgaser passerar
m’h m’h.tillförd fiiskluft via fläkt 75samt Mängden till kammarenregleradesmedavgaser
spjället i shuntenvid konstantmängdspädluft.Tryckfallet bländarenunder körcykelöver en

normalt 170-240 H20.var mm

Före varje bränslebyterengjordesspädsystemet stålviskamed och flaskborste.Teflonröret
rensadesmed trasselbollvilken drogs Samtligadelar tvättadesslutligenröret.en nogagenom
med iso-oktan Merck, Bilagap.a.
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Horisontalplan

H: :]lm

Figur Shuntspéidaremedanslutningaroch flödesriktningarpilar. Motor med ljuddämpare
l, Skarvrör2, skawkopplingar3, shuntspädare.4, bländare5, avgasshunt6,
avgasspjäll7, frisklufiskanal 8, teflonrör till exponeringskammaren9, stativ hållaremed
for shuntspädaren10, friskluñstläkt 11, vattenfylld slangf tryckmätning12,rtemperaturgivare13, exponeringshallvägg 14.mot

Exponeringskammaren

Kammaren3x3x2,3 m byggd metallrör och klädd med0,15var polyetenplastiav tak ochmm
figur 8. Tvåväggar, 6 täcktesdessutomväggarna medav presenningförgrönen att

avskärmainstrumentoch försöksledarefrån innei kammaren.personerna

Symmetrisktkring mittlinje placeradestestcyklar medförsökspersoner,datoreren och
mätsonderför nitrösa kolmonoxid och totalkolväten. Försöksledarenförgaser, de
psykometriska utanför exponeringskammarentesterna och kommuniceradesatt med
försökspersonernavia plexiglasfonster70 50 cm infattat iett presenningen1,3x överm
golvet. Mikrofon head-setanvändesför verbal kommunikation två-valsvia linjeväljare.En
gallerskärmavskiljde försökspersonerna.Skärmenhindradeförsökspersonernafrån att störas
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varandrasdataskärmaroch olika verksamheter.De utspäddaav kom kontinuerligt igaserna
kammarenvia teflonröret. Röret mynnade25 ovanför golvet, mitt bakrekammarväggencm
och bakom försökspersonerna. frånluñskanalEn i taket framför försökspersonernaevakuerade

m3tim.från kammaren1200 kammarensIavgaserna hörn fannsspringer så5 luftcm att
från den omgivande lokalen kundekomma i kammarenoch späda gång.andraavgasernaen

Horisontalplanu

10 6

Vertikalplan

9
2-:

9 4
\g

5

9

|4-1m-|

Figur Exponetingskammaren3x3x2.3 m medkringutrustning.Teflonrör medutspädda
dieselavgaser huv1, teflonröret för2, mätsonderöver och relativ lufifinktighettemperatur
3, gallerskärmmellan försökspersonerna4, mätsonderfor NO, C0, THC 5,
ergometercyklar6, datorer 7, plexiglasfönster8, presenning frånluftskanal9, in-10,
utgångar l l, maskinhall12, temperatursondvägg 13.mot



Kammarenarbetademed undertryck eftersomfrånluñflödet inkommandestörre änvar
avgasflöde.Detta homogensteady-state-sammansättningarrangemangger en luñen iav
forsökspersonemas m’handningszon8. Frånluftsflödet 619 beräknadesmed hjälp av
tryckfall känd flänsöver vilken placeradesi kanalen.Läckageten i kammarenfrån

m3homgivningenS23 beräknadesutifrån detta frånoch avgastillforselnvia teflonröret 96
m’h till °C.20 Med ledning dessanormera och tidigare angivnavärden luñ-av och
avgasflödenberäknashalten i exponeringskammarentill 0.25%avgaser den ursprungligaav
haltenoutspädia frånavgaser motorn.

Datorer

De datorer användesvid de psykometriskason fabrikattesten AMBRA modell 486var av
utrustademedskärmar fabrikat Nokia modell Multigraph, 15.av Dennamodell skärmarav

dåvaldes de lågstrålande.ärextremt Samtligadatorutrustningarhadevarit päslagna månader2
for rninimen emissionatt kemiska En datorämnen. användesvidav mätningar fore exponering
och denna placeradi avskiljt frånett exponeringshallen.var För mätningmm under exponering

två datorer utanför kammaren.var Dessa utrustademeddubblaskärmarochvar
dubblatangentbord, uppsättning inne i kammarenoch utanfören for försöksledarensbruk.en
Vilken uppsättring inkopplad styrdes forsöksledaren.som var av
Testcyklar
Under exponerngenutförde försökspersonerna lätt arbete75Wett ergometercykel.
Cardionics Ty; 992, mekanisktbromsadmedvikter. Man cykladei IO-rninuterspassmed 10
minutersvila mellanvarje arbetspass.nytt

Försökspersonar

Urvalsfärfararlle

lokalisenFör lämpligaatt försökspersonerblanddem yrkesmässigtär exponeradeforsom
dieselerhöll adresslistor skogsmaskinlörarevid skogsbolageni VästerbottenASSI-
Domän, SCA ochMoDo. Till de sammanlagt281 dessalistor skickadespersonerna en
enkel enkät frågormed besvär exponeringfor dieselBilaga 4. Sammaom förfråganav
gjordes tidskrl muntligt till tiotal förare från Skogsägarforeningen.av ett frågomaEn av var

kundetinka sig ställa forsökspersonom man vidatt studiei Umeå. deAvupp som en som
positivt besvär dieselsvarat och ocksågrön villiga ingå iav studie kalladesatt 30var en



förare i samrådmed skogsbolagentill första läkarundersökning.Eñer infomiationsbreven ett
Bilaga 2 och muntlig informationäven kundesenare 17studenterfrån Miljö- och
Hälsoskyddslinjenvid Umeåuniversitetkallastill förberedandeläkarundersökning.en
Läkarundersökning

Juni-augusti 1994utförde läkarevid Yrkesmedicinskakliniken, och Arbetsrniljöinstitutet en
undersökning de 30 skogsmaskinföramaochav 17 studenterna.Undersökningenomfattadeett
strukturerat frågeformulär Bilaga 5samt hälsokontroll, bestående kontroll hjärta och lungorav av

blodtrycksmätning.samt

I den fortsatta studien, innefattadeexponeringför dieselavgaser,som uteslöts medpersoner astma
och allergi rökare. Totalt skogsmaskinförare16samt 16studenter1 avbrötsamt deltog i studien.

förarnaAv hade 11 16enbart besvärvid användningnoterat grönfärgaddiesel.4 hade16 besväav
såvälofärgad färgaddiesel,av 3 dessahadesom besvär grönfärgadav diesel.mer 1 16hadeav av

inga besvär sig färgadeller ofargaddiesel.Studenternavare av hadeingenyrkesmässigexponering
för dieselavgaser.

Alla intervjuades rökvanor:personer 12 de 16skogsmaskinförarnaom icke rökare;av 4 16var var
före detta rökare; 15 de studenterna16 icke rökareochav före detta rökare. Samtligavar envar
törares och studentershälsotillståndbedömdes ordinärt.som

De frekventa besvärenimest relation till dieselexponeringi arbetet förarna kom frånsom angav
svalgögon, huvudvärk. 10 hadesamt 16 ögonbesvärsåsomrinnande,svidande,av kliandeögon;

816 hadesveda irritation, torrhetskänslafrån munsvalg; 6 16noteradehuvudvärk vid arbeteav
medgrönfärgad diesel;416 hadehudbesvärsåsom,eksem,hudutslageller nässelutslagefter
kontakt med dengrönfärgadedieseln.Den grönfirgade dieselnhar från månader.2-9använts De
flesta, 10 har slutat användadenfärgadedieselnpersoner, efter månader.2-3 Medeltid for
användning grönfärgad diesel månader.4av var

Grunddata försökspersoner-
De 31 genomfördeexponeringsstudien l1,8hade medelålderpersonersom 34,5 SD ochen av
längd 178,6 SD t5,5. tvåDe exponeringsgruppemasålderoch längdcm i tabellpresenteras



ÅlderTabell och längd spridningsmåttmed for de förarnaexponerade och studenterna.

Studenter Förare
nl5 n16

X SD Md Q1 Q3 X SD Md Q1 Q3
Ålder 25 3,6 24 23 28 43 9,9 41 36 52
Längd 179 6,6 178 172 184 178 4,3 179 175 180

Lungñmktionen hos denundersöktapopulationen normal, någon skillnad mellanförare ochstörrevar
studenterkunde LungfunktionsvariablemaFVC, FEV1, FEF25 FEF50,FEF75, och PEF ises.

normalvärdet för förare och studenter iprocent tabellav presenteras

Tabell Lungfiinktionsvariablemasmedelvärdeoch median spridningsmåttmed ipresenteras procent
normalvärdet9.av

Studenter Förare
nl5 n16

Lungvariabler X SD Md Q1 Q3 X SD Md Q1 Q3
FVC 105 10,5 105 97 110 114 13,3 111 106 120
FEV1 95 11,6 97 91 104 101 10,5 102 91 108
FEF25 85 18,9 87 76 101 100 20,6 104 79 119
FEF50 82 21,3 90 67 99 82 26,6 73 61 93
FEF75 69 20,1 69 59 90 58 25,9 55 41 62
PEF 105 13,2 101 97 119 119 18,2 122 102 133

Känsligheteni luñvägama hos förare och studenter medmetacholintest bådanormal imätt var
PC20 redovisasi tabellgrupperna.

KlassindelatTabell PC20 i mgml, antal i varje klass.personer
PC Studenter,nl5 Förare, n1620
mgml antal antal

0,5 O O
0,5 1 0 O-

21- O 0
2- 4 0 O
4-8 1 1
8- 16 1 1

16 32 0 3-
32 13 11

F exponeringsfiiljdärävning -
Försökspersonema,såvälmaskinforare studenter,genomförde förövning medsom en



psykometriska metacholintestoch nässköljningnågratest, veckor innan huvudstudienstartade.
Meningen med förövningen informera förberedaoch försökspersonernaatt de olikavar test

skulle förekomma i studien.Metacholintestenutfördessom också i syfte beskrivaatt
försökspersonernasluñrörskänslighet, för utesluta med uttalad måttligsamt att personer -
hyperreaktivitet i luñvägama PC2o 2 mgml. De undersöktaförsökspersonernaklaradeväl

utföra de i studieningåendeatt och ingenhadeav PCzo-värdetesten, 2 mgml.ett

Innan exponeringanapåbörjadesmedstudenteroch förare genomfördestvå forövningar, då två
försöksledaregenomgick helatestprocedureninklusive exponeringför avgaser.

Exponeringsorcbring latin square.-
Turordningen vid exponeringarna såvaldes minstamöjliga effekt skulle erhållasatt attav
försöken upprepadesvid olika5 tillfällen för varje försöksperson.Försöksserieninleddesmed

nollexponering, d exponeringför lufi, i övrigt lika,en med mätningar, i körcykelv s ren motor
Däreñer ladesexponeringarnaföretc. de olika bränslena enligt k latin square.ut en s

Exponerings Veckodag
ivecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag

l Mk l F Mk 2 F Mk I OF Mk 2 OF
2 Mk 2 F Mk OF1 Mk 2 OF Mk Fl
3 Mk 2 OF Mk F Mkl 2 F Mk OF1
4 Mk OFi Mk 2 OF Mk F1 Mk 2 F

Vid varje ruta exponerades studenter4 och förare.4

Tekniska mätningar

Varvtal och vridmoment
Motorvarvtalet registreradesmed elektronisk varvtalsmâtare,Moviport InsignalenD 71en
till denna fotodekter i anslutningtill effektbromsensaxel.Varvtalsmâtarenvar en är
direktvisande har också analogsignalutgångutspänning propotionell varvtaletmen en mot
kopplad till skrivare, WATANABE PåMC så erhålles641. fortlöpande registreringsätten en

funktionvarvtalet tiden Figur b.4av som av

Effektbromsen har direktvisning för vridmomentet. Påbromsens sittermomentarm en
krañgivare Bofors KRG- 4 elektroniskt anslutentill givarindikator. frånUtsignalenärsom en
denna proportionell vridmomentetoch kopplad tillär skrivare varvtalet.ärmot samma som

tårMan samtidigregistrering bådevarvtal och vridmoment.sätt av
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Bränsleförbrukning
Mätning bränsleförbrukningskeddemotorns mätning förbrukadav vikt bränslegenom av
under viss tid. frånBränsle ZOO-litersfat leddesvia slangtilletten mätglas2 Dettaetten
stod elektronisk våg. Vid normal körning fylldesmätglaset sughävertverkanen frångenom
dieselfatet.Nivån i mätglaset därför i konstanLVid mätning bränsle-stort settvar av
förbrukning stängdeskranenvid bränslefatet.Nivån i mätglasetkom då sjunkai takt medatt
dieselmotoms nettoförbmkning. Bränsleförbrukningenredovisades vikt tidsenhet.som per

Mätvärdesinsamling

Termoelement och registreradekontinuerligtmätte i oljetråg ochtemperaturer motorn
kylvatten, bränslei mätglaset, efter ljuddämparen,omedelbartföre och efteravgaser
bländaren,i tetlonrörets mynning inne i kammaren,Dessutomregistreradessamt mätvärden
från den kemiskaanalysutrustningenCO, NO och totalkolväten relativ luftñilctighet isamt
kammaren. figurI visas7 schematisktförsöksuppställningenmed effektbroms ochmotor,
mätutrustning. Mätvärden insamlades gång minut och lagradesdärefterpådatornsen per
hårddisk. De skrevssamtidigt datalista.ut somen

Effektbroms om,

Figur Försöksuppställningmed bromsbänk,styrutrustning utrustning förmotor samt
insamling mätdata.Infonnationstlöden markerasmedhjälp pilar. Tangentbord förA.av av
styrning B. Dator Citizen LSP 10 lagrarmätvärden,C. Digitalvoltmetersystemet, HPav som
3497 signalerfrån givama levererarmätvärdentill datorn,tar El. Skärmfort-emot och
löpandevisning aktuellamätdata, SkrivareforE2. listor, Skrivareför vridmoment ochav
varvtal, G. Signalerfrån temperaturgivare, ochRH-mätare gasanalysutrustning.
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Kemiska mätningar

För kontrollera exponeringsnivåemaatt vid deatt olika exponeringstillfállena lika ochvar
därmedjämförbara säkerhetsåtgärdsamt förextra försökspersonerna,somen har följt halten

olika kemiska meddirektvisandeämnenav mätmetoder ocksåtagit medsamt prover
personburenutrustning för laboratorieanalys.senare

De kemiska valt följa nitrösaparametrar att är NO och N02, akut retande.ärgaser, som
Vidare aldehyder,då i första handformaldehyd hör till de retandealdehydema.som mest
Formaldehyd också den enskildaär aldehyd förekommeri högsthalter i Vidaresom avgaserna.
följde halternakolmonoxid och totalkolväten. jämförelseEn de olika bränslenasav
partikelbildning utfördes också.

Prov atmosfäreni exponeringskammaren kontinuerligt viauttogs mätsonderplaceradeitre
försökspersonensandningszon.Sondemagrenadesmed för likay-rör mängd frånuttag av prov
vardera de två försökspersonerna.Provav med tillhörandetogs respektivepumpar
direktvisandeinstrument NO, CO och totalkolväten.

Nitrösa gaser
Kväveoxid analyseradeskontinuerligt med kemiluminiscensinstmmentett Columbia Scientific
Ind. Corp., Austin, Texas, USA; modell 1600. Provluñen från kammarenspäddesmed
syntetisk luñ AGA, plus i förhållandet tilll 10. Spädluftenpasseradevia förrotameter, atten
möjliggöra enkelkontroll spädforhållandet,och tillfördes provtagningssystemetav genomeny-
förgrening ca 0,5 bakom mätsondenoch före4 analysinstrumentetm m

Alfax,Mätinstrumentet kalibreradesmedNO-gas 90.1 NO i vilkenN2 tillsattes direkt tillppm
mâtsondeninne i kammaren.Kväveoxidenspäddesdärvid medsyntetiskluñ AGA, plus till
30 45 Båda tillfördes viarep NOppm. 1,0 Lminsystemet 1,2 ochgaserna rotametrar resp
syntetiskluñ 2,0 Lrnin, förenades1,2 i Y-koppling, blandadesi silikonslangresp 2en en m,
0 vilken4 mm imynnade polyetenslang,40 ø 10 Mitt dennafarmsen cm mm. en
förgrening där mätsondenanslöts.Den slangensände för erhållagrövre öppen attvar
nonnaltryck.

Eñer varje exponeringspasskontrolleradesNO,.-och N02-haltemameddirektvisande
Dräger nitrösareagensrör 2A 2-100 Dräger kvâvedioxid0,5 0,5-10 ppm.gaser samtppm
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Kolmonoxid

Miran 1-A Foxboro Co., EastBridgewater, Massachusetts,USA användesfor kontinuerlig
analys CO. Instrumentetkalibrerades konsekutivaav injektionergenom 25 uLav rengas
AGA, 100%CO med i kalibrerutrustningen.gastätspruta Omedelbartfore och efter varje
exponeringspassnollställdesIR-instrumentetmedkolfilterrenad rumsluñ. Partiklar i
provatmosfarenavlägsnadesmed polypropendunsñltervidett mätsondensmynning Pall
Europe Ltd, DFA 3001 H0 SOP,Portsmouth,England.

Mellan exponeringstillfallenakontrolleradesCO-halteni kammarenmeddirektvisande
Drager koloxidreagensrör 2A, 2-60 ppm. Som säkerhetanvändes koloxidvamareextra en

Industrial Scientific, CO 262, Bicapa, Sverige centralt placeradi exponeringskammaren,med
forinstallt akustisktett larm vid 35 CO.ppm

Kolväten
Totalkolväten bestämdesfortlöpande med flamjonisationsdetektorJ.U.M. Engineeringen
GmbH, München,Tyskland, modell Lågan3-300. underhöllsmedluft från
exponeringskammarenoch i heliumvätgas AGA, 6040. Propani kvävgasAGA, 10,6ppm
respektivesyntetiskluft 5,0 användesvid kalibreringen.

Bestämning aldehyder medpersonburenav provtagning
Under varje exponering1 tim gjordes personburenprovtagningfor bestämmaen att

aldehyder.Utrustningenbars densida mitten kammaren.vette mot Försom provtagningav
SEP-PAK®1otanvändesDNPH-SILIKA P3114A3,Waters och Aircheknummer en pump

sampler,modell 224-PCXR7, SKC. Dubbelprov vid varje exponeringstillfalle.togs Flödena
regleradesmedglaskapillärer50mm 0,45mmid till 200 mLmin och kontrolleradesmedx en

Essman forerotameter och efter provtagning.Provernaforvaradesvid °C20 fram till-
analystillfallet.

Provernadesorberadesmed3 mL acetonitril HPLC grade Rathbum, eluatet vägdes
vareñer 10pl. injiceradesi kromatografen.provet Analysengjordesav med en
vätskekromatografWaters modell 6000 A kopplad till UV-detektor 365 Shimadzuen nm,
modell SPD-6A, autoinjektor Waters modell 712 och labdatasystemWaters Maxima.ett
En C-18 kolonn 250 4,6 Pat Wat.O52840,NOVA PAK användes metanolx mm, no samt
pa, Merck renat medMilli-Qvatten Millipore Mass.USA eluent: medsystem, ettsom
flöde 0,7 mLmin och gradient enl nedan:en
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Tid min Metanol % Vatten %
7,0 70 30
14,0 90 10
25,0 90 10
30,0 100 0
40,0 100 0
4 l 70 30

Som standardanvändes referenslösningbestående dinitrofenylhydrazoner aldehyder,en av av
syntetiseradeenligt referens10.

Partiklar
Efier exponeringamagjordes jämförandemätning partiklar i från de fyra olikaen av avgaserna
bränslena.Provtagningengjordes i exponeringskarmnarenunder förhållandensamma som
rådde vid exponeringstillfällena.

Totalmängden partiklar bestämdes provtagning PVC-filter. Med flöde 10genom ett av c:a
Lmin m3kontrollerades med rotameter luñ.0,6 För varje bränsleprovtogs togsc:a
dubbelprov och totaldammängdenbestämdes Vägning.Filtren före och eftervägsgenom
provtagning med ntikrovåg. Filtrensvikt påverkashuvudsakligen faktorer:en treav
luftfuktighet, statiskelektricitet och mjukgörarei ñlterkassettema.Klimatfaktorens inverkan
minimeras vägningenskeri klimatrum. Förevägningenatt konditioneras filtren igenom
klimatrummet under minst timmar.15 Statiskelektricitet minimeras a-strålandemed hjälp av

före och under Vägning.För minimeraviktsändningarpreparat orsakade vandringatt av av
mjukgörare från kassettentill filtret används referensñlter.2 Standardavvikelseni de angivna
dammängdema 0,01är mg.

För bestämning antaletpartiklar användespartikelräknaremodell 3022 TSI St.Inc., Paul,av

Minn., USA. till instrumentetDe inkommandepartiklarnaspäddesavgaser: luft, 1:2 med

hjälp långtY-rör ca 5 och syntetisklufi AGA, plus.ettav cm

Provtagning for analys partikelstorleksfördelningoch totalantalpartiklar gjordes guldbelagdaav
Nucleporfilter med flöde Lmin.2 Prowolym undersöktes5 L. Proverna medett av c:a c:a
svepelektronmikroskopiSEM for bestämning morfologi, storleksfördelningoch partikelhalt.av
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För analysernaanvändes SEM JEOL, JSM-840ett typ A, medbildanalysator Kontron,typ
SEMIPS. Ett halvt filter fästes stubbemedsilverlim. Sedanguldbeläggesen iprovet en
guldsputter Bio-Rad, SEM coating system. synfalt20 jämnt fördelade analyseradesöver provet
10000 förstoring. Bilden från SEM överfördestill SEM-[PSx där bådediameteroch mättesarea
Analys utfördes interaktivmed automatiskmätning.

Lungfunktion

Val testmetoderav
Vid exponering for luftföroreningar dieselavgastypkan i första handförvänta sigav man en
obstruktiv lungfunktionsnedsättning,d nedsattluñflöde i luftvâgamaett vid utandning.v s Den
vanligastemetodenfor studerasådanaförändringaratt dynamiskär spirometri. Den volym som
kan andas vid forcerad utandningut underutandningensförsta sekundFEV1 och den totala
utandadeluñvolymen efter maximalinandningF VCen Dessutomuppmätes. luñflödetmäts
under helautandningenflödevolymskurva. lödetF i litersekund vid 25% FEF25, 50%anges
FEF 50 och 75% FEF75 heladenutandadeluñvolymen. FVC ochav FEV1 belyseri
huvudsak påverkan de centralaluñvägamaen medanFEF och FEF75 belyser50 mera
funktionen i de periñera luñvägama. Den känsligastemetodenfor upptäckaatt
luñvägsobstruktion luñvägsmotståndär att mäta medhjälp kroppspletysmograf.Dennaav
metod dock möjlig användai denvar aktuellaatt studiendå stationärochapparaturenär
kunde flyttas till Maskinprovningendär exponeringenskedde.Av denanledningen församt att

tidsschemat fungeravaldesdynamiskatt spirometn medflödevolymskurvasom
lungfimktionsmetodik i den aktuella studien.

Spirometri

Lungñinlctionsmätningamautfördes i intill exponeringskammaren.ett straxrum
FörsökspersonemasIungfunktion kontrollerades före och direkt eñerstrax varje exponering.
Lungfunktionstestet utfördes i sittandeställningoch mednäsklämma.Varje lungtestutfördes
minst gånger, allatre skulle tekniskttre utfördatesten och intevarav skiljarätt 5%.var änmer
Kurvan med det högstavärdet för FVC+FEV1 valdesför resultatpresentationvadgäller
volymer flödenoch 1 Lungñinlctionensnonnalvärdenför dennastudieär en
sammanställning EuropeanRespiratorySociety.av
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Lungñrnlctionsutrustningen elektronisk spirometer,Vitalograph-compactutrustadmedvar en
fleisch pneumotackograf.Alla volymemahar korrigeratsen för och tryck ochtemperatur anges

i BTPS body temperature saturated.pressure

De registreradelungvariablemavar:

FVC Forceradvitalkapacitetliter
FEV1 Forceradexpiratoriskvolym under sek.literl :a
FEF 25 Forcerat expiratoriskt flöde vid 25% utandadFVC Lsav
FEF 50 Forcerat expiratoriskt flöde vid 50% utandadFVC.Lsav
FEF 75 Forcerat expiratoriskt flöde vid 75% utandadFVC Lsav
PEF Maximala ögonblickligaflödet i sambandmedFVC Lmin

Resultatenredovisas differensen värdet eñer, minusvärdet före exponering.Dennadifferenssom av
multipliceras med och divideras100 medvärdet före exponeringen.Detta differenskvot i %ger en
for respektivelungfunktionsvariabel. Med detta beräkningssättinnebärnegativdifferenskvoten
försämring den variabelnoch positiv differenskvotuppmätta förbättringav under exponeringen.en
Hypeneakriviletstest
Hyperreaktivitet definieras känsligheti luftvägamaför allergiska,kemiska,extremsom
fysikaliska och farmakologiskastimuli. Den allergiskahyperreaktivitetenkallas specifik,medan
övriga former kallasospeciñka.Bronkiell hyperreaktivitet sig kliniskt framför alltyttrar somen
sammandragning luñvägama,vilket kan objektiviserasmed lungfunktionsundersökning.av
Ospecifik hyperreaktivitet sig kliniskt tillkänna uttalad känslighetför olikager som agens
såsomrök, damm,kemikalier, parfymer,starkadofier, kyla, fukt, ansträngning Ospecifikm m.
hyperreaktivitet kan påvisasmedprovokationstest,där denundersökteinandasett
luñrörsirriterande oftast metacholineller histarnini stigandeämne, koncentrationer.

den aktuellaI studienhar provokation medmetacholinmetacholintest utförts för bedömaatt
luftvâgarnaskänslighetföre inklusion i studien, efter exponeringför luft respektivedesamt
fyra olika dieselbränslena. har utförtsTesten i enlighetmedbeskrivning Juniperochav
medarbetare12. En Wright nebulisatorAerosol Medical Ltd, Colchester, användesU.K.
med andningsluñ drivgas.Drivgasensflöde nebulisatomkalibreradesså 0,13attsom genom
mL metacholinnebuliserades minut. Nebulisatom koppladestill munstycke.ettper
Utandningsluñenfiltrerades.Försökspersonemafick därefterinandaskoksalt och
metacholinklorid i koncentrationema och0.5, 8 32 mgmL. Respektivelösning inhaleras
under tvâ minuter medtidalandning.Före, och sekefter inandning30, 90, 180 300samt av
respektiveaerosol lungfunktionsundersökningmedFEV1-manöver.Resultaten delsgörs anges
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C20 vilket densom metacholinkoncentrationmotsvarar upphov till minskningsomger en av
FEV1 med 20%, dels metacholinslope vilket denmotsvarar procentuellaminskningeni
FEV1mg inhaleratmetacholin.Med denanvändametodenkan bronkiell hyperreaktivitet anses
föreligga hos individ medC20 8 myml.en 5 Metacholintestetutfördes timmar eñer luñ-tre
respektivedieselexponering.

Nässköljning

Val testmetodav
Nässlemhinnan våraär viktigaste försvarsmekanismeren av för förhindra damm,att att
irritanter når nedreluñvägama.Utformningenm m mednäsan näsmuskler relativtav ger en

interagerarstor yta med innehålletsom i inandningsluttenvilket leder till deponeringav
partiklar och befuktning inandningsluñen.gasersamt Nässköljningsundersökningarav NAL,
NasalAirway Lavage har tidigare i studieranvänts allergieroch luftföroreningar.av Oñaa
har bolus-metod varviden använts 5 ml infunderatst i varderaex näsborrenoch kvarhållits
under 20-30 sekunder.Nyare undersökningarhar dock visat användandeatt nässprayteknikav

10 högre koncentrationger ca ggr lösliga inflarnmationsassocieradeav mediatorer,ämnen, i
nässköljvätskan13.

Nässköyning genomförande-
Nässköljningutfördes såvälföre timmar efter varjetre exponeringsom och genomfördesmed
nässprayteknik.100uL natriumkloridlösningsprayades10 i följd i näsborren,varefterggr ena
försökspersonen vätskansnöt i plastkärl.ut Dettaett upprepadesner 5 i varderanäsborrenggr
till total infunderadmängden 10mL. I genomsnitterhölls 7av mL i retur.

Provernaplaceradesomedelbartvid °C5 och transporteradesnedkyldac:a till laboratoriet för
analys.Eñer centriiirgering frystesomedelbart i °C.-70 Cellpelletensupematanten
resuspenderadesi RPMI 12 och totalt cellantalpolymorfonukleäraceller beräknadesi
Bürkerkammare.Därefter gjordesCytopsinpreparatmedShandonCytospin Preparaten
fargadesenl. May-Grünwald Giemsa.Celldiñerentialräkninggjordes minst 200
polymorfonukleäraceller.

MyeloperoxidasMPO bestämdesi efter upptining medMPO-RIA Kabisupematantenav
Pharmacia,Uppsala. Detektionsgränsen 8 ugLVariationen för metoden,inom ochvar mellan

mindre 5%.ärtest, än
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Tryptas analyseradesmedTryptaseRIACT Pharmacia, Uppsala.Detektionsgränsen O,lvar
tigL. Variationen för metoden, inom och mellan mindre 3%.ärtest, än

Psykometri

Testen skulle akuta effekter forsökspersonemasmäta prestationsformâgaavseende
snabbhet,koncentrations- och urskiljningsförmåga. skulleDe upprepbara riskenutan attvara
för förbättrade resultat inlärning alltför påtaglig och kunna administrerasunderpga var
exponering for dieselavgaseri exponeringskammare.Två det datoriseradebatteriettest ur
SwedishPerformanceEvaluation Systemvaldesför prestationsmätning14. Dessa ärtest
konstrueradefor användningvid upprepadmätning.Enkel reaktionstidstestvaldesdå det är
känsligt for påverkan sänktvakenhet,och Färgordstesteti stressvariantvaldesdå detav är
känsligt for ökad och irritation.stress

Reaktionstidstest

Enkel reaktionstid uppmärksamhets-är och snabbhetstest, tidenett detmäter tar attsom avge
tydlig signal. Signalenbestårett röd rektangelsvar en stor, presenterasav en som

datorskärmenmedtidsintervall varierar mellan2,5 och sekunder.5 Svaretbestårsom av en
tryckning knapp datornstangentbord.Totalt l76 signalerunder minuter,llen ges varav
den första minutens signaler16 räknas övning. Prestationenutvärderas medelvärdesom som
och standardavvikelseför reaktionstidematotalt bådedvs nivån och variationenöver teststet,

prestationeninom det individuella testtillfallet för enskilden person.

Färgordstest

Färgordstestet komplext reaktionstidstest,är där signalenbestår tärgordet vit,ett röd, gulav
blå.eller Detta ord vid varje presentationskrivet iär enderafärgen röd, vit, eller blå.gul

Uppgiften såsnabbt möjligtär trycka varje gångatt innebörden ordet ochtangentsom en av
färgen dvsstämmer röd skrivet medtexten röd vit medvitöverens, när är Itext, text osv.
stressvarianteninnehåller 75% fall då ordbetydelseoch färg totaltprovet stämmeröverensav

uppgiñer,192 vilka med konstant intervall sekunder.1,5 Prestationenpresenteras ett av
utvärderas antal reaktionstidenfor dessa, falska alarm.rätt, antaletsom samt

Testningen initieradesoch kontrollerades forsöksledaren,och de datoriseradetestenav var
sedansjälvinstruerande.Försökspersonenhadesin dataskärmoch tangentbordforegen
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testning i kammaren,och försöksledarenkunde följa och kontrollera förloppet datoren
placeradutanför.

Utvärdering

Resultatenför de psykologiska prestationsprovenutvärderadesdelsmedvariansanalys,
ANOVA, dels medmultivariat variansanalys,MANOVA. Vid ANOVA testades
medelvardesskillnadermellan tvåde mellande olika betingelsemasamt för varjegrupperna
prestationsvariabelför sig. I MANOVA motsvarandeeffekter fortestas antalett stort
kombinationer de fem olika prestationsvariblema.Alla analyserutfördesav med SPSS

för Macintosh.programmet

Besvärsskattning

Skattning besvärhar angivits med Borgs kategorikvotskalaav 15. Försökspersonemafick skatt
före varje exponering,strax tionde minut underexponeringen direkt efter lungfunktionenvar samt

efter exponeringenoch till sist timmar efter slutfördtre exponering.Den subjektivaskattningen
utfördes alltsåvid nio tillfällen vid varje exponering.

efterfrågadeDe huvudvärk, yrsel, illamående,symtomen trötthet, tryck bröstet,var; hosta,över
andnöd, irritation i irritation iögon, obehagligluktupplevelse,näsan, irritation i dåligsvalg, smak

irritation i hudense bilaga Två6. följdfrågormun, vad gäller och irritationögon har ställtsnas ot
sådanabesvärhar angivits. Dessafrågor har besvaratsmedbeskrivandeordalag symtomenav

För analys besvärsskattningenutvaldesdet högstaskattningsvardetförav besväretunder
pågåendeexponering.Analysenutfördes differensenmellandetta värde och
skattningsvärdetföre exponeringenunder före. Statistiskanalysutfördes med Mann--
Whitney Wilcoxon Rank test.sum-

Multivariat utvärdering

Multivariat analysutfördes medPLS Projektion till Latenta Strukturer och principal-med
komponentanalysför finna eventuellasamband påverkanmellan och bränsletypatt hos
försökspersonerna16.
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Resultat och diskussion

Besvärsinventering

Till företagshälsovådscentralemai Jämtlands Västernorrlands Västerbottens och-, -, -
Norrbottens län skickades104 brev där uppmanadesst registreraochattman rapportera
antalet individer besvarats grönfärgad diesel.Man rapporterade 196som av att personer
besvärats grönfärgad Någradiesel. centraler rapporterademångaav ha gjort någonutan att

inventering. Hur omfattning besvärenseparat med dengrönfárgadestor dieseloljanhadesom
de första månadernaeñer införandet det givetvis svårt totalbildär En godatt en av.
uppfattning omfattningen det gäller skogsmaskinförarenär kan dock denav man av
förfrågan dåsände skulle lokalisera lämpligaförsökspersonerut Bilaga 4.

Denna sändestill samtligaskogsmaskinförareanställdavid ASSl-Domän, SCA, och MoDo i
Västerbotten, 281 och besvarades påminnelse 62 %. dessaAvutan 5personer, av st attangav
de inte varit i kontakt medgrönfárgad dieseloch uteslötsdärför i denvidare bearbetningenav
materialet. Vidare Återstår3 inte arbetade förare längre. tillfrågadest 59 % de ochsom som av

dessa 50% de upplevdebesvär den oljanatt medanendast haftav 7 % besvärangav grönaav
den ofargade. besvärDe redovisasi figurav man angav

Exponering

Resultaten direktregistreringar och analyser de kemiska visadeav parametrarnaav att
exponeringsförhållandena konstantamed vid samtligatesttillfallen.snäva Uppmättagränservar
medelnivâermed spridning i tabell skillnaderInga mellande olika bränslekvaliteemaanges
kunde vad gäller partiklar där miljöklass någotnoteras 2 partikelmängderutom störregav
färgad respektiveofärgad, ingen skillnad. Fysikaliska ochparametrar temperatursom
luñfuktighet i exponeringskammarenredovisasi tabell. Bilaga 7 visar kromatogramsamma
aldehyderi från de olika bränslena. formaldehydFörutom identifieradesävenavgaserna
akrolein. olika bränsletypemaDe visar inga signifikantaskillnader i aldehydmönstret.
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Figur Rapporteradebesväri enkät till maskintörarei Västerbotten.
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Tabell 5 Kemiska fysikaliskaoch exponeringsparametrar.a.
Exponeringsvatiabel Halt nivå, medelvärde sd
Summakolväten ppm 4,2 0,87
Kolmonoxid ppm 5,2 0,51
Kväveoxid ppm 36 1,49
Kvâvedioxid ppm l 0,26

pgma 180Fonnaldehyd 21
Luññiktighet % 38 6,5

°CTemperatur 22,1 1
antalcm’ 10‘Partikelhalt 15x -

‘ Bestämdmedpartikelrälcnare.

Data for mediandiametrar,partikel- och masskoncentrationfor olika bränsleni kammarevisasi
tabell 5

Tabell 5 b. Data för olika bränslenmedoch färgutan
Bränsle Halt Median Antal partiklar

mgm3 Pml X 1000pm
Mk ofargadl 0,8 0,17 122
Mk färgad1 0,7 0,17 131
Mk ofárgad2 1,1 0,24 114
Mk färgad2 1,1 0,24 112

Analys medsvepelektromnikroskopi.

Medianen frånpartiklarna de två bränslena olika. Mk har diameter Mk2är större än
Tillsatsen färg inverkar inte medianenoch inte heller partikelhalten.Mk fler1av ger
partiklar Mk 2 samtidigt masskoncentrationen lägre. kan förklaras medDettaän är attsom
medianen lägre for Mkär

Dieseldammförekommer dels enstakapartiklar och dels agglomerat. förefallerDetsom som
dieselagglomererasi lufien, for vid småhalter dieselpartiklarfinns detävensom av

agglomerat.Det noteradesinga visuella skillnader olikamellan bränslen.

Under samtligaexponeringarfojdes också arbetemycket for säkerställaattmotorns noggrannt
sammansättningskulle lika vid samtligaexponeringar. motortekniskaDeatt avgasernas vara

registrerades standardavvikelseredovisasnedani tabell Medelvärdenochparametrarsom



för dessamätvärdenberäknadesför varje dagoch därefterberäknadesmedelvärdetav
dagsregistreringamavilka redovisasi tabellen.Moment och varvtal registreradesmed
potentiometerskrivareoch variationeni dessa mindre %.parametrar länvar

Tabell Motortekniska mätdata.
Mätvariabel Nivå, medelvärde sd
Motortemperatur, C 85,1vatten 0,70
Motortemperatur, Colja 78,5 0,14
Bränsletemperatur°C 40,3 l 6

Avgastemp, °C13 ‘ 258a 2,9
Avgastemp, C13b ‘ 168 12

Bränsleförbrukning Ltim 9,62 0,23

figse

Lungfunktion
Spirometri

Figur 9 a-d visar medianvärdet,första och tredje interkvartilen och min-värdenförsamtmax-
de olika lungfunktionsvariablemahosmaskinförare,studenteroch för samtliga
försökspersoner.Lungfunktionsvariablemauppvisadeinga signifikanta skillnadermellande
fem olika exponeringamaför maskinforama.Bland studenternasågs signifikant p0.05en
sänkning signifikant FEV1 vid exponeringförav dieselbränsleMk OFl Mk OF2resp
jämfört med bränsleMk 1 denFör totala n31 förelåg signifikant p0.05gruppen en
ökning FEV1 vid exponeringför dieselbrânsleav Mk jämförtl F med luftexponering,
nollexponering och signifikant p0.05 ökning FVC viden exponeringför dieselbränsleav
Mk jämfört2 F med luñexponering. I övrigt uppvisadede lungfunktionsvariablemauppmätta
inga signifikanta skillnadervid jämförelsemellande olika exponeringama.

Resultatet lungñmktionsundersökningenvisar deav lungfimktionsvariablemaatt uppmätta
signifikant påverkas dieselavgasexponeringvid de i försöken användaav avgashalterna.Någon
skillnad mellan färgadoch ofargaddiesel olika miljöklasserföreligger De enstakaav
signifikanta värden påvisats sannolikt slumpmässiga.är Med de användasom
lungfunktionsmetodernafinns det inget i studien talar för grönfargad påverkardieselattsom
lungñmktionen ofargaddiesel.änmer
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Metacholintest
tvåHos försökspersonerna,båda sågsstudenter, kliniskt relevant ökning förändring medav en

två dossteg luftvägsreaktiviteten med Bådametacholintest. försökspersonernamättav
uppvisade ökad reaktivitet vid exponeringför dieselbränsleMk i jämförelse1F meden
Iuñexponeringen.Vid exponering för övriga dieselbränslensågshos dessa ingenpersoner
kliniskt relevent förändring metacholinkänsligheteni luftvägama. maskinförareHosav en var
luftvâgsreaktiviteten mindre uttalad 2 dosstegsförändring vid exponeringför Mk F ochl OF

Mk 2 OF jämfört med luft.samt Hos övriga försökspersoner,28 studenteroch13 15
maskinförare, sågsinga kliniskt relevantaförändringar i luñvägsreaktivitet någonvid
dieselexponeringi jämförelse med luñexponering.

Resultatet metacholinslope visar förelåg någradet signifikanta skillnaderiav att
metacholinkänslighetvid exponering för någon dieselbränslenajämfört med luft, eller vidav
jämförelse olikamellan de dieselbränslena.

Nässkölj ning

Resultatet dessa i Figur Totalantalet polymorfkämiga11. neutrofiler förtesterav presenteras
totalgruppen försökspersonerföre jämfört medefter exponeringen för Mk 2 OF, ökade
signifikant p0.002. Totalantal och % celler i nässköljvätskanpåverkadesi övrigt inte vid
övrigaexponeringar.

Förändringen totalantal polymorfkämiga neutrofiler i nässköljvätskan signifikant skildav var
mellan nollexponering luft och exponeringför dieselMk OF p0.007. Förändringen2 i
totalantal neutroñler signifikant skild exponeringförmellan Mk och Mkäven l F 2 OFvar
p0.047 exponering för Mk OF ochMk OFsamt l 2 p0.047.

likhetl med tidigare analyser fråni k bronksköljvätska de nedreluftvägama i lungornaav s
efter dieselavgasexponeringvisadesig näsköljning neutrofilinflanunationanalys kanävenattav
uppkomma i dieselavgaser visadesig vid de aktuellanäsan 17. Det attav
exponeringsförhållandena,baraexponeringför dieselbränsleMk OF2 upphov tillgav en
neutroñlinflammation, med dubbleratantalneutroñla inflarnmationscellerinästan
nässköljvätskan.
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p0.05 jämfört medstudenter,bränsleD.+
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Orsakentill inte Mkatt 2 baraMkutan 2 OF, upphov till neutroñlinflanunationgav en är
oklar. Det kan f endastkonstateras det inten någonatt helst trend tillsynes uttaladsom mer
effekt färgat bränsle,av

Myeloperoxidas lösligär inflammationsmarkörforen aktivering polymorfkärnigaav
neutrofiler. Koncentrationen myeloperoxidasi nässköljvätskanav timmar eftertre exponering
jämfört med fore exponeringpåverkadesinte signifikant vid något tillfälle utan
koncentrationema konstantamedmycket litenvar variabilitet. Någon ökning noteradesinte i
sambandmed ökning totalantaletneutrofiler. Detta kanav bero på timmar efteratt tre
dieselavgasexponering för kort tidär for dennainflammationsmarköratt skulle kunna ha

i tillräckliggenererats omfattning från neutrofilema för signifikant ökningatt skulle kunnaen
upptäckas.Tidpunkten för NAL efter exponeringvaldesmedtanke fånga akutatt eninflammatorisk effekt vilket neutrofilstegringenbelyser.

Tryptas inflammationsalctivär en substans unik förär mastceller.Mastcellersom och tryptaser
involveradeär i såvälallergiskareaktioner vävnadsskadaastma, och andrasom processer.

Tryptas ökadessignifikant för forargruppen i sambandmedexponeringMK OF2 p0,05.
Vid övriga exponeringarsågsingensignifikant påverkan Det såledestryptas. synes attsomendastförarna vid exponeringför dieselbränsleMk 2 O.Ferfor mastcellsdegranulering.en

Sammanfattningsvisvad gäller analyser nässköljvätskan dieselbränsleav Mk 2 OF kunnasynes
upphov till såvälaktiveringge neutrofila granulocyterav mastceller.Effektemasom varrelativt tydligt isoleradetill bränsleMk 2 OF. Intressant påverkan mastcellerochvar typtas

endasthosmaskinföramaefter exponeringför bränsleMk 2 OF. Fyndenkräver ytterligare
undersökningarför kunnaatt närmare värderas.Några tendensertill uttalademer
inflammatoriska effekter grönfárgstillsatseri bränsleav Mk 1F och Mk kunde2 F inte noteras
vad gäller analyser nässköljvätska.av

Psykometri

Tabell 7 redovisartestresultat i de fem testvariabler, utvärderats. Signifikanstestningamasom
medelvärdesskillnaderav med ANOVA visadeinga skillnader sig mellan ellervare grupper

exponeringsbetingelser.Enligt resultatenfrån MANOVA-analysema fannsdet inte heller någon
kombination effektvaáabler visadenågonav skillnad sigsom mellan ellervare grupper
exponeringsbetingelser.

För variablemamedelvärdeoch spridning reaktionstidsprovet antal falska larmsamt
färgprovet skillnadernamellanmätningarnavar fore och under exponering signifikanta. För



38

prestationenförsämraskontrollbetingelsenisamtliga betingelser studenternaoch utomgrupper
i dessavariabler.

exponerings-prestationsvariablemaTabell Medelvärden för de olika över grupper,
betingelseroch testtillfallen.

Grupp
FörareStudenter

Enkel Enkel RTFärszprovetTest RT Färgprovet
Hits RtHits LarmRtSRIMVariabel RtS Hits RtHitsRtM Larm

Betingelse
0-exponering

2,9136 531261 47Före 5,2256 45 135 509
138 523 5,361Eñer 280266 58 137 500 5,0

Mk l F
518 2,7139263 45Före 4,2263 53 136 531

136 517 5,1Efter 63283270 62 135 508 4,7

Mk 2 F
139 519 3,345Före 262265 51 3,7136 508
136 519 4,9Efter 71307272 61 134 508 4,3

Mk OF1
138 520 2,846Före 270264 55 3,9135 510

517 5,5138Efier 285 655,6273 65 135 499

Mk 2 OF
518 3,6140265 455,3Före 264 54 137 497

139 514 5,462Efter 2835,9272 68 137 494

någraskillnaderifinnsdetundersökamålsättningen studieDen viktigaste med denna att omvar
i förstaanpassadesförsöksuppläggningenpåverkan ochmellan diesel färgämnenmed och dieselutan

ofargad dieselkunde intefärgadellerexponeringförNågra tillhandför detta. skillnader relaterade
skillnadmellansådantendenstillfarmspåvisasmed psykologiska prestationsproven.de Det en

skillnaddennamaskinföramaspecielltförbetingelser,exponering för dieselMk och övriga2 F men
inte statistiskt säkerställd.var

färgadfråneffektermellanskillnaderupptäckaDen design valts avseddär avgaseratt avsom
fore respektiveunderprestationerpåvisades mellanotärgad diesel. skillnader här,och De som

skillnaderexponeringseffekt.Dessagår därförexponering, inte entydigt tolkaatt sannsomen
ieffekt exponeringenuppstått likaväluttröttning under dagen,kan ha genomen avsomgenom

sig.
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Besvirssluttning

Medianvärde,första och tredje interkvartilen och min-värdeför skattadesamtmax-
besvärsdifferenserhosmaskinförare,studenter föroch hela försökspersonsgruppenframgår av
Figur 10 maskinföramaförelågHos signifikant ökadebesvärsskattningarför huvudvärk,a-e.
hosta,irritation i irritation i och obehagligluktupplevelseögon, vid exponeringförnäsa

medsamtligadieseltypervid jämförelse lufiexponering. Inga signifikantaskillnaderförelåg i
Hosdieselbränslena.besvärsskattningmellande olika förelågstudenterna signifikanten

p0.00l ökad besvärsskattning obehagligluktupplevelsevid exponeringför de fyraav
dieselbränslenajämfört luñ. sågsmed övrigt inga signifikantaI skillnaderi besvärsskattning
mellande olika bränslena. helaförsökspersonsgruppensågsFör signifikant ökning av
besvärsskattningen huvudvärk, hosta,irritation i irritation i irritation i svalgögon, näsa,av

obehagligluktupplevelseför de flestadieselbränslenajämfört medluftexponering.samt Inga
signifikantaskillnadersågsi besvärsskattningenmellande olika dieselbränslena.

Resultatenavseendebesvärsskattningenvisar ökning huvudvärk,obehagligen av
luktupplevelse hosta, irritation i jämförelseoch svalg i mellandieselexponeringsamt ögon, näsa

luñexponering,och ingenskillnadi besvärsskattningmellande olika dieselexponeringama.men
ökadeDe förekommer helt hosmaskinförarnamedanstudenternaenbartsymtomen nästan

upplever obehagligluktupplevelse. svårtolkat.Fyndet maskinföramauppleverAttären mera
besvär dieselexponeringkan bero ökad känslighethos exponerad Skillnadenav en en grupp.
kan ocksåbero skillnad i maskinförar-symtomupplevelsemellan och studentgruppema.
Studiensresultatvisar ingenskillnad besvärsskattningvid exponeringför grönfärgaddiesel
jämfört medofärgaddiesel. någon tvåheller skillnad i besvärsskattningmellandeses
miljödieselklassema.

Multivariat utvärdering

visadeAnalysen inga klara sambandmellanbränsletypoch grad besvärhosav
försökspersonerna.Nollexponeringen från övrigadock skild de exponeringar-na.Ettvar
sambandmellanpåverkanoch dieselavgaserkan därför säkerställd.Vad gäller responsanses
för olikade någraförsökspersonerfrån flertalet.avvikertestparametrama

variationExponeringsvariablemaavsågs hållas allt viss Tabellkonstanta, har trotsatt enmen
påverkat föroch utfördes därför kontrollera variation5 6. Ett för dennatest att responsenom



de övriga testvariablema.Någon sådanpåverkankunde inte konstaterasförklaringsgrad i
variationen 1%, varför exponeringsnivåernakan havarit tillräckligt konstanta.anses
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informationsträff projekt angåendeom
Akuta retbesvår från grönfârgad dieselolja.av avgaser

Vi vill härmed inbjuda Dig till rubricerade informationsträff

Tid: Torsdagen den 2:a juni 14.00 17.00cza-Plats: Statens Maskinprovningar Umeå,i Röbäcksdalens Försöksgård,
Föreläsningssalen.

Vid Arbetsmiljöinstitutet i Umeå bedrivs i samarbete med Yrkesmedicinska kliniken och
Lungoch allergikliniken vid Norrlands Universitetssjukhus Statenssamt
Mas inprovningar, projekt där frånstuderar akuta reteffekterett grönav avgaserdiese

Projektet del i denär utredning regeringen tillsatt för klargöra problemenen attsommed den grönfärgade dieselojan.

Avsikten med informationsträffen delsär övergripande beskrivning de olikaatt ge en avdelprojekt ingår i utredningen dels detaljerad beskrivning detsom att ge en mer avdelprojekt bedrivs Umeå.här i Desssutom kommer FisherTorkel vidsom
Arbetarskydsstyrelsen i Solna driver delprojekt hudbesvär dieselgrönettsom attang avbeskrivning detta.ge en av

Vi hoppas Du har tillfälle delta såi denna träff fåatt kan höra dinaatt att
på vårsynpunkter uppläggning projektet.av

Var vänlig skicka fax 090 15 50 27 eller ring 090 50 66 och meddelaett 16 om- -kanDu närvara.

n I l m. I .

Studien utförs dubbel blindtest med friska och drabbadesom en personer somför i laboratorium. Försöks vilkenettexponeras diesel,avgaser vet inteersonernafärgad eller ofärgad, används vid visst till älle. Av medsom ett aserna enereras endieselmotor vanligt förekommandeär i sko ner späds till lämpligsom a smas oc enhalt. Olika kemiska förmäts säkerst reproducerbaraparametrar att
exponeringsförhållanden från gång till gång och olika medicinska undersökningar
genomförs.



De kemiska mäts är:parametrar som
Koloxid- Nitrösa gaser- Kolväten- Aldehyder.-

medicinskaDe valts belysa akuta retbesvär olika slag är:parametrar attsom av
allmänsymtomAkuta och retbesvär- Lungfunktionsundersöknin- Okad känslighet i luftvägss emhinnan- inflammatoriska förändringar i nässlemhinnan- Ogonpåverkan- påverkanNeurologisk-

Om Du har synpunkter på uppläggningen inte kan komma Du ivetvisärmen
välkommen höra dig telefon 50 fax090 16 88, 50 eller brev, till090 16 2att av per - -undertecknad.

.

Välkommen

Carl-Axel Nilsson
Projektledare
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ARBETS
MlUÖ 1994 06 -17r -IN

Vi behöver frivilliga försökspersoner

Du sista MiiÖ-terminen pa och Halsoskyddslirgen.som gar har intressantett
projekt på gång där Du erbjuds möjlighet medverka. Projektet gäller denatt
grönfärgade dieseloljan. fårDu möjlighet följa alla i forsknings-att turer ett
projekt, från det miljöproblemet uppdagats till det slutliga resultatet, något som

kommerDu hatror i Din yrkesroll.att Projektetnytta kommer ske underav att
kursen S10. Vi har diskuterat möjligheten låta det ingå i kursen ochatt
institutionen för Miljö- och Hälsoskydd ställer sig positiv till detta. Planering
pågår för lösa det hela tekniskt.att Mer detaljerad information då Duger
återvänder till Umeå, 23 augusti. Sammanlagt behöver 20 friskavi män somförsökspersoner.

Ersättning med 450 kronoruigar testtillälle. Och studierna skall inte bliper
lidande Du deltar. Naturligtvis deltar Du helt frivilligt.om

Kanske har Du läst eller hört den miljövänliga bensinen användsom nya som
till motorsågar, gräsklippare, Snöskotrar och till bilar Ultima.OKssnart även
Den har tagits fram tack Arbetsmiljöinstitutets forskning motorbränslenvare om
och Nu läggermotoravgaser. alltså studie gäller denupp en ny som
grönfärgade dieseloljan. Den började användas i höstas och kom desnart nog
första medicinska besvär.rapporterna Regeringen har anmodat Naturvårds-om
verket utreda skattemärlciingenatt dieseloljan. Vi har fått i uppgiftav attsen

försökspersoner för utspädda dieselavgaserexponera från färgad respektive
ofárgad dieselolja och studera de medicinska eñektema.

Försökspersonema kommer för vilkaatt tillspättsexponeras avgaserna en
tusendel i kammareursprunget under l timme. Samtidigt jobbar de medav en
olika aktiviteter, med intervju och datortest ochtestas antal medicinskaett tester.
Men inga urin- eller blodprover. örsökspersonenF hela tidenomges av
försöksledare, luften i kammaren kontrolleras kontinuerligt. Totalt inteutsätts
försökspersonen för under denna timme vad maskinförare iänmer avgaser en en
Skogsmaskin för i sin hytt under helutsätts arbetsdag. ñnnsDet naturligtvus etten
kmx försökspersonen måste beredd återkomma för liknandeattvara- en
exponering, vid sammanlagt tillfällen5 med veckasl mellanrum samt ett
förberedande läkarbesök.

Försöken sker vid Statens Maskinprovningar på Röbäcksdalen i Umeå.ute
Förutom personal därifrån, för det tekniska med kommersom svarar motorn,



försökspersonerna träffaatt personal från den Yrkesmedicinska kliniken vidNorrlands universitetssjukhus, från Lung- och Allergikliniken och försöksledarede Kemiska och Medicinska enheterna vid Arbetsmiljöinstitutet.

Projektet skall förevara avrapporterat l december så har lite tidspress. Detdärför mycketvore värdefullt för Du kunde skickaoss tillbakaom nedanståendetalong så möjligt,snart som du villoavsett delta eller För vårom planering,
bussigvar 5senast augusti.svara

Kan räkna med DIG

Carl—Axel Nilsson
Docent, projektledare

Arbetsmiljöinstitutet tel: 090-165088
Box 7654 säkrast midsommarveckan
907 13 Umeå och 11-l5juli

EJa, jag intresseradär delta försökspersonatt ochav som
vill försökenveta mer om

Nej, jag inte intresseradär delta försökspersonattav som

El 1:Jag rökareär icke rökare

Namn

Adress 156-158

Telefon nås säkrast -j_
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INSTITUTET
1994-08-24

Att tänka på inför GRÖNDin medverkan i projektet DIESEL

Vi har valt Dig försöksperson för Du inte rökare.som att— ära

Vi vill Du inte dricker kaffeatt eller the timmar4 innan Du skall-
medverka i i Umeå.testerna

Efter det klara föratt dagentesterna bjuderär dock kaffe Du- ärom
sugen.

Vi vill Du undviker alkoholatt 24 timmar innan Du kommer till i- testerna
Umeå.

Vi kommer bjuda lunch underatt testdagama.-

Tag med skönagärna skor eller träningsskor. Overall använda under- att
exponeringen tillhandahåller vi, vill Du hellre användamen egna
träningskläder går det bra.

Om Du använder läsglasögon så med dessa.tag-

Om Du inte har tillgång till bil förtransponer, ring City taxi, tel 141414,-
och Arbetsmiljöinstitutet, Grön diesel.uppge:

Om Du skulle bli kraftigt förkyld eller sjuk på så vill Du- annat sätt att
kontaktar helst kvällen innan. Du ringer då tilloss, Maj-Cari Ledin på
telefon 090-165026 arbetet eller 090-131416 bostaden.

// ’
,plz57¢L --4L.L

090-165088

010-266 5542
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INFORMATION

Till försökspersoner angående kontrollerad exponering
för dieselavgaser i försökstält.

Exponering för dieselavgaser kan upphov obehagsupplevelsetill samtge
initationsbesvär slemhinnori och hud. Under hösten och våren1993 1994
har flertal kommit ökade besvär vid förett exponeringrapporter om

miljöklassad diesel grönfargats skattetekniska skäl.avgaser av som av

Denna undersökning studera eventuella samband mellanatt symtomavser
och exponering för dieselavgaser, med eller inblandning färgämnenutan av
i dieseln. Du kommer vid fem tillfällen under timmes tidatt en exponeras
för olika halter dieselavgaser i koncentrationer långt under de gällandeav
gränsvärdena. Dieseln kommer ibland innehålla ibland inte.färgämnen,att
Exponeringen sker under kontrollerade hela tidenförhållanden så viatt vet
vilka avgashalter försökstältet.finns i Kvävediorzidhalterna kommersom
högst 2att vara ppm.

Undersökningen underinleds med Du får enkelgenomföraatt testen
ledning psykolog för studera påverkan på Dineventuellattav en
koordination genomgåoch koncentrationsförmåga. Därefter får Du en
lungfunktionsundersökning k nässköljning, dåsamt näsan sprayasen s
med koksaltlösning uppsamlingskärl. EfterDu sedan får i ettsnyta utsom
detta påbörjas kommer Duexponeringen i tältet. Under de minuterna60

utföra lätt på därefter vila minarbete testçykel min, 10att 10ett s v.oen
besvararVar min Under de tvåsista10:e Du några enkla symtomfrågor.

psykologviloperidderna genomförs ånyo under ledningtest somavsamma
Du utförde genomförsföre exponeringen. Direkt efter exponering en ny
lungñmktionstest. Därefter får Du lunch, och tim efter exponeringens3
avslutande metacholintest.genomförs nässköljning ksamten ny en s

ettDenna luñvägsirriterandeinnebär Du får andas in ämneatt
känsligahurmetacholin ökande koncentrationen Detta påi är testen

trânghetskänsla i bröstetDina luñzvägar test kan medföraDenna vissär. en
studiende idock försvinner efter halv till timme. Ingenen avsom en

besvär.ellerupphov till några obehagingående bör i övrigttesterna ge
sjukvård.svenskSamtliga standardmetoder inomanvändstester ärsom

deltagandet ifrivillig helstMedverkan avbrytahelt och Du kanär när som
förhållande till försöksledarna,försöket, påverkar Dittdettautan att

Arbetsmiljöinstitutet och Miljömedicin.eller Ifliniken för Yrkes-

Om Du har några frågor tfn 090-165088.detta, kontakta Calle Nilsson,runt

Carl-Axel Nilsson Nils Bertil RudellStjemberg KlevegårdMona
kemist, projektledare läkare yrkeshygienikerpsykolog

Arbetsmiljöinstitutet Umeå,i Kemiska Medicinska enheternaoch
NorrlandsAllergi- och Lungkliniken Miljömedicin vidoch Yrkes- ochsamt

universitetssjukhus.
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940912 CN

Brânslebyte

Stoppa motorn

Lossa avgasrörskröken förbinder ljuddämparen Låtmed shunten. tillsom utsugetshunten igång.vara

Anslut till ljuddämparen.utsug

Rengöring shunt. OBS. Använd handskar och andningsskydd.av

Teflonröret till kammaren torkas trasselsudd går ganskaa. attur genom en somdras fråntrögt med kammarsidansnöre motorhallen. Detta tvåett görsmot torrtoch därefter 1-2 med fuktadtrassel i isooktan.ggr ggr
Skunten borstas igång.med ventilationen Först lossastermoelementen och tashelt. Bländaren Teflonröret lossasoch viks sidan.tasur ur.
Bländaren torkas med och isooktan.c. ren papper
Torrborstning frånshunten motorsidan med Viskan och därefter medav stora

den mindre sotarviskan och den flaskborsten gårstörta nylon denav som genomsmalaste delen shunten. Inspektera ficklampa.medav

Borsta frånmotsvarande kammarsidansätt med pappskiva täckere. en somshuntöppningen fåmotorsidan för utsug.att
Spalten för bländaren kan borstas med smal 3mm nylonborste.ur en
Torka shunten med isooktan. nåsDe delarna bäst med handen-armenur yttre

OBS glöm inte handskar. Använd den flaskborsten omlindad medstora pappernåför ända den smalaste delen shunten.att mot av
Rörkröken mellan shunt och ljuddämpare och torrborstas medtas ut storafrån bådasotarviskan håll. Ett tjugotal frånkraftiga varje håll. Däreftersveptorkas med torkpapper indränkt isooktan.med

Stäng kranen till fatet.

Tag bränsleprov det bränsle körts under dagen. Märkut med dagesprovetsomdatum och signatur. Använd 100ml glasflaskor rödmed skruvkork teflonpackning.med

Byt bränslefat med tillhörande hävertledning.

Byt mätcylinder.

Anslut frånslang fat frånoch sugledning bränslepump till mätcylinder.

Låt10. frånreturledningen bränslepumpen till slaskflaska.en
Fyllll. mätcylindem lånmed hjälp tryckluft med bränsle f fatet.detupp av nya

12.Starta låtoch den belastning.motorn utan



Låt13. 5 l frånbränsle returledningencza till slaskflaskan, därefter till mätcylindem.
Kör14. 30 min med belastningscykcl.motorn cza

av15.Stäng vanligt sätt.motorn

16.Kamoflera fatet och mätcylindem.

17.Anslut shunten nästa Denna dåskall rengjord enligtmorgon. punkt 4varaföregående em.
På18. vannkörs minst tim förmorgonen 1motorn varmköra fåoch stabilitetatt ikammaren.
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V NORRLANDS
UNIVERSITETSSJUKHUS

Yrkesmedicinska kliniken

Bästabäste, maskinförare

Vi, Yrkesmedicinska kliniken. Lungkliniken. kemiska- och medicinskaenheternapå
Arbetsmiljöinstitutet och StatensMaskinprovningar. alla i Umeå. har fått i uppdrag avFinansdepartementetStatensNaturvårdsverk utreda hälsocffekternaatt i sambandmed den
grönfárgade dieseln infördes i höstas.som

Vi vänder till Er, maskinförare ASSI Domän.ossnu Modo Skog och SCA. alla i
Västerbotten och ber Er besvarabifogat frågeformulär. Besvarafrågorna och skicka tillbaka
formuläret så möjligt i bifogat svarskuvert.snart Vi tackarsom på förhand.

Umeå den 275 -94.

I r‘ I ll..~f7 d%J{,4AV;, . ,L n z£2ALars Wi Ulrica Carstenscn Bertil Rudel
Chefsöverläkare Avdelningsläkare Yrkeshygieniker

090 102453 ev svårare
090102456 fax

NORRLANDS UMEÅUNIVERSITETSSJUKHUS,90185 TELEFON:09010 10OOVX.DIREKTTElEFON:OQO
POSTGIRO.236 R06-



V NORRlANDS
UNIVERSITETSSJUKHUS

NAMN .................................................................... ..
ADRESS................................................................. ..

Ja Nej

D DHar Du besvärats den dieselngrönfárgadeav
Vilka besvär har Du haft den grönfärgade dieselnav

U U3. Kör Du dieselnden grönfärgade fortfarande
4. Om Du haft besvär den grönfärgade dieseln Dukan tänka Dig attav

komma till Umeå blioch testad
U5. Har Du besvärats ofärgade dieselndenav

6. Vilka besvär har Du haft den ofärgade dieselnav

E]7. Kör Du skotareen
UKör Du enskördare 7

Kör Du något dieselfordon vilketannat - ..................... ..

10. Vilket oljebolag dieselnärvar köpt ifrån ....................... ..ll. Vilken bränslekvalitet Duhar använt .............................. ..

Tacksam för så möjligt.snartsvar som
Använd bifogat frankerat svarskuvert.

UMEÅ.NORRlANDSUNIVERSITETSSJUKHUS,901 85 TELEFON:09010 IOOO DIREKTTELEFONVX. OQO-
POSTGlRO.23lO 8ö -
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V YRKESMEDICINSKA
KUNIKEN

INTERVJUFORMULÄR

Undersökning bland exponerade för grönfárgad diesel

Namn: .............................................................. ..
Födelseår: .......................................................... ..
Längd: Vikt:....................... .. ............................. ..
Adress: ............................................................. ..
Postnrpostadress: ................................................ ..
Telefon: ........................................................... ..

Uppgifternai dettafrågeformuläromfattas medicinskasekretess andraav samma som
handlingar.

Tack för Din medverkan

Ulrica Carstensen
Leg läkare
Yrkesmedicinskakliniken
Norrlandsuniversitetssjukhus
901 85 Umeå



årdieselfordonarbetat medl a Hur länge har du .................................... ..
årarbetegrönfargad diesel ianvändabörjade nib När ert ..........................
ârdieselgrönfärgadförlänge har duc Hur exponerats ..............................
årdieselgrönfárgadanvändaslutade nid När ....................................... ..Dfortfarandepågåreller

släkteninågonnågra följande sjukdomarFinns2. av
vilkenvilkaHosNe:.la

UUAstma

UUAllergi ............................ . .
UUHjärtsjukdom ............................ ..

vadhos vilkensjukdomAnnan ange .................................................... ..

sjukdomarbesvärTidigare3.

NJa

U U 19Sockersjukadiabetes ................ ..
UU 19blodtryckHögt ................ ..
UU 19muskelsjukdomLed- eller ..................

D D 19då fleratillfälle ellerVita fingrar dvs en ................ ..delvis blir vita vid kylafingrar helt eller

UU 19kärlkrampHjänsjukdom tex ................ ..
DD l9sköldkörtelsjukdomSuurnaeller annan ................ ..
DD 19Oro, sömnbesvärångest, ................ ..
UU 19luftxörskatarrlcronisktellerAstma ................. ..
UU 19Allergi ................. ..

19i urinenUrinvägsinfektioneller äggvita ...................
DD 19tannbesvärMag- ................. ..
UU 19Pnostatabesvär ................. ..



dagligen någon4. Tar du form medicin inklusive sömnmedelav

Dja nej

Vilketvilka preparat .............................................................................. ..
Sedanhurlänge ................................................................................... ..

5. Har du besvär av:
Ja

Diesel Grönfárgaddiesel fritidenPâ

Nej 3333ä: gris$35;
U U U U U U31:23:;iåggândc,eller

U U U U U URinnsnuva

U U U U U UNästäppa

U U U U U UNysningarocheller näsklåda

U U U U U USvedaoch torrhet i svalget

D D D D D D

U U U UU USvårrethosta

U U UU U UEksem

U U UU UUNässelutslag

U U U UU UYrsel

U U UU U Uillamående

U U U U U UHuvudvärk



Rökvanor6 .
F.d. rökareIcke rökareRökare

rökarenuför deendast ärRökkonsumtion som

cigaretterdagAntal ......................... ..
cigarrerdagAntal ......................... ..
piptobakVcckaGram ...................... ..

årrökabörjadeDugammal duHur närvar ......................

X-rökarcförendastRökkonsumtion

cigaretterdagAntal ..........................
cigarrerdagAntal .......................... ..
piptobakveckaGram ...................... ..

Snusvanor

U NejJa
dosorveckaAntal ............ ..

Status: Hjärta ..............................
Lungor ........................... ..
Blodtryck ..........................
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Exponering

Datum Försökspcrson nr

Namn Föd.dato

SJLm.Lom E ...

Huvudvärk

Yrsel

Illamående

Trött

Tryck bröstetöver

Hosta

Andnöd

Irritation i ögonen

irritation i näsan

Obehaglig luktupplevelse

Irritation i svalg

Dålig ismak munnen 00000000000000000000oooooo

Irritation i huden



Exponering.

Datum Försöksperson nr ________

Namn Föd.dato

S Föret Eftery m o m . Exp 10 20’ 30 40’ 50’ 60 lungf.

Huvudvärk

Yrsel

Illamående

Trött

Tryck över bröstet

Hosta

Andnöd

irritation i ögonen

irritation i näsan

Obehaglig
luktupplevelse

V
Irritation i svalg

Dålig ismak munnen

irritation i huden

Typ ögonirritationav

näsirritationTyp av
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Analys aldehyder fråni olika bränslenav avgaser
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Bilaga 4

Hudirritativa och kontaktallergena egenskaper hos
Grön diesel



Rapport beträffande hudirritativa och kontaktallergena
Grön Diesel. Dieseloljoregenskaper hos olikatreav

miljöklasser färgtillsats,med och färgernautan samt
Solvent SolventYellow 124, Blue Solvent98 och Blue 79.

Torkel Fischer. MD, Prof
Arbetsmiljöinstitutet IL.

84 Solna171

FI 1993:21. Utredning märkningssystemet för vissaom
oljeprodukter kartläggning utvecklingdensamt av som

området.inomsker
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Testresultat
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Testningar
Värdering
Referenser
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Sammanfattning

uppdragPå Kommittéen 1993:21 Utredning märkningssystemet förFIav om
oljeprodukter kartläggning den utveckling skervissa inomsamt av som

området har undersökning huruvida allergena och irritativaen
egenskaper hos dieseloljor påverkas färgernatillsats 79, 98SB SBgenom av
eller dessa färger har eller egenskaperSY 124 allergenairritativasamt om
blivit utförd.

Trettiosex till Yrkesinpektionen anmält hudbesvärpersoner som
misstänkt orsakade Diesel har blivitGrön intervjuadeav genom en
skriftlig beträffandeoch muntlig enkät besvär. dessa harsina Femtonen av
blivit kliniskt undersökta. sjukdomar därvid har konstaterats harDe som

reaktioner och kontakteksemvarit irritativa harirritativa som
kännetecknats klåda och stickningar huden. Huden har rodnadi varitav
och svullen för fjälla fallensedan och bli sönderriven. elva harIatt av av
detta inträffat efter och långvarig hudkontakt med kläderintensiv
indränkta Diesel. fall har beståttGrön dropparI övriga expositionenav av
och ångor diesel dieselavgaser. Tidsmässigt har det ofta förelegatsamt ettav
klart samband mellan för Diesel ochexposition Grön besvärens
uppträdande. flertalet fall försvunnitBesvären har ellerinom etten par
veckor efter det upphört. några har besvären försvunnitexpositionen För
redan upphörde. Tolv har fortsattinnan expositionen trotspersoner

besvär vid kontaktexposition inte några med Grön Diesel medan tre
har kvarstående besvär de har kontakt med Gröntrots attpersoner

Diesel.
irritativ och standardisering testmaterial förtestning av

allergitestning har genomförts frivilliga försökspersoner.på 19 Därvid
färgernaframkom kan appliceras huden tilli 48 timmar iatt mot upp

koncentrationer överstigande hudirritation Dieseloljor10% uppstår.utan att
däremot hudirriterande. Dieselolja miljöklass MK och harI visat sigär

betydligt hudirriterande dieselolja MK lll. De irritativaänvara mer
egenskaperna hos dieseloljor förändras tillsats färgämne.inte genom av

dieselolja färgadeTester med och ofärgade harMK I-IlI, visat samma
reaktionsmönster hos de anmält hudbesvär DieselGrönpersoner som av

hos kontro1lgruppen.Vid snabbtester med Diesel och färgämnenGrönsom
har dessa produkter några nässelutslagsurticariaframkallandevisat
egenskaper. epikutantesterDe med standardtestserien med de olikasamt
färgerna genomförts för undersöka kontaktallergi hos deattsom personer

besvär Diesel har sålundaGrön Det harvarit negativa.angettsom av
kunnat allergiskapåvisas några reaktioner för dieselolja eller färger.

Slutsats: För 36 fått hudbesvär vid kontakt med Grönpersoner som
Dieselolja sjukdomens och kliniska förlopp medstämmer irritativsymptom
hudpåverkan. Dieseloljan blir starkare färgtillsats.inte irritativ Detgenom
finns klara skillnader mellan dieseloljai irritativ olikapotens av
miljöklasser. Oljor skiljer från varandra,MK I-II sig inte nämnvärtav men

betydligt irriterande dieselolja förklaring tillMK III. En såär än attmer
många fått irritativa hudsymptom samtidigt dieselolja förpersoner som
motorredskap grönfärgats kan ungefär samtidigt oljanattvara, som
färgades, utsträckning började från dieseloljai övergå MKstörre IIIman
till de betydligt irriterande dieseloljoma MK I-Il.mer



Bakgrund.

Riksdagen har Fi dninkommittédirektiv :21i 1 r
mrknin fr kar lol k ninvitem r m nr
jgtyeekling utredare med uppgifteker området tillkallatinom attsem en
utvärdera oljeprodukter karläggamärkningssystemet for vissa samt att
den utveckling området.sker inomsom

oljeprodukter form energiskatt och---För utgår skatt i av
koldioxidskatt och förekommande fall svavelskatt.i även

Riksdagen förbeslöt december kilometerskatteni 1992 att
dieseloljedrivna fordon skulle avskaffas den oktober och19931 ersättas
med särskild enbartskatt dieselolja. Denna skatt skulle dockpå tas uten

sådan olja personbil, buss och lastbil.på används for framdrivandesom av
För skilja denna olja från olja används for andra ändamål beslötatt som
riksdagen skulle införas. skullemärkningssystem Märkningenatt ett göras

den olja lågbeskattad oljapå omfattas dieseloljeskattenintesom av
nämligen olja huvudsakligen används for uppvärmningsändamål ochsom
for drift traktorer, fritidsbåtar-motorredskap ochav

--Med anledning olja skulleRiksdagens beslut lågbeskattadattav
har beredningmärkas på visst efter sedvanligregeringen inomsätt

regeringskansliet förordningen 1993:187 märkning vissai om av
oljeprodukter föreskrivit N~etyl-N~1,2-1-märkämnetattm m
isobutoxietoxietyl 4-fenylazofenylamin produktnamn Solvent Yellow

och stabilt blått124 färgämne, derivat 1,4-att ett är ettsom av
diaminoantrakinon skall användas. tillMärkämnet skall tillsättas en
mängd och högst liter. skall tillsättasminst 6 Färgämnet5 iav mg per
sådan mängd oljan får klar färg.-att grönen

För möjliggöra identifikationen skattefri olja använderatt ettav man
gult och endera blåa färgämnen. gula färgämnet Solventtvå Det ärav
Yellow blåa färgämnena124. De Solvent Blue eller Solventantingen 79är
Blue 98.

Tillsatsen färg har föranlett klagomål beträffande olika typerav av
hälsoeffekter från hud, näsa-hals, luftvägar smakforändringar,ögon, samt
trötthet, och andra allmänsymptom.

Mars hade det1994 inkommit anmälningar till21
Arbetarskyddstyrelsen beträffande hudbesvär Grön Diesel. På uppdragav

avdelningsdirektör Anders Lidblom intervjuade biträdande överläkarenav
vid HMASS OlofBengt Persson telefonledes dessa Ingen enhetligpersoner.
klinisk bild framkom och därför bedömdes det nödvändigt med en mer
djupgående analys, skulle inkludera klinisk undersökning, testningsom
och riskvärdering beträffande hälsoeffekter hudenpå för både dieseloljor
och färgtillsatser.

Uppdraget.

Undertecknad har fått uppdrag Fi [ltredningkommittén 1993:21av Qm
märkningeeyetemet för gljepredukter kartläggning denvieea samt av
jitveekling sker gmrådet, färgtillsatsernainem undersöka kanattsom om

till hudsymptomenorsak hos anmält hudskada eftervara personer som
exposition Grön Diesel riskvärdering beträffandesamt att göraav en
hälsoeffekter hudenpå for dieseloljor använda färgtillsatser.och



Målsättning.

Vi från tidigare erfarenhet, dieseloljor hudirriterande.kanvet att vara
Undersökningens avsikt har varit

fram underlag for tillsats olikafärg påverkaratt ta om av-dieseloljors irriterande egenskaper
undersöka kontaktallergi eller snabballergi till deorsakatt ärom-hudbesvär vid kontakt med Grön Diesel.uppstårapporteratssom

information det förligger skillnad mellani irritativatt potensge om-dieseloljor olika miljöklasser.av

Djurförsök

leverantörerFrån färger har följande studier tillhandahållitsav .Solvent Yellow Akut oral intraperitoneal124: toxicitet råtta. Akut
hudirritationtoxicitet Primär kanin. Akut kanin.ögonirritationmöss.

Inhalationsrisker råtta. Mutagenicitetstester med bakterier. Kromosomal
metafasanalys däggdjursceller. kultiveradei Kromosomaberrationer i
däggdjursceller.

Solvent blue Akut oral råtta. hudirritation kanin.79: toxicitet Primär
Ogonirritation Kromosomal däggdjursceller.kanin. metafasanalys i
Kromosomaberrationer kultiverade däggdjursceller.i

Material.

Dieselolja ofärgad, och färgad brukskoncentrationMK till cza ppm6
med Solvent Yellow och Solvent Blue Shell Raffinaderi P.O.124 AB,98
Box Göteborg.8889,

Dieselolja ofärgad, och färgad till brukskoncentrationMK II, cza 6
ppm med Solvent Yellow och Solvent Blue OK Petroleum AB,124 79
Stockholm, Sverige.

Dieselolja MK III, ofärgad, och färgad till brukskoncentration cza 6
Solvent Raffinaderippm med Yellow och Solvent Blue Shell AB,124 98

P.O. Göteborg.Box 8889,
Solvent Yellow Benzenamin, N-etyl-N-[2-[1-2-metylpropoxy-124,

etoxy]etyl]-4-fenylazo- CAS Renhetsgrad BASF34432-92-3. 100%.nr..Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, Tyskland.
Solvent Blue 9,10-Antrazendion,1,4-diamino-, N,N- blandade79, 2

etylhexyl och 3-[2-etylhexyl-oxy]-propyl och 3-metoxypropylderivat. CAS
Renhetsgrad BASF Aktiengesellschaft,91070-70-O. D-6700100%.nr.

Ludwigshafen, Tyskland.
Solvent Blue 9,10-Antracendion, 1,4-diamino-, N,N-blandade 2-98

etylhexyl och mctyl och pentylderivat. CAS Blandningen74499-36-8.nr.
innehåller färgämne löst nafta kolväten C10-C14.polyaromatiska60% i
Morton International Limited, Westward Stanines Road,House, 155-157
Honslow, Middlesex, TW3 3JD, England.

Vitt vaselin kvalitet Snow White. Apoteksbolaget, Stockholm.
Natriumdekylvätesulfat Aldrich Chemie,natriumlaurylsulfat

D-7924, Steinheim, Tyskland.
Dodecan Aldrich Chemie, Steinheim, Tyskland.99+% D 7924,

LaboratoriumHistaminlösning Soluprick mgml Allergologisk10
AS, Dk Hørsholm, Danmark.2970

Natriumkloridlösning mgml Kabi-Pharmacia SverigeAB,9



Testsystem.

rundaFinn chamber® Scanpor OY, Helsinki, Finland medEpiteston
filtrerpapperinlägg fixeras med liten mängd vaselin.vittsom en

II. Testremsa med häftyta Mölnlycke AB, Mölnlycke,[Mefix10 10en x cm
Sverige, Bioclusive Johnson Johnson Products Inc, BrunswickNew
N. Y. USA eller Tegaderm. Health Paul, USA] vilken det3M Care, St på i
fyrkant OY,fördelades Chambers® Stora, EpitestFinn mmnio 12
Helsinki, Finland. Runda filtrerpapperinlägg fixerade med liten mängden

vaselin.vitt

III. TRUE Test standardtestserie paneler Pharmacia AS, Hillerød,2
Danmark.

Testvärdering.

Irritativa värderades visuellt enligt skalantester

Värde Bedömningsnorm

negativ test
knappt iakttagbar rodnad
lätt rodnad, antydd infiltration
måttlig rodnad, infiltration
distinkt rodnad, kraftig infiltration
kraftig rodnad, infiltration och antydd blåsbildning
kraftig rodnad, infiltration och uttalad blåsbildning

Allergiska värderades enligttestreaktioner internationell 1.norm

Objektiv värdering gjordes med blodflödesmätaren Lasertestintensitetav
Doppler Perfusion Imager PIM 1.0. Undersökningen utfördes som en
jämförelsemätning olika applicerade på9 10testytor 10ett stortav cmx
hudområde på På appliceradestestytornaryggen. aven
natriumkloridlösning mgml fysiologisk9 koksaltlösning och denna
fungerade kontrollyta med vilken jämfördes. Avlästövriga testytorsom
område hudytan,på avstånd från högupplösning10x10 15 64x64cm cm
punkter. projicerade med skillnadMätaren 15% och y-led ochiytan x-
därför har för lapptestområdena vid beräkningen omfattat punkter.9xl1

Försökspersoner

Grupp Frivilliga försökspersoner

Genom ellerpersonliga kontakter erhölls medkontakt 19annonsering
friska gravida frivilligaicke försökspersoner och9 10 kvinnor.manvuxnaÅlder 23-64 år.

Grupp Personer med hudbesuär vid med Grönarbete Diesel

Trettiosex till YrkesinspektionenArbetarskyddsstyrelsenpersoner som
anmält hudbesvär uppkommit för Grön Diesel.vid expositionsom



Koncentration och preparation testmaterialav

Testmatezial användessom var:
Dieselolja MK I-III färgtillsats med färgtillsatserutan isamt
brukskoncentration.
De olika färgämnena inlösta vaselin vidi vitt 60-700C till en
färgkoncentration och0.1, 0.3, 1.0, 3.0 10.0 %.av
Natriumlaurylsulfati puriñcata SLS konc ochi 0.5, 2.0 10.0 %.aqua
Dodecan full99+% styrka.i
Histaminlösning Soluprick mgml.10
Natriumkloridlösning mgml.9
Aqua purificata. Demineraliserat vatten.

Metodbeskrivningar for testning.

Testning hudirritationav

Metod
Med l appliceras ml olikade färgämnenatestsystem 9 vaselini vitt iav
konc 0.1, 0.3, och1.0, 3.0 10.0 pa överdel. Testmaterialet smältes% ryggens
vid 6O700C och mikropipetterades till testlappar.varma
Applikationstid avlásningstid48 timmar, efter applikation.72 timmar

Metod
Diesel MK I-III, färgad och ofärgad, Dodecan, Aq puriñcata SLS 10%samt

cm2-storaappliceras på hudområden underarmarnaspåöppna testersom
insidor. Testmaterialet tvättades bott efter och testområdena15 minuter
kontrolleras under den följande 15-minutersperioden.

Metod III
Diesel MK I-III, färgad och ofärgad, Dodecan, puriñcataAq. SLS 2%.samt
Lösningarna applicerades med mikropipett pli35 Finn Chambers®stora
och häftades fast på överdelen undertestremsan ökandeav ryggen
tidsperioder 15 ochmin, 12, 24 och avläses efter18, timmar
ytterligare 15 ochminuter, 24 48 timmar.

Metod IV
Diesel MK I-III, färgad och ofärgad, Dodecan, Aq purificata SLS 2%,samt
på hudbesvärmed 0.5%. Lösningarna applicerades medpersoner
mikropipett 35111 enligt II. Testremsan häftades fast påtestsystem
överdelen under Testerna försökspersoner har24 timmar. påav ryggen
värderats och24.5, 48 efter applikationen.72 timmar Testerna på personermed besvär har värderats efter 72-96 timmar.

Testning snabballergi kontakturticariaav

Metod V.
Diesel MK I-III, färgad och ofärgad, Dodecan, Aq puriñcata SLS 10%.samt
Testmaterialen appliceras hudtester på underarmarnas insidoröppnasom

cm2på områden avtvättades efter och avläsesstora 15 minuter 30som
efterminuter applikation.



Metod VI.
ochfärgaddieselolja MK I-III,Med och appliceras mlRits 91testsystem

vaselin koncofärgad, de i 10.0 %olika färgämnena vitt samtitre
koksaltlösning påfysiologiskkontrolltester med histamin och

underarmarnas insidor.
efter applikation.Applikationstid avläsningstid 30 minuter15 minuter,

Metod VII
färgad ochml dieselolja MK I-III,Utan med applicerasrits 35testsystem

överdelenofärgad, SLS dodecan och demineraliserat på10%, vatten av
ryggen.

applikation.Applikationstid avläsningstid efterminuter15 minuter, 30

eksemallergi.Testning av

Metod VIII
insmältaMed de olika färgämnena i vittI appliceras ml9testsystem av

överdel.vaselin testlappar, och påi konc 10.0%1.0 ryggens
efter applikation.Applikationstid avläsningstid48 timmar, 72 timmar

Metod IX
värderasmetod med SLSSamma teknik IV 0.5%. Testen somsom men

med papulovesikulos morfologi ochallergisk det uppkommer reaktionerom
istället förökar styrka under dagarna efter deti tagitstesten attavsom

försvagas vilket det normala förloppet för irritativasuccesivt tester.är

Standardallergen Test-metodikpå överdelenappliceras med TRUE av
2ryggen.

Övrigt

Hudområdena rengjordes före testapplikation med etanol 95%.

Testmaterialen enl metod och har applicerats medII-IV VII
slumpfördelning ochpå testlappen avläsningen skedde kännedomutan om
applicerat Koden fördelning bröts slut.for vid försöketstesternaämne. av

Tillstånd undersöka egenskaper för de olikairritativaatt ämnena samt att
standardisera för allergitestning har erhållits frånepikutanämnena
Karolinska Institutets etiska kommitté.

Undersökningen försäkradhar Arbetsmiljöinstitutet Trygg-varit genom
Hansa.

Kliniska resultat

uppgifter Diesel.Person och forexposition Grön

Genom frånuppgifter Arbetarskyddsstyrelsen fåttYrkesinspektionen har
anmälningar beträffandein olika38 angett typersom avpersoner

hudbesvär Grön Diesel.av
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Det har möjligtvarit ochspåra nå dessa Samtligaatt 36 av personer.
har ombetts besvara enkät. De fyllt ellerenkäten fyllt deni i denen som
ofullständigt har blivit telefonintervujuade.

Tjuåoåtta har blivit erbjudna hudundersökning ochpersoner
testning. hartta geografiska och tidsmässiga skäl kunnatpersoner av
erbjudas denna undersökning.

Femton accepterade inbjudan till hudundersökningen ochpersoner
den har omfattat kontroll klinisk värdering olikasamt tester.av anamnes,

Samtliga haft bevsvâr Grön Diesel har varit imän,personer som av
åldrarna till31 flertalet71 år, skogsmaskinsoperatörer ellerär
skogsmaskinsentreprenörer 18. Andra yrken finns representerade ärsom
tankbilschaufförer 4, lastmaskinförare 4, jordbruksarbetare
hemmansägareskogsbönder 4, servicemontörer 2, lokförare 2,
fastighetsskötare och bilmekaniker1 1.

En har han får besvärangett frånatt röken villaoljagrönperson av
medan övriga yrkesmässigt, oftast dagligenär exponerade for diesel. Det

flertalet har lång tid haftstora kontakt med ofärgad diesel fåutan att
besvär. 32 kör någon dieseldrivet fordon ellertyp redskap ochpersoner av

for diesel vid tankning detta.utsätts Detta leder ofta till små stänkattav
diesel kommer hudenpå eller kläderna. Ibland sker spill, specielltstörreav

då tankar från dunkar eller då ñlterbyte.motorservicegörman man
Många dessutomgör reparationer på fordonen vilketstörre kan leda till
spill hud ochpå kläder. Flertalet del arbetstidsin exponerade forär stor av
dieselavgaser. De tre servicemontörer fastighetsskötareär ärpersoner som
regelbundet exponerade for villaolja på händerna. Endast några få angavde regelbundet händernaatt rengör dem med dieselolja.att tvättagenom

I fall har hudbesvären11 efteruppstått spill diesel på klädernaav
och sedan funnits kvar indränktapå klädesplagg i kontakt med hudensom
under längre eller kortare tidsperiod.en

Expositionen for Grön Diesel varade för mindre1 1änperson
vecka, for 8 vecka till1 månad, för1 12 tilli 1 3personer personer
månader, har3 varit längre tid månaderutsatta 3 detän ärpersoner menlängreinte och har fortfarande12 kontakt med Grön Dieselpersoner mende arbetar med försiktighet och skyddar bättrestörre sig varför de har
fortsatta besvär.

Sjukdomar

De diagnoser fastställaskunnat sjukhistoria, klinisksom genom anamnes
undersökning och hartestningar åtta falli varit irritativa reaktioner, i 23
fall irritativa eksem, fall försämring nummulärtett eksem, falli treav
klåda synliga hudutslag och fallutan i svullnad ödem kringett ögonen.

Symptomen har nio fall bedömtsi ha lättavarit eller obetydliga, i 23
måttlig svårighetsgrad och fyra falli intensivasvåra.av

Besvär från huden har för de flesta klåda,varit sveda och brännande
känsla. fallI några har huden känts och avdomnad.stram

För med diagnosen harirritativ reaktion huden varitpersoner
rodnad ibland svullen och efter läkning har huden känts torr.

För de irritativa eksemfallen har rodnad och svullnad varit
dominerande Därtill har fall förekommiti 11symptom. knottrighet, blåsor
och vätskande utslag. I fall har utslagen haftett karaktären blafforpar av
områden med rodnad och svullnad eller knölarmyggbettsliknande utslag.
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efterförloppet uttaladI har eller mindre fjällning och iblandnoterats mer
hudsprickor. fall ochI sju uppkom sår efter klåda rivning.

fall har lokalisationen för händerna och likaI utslaget16 varit i
många fall ansiktet. Sex med ansiktsutslag har de haftangett attpersoner
sårigheter och och ouchfyra utslagsprickor kring läppar kringpersonermun

Elva har haft utslag på bålen, och sju påpå treögonen. personer armar,
benen och fötterna. En hade diffust utslag hela kroppen. Ettöverperson
flertal har de har haft utslag flera olikapåangett attpersoner
hudområden.

Ofta har utbredningen områden,delvarit angivna ten av ovan ex
fingertoppar, del nacke, bådaviss ansikte och överarm,en av en
underbenen ovanför stövlarna etc.

I fall utslaget välavgränsat till de hudområden11 varitvar som
kraftigt exponerade for Grön Diesel fall hari övriga avgränsningen varit
mindre distinkt.

Symptomen har för debuterat efter15 inom timmepersoner en
for Grön Diesel, fallexposition dag.i 10 timmeänsenare en men samma

flertaletFör fall har utslaget ellerövriga debruterat dag inomnästaav
dagarnågra efter och bara fall efter längreexposition några få tid.
I fall försvann stundsju kort till timmarsymptomen etten upp par

efter avslutad I fall dröjde det dagar besvärenexposition. innanettsex par
försvann. I åtta fall kvarstod besvären eller längre.vecka fannsI övrigaen
besvär hela tiden för den dieselexponering och försvann först byttenär man
till ofärgad diesel. fem fall dröjdeI kvar några veckor tillsig symptomen en
månad efter avslutad Tre har kvarstående besvär.exponering. Enpersoner

dessa hade haft byxbenet nerblött med Grön Diesel halv dag ochav en
fick efter detta kraftigmycket eksemreakztion. Hans hud på benet ären
fortfarande halvår efter olyckshändelsen eksematiserad,ett torr,
missfärgad och sönderriven. fårEn fortfarande vidävenannan person
mycket kontakt med från Grön Dieselringa svullnad kring ögonavgaser

kvarstår dagar. Den tredjei 14 servicemontör,som ca person, en som
alltjämt har kontakt med Grön Diesel och får denna kontaktgenom
spruckna fingertoppar. Endast har sökt läkare och endast5 2personer av
dessa har sjukskrivna,varit vecka respektive två månaderen p g a
hudsjukdom medefter kontakt Grön Diesel. Ett fall har dettre
förekommit hudsjukdom måttligutbredd eller svår grad söktautan attav
vård.

Sjukdomar och från andra huden har oftasymptom än rapporteratsorgan
och fordramånga dessa har hudbesvärenvarit svårare Tabell 1.att änav

Testresultat

Frivilliga försökspersoner

Irritationstester

MetodTestning enligt I på visade ingen irritation for färger15 personer
inlösta vaselin.i Tre testades med färgerna fulldessutom styrkaipersoner

de levererades. Därvid uppstod hos lätt rodnad for dentvåsom personer
naftablandade blå färgen, medan övriga negativa.tester var

Testningar på enligt IIMetodi negativ.tre personer var
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Testningar på enligt Metod Ill visade,tre irritationattpersoner
började uppträda efter fyra timmar på vissa ochtester att
applikationstiden 24 timmar optimal for irritativ testning med dennavar
metod.

Resultat enligt Metodtestningar IV på framgår15av personer av
tabellerna och Dieselolja2 MK I och visade kraftigtsig vara
irriterande och signifikant irriterande dieselolja MK III.änmer
Tillsatserna färg ökade dieseloljomas irritativa egenskaper. SLS 2%av
och Dodekan skilde sig i irritativ signifikant från dieseloljornapotens
MK I-II.

Snabballergitester

Testresultaten for testades med Metod Vtre negativa.personer som var
Testresultaten for fyra testades med Metod VIpersoner som var

negativa.
Testresultaten for femton testades med Metod VIIpersoner som var

negativa.
Sammantaget bedöms färgerna ellervaresig dieseloljorna ha förmåga

framkalla ickeallergiskt nässelutslag.att

Eksemallergivärdering

Ingen de 15 testades färgermed enligt Metod I hadeav personerna som
någon hudreaktion vid 72-timmarsavläsningen eller har någonrapporterat
senreaktion for de olika färgerna. färg vaselin10% bedöms därföri icke

ochirritera lämplig koncentration for eksemallergitestning.vara en
Samtliga 15 enligt Metod IV har hafttestatspersoner som

reaktioner snabbt efter det avlägsnats.avtagit Dessa reaktionertestensom
har haft utseende och förlopp med icke allergiskaöverenstämmersom
reaktioner.

Personer besvär från Grön dieselangettsom

Irritationstester

Resultat testningar enligt Metod IX på 15 framgår tabellav personer av
Dieselolja4. MK I och visade kraftigtsig irriterande och signifikantvara

irriterande dieselolja MK III. Tillsatserna färgän ökademer av
dieseloljornas SLSirritativa egenskaper. 0.5% mindre irriterande,var men
Dodekan skilde sig i irritativ signifikant från dieseloljomapotens MK
II. Mönstret for skilde frånirritation kontrollgruppens.sig

Snabballcrgitcstor

Testresultaten för femton testades enligt Metod VIpersoner som var
samtliga Snabballerginegativa. för dieseloljor eller färger har sålunda
kunnat påvisas.

Eksemallergitester

Ingen de 15 testades enligt Metod VIII reageradeav personerna som
positivt.
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dieseloljetesten uppstod reaktionerVid enligt Metod XI inga som
har snabbtbedömdes ha allergisk karaktär och samtliga reaktioner avtagit

efter det avlägsnats.testen
standard Test harTestningar med TRUE serierna varit negativa.

eksemallergiska dieseloljor eller färger harNågra reaktioner for
sålunda kunnat påvisas.

Diskussion

Sjukdomsbild och differentialdiagnostik

denKontakteksem helt dominerande hudsjukdomen orsakasär avsom
miljöfaktorer. Oljeprodukter och hudcancer. Dessakan orsakaäven acne

expositionstid.sjukdomar dock först efter långkommersenare
Inflammatoriska hudsjukdomar exempelvis och endogena eksem,psoriasis

orsakade miljöfaktorer försämraskan irritativaprimärt ärsom av av
miljöfaktorer.

rodnad,inflammation hudenEksem i sigyttrarär somen som
svullnad knottrighet och småblåsor. blir huden tjockVid kroniska eksem

och fjällning.blåröd ibland gråröd och blank. Ofta uppstår hudsprickor I
faktorerpraktiken brukar flera olika samverka för eksemreaktionatt en

skall Miljöorsakande eksem kallas för kontakteksem. Eksemuppkomma.
hudskador.kan bero på individens konstitution och på tidigareäven

bero allergi eller orsakadeKontakteksem kan antingen på vara av
slitage och retande hudskada. allergiskaDetämnen som ger

cellmedierad allergisk huden,kontakteksemet orsakas reaktion iav en en
överkänslighetsreaktion. Allerginkallad fördröjd uppstårså genom

allergiframkallande och blir oftastupprepad kontakt med ett ämne
bestående under livet.resten av

allergiska ellerDet icke irritativa kontakteksemet uppkommer
och skada de ytliga delarna huden. Exempel påpåirritationgenom av

tvättmedel, lösningsmedel, slitage ochskadliga faktorer tvål,är: syror,
huden. särklass vanligaste ochDen i orsakensmutsning vattenärav

våtarbete huden. Irritativt kontakteksem betydligttorkar ut ärsom
vanligare allergiskt.än

huden kallas vanligen för hud ochEn lätt narigirritation i torr,
brukar Gränsenbland läkare benämnas irritativ reaktion. eksemmot

huden vila.definieras med tiden det för läka den får Läkertar att om
huden dagar blir benämningen irritativt eksem.inte inom 3

för de hudsjukdomar anmälts tillDen kliniska bilden som
orsakade harYrkesinspektionen misstänkt Grön Diesel varitav av

Svårighetsgraden har Vidirritativ eksemkaraktär. varierat.
med färgerna Diesel har detundersökningarna och Gröntestningarna i

framkommit kontaktallergi till denågot tyder på orsakenatt ärsom
hudbesvär har allergi skulle medVore orsaken kontaktrapporterats.som

mängder färgad diesel fortsattasmå besvär.ge
Att till besvären styrks flertalorsaken irritativ även att ettär av

fortsattfortsätta arbeta fortsatta besvärkunnat att trotsutanpersoner
för Grön Diesel. Medvetenheten farorna med Grön Dieselexposition om

har resulterat ökad vaksamhet vid handhavandet dieselolja och bättrei av
skydd. Flertalet de undersökta de använder handskar dåattav nuuppger
de fordon och de har reservhandskar och reservkläder förtankar medsina
ombyte.
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flertalEtt har framfört, de främst fåratt sina besvärpersoner avfrån Grön Diesel. Detta problem har möjligtavgaserna varit att
undersökanärmare med den tid stått till buds. En sådan undersökningsom

skulle innefatta lapptestning med restprodukter från bränd diesel och
provokationsexposition med avgaser.

En ovanlig miljöorsakat eksemtyp kan uppkommaav att ettgenomaktiveras eller omvandlasämne ultraviolett strålning till attav gereaktioner antingen kan fotoallergiska eller fototoxiska. Vidsom vara
fotoallergi uppstår kontaktallergisk reaktion, vid fototoxiska reaktioneren
aktiverats till bli hudskadande.ett ämne att

Av den kemiska strukturen döma skulleatt kunna tänka sig attmannågot användsämnena till färga Grön Dieselatt skulle kunna haav som
fototoxiska eller fotoallergiska egenskaper. Fotokänslighet alltsåär enteoretisk möjlig tillorsak de hudbesvär anmälts, detta förefallerävensom
mindre troligt. Besvären har uppstått under den mörka årstiden.
Utbredningen utslagen har haft deninte specifika lokalisationav somkännetecknar ljusdermatoser. Fotoreaktioner bedöms sålunda ha varit
orsak till rapporterade besvär. Aven fotoreaktioner bedömsnu omosannolika tillorsak de aktuella besvären det önskvärt medsom nu vore enutvärdering färgernas fotobiologiska egenskaper med kompletterandeav
fototoxiska och fotoallergiska tester.

En helt ovanlig miljöorsakattyp utslagannan, äravkontakturtikaria. Initialt har detta utslag karaktären nässelutslagettavdet vill små kliandesäga myggbettslika upphöjningar huden.i Vid
långvarig exposition ändrar utslagetsig och övergår till eksem.ett
Bakgrunden kan IgE-förmedlad allergi, snabballergi, kanvara en en menokänd eller irritiv till Kontakturtikariasin natur.vara testas attgenomapplicerar hudenämnet på under 15 minuter, antingenman täckningutan
eller täckt testkopp. Man förstärkakan testenav en att göra ettgenomytligt huden.rits i Reaktionen jämförs sedan med den reaktion föruppstår
histamin kontrollpositiv och fysiologisk koksaltlösingsom negativsomkontroll. Snabbtestning framkallar vid allergi eller ämnet äromnässelutslagsframkallande kvaddel urtica försvinner inom 30-60en somminuter.

Varesig testningarna eller klinisk bild för anmältpersoner somhudbesvär Grön Diesel medstämmer färgerna eller dieseloljanav att
skulle orsak till någon kontakturtikariatypvara av

Testningar

Man kan inte enbart eksems utseendeett vilkenavgöra eksemtypav avdet Ett allergisktär. kontakteksem bevisas med allergitest k lapptestseller epicutantest. Härvid applicerar liten testlapp eller testkoppman enmed underämnet 48 timmar hudenmot i koncentration inteen somirriterar. Vid allergi dåuppstår på platsen för applikationen liteneneksemfläck. Irritativt eksem beror på hudirriterande.att ett ämne är
Irritativt eksem uppstår på alla förutsätts ämnetpersoner som omkoncentration och expositionstid tillräckliga. Allaär medtestassomirritativa får sålundaämnen eller mindre stark reaktion beroendeen merpå individuell motståndskraft hos huden. Man kan titrera förut gränsen
irritation antingen variera dosenatt testämne ytenhet eller tidengenom
för applikation. hariVi denna studie valt applikationstidenatt föranpassa

färgadatt dieselavgöra eller mindreär irriterande ofärgad ochom änmer
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for färgtillsatsatt ökar deavgöra irritativa egenskaperna hos diesel.om
Vid denna söker applikationstidtyp tester ligger strax överav man en som

till irritationgränsen uppstår för sedanatt från denna utgångspunktatt
värdera styrkan för deirritation olika materialen. För undvika alltförattav
kraftiga reaktioner genomförs initialtestningarna Genomstegvis. ökaatt
tiden for applikation når så småningom tröskeln för irritation. Vidman
fortsatta irritationsgränsen blir dettester sedan möjligtnära bevisaatt
skillnader i irritativa egenskaper hos olika produkter och ämnen.

lrritativa reaktioner sålunda ämnesbundna personbundnaär -det föreligger individuella känslighetvariationer i for olikamen ämnens
hudirritativa egenskaper. De skillnader reaktivitet,i mellanuppträttsom

frivilliga försökspersoner och personer med besvär dieseloljagruppen avberor på mindre förändring i testtekniken och skillnaderpå ien
känslighet.gruppernas

Värdering testreaktionernas medstyrka Laser Doppler Scanning-av
metoden har värdefull,visat sig och de mätningar gjorts visar med fåsom
undantag god överensstämmelse mellan subjektiv visuell värdering och
lasermätningar.

Vid vetenskaplig utvärdering irritativa egenskaper hos ett ämneav
eller produkt försökspersoner20 lämpligtär antal.minsta Videtten
undersökningen har frivilliga försökspersoner,nitton fyraanvänts for att
optimera testmetoderna och femton för Validera dessa metoder. Genomatt

nio med duplikatatt testa bedöms standardiseringskriteriema hapersoner
blivit väl uppfyllda.

Värdering

allmäntFör bruk finns idag dieselolja nämligen dieseloljatre sorters
miljöklass och lll. Dieseloljor olika miljöklasser skiljer blsigav a

olika medelmolekylvikt, svavelhalt och aromathalt.genom
Sammansättningen oljor inom miljöklass kan variera avsevärtav samma
beträffande kolvätesammansättning och tillsatser.

Det välkänt litteraturen, dieseloljorär hudirriterandeatt ärgenom
och det finns erfarenhet, sådana oljor vid epikutantestningatt med
normalmetodik 48 timmars applikation med Finn-Chamber metod ger
upphov till eller mindre kraftigt irritativa reaktioner formimer avhudrodnad och hudsvulland någon gång blåsor. Detta har verifierarts i
föreliggande undersökning. Vi har funnit några tidigare jämförande
undersökningar dieseloljor olikade miljöklasser används iav av som
Sverige.

Vid litteratursökning har vi kunnat finna några
humanundersökningar beträffande irritativa och allergena egenskaper hos
färgerna SB SB eller SY79, 98 vilka124 anbefalls för färgning avdieselolja. De resultat djurförsök, leverantörerna färgerav som avtillhandahållit, anledning misstänka, färgerna irriterande,att att ärger

ofullständiga beträffandeär färgernas allergena egenskaper. Någonmen
skadlig påverkan hudenpå de for färgningämnen, använtsav som avGrön Diesel har heller kunnat denna undersökning,påvisas helleri

dieseloljan bliratt irriterande färgtillsats.mer av
Undersökningen har dieseloljorpåvisat, MK I-II sinsemellanatt

skiljer sig beträffandenämnvärt egenskaper,irritativa deatt ärmen
irriterandeavsevärt den sedan länge använda dieseloljanänmer avmiljöklass III,
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Alifatiska kolväten skall mindre hudirriterande aromatiskaänvara
3 och det därför förvänta, den lägre aromathalten dieseloljoratt iattvore
MK I-II skulle innebära dessa mindre irriterande dieselolja MKatt änvore
III. Den sannolika orsaken till vårt fynd, dieseloljamest intressanta MKatt
III mindre irriterande kan denna olja högreär harattvara,
medelmolekylstorlek och därmed högre viskositet. Förmodligen har dettai
fall molekylstorlek hudirritativainverkan på egenskaperstörre än
molekylstruktur. Det det alifatiska kolvätet dodekan,intressantär att som
ingår i relativt hög halt diesel MKi I-II, kraftigt hudirriterande. Denär
något högre svavelhalten dieselolja MK lII och skillnaderi tillsatsämneni
kan tänkas bidra till skillnaderna hudjrrtativaiäven egenskaper.

Den sannolika bakgrunden till de hudbesvär rapporteratssom
orsakade Grön Diesel troligen, samtidigt börjader färgaär attav som man
dieselolja övergick från dieselolja MK till lättareIII de oljornagrön, man
MK I-lI irriterande. De hudeffekternairritativa sålundaär ärsom mer

hänföra till dessa irriterande dieseloljoratt till tillsatsenänsnarare mer av
färg.

Referenser

Wilkinson D Fregert Magnusson Bandmann CalnanH C D,
Cronin E, Hjorth H Malten K Meneghini C Pirilä V. Terminology

of Contact Dermatitis. Acta Demiatovenereol. 1970; 50: 287-292

Rycroft G,R J and Wilkinson J.D. Irritants and sensitizers, Rook,in
Wilkinson, Ebling, Textbook of dermatology. Eds Champion R.H, Burton,
J and.L, Ebling, F.J.G. Blackwell Scientific Publications, Oxford, 718,
1992.

Fischer3. Maibach HI. Improved, but perfect, patchnot testing
Am J Contact Dermatitis. 1990; 73-90
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Tabell I
Andra och besvär hudbesvär,symptom än rapporteratssom av personermed hudbesvâr Grön Diesel.av

Besvär Antal personer

ögonbesvär rodnad svullnad gruskänsla 14
och svalgirritation 11mun

smakförändringar speciellt sötaktig smak
luftrör och lungor
huvudvärk
illamående
trötthet
yrsel
svimningsattack
kolik, magbesvär

hjärtklappningsvettning,
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Bilaga 5

Hudirritationsstudier med ofärgad respektive
grönfárgad diesel





1995-01 -03

OFÄRGADHUl9IR1§ITATIONSSTUDIER NIED RESPEKTIVE
GRONFARGAD DIESEL

Jan WahlbergE

fallrapportemaAv gällande hudbesvär efter exponering för diesel framgårgrön att
de i fall inommånga kort tid minuter till timmaruppträtt efter exponeringen.-

talar för irritation eller kontakturticaria. HudirritationsreaktionenDetta består
huvudsakligen komponenter rodnad erythemtvå och svullnad ödem.av -
Rodnaden registreras i regel visuellt, den kvantiñerasvår och variationenär attmen
mellan olika observatörer avsevärd.är

Laser Doppler flödesmätning invasiv, objektiv alternativ mätmetodär en non som
registrerar flödet röda blodkroppar i huden. jämförandeI studier har observeratsav

blodflödet öka 3-4 innan registreramåste gånger kan rodnad, dvsögatatt en
metoden 3-4 känsligareär gången Wahlberg,JE:Assessment of erythema:än ögat.
comparison between the naked och Doppler flowmetry.Laser CurrentIneye
Topics in Contact Dermatitis 1989, sid 549-553.

Testpreparationer. Ofárgad och grönfárgad diesel frånerhölls Shells Rafñnaderi AB
Göteborg och hade beteckningarna: Ofärgad MKl, färgad MKl, ofargad MK2,
färgad MK2, ofárgad MK3 D-10, och färgad MK3 D-10.

positivSom kontroll användes rekommendation Umeåforskarnapå Dodecan.av

Försökspgrsoner: Friska, hudsjukdompå eller atopi. Anamnestisktutan anamnes
tidigare exponerade för diesel.

Testyg: framsidor.Lårens

Fgrsöksbeskrivning: Försökspersonema ñck acklimatisera sig inomhus under
minimum 15 minuter, varefter själva försöket skedde speciell undersökningsbritspå
med försökspersonerna i ryggläge. Laser Doppler proben applicerades för att
erhålla O-värde pre-application value. Därefter fastspändes glasring meden
gummiband och 1,5 ml testsålbstansöverskott applicerades i huddepån.
Exponeringsytan 3,1 exponeringenoch skedde Efter 15 minöppet. sögsvar cm
kvarvarande testsubstans med varefterbomull, Doppler-probenLaser ånyoupp
applicerades, registreringen påbörjasså kunde omedelbart inom 1 minut efteratt
15 min exponeringen med diesel. Registreringen skedde därefter kontinuerligt under
30 min.



Resultat,
Samtliga makroskopiskttestytor anmärkning.utanvar

O-värdet, dvs värdet före applikationen, i 100är % i tabellensatt tabell l. Som
framgår erhölls lätt stegring i blodflöde för grönfárgad MK2, ofárgad MK3 och;en
för den positiva kontrollen Dodecan.

Diskussion,
Vid sedvanlig visuell avläsning observerades ingentestytoma rodnad ellerav
svullnad.

Vid jämförelse mellan grönfargad och ofärgad MK2 erhölls lätt stegring ien
hudblodflöde för den färgade varianten. Skillnaden statistiskt signifikant vidvar
registreringstillfällena vid 16 och 31 minuter tabell 1. För MKl och MK3 erhölls;
däremot lätt ökning i blodflöde för de ofärgade varianterna jämförten med de
färgade. Skillnaderna dock statistiskt signifikanta.var

I tabell 2 jämföres erhållna resultat med tidigare studier lösningsmedel, därnu av
försöksuppläggning användes. Som framgår 8samma lösningsmedel upphovstgav

till väsentlig ökning i blodflöde Wahlberg, JE: Erythema-inducing effects of
solvents following epicutaneous administration Studied by laserto Dopplerman -flowmetry. Scand. Environm. Health 10: 159-162, 1984. Grönfärgad MK2 och
ofärgad MK3 således mindre reaktiva dessa.änvar

Dieseloljor i faclditteraturen hudirriterande och detta kananges bekräftaltsom anses
i denna experimentella studie. De studerade dieseloljoma kan sldlja sig ävennu
med avseende på andra komponenter de tillsattaän färgåmnena, detta kanmen
endast klarläggas via kemisk analys. Några hållpunkter för fargämnestillsatsernaratt
medfört ökad risk för hudirritation har således framkommit.

mm.
Av 3 ofärgade och 3 grönfärgade dieslar 15 minuters hudexponering förgav en
grönfärgad variant MK2 upphov till lätt ökning i hudblodflöde jämfört med demen
oñrgade varianten. MKlFör och MK3 erhölls resultat de ofärgademotsatt -varianterna ökning istörre blodflöde de färgade.än Samtligagav testytor var
makroskopiskt anmärkning. Jämfört medutan vanliga lösningsmedel var
blodflödesökningen för grönfärgad MK2 och ofärgad MIG marginell och sannolikt

klinisk signiñkans.utan



Tabell Förändring i hudblodflöde efter 15 min exponering i överskott
cmz1,5 ml3,l färgad och ofärgad diesel kontrollersamtav

1S.E.M.Medeltal i 10 experiment testsubstans.proccnt. per

Tid 16 min. 31 min 46 min

T %tn

Vatten f4.4100 89.0 97.636.6

98934.2Dodecan 100 36.2106.1 1l7.6f6.6
pos kontroll

16.4MKl ofärgad 38.3100 103.8 10993105110.5

MKl färgad l04.7i’7.8 36.9100 103.6‘-6.4100.9

0.05 0.05 0.05
MK2 99.811.8ofärgad 102.6333100 101.9345

MK2 färgad ll4.43‘4.9 1l9.l—5.5 119.1395100

0.05 0.05 0.05

MK3 ofärgad 118.11’8.2 17.4 115.0t5.8100 117.6

32.9MK3 108.9143färgad 98.9 103.9i6.

0.05 0.05 0.05

Blodflödet vid tid O före applikationen till 100 %är satt



Tabell Antal minuter hudexponering i överskott l.5 ml3.lav cm av renalösningsmedel och ofärgad och grönfárgad diesel för åstadkomma ökning iatt enhudblodflöde objektivt registrerat med laser Doppler flödesmätare-

Exp. tid Lösningsmedel,
diescltyp

l min. Dimetylsulfoxid
Trikloretylen

5 min. n-hexan
Koltetraklorid
Toluen
l-l-l trikloretan
1-l -2 trikloretan
1,4-dietylbensen

15 min. Dodekan
MK2, grönfárgad
MK3, Oñrgad

15 min. Metyletylketon
Ingen effekt Propylenglykol

Etanol
Vatten
MKI, ofärgad, grönfárgad
MK2, ofärgad
MK3, färgad

tendens till minskning
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Undersökning hälsoeffekter i samband medav
exponering för färgad eldningsolja



PM till UndersökningRapport hälsoeffekteri sambandmedav exponering för färgad
cldningsolja ñán Yrkesmedicinskakliniken i Goteborg.

Efter provokationsförsöketsslutförandeordes antalforbrânningsförsokett de bådaoljornaavi härdugni Smedjan. srnedemaEn hävdade hanen kunde skillnadattav i förbränning:-se
olika oljornatemperatur de visadeDet sig vid detta även fdrsöksledaznatestatt kundeseskillnad i bådelågans oclrsomingstendens.temperatur En förbränningsämre kunde iakttagas

den färgade förbi-andasnär ioljan bådaDe oljorna förväntadesugnen. identiska förutomvaraden färgadeinnehöll 40 fårglösning.att Vi fråntog två.ppm de fatprov använtsvidsomSmedjan. Shells laboratoriumAnalys vid i Göteborgvisade oljornaatt bestodav sammabasoljabilaga. Skillnaden i densitetoch därmedocksåvårmeinnehåll i oljorna kan förklara
skillnaden i förbränningsegenskaper.deras

Vi har varit deni kontakt med oljeleverantör blandattill oljorna ochsom det år mysteriumettdet olika oljor eftersomår vidatt terminalenvarit medvetenman betydelsenom oljornaattavendastskulle skilja sig ñrgtülsats. Påanalyslaboratorietm a fannsp det kvar fråndenprovutgåendefärgadeoljan och analys dennabekräftar oljanen haft lägreav att densitet denänenotärgade.Någon förklaring till vad skett tycks ü fram.som att

Såledeshar oljorna vidanvänts provokationenskiltsom sig även vårmevârdetvilketm apkan förklara den smedernamedatt nästanstatistiskena säkerställdav sannolikhetkundeavgöravilken olja användes. lägreEtttyp sämreav värmevârdesom förbränning vilket i singeren turmedför kraftigare rökbildning vid förbränningen.en

beklagarVi det inüäffade hoppas det erhållnaatt resultatetändåmen kan användasvid
utvärderingen eventuellahälsoeffekter rärgadeldningsolja.av ickeDe signifikantaav effekter

vi kunnat konstaterai undersökningensom förklaras troligen skillnaden i vârmevârdetav somhar förelegat mellan oljorna.

Göteborg 1995-01-16
Yrkesmedicinskakliniken
Sahlgrenskasjukhuset

+J

Rolf Nordlinder
1:eYrkcshygicnikct
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BAKGRUND

Två vid smedja Boråsi har övergången tillpersoner rapporteraten att
grönfärgadeldningsolja inneburit förelåg vid användningsymptom som av
otärgad olja. Den statliga utredning Utredningen märkningssystemförom
vissa oljeprodukter handlägger dessafrågor därför kontaktsom tog med
Yrkesmedicinskakliniken i Göteborgför eventuelltsambandatt Iutrett. en
första fasgenomfördes besiktning arbetsmiljönoch kartläggningen av en av
besvärsbilden.Eftersamrådmedutredningenssekreterareoch prof Ulf Ahlborg
genomfördessedan blind provokation i reell miljö.en

METOD

tvåDe arbetar i smidesverkstaden genomgåtthar kliniskpersonersom en
undersökningomfattandesjukdomsanarrmes,klinisk undersökning hjärta,av
lungor och inspektion näshålaögon, och munhålaoch svalg.av

Eldningsolja användsi Smedjanför upphettning âssjoroch härdugn. Förav
eldningsoljaprovokationen införskaffadestvå fat med 200 l 1 miljöklass 3

specifikation bilaga Bådafaten levererades leverantöroch ise sammaav
sambandmedfyllandet faten skeddefrån oljesatstillsattes gröntav som samma

40 ppmñrgämne i det fatet. bådaDe faten medmärkta A och B. Frånena var
respektivefatkopplades färgadslang till trevägskoppling.Företrevågs-en en
kopplingenfanns kran varderaslangen såanordnad den kundeatten somvar

eller läget påstängas öppnas kranenändrades.utan Dvs kundeatt inteman
titta kranenavgöra den elleratt öppen stängd.Den tredjegenom om var

anslutningen trevägskopplingen kopplades sedan direkt till redanett
befintligt medkopplingtill denrör brännarei den eller åssja användesugn som
vid tillfälle.varje En försöksledareLA öppnaderespektiveseparat stängde
kranar i förvägrandomiserat så ellermönster antingenfärgad ofárgadett att
olja användes.Detgick inte bedömavid självatändningen det färgadatt om var

ofargadoljaeller användes.som
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frågeformulärfick före och efter provokationenfylla iförsökspersonVarje ett
frågorinnehöll VAS—skala2 enligt kse bilaga ochsymtomom ssom en

oljavilken användes. registreradesHärutöveruppgift nâs-PEF,typ somavom
ögonrodnad GG.graden sjuksköterska Sjukskö-bronkial-PEFsamt av av en

själv kârmedom användes.hadeinte vilken oljaterskan typom somav

uppvärmdessådant gångeri Smedjan ässjan 3-6 dag.Arbetsmönstret attvar per
i sambandmed eller lunch. sambandmed dessaden IslâcktesOfta rastner
olja. Tiden mellan exponering olika oljatillfällen byttes typertyp av av av

från cirka 20 till till flerasåledesvariera minuter halvtimma,kunde uppen
Provokation novcmbcr.skeddeunder 4,fyra dagar 10, 16 och 23dygn.

färgad. provokationstill-användes eldningsolja Vid varjeDessemellan annan
vilkavilka försökspersoner befannsig i smedjanantecknadesfälle samtsom

utfördesse 3.bilagamoment som

de ellersamtliga angivit ökathar förredovisningamaI parametrar om
beräkningenmed provokationen. den statistiska harsamband Iiminskat

Chi-2 med korrektionoch Yates använts.exaktaFishers testtest

EXPONERING

bestårvilkenbyggnaduppförd inrymd i1971Smedjan årär aven egensom
m eldningsoljaanvändesim120 takhöjd därdet 3,7olika Iflera rummm. ,

Över varje ässjafrånluftstlâktplaceradi taket.finnshändugn störreåssjorod] en
uppgårtill 4,5frånluftsñåkt. Oljeförbrulmingenmedhuvsitter större caenen

delbestårtilli hârdugnen.Produktionenoch 6 ltim storässjomaltim i av
stål 2550 maskiner.för pneumatiskai rostfrittmejslar

ugnarna tydligt hurmedtändningochuppvärmningensambandI ensermanav
ofårgadfärgadochmellanskillnadhuven,någonrökaerosol går vid sidanav

konstaterasrökmângdkanNågonskillnad i lågfárg ellerolja kan se.man
hårdugnendenanvändningofárgadolja förbränns.Vidfärgadeller storaom av

gnistbildningiNågonskillnadflyger i lokalen.bildasgnistori utsomugnen
ofárgadolja iakttagas.har kunnatfärgadochvid
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Vid några 5-12provokationsförsök bildadeskraftig frånrök i Smedjan andra
verksamheter självaoljeförbränningen.än Bl användeshärdolja antändesa som

Ävenoljeintränkt gods värmdes arbete med aluminiumsamt upp. gav en
irriteranderök i Smedjan.

m3Oljan normalt användsi Smedjanförvaras i 3tank istörresom etten
och till förrådstanki Smedjan.Tanken sitter 2,5annatrum pumpasupp en ca m

golvetocholjan förs självtrycköver via slangartill ässjoroch härdugn.genom
oljaLeveransema harskett och distributör ochav genom attsammaen genom

kontrolleraleveransorderhar funnit gångenförsta färgadolja erhöllsatt var
i januari 1994. leveransernaDe följandeärsenaste

april 1993ofárgad miljöklassEO-1 3-
januari11 19942800 l färgad miljöklassEO-l 3—

19941200l1 färgadE0-1 miljöklass 3mars-
1993 fat med 200 l ofargad miljöklassEO-l 3ettmars-

5 augusti19941500 l färgadE0-1 miljöklass 3—
finns vissmöjlighetDet vid leveransen januari 1994 levererade11atten man

miljöklass2 i ställetför miljöklass hade3. Man vid dennatidpunkt besvärmed
kylan detoch hände vissachaufförerdärför levererademiljöklass 2 ävenatt om
det leveranssedelnstodmiljöklass kundenbetalade miljöklass3 och för
Miljöklass innehåller2 lättare fotogen,produkter har lukt ochmer en annan
det finns vissmöjlighet avlagringar i tankenlöses dennaolja.att uten av

RESULTAT

Klinisk undersökning och sjukdomshistoria:

51-årigI tidigare Aldrig sjukhus-Försöksperson ären väsentligenfrisk man.
vårdad. allergiskabesvärInga barn, ingen känd hanbamastma.Uppger attsom
i sambandmed tidigaresvetsrök blivit irriterad och har deti näsan man av

slutatskälet årgöra svetsarbetcn. slutade cirka 12 sedan.Han röka föratt
Uppleversigsjälv i god fysisk kondition, deltar i motionsgymnastikvara m m.
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övergångfrånuppkomvid färgadoljaofärgadolja till iHan att symtomanger
någrainom minuter oljan tändsijanuari 1994.Besvärenkommer efter det att

består ögonirritation sveda irritation ioch halsen.och Dessutomsamtav anger
förändradlukt hankänner det inte luktar i riktighan gör att attsom som enen

frånMåttliga från inga de luftvägarna.miedja. besvär besvär nedre Dennäsan,
undersökningenkliniska äru a.

år27 gammal tidigare väsentligenfrisk.IIFörsöksperson är ärman, somen
mediciner, astmatiska ingenhereditet för allergi.aktuella haft besvärochInga

till försökspersonHan är son

irritation iupplever framför allt nysningar ochhan näsaDe besvär är som
påbörjat färgad olja.det förbränningen Ingaefterkommer attstrax man av

från svalget.från lätt irritationskänslapåtagliga ögon,symtom menen

undersökningKlinisk u a.

provokationerResultat av

vilken olja hanuppgiftvid sammanlagt tillfällen11IFörsöksperson omangav
Sannolikheten gissafelaktig.fall uppgiften i fall8 3troddedet I rätt, attvarvar.

binominalfördelning. andreDen% pfall eller 11 0,11,i 8 ärrätt mer
vilken oljauppgiftsammanlagt tillfällenrapporteradevid 12smeden typ avom

dettaskullesannolikhetenfallen svaradehan ochförekom. I 7 rätt attavsom
binomialfördelning.% pgissning cirka 39 0,39,vidske är

eller ofärgad oljafärgadmed ökande i sambandmedfall besvärAntalet att
framgår ökandesammanställningarframgår bilaga dessaanvändes Ur attur

Försökspersonanvändes. Iockså ofärgadoljaförekom ibland närbesvär som
obehaglig luktoch ochmed ögonirritationallt rapporteradebesvärframför

användning färgadoljan5 vidsamtliga fallhalsirritation rapporteradei av
n6olja hadeofärgadmedVid försökenmedögonirritation.ökandebesvär

ofärgadoch oljafärgadmellanSkillnadenitvå Ökande besvärfall besvär.ihan
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säkerställdpstatistiskt 0,05,Fishersår exaktatest. Irritation i svalgeteller
obehaglig lukt ungefärlika dåvanlig färgadeller otärgadolja förbrändes.var

före försökenFörsöksperson nâsbesvârofta förekom då färgadoljaattangav
förbrändes. Provokationemavisade dock ingen skillnad mellan färgad och
ofärgadolja för dessabesvär.

Förändringarinäs-PEFellerbronk-PEFvisadeingetsambandmed olja.typ av
dåfyra fall fem färgadolja förbrändesl sjuksköterskan det förelågattav angav

rodnadökande bindehinnaögats hos försöksperson Vid förbränningaven av
olja detökadrodnad tvåofärgad i fall p 0,05 Fischersexakta test.var av sex

förelågförsöksperson ingenFör skillnad mellan färgad och ofärgad olja
ögonrodnad.avseende Näs-PEF, Bronk-PEF ögonrodnadregistreradesoch

också deförsöksledarehos närvarandevid respektiveprovokation LA,somvar
GG, finns tendenstillDet färgadolja orsakadeökandeögonrodnadatten
i högregrad ofärgadolja ingen skillnaderna statistisktän säkerställdårmen av
p 0,05 varjebeaktar Omökandeögonrodnadbedömsseparat.om personman

alla erhållesför indicerartabell vilken visstsammantaget ettpersoner
sambandmellan färgadolja och ögonrodnadPrevalenskvot2,2, Chi-2 3,3,

test.ensidigt0,04,p

Sambandmellan eldningsolja ögonrodnad,Tabell 1 och samtligatyp av
försök; samtliga försöksperson och 3 försöks-personer
ledare.

Antal fall medförsök Antal
ögonrodnadökad

Färgadolja 31 16

Ofirgad olja 25 6



7

förelåg rökbildningtillfällen kraftig i lokalen, antingensammanlagt8Vid
eller oljigti eller olja, eller aluminiumhärdningberoende attugn pga

Ögonbesvärolja.5 ofärgad fall ofärgad kananvändes fall och3material av av
tillfällen därfördessa ochmycketkraftigrökbildningvidförekommatänkas pga

då kraftig rökbildningockså ögonrodnad de försökförredovisas separat
mellan färgadoljaovanståendeanledningar,tabell Sambandetförekom av

då kraftig förekomdå rökögonrodnad Vid deförsökökandeoch var svagare.
förelågrodnaddå ökandeögonrodnadvanlig färgadolja användesökandevar

försök.4 fall 10då olja användesförsök ofärgad15fall vidi 9 avmen
osäkerhetendå litet den slumpmässigablir ganska ochförsök storAntalet

olja.mellan färgadoch ofárgadskillnadp0,05, för

ögonrodnad vid deeldningsolja ochSamband mellanTabell 2 typ av
samtligauppstod,då rökbildningkraftigprovokationer

försöksledare.försöksperson och 3personer

medAntal fallAntal
ögonrodnadökadförsök

16Färgadolja
15oljaOfärgad



slutsatserDiskussion och

oftareögonrodnadirritation förekom vidundersökning indikerarDenna att
oljorna i övrigtofärgadolja. Eftersomfärgad olja jämförtanvänding varav

Med indirekteller indirekt.tärgämnetdirektskulleskillnadenberoridentiska
bildning andra vidmedföra ämnenskulle kunnafärgämnetatt avavses

också mängdenSkillnaden skulle berooljan. kunnaförbränning attav
ofärgad olja. Vidförbränning färgad ocholika vidluftföroreningar avvar

utgått frånharhalten luftföroreningarinte mätts attharförsöken utan
randomiseradestudie.dennaskulle lika iföroreningshalteni genomsnitt vara

jämfört de flesta andramedbedöms högluftföroreningarHalten varaav
såhalten högtillfälleanvänds.Vidprodukterdärdessa attarbetsmiljöer ett var

försöksledama illamåendeochhuvudvärklokalen grundlämnade avaven
antändes.därvidi oljahärdning som

ofärgad oljafärgadellermedhadesambanddeövrigaingen symptomen omav
identifiera vilkentillhade tendens kunnaIanvändes.Försöksperson typatten

statistisktför70% fallen,användes,hanhade i attolja rätt ca av mensomav
slumpen krävsp0,05 störrehan bättresäkerställa är änattkunna en

försöksserie.

uppträdaögonirritationögonrodnadskulle kunnasåledestyderResultaten att
säkerhetkrävs störrevid ofärgad olja förfärgad störrevid änoftare enmen

denprovokationsserie omfattningminstenförsöksserie som nusammaom
skulle dettasambandockså detñrmstyderResultatengjorda. ettatt varaom

vår erfarenhetEnligtluftföroreningar.haltvid mycket högproblemett ava
industrilokalerioljaförbränningföroreningshaltervidhögaförekommer av

idag.i Sverigesällanmycket
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FÖRE

Datum Namn

Försök Klockannr

Ange med utsträckningdulinjen vilken kännernågotstreck iett av

nedastående justsymptom nu

besvärInga svåraMycket besvär

Huvudvärk ] {

Yrsel } [

Illamående } {

Trött } [

iTryck bröstet ]över {

Hosta } {

Andnöd ] [

irritation i } {ögonen

Irritation i unäsan

obehaglig luktupplevelse ]

Initation {i svalg ]

Dålig [smak i ]munnen

Imitation i huden } [ .

Annat



EFTER

NamnDatum

KlockanFörsöknr

någotutsträckningdu kännerpå i vilkenAnge med linjenstreckett av

nedastâende försöketunder det senastesymptom

svårabesvâMycketbesvärInga

{]Huvudvärk

[Yrsel }

[Illamående }

[]Trött

Tryck bröstetöver

Hosta

Andnöd

Irritation i ögonen

Irritation i näsan

{]Obehaglig luktupplevelse

IIrritation ]i svalg

{Dålig ]smak i munnen

l}Imitation i huden

Annat

underdetta försökdu använtsVilken olja hartyp trorav

oljaOtärgadFärgadolja



SAHLGRENSKA MINNESANTECKNINSJUKHUSET G.Ytkesmcdicinskakliniken
RolfNordlinder 1994-11-29

FRÅN PROVOKATIONSFÖRSÖKMINNESANTECKNING OLSSONS
BORÅS.SMEDJA,

Beskrivning exponeringen vid de olika provokationsñrsöken.av

941104.Försök

kl 07.25med tändningFörsöken denmindre Kl 07.45 läggsstartar av ugnen.
mejslarlångamaterialin i smides.Klan med kl 08.05. FP-lmomentetugnen,

ÅO helatiden.i Joakim arbetari verkstaden. iär Ingen rök Smedjan.rummet

941104.Försök

Å0rStart kl 08.10. FP—1 sköter påoch smider huggmejslar.ugnen eggen
Joakim och hârdningenöver kyla mejseln itar stoppar attgenomav eggen

Färdigtkl 08.55.Ingen rök i smedjan.vatten.

941104.Försök

10.00. flyttad tillStart Ugnen verkstadsvåggcn,pressverktyget mot
den lillafortfarande Värmer rundstavar så skalleattugnen. som pressas en
ÅObildas. smider,JoakimFP-l arbetar i verkstaden.Kl 10.40ute rast attpga

klararpressverktygetbara 50 mejslar. Start igen kl 11.10 efter kort uppehåll.
i Smedjan.Ingen rök

skillnader lågornatydliga olikaInga vid jämförelse mellan bränsleisyns
försök 1-3.



SAHLGRENSKA SJUKHUSET MINNESAN TECKN ING
Yrkesmediciuskakliniken
Rolf Nordlinder 1994-11-29

Försök 941110.

ÅOFörsöket kl 07.30.Använder lillastartas FP-l arbetar i Smedjanugnen.
Joakim ioch verkstaden.Klär 08.00ute är och diversesmâjobbugnenvarm

Lågan klarutföres. det blixtrar från materialet inlagtär imen som ugnen.
Arbetar framtill 08.30.Ingenrök i Smedjan.

Försök 941110.

ÅoStart kl 09.35. får ståUgnen och bli medanFP-l gör delvarm en
Joakimkontorsarbete. i Smedjan.är Smidesstart 10.05.Pressarmejseleg-

småjobbdiverse riktning oljebehandladeborr. Mycket frånrökgar, a av
ifrånoljan inte ifrån borren.brännoljan från olja finnsutanugnen men som

Kraftig lukt och rök i Smedjan grund detta.Stoppkl 11.20.av

941110.Försök

kl 11.25.Start Ugnsbyte.Tändning den för härdning. C:a tvåstoraav ugnen
ÅOtimmar innandenblir klar. Färdig 13.20 dåoch börjar FP-l hårdasmå

mejslar. rökpelareMycket och fyrverkeri ifrån Brinner bra rökigtugnen. men
vid Stopp 14.10.uppstart.

941110.Försök

Oljebyte kl 14.10.Släckte emellan bytte baraolja. Brinnerutanner ugnen
ÅObra, lite mjukare rökslingor och fortfarandefyrverkeri. Enligt FP-lmen
Åolåganhar färg Härdarmejslar. Klar kl 15.10.Enligt FP-1en annan nu.

luktar det grönolja. Rök i Smedjanfrån hârdugnen



SAHLGRENSKA SJUKHUSET MINNESANTECKNING
Yrkesmedicinskakliniken
Rolf Nordlindcr 1994-11-29

941110.Försök

lillaUgnsbyte. Den bortre användestidigare, tändskl 15.15. Klugnen,som
ÅObörjarsmidning1550 aluminiumgods. FP-l smider, Joakimav övertar

ochslipar bockar. Det bildas stickandesamt och irriterande luktskarp ifrånen
Klaluminiumet. 16.20 arbetetklan.är

941116.Försök

TändningStartkl 09.15. bortre lilla Under uppvärmning Joakimärav ugnen.
Smedjanför läggainne i gamlahårdoljeindränktaatt bitar värms isom upp

sedanläggsioch härdoljebyttanför härdoljan skall bli Kraftigattugnen varm.
rökutvecklingi sambandmeddetta Kl 09.55svart tillräckligtårmoment. ugnen

ÅO börjaroch FP—1 lägga långa Smider sedanspett.varm spetsen
hårdar dem i oljan.och Lågan klar detär och ingetspetten märks speciellt.

rökutvecklingvidKraftig härdoljan.Iblandbörjardenockså brinna. Röken leds
provisoriskt kåpan.via irör Joakim i smedjanett arbetar iupp utan ute

verkstaden.Kl 10.50 arbetetklart.är

941116.10,Försök

till den för hårdningByte de mejslar tillverkats.stora har Klugnen av som
tändning drygt två10.55 innan Vid tändning ochärav ugn, ugnen varm.
uppvärmning detunder år kraftig rökutveckling. Joakim står frånbiten en

gFP-i ÅOsliparmejslar.och ifrån smedjan.Fyrverkeri i helautugnen ugnen
direkt ÅOtiden. Kl 13.00 efter lunch påbörjar härdningenFP—1 de småav

tillverkat tidigare.mejslama han Lågan klar, fyrverkeri med rökpilar.vassa
ÅOBåde13.25.Färdigt FP—1 ochJoakimarbetarismedjan.Rök i smedjan

från härdugnen.
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11, 941116.Försök

tillbaka tillUgnsbyte denbortrelilla Kl 13.55tändning. Luktar konstigtugnen.
i Smedjan.Luftbubblor i slangen dåligt tryck i oljefaten. Lågan puffarpga

ÅOKlmycket. 13.45är ochFP-l lägger bakändanugnenvarm spetten.
ÅOUnderuppvärmningsperiodenhar förberedelser bådegjorts FP-I ochav

ÃOSmedjan.Joakim i FP-l smider mejselbladetoch Joakim ochövertar
bockar härdari härdolja. iRök Smedjanfrånsamt härdugnen.Klart kl 14.25.

941116.Försök 12,

till denByte för härdning ochmejslar.stora Ugnen självtänderspettugnen av
kl tio minuter14.30, läggs gods in. Rökpelareär Klartcza senare vassa.

härdning15.10.Under står till del kvar i verkstaden,gårstor bara in för att
kontrollera härdningen och plocka in och gods. Rök i Smedjan frånut
härdugnen.

Försök 13,941123.

kl medStart 09.10 tändning den mindre JOFP-2 arbetarvidav ugnen.
Smedjan. låganSänker 09.17och lägger in gods 09.20. Gör kilar jäm.av

ÅOFP-l arbetari verkstadenhela dagenoch blir exponerad.FP-2 IO
tideninnehela framtill kl 09.50vid första laddning klNy 09.55 och dåsatsen.

flyttar han Släckernärmare kl 10.10.ugnen. ner

Försök 14,941123.

medFortsätter i Tänderkl 10.18och läggertyp momentsamma av sammaugn.
in gods 10.27. JOFP-2 inne hela Bådelångatiden. och korta Stopp
kl 11.10.
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941123.Försök 15,

kl 11.20.SammaTandning kilar. Godsläggs in kl 11.25. Flagortypavugn av
från smidsknackaslossjärnet och börjar brinna och lite vidrök självasom ger

skillnadsmidesverktyget.Ingen lågoma i Smider tillfram kl 12.00ugnen.
då slutar lunch.vi för

16,Försök 941123.

JO tänderSamma FP-2 kl 13.15.Börjar smidakl 13.35.Korta jam förstugn.
ochsedanlängrejärn kl 13.45.Arbetar fram till 14.20,dåvugnensläcksner.

17, 941123.Försök

Tändning kl 14.35. Material in kl Både långa14.43. och korta järnav ugn
smides.Endast JOFP-Z arbetarvid Nedsläckning kl 15.40.ugnen. av ugnen

Försök 18,941123.

med 1555.Start tändningkl Lite strulmedkopplingenoch läckage,lite oljelukt
vid kopplingen, kommer snabbt igång. Endast JOFP—2 arbetar vidmen

långajåm dennagång.Enbart Start kl 15.58. till kl 16.20Jobbarframugnen.
då slutar försöketoch släcks igen.ugnen ner

NordlinderRolf

LH



Bilaga 4

Sammanställning subjektiva och objektiva besvär

.v v-

från frågeformuläretResultat där försökspersonernafått pricka in besvärsupplevelsen 100en
lång skala sedanlästs med linjal. En ökning med 2 har beaktats ökningmm som av mm som en

besvär.av

FP-1Försökperson1.

Exponcrade försökförsök 11 1-11.st,
Med färgad olja 5 försök 2,5,6,9och 11.
Med ofårgad olja 6 försök 1,3,4,7,8och 10.st

Svar tabell 1se

Försökpcrson FP-Z2

Exponeradeförsök 12 försök 2,7,8,10-18.st,
Med färgad olja försök 2,11,12,14,16,177 och 18.st
Med otärgad olja 5 försök 7,8,10,13och 15.st

Svar tabell 2se

va v

Näs-PEF, Lugn-PEF och ögonrodnad bedömd sjuksköterska.av

Försökperson och tabell1 3 och
Försöksledare tabell1-3, 5-7.



Tabell från försökspersonSvar

Färgadolja Ofárgad olja

Totalt antalBesvârstyp Antal med Totalt antal Antal med
försök ökandebesvär försök ökande besvär

0Huvudvärk 5 6 O

Yrsel 05 6 0

Trött 5 1 6 0

Tryck 5 0bröst 6över 0

5Hosta 0 6 0

Andnöd 5 0 6 0
Ögorrirritation 5 5 6 2

Nåsirritation 5 4 6 4

Obchl lukt 5 1 6 1

Imitation svalg 5i 2 6 5

Dålig 5 0smak 6 0

Hudirritation 5 0 6 0



från försökspcrsonTabell 2: Svar

Färgadolja oljaOfárgad

Antal med Totalt Antal medantal antalTotaltBesvärstyp
ökandeökande besvär försök besvärförsök

00 5Huvudvärk 7

0O 5Yrsel 7

5 17Trött

0 O5Tryck bröst 7över

21 57Hosta

00 5Andnöd 7

Ögonirritation 32 57

252Näsinitation 7

051Obehl lukt 7

051irritation svalgi 7

051Dålig smak 7

050Hudirritation 7



försöksperson1Objcktiva besvärTabell 3:

Ofärgad oljaFärgadolja

Antal medAntal med Totalt antalantalTotaltEffektmått
ökandebesvärförsökökandebesvärförsök

2525Näs-PEF

1605Lung-PEF

Ögonrodnad 2645

försöksperson2Objektiva besvärTabell 4:

OfärgadoljaFärgadolja

Antal medmed Totalt antalantal AntalTotaltEffektmått
ökandebesvärbesvär försökökandeförsök

3 125Näs-PEF

3527Lung-PEF
Ögonrodnad 2547

13-18försöksledare RN, exponeradeförsök1Tabell Objektiva besvär nr

OfärgadoljaFärgadolja

AntalTotalt antal medTotalt antal Antal medEffektmått
ökandebesvärökandebesvär försökförsök

O224Lung-PEF
Ögonrodnad 0214

2 15,16och 18.exponeradeförsök 1-12,försöksledare LA,Tabell Objektiva besvär

oljaOfárgadoljaFärgad

Antal medAntal försökAntal medförsökAntalEffektmått
ökadebesvärökadebesvär

12 78Lung—PEF
Ögonrodnad 13 78



GG,försöksledare3 exponeradeförsök 1-6, 10-12,15,17 och 18.Objektiva besvärTabell 7:

OfárgadoljaFärgadolja

Antal medAntal med Antal försökAntal försökEffektmått
ökadebesvärökadebesvär

2547Lung-PEF
1Ögourodnad 547





Bilaga 7

Kvantiñering Märkänme i frånav avgaser en
Oljeeldad Villapanna och Dieselmotoren
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Innehållsförteckning

Sammanfattning

Introduktion och problemställning

Utförande

provtagning

Analysmetod

linjäritet, detektionsgränsoch reproducerbarhet

Resultat

oförbränt gult märkämnei frånrökgasen villapannan

oförbränt gult märkämnei emissionsproverfrån diesclmotom

kvantificring gult azomärkämnei eldningsoljaoch diesclbränsleav

diskussion

Slutsatser

märkämne

PAH

Tack

Referenser

Figurer 10



frånKvantifiering Märkämne i Oljeeldad VillapannaAvgaser Dieselmotor.ochav en en

tillRapport Utredningen märksystemetför vissaoljeprodukterFi 1993.21om

Staffan Henricsson,Anders Christensenoch RogerWesterholm

forInstitutionen Analytisk kemi
Arrheniuslaboratoriet,StockholmsUniversitet
10691 STOCKHOLM

författareKorresponderande

Sammanfattning
för kvantitativEn analysmetod analys gult azomärkämnei bränslen,i emissioner frånav en

villapannaoljeeldad och i emissioner från dieselmotor har framtagits. Tillsatsenen av
tillmärkämne bränslet ingår i märksystem för skauedifferentiera vissaett avsett att

oljeprodukter. Undersökningenhar till syfte kvantitera den oförbrändamängdenmärkämneatt
i emissionernafrän villapannan dieselmotom.och från Resultat: Undersökningen visar att
emissionernafrån villapanna understiger0.5 ngkg bränsleoch för dieselmotomunderstiger0.2

ugkm. mindre 0.000l%Detta märkänmetkan återfinnasi emissionenänattmotsvarar av som
oförbränt märkämne härrörande från villapannan. Motsvarande värde från dieselmotom är
mindre 0.01%.än

Introduktion Problemställningoch
I Sverige finns olika skatteklasser för dieselbränslen skattebefriad.det Detärvarav en
skattebefriadedieselbränslet för bränsle till jotdbruksmaslciner,användasär avsett att som
arbetsfordon eldningsolja. särskiljaoch För detta bränsleoch upptäcka otillåtenatt attsom
användning detta dieselbränslebeslutaderegeringen skall färga bränslet.För dettaattav man
ändamåltillsattes färg till dieselbränslet.Denna färg består blandninggrön grönaen av en av

79.märkämne Solvent Yellow 124 och blått färgämne Solvent Blue Rentgult ettett



kemiskt bestårdet gula märkämnet endast förening BASF, 1994 och det blåa fargämnetav en
isomerat komponenter BASF,ett 1994 ochav Morton, 1994. Vid introduktionenav sex av

det grönfärgade dieselbränslet hösten 1993 rapporterades vissa besvärsreaktioner i
massmediavilket påstods härröra från användningen det dieselbränslet.gröna Orsakentillav
detta ansågs den fargtillsatsengröna till bränslet. Detta har föranlettvara omfattandeatt en
utredning tillsattes med Rolf Annerberg ordförande, Utredningen märksystemetforsom om
vissa oljeprodukter, Fi 1993.21. De frågeställningar har vid institutionen förutrettssom
analytisk kemi, Stockholms universitet, är utveckla analysmetod för bestämmaatt en att
mängdenoförbränt märkämnei rökgaser från villapannaoch emissionenfrån dieselmotoren en
körd under transientakörförhållanden. Denna beskriver den framtagnaanalysmetodenrapport
tillsammans med emissionsdata från villapanna och dieselmotor vid förbränningen en av
fargadofargad eldningsolja respektive dieselbränsle. Vidare har också analysmetoden
tillämpats för kvantitativ analys märkämnei de två färgade bränslena i dennaanväntsav som
undersökning.

Utförande
Eldningsförsöken med villapannan utfördes på konsultbasis Sveriges Provnings- ochav
Forskningsinstitut i Borås. Försöken gjordes med NORAH 3000 med nominellen panna en
effekt på 20kW, tillverkad år 1982, vanligt förekommandevillapannai Sverige.Villapannanen

utrustad med Bentone FC4A brännare från år utrustadvar med munstycket 0.5en samma
80°C, tryck 10.5 bar, bränsleförbrukning 1.85 kgh. Pannansinställning injusteradesmed
luftmängden till sottal mellan 0-1 så maximal CO2-halt erhöllsett med CO-haltatt en

15m3h.understigande 50 vid rökgasvolym på Vidare höllsppm en
framledningsvattentemperaturen 80°Cvid och returledningsvattentemperaturenvid 60°C.

Fem olika försök utfördes med följande bränslesekvens;l ofárgat, 2- färgat, 3 ofargat, 4- - -
färgat och sekvens 5 färgat. I syfte till undersöka fungerande villapanna,sämreatt en-
snedställdesvillapannan i den femte och sista sekvensenså kraftigt sotanderök erhöllsatt en

Övrigasottal 6. förbränningstekniskadataåterfinns i bilaga



.Magma
provtagningFör rökgaser från villapanna användes provtagningsutrustning forav en

partikulänprovtagning och semivolatilt material. skissEn den aktuellaöverav
försöksuppsättningen återfinns i figur Från varjeA. eldningssekvens provmängdtogs en

m3motsvarande 5 rökgas. användaprovtagningsutrustningenDen har tidigare framtagitsca.
för provtagning på fordonsemissionerWesterholm al., 1991 for provtagninget anpassatsmen

frånpå rökgaser villapannor

Analysmetod
För erhålladen färgenpå dieselbränslet,tillsätter blandning gulgröna ochatt man en av en en
blå fzirgkomponenti bränslet. Den gula fargkomponentenbestår endast kemisk föreningav en

blåa fargkomponentenemedan den består blandning 6 stycken isomerer.av en av
lnblandningshaltenför den fargkomponentengula 5 mgl dieselbränsle.är Motsvarandeca.
inblandning för den blå färgkomponetblandningen° också 5 mgl. Detta betyderär attca.
enskilda blåa fargkomponenter dieselbränslet ii storleksordningen faktor 6 lägre, vilketär en

koncentration på mindre 0.9 mgI för enskilda blå fárgkomponenter. Genomänmotsvarar en
detta faktum, såhar analysmetodenoptimerats för analys färgkomponentenendastden gulaav
och så har bättre känslighet för analysmetodenerhållits.sätt en

från partikulär semivolatil fasProver och har extraheratsmed diklormetan respektive aceton
Westerholm al., 1991 därefter fraktioneratsoch efter ökande polaritet i fraktioneret tre

1985. innehållerAlsberg al., Fraktion polycykliska aromatiska kolväten PAH ochet
fraktion innehållerdet azomärkämnetIII gula 1-nitropyren. Fraktion III har analyseratssamt
med avseende azomärkämne med vätskekromatograñ och fotometrisk detektion. För
kvantifieringen har standardteknik Det kromatograñska beskrivs ianvänts.extern systemet
tabell Det instument användes HP109OHLPC utrustad med automatinjektorsom var en en

diode-array haroch detektor. l detta det gula azomärkämnet retentionstid på 7.35systemen en
min. figur Dzl visas kromatogram standard 34l där injiceratsoch analyserats.Förett av en ng

undersöka för det gula vid fraktioneringsförfarandetutbytet azomärkämnet användesatt tre
testlösningar innehållande 29 fraktioneradesazokomponent. Azokomponenten ochng
analyserades förlusterna bestämmdes.Vid försökoch dessa återfanns82 88% märkämnetiav-
fraktion Ill.



Tabell Vätskelmomatograñ data.system

Kolonn: YMC-C8-AQ 5 25 4.6um, cm x mm,
Mobil fas: 72 % acetonitril

28 % ammoniumacetatbuffert,25 pH 4.8mM,
5 mM dimetyloktylamin

Flöde: 2.0 mlminut
Detektion: synligt ljus, 418 nm

Lin i h ucerb ht ns tr
Det analytiska har i intervallet 0.5 100 och inom detta område befunnitssystemet testats ng-

linjärt, r0.996. Detektionsgränsen 60-80 och för kvantiñering 0.2gränsenvara var pg ca. ng.
Reproducerbarhetenundersöktes åttamed på varandra följande injektioner 10 lösningav
innehållande14.5 azokomponent,den relativa standardawikelsen bättreuppmättesng som var

5.2 %.än

Resultat

Den mängd azokomponent finns i den partikulära den semivolatila fasen iav som resp.
rökgasen från oljepannan, under såväl injusterat liksom kraftigt sotande förhållande, ligger
under den analytiska metodens kvantiterbarhet. Detta innebär den totala emissionenatt av
azomärkärnnet mindre l righ, eller omräknat till bränsleförbrukningen,är än mindre 0.5än
ngkg bränsle.En massbalansberäkningför utgåendeingåendeoch märkämnevisar mindreatt

0.0001%kan möjligen återfinnasän i rökgasen.Figur visarBzl kromatogram från analysett av
den partikulära fasen och figur B:2 frånlcnomatogram den semivolatila fasen. Bådaett
kmmatogrammen härrör från försök snedställdmed dessa typexempel förutgörpanna,
samtliga kromatograrn. Figur C visar lmomatogramhärrörandefrån den partikulära fasenett
med 3.3 försökazomärkämne tillsats. härrör frånProvet där villapannaneldatsmedettng som
ofargad bränsle. Emissionema PAH, polycykliska aromatiska kolväten, har ocksåav
kvantiterats och befunnits 0.3 ;tgkg bränlsei och 1.1 ligkg bränsleipartikelfasenvara ca. ca.
den semivolatila fasen, inga skillnader mellan färgat bränsle kunde upptäckas.och ofargat
Massbalansberäkningarpå PAH indikerar går igenom0.00l% ofdrbränt.att pannan
Litteraturdata Bardh al., 1983 för villapannor för PAH emissioner 1.0äret rapporteratssom

godvilketligkg bränsle, i relativt ovanståendeemissionsfaktorer.är överenstämmelsemed



Emissionen l-nitropyren analyserades,fraktion III, från bådeav den partikulära och den
semivolatila fasen.Kvantiñeringen i fraktion III utfördes med metod framtagen Tejadaen av
och medarbetareTejada al., 1986. Analysrcsultaten partikelfaset är: lägre Sugkg ochän
semivolatil fas lägre Sngkg bränsle.än Data för l-nitropyren i crnisssionerfrån oljepapannor
saknasi litteraturen Westerholm andPetersson.,1994.

ö märkämnei erni ion die lmotrover
Provtagning och provtagningsbetingelserfor dieselfordonet beskrivs i detalj i AB Svensk
Bilprovnings Grägg al., 1994. Emissionenrapport den gulaet azokomponentenharav
kvantiteratsi bådei denpartikulära och i den semivolatilafasen.I ñgur D kromatogramtreses

härrör från standard,fraktion III från den partikulära och fraktionsom frånIII den semivolatila
fasen.Vad kan utläsas detta emissionenär gult azomärkämncsom att mindre 0.2av är änav
ugkrn i de båda faserna.Detta värde beräknat frånär analysmetodenskvantiñeringsgräns.
Massbalansberäkningför ingåendeoch utgåendefargkomponcntvisar mindre 0.01% kanänatt
möjligen komma i oforbränt märkämne.ut avgasernasom

Halten azoförgämne i de använda bränslena kvantiteradesav med den framtagna
analysmetoden.Ett bränsleprovmotsvarande0.5 ml späddesmed hexan till 3.0 ml och 10
injiceradcs det vätskelcmmatograñska Halten det gulasystemet. azomärkämnet iav
eldningsoljankvantiteradestill 5.0 mgL Motsvarande analys dieselbränslet halt påav gav en
5.1 mgl. Detta konñrmerar inblandningen det gula azomärkämnetatt iär överenstämmelseav
medvad krävs enligt föreskrift.som

Diskussion

De mängder gult azomärkämne kan återfinna i emissionemaligger i samtligaav fallman lägre
analysmetodensän kvantiñeringsgräns,dvs for villapannanmindre 0.5än ngkg tillför: bränsle

och för dieselmotom mindre 0.2 pgkm.än De massbalanser då kan ställa försom man upp
azomärkänmetoch PAH i villapannanoch i dieselmotorn ligger bådai linje med varandraoch
vad skulle kunna förvänta sig, dvs förbränningsgaden bättre eller åtminstoneman är lika bra
för fargkomponenten för PAH. Dennaförväntan baseras den gula azokomponentensom att

sk. acetal,är kondenstionsproduktmellan aldehydoch alkohol. Acetaleren har denen en en



egenskapen de labila under förhållandenär 1985,March, vilket det iatt ärsura som
allmänhetråder i rökgaser.

Slutsatser
Den halten det gulauppmätta märkämnet i eldningsoljan 5.0 mg1 och i dieselbränsletav var

5.1 mg1 vilket äri enlighet med specifikationenför tillsättning grönt färgämne.var av

Märkäntne

De mängder gult azomärkämne kan återfinna i emissionemaligger i samtligafall lägreav man
kvantifieringsgränsema.Utifrånän denakan följande slutsatserpresenteras:

Emissionen från den oljeeldade villapannan mindre 0.5 ngkg tillförtär bränsle. Vilketän
mindre 0.00l% den totalaän mängdengult märkämne kan möjligen gåmotsvarar av som

igenom förbränningsprocessen oförbränt märkämne.som

Emissionenfrån dieselmotom mindre 0.2 tigkm vilketär än mindre 0.7 tigkgänmotsvarar
tillfört bränsle.Vilket mindre 0.0l% denän totala mängdengult märkämnemotsvarar av som
kan möjligen igenom förbränningsprocessen oförbränt märkämne.som

PAH

Emissionen frånPAH den oljeeldade villapannan i den partikulära fasen 0.3 ;tgkgärav ca.
bränsle ioch den semivolatila fasen tigkg1.1 bränsle.Motsvarandeemissionsvärdenförca.
nitropyren lägre ngkg5 bränsle, vilket giltigt förär än både den partikuläraär och den
semivolatila fasen.

Tack
Samtliga involverade tackas för deras medverkan.Ett speciellt tack riktas till Lenapersoner
Elfver.
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Bilaga

Kommentarer rörande hvdrofoba färgämnen, använda vid märkning dieselglgav

Can Axel Wachtmeister

Institutionen för miljökemi, Wallenberglaboratoriet

Stockholms Universitet, 106 91 STOCKHOLM

1 Solvent Blue CAS79 645 53-79-3.-

Utgángsmaterial är quinizarin 1, kommersiellt lätt tillgängligt ftalsyreanhydrid och 4-ur

klorfenol fig. 1. Kondensation, cyklisering och substitution Cl OH skerimotav samma

operation.

OH-grupper i 1 är reaktiva ammoniakmot och primära alifatiska eller aromatiska aminer Fl-

NH2 Ar-NH2. Om tva olika R-NH,resp. fåsanvändes blandning 3 isomerer 2 a.b ochen av

c 2a bör dominera fig. 2.varav

Dessa ämnen bla,är alla starkt hydrofoba, bl.a. pá grund intramolekylära vätebindningarav

och lösliga i opolära lösningsmedel förutsatt R inte innehålleratt utpräglat polära grupper.

Substanserna vidareär stabila vid smältning och sublimerar sönderdelning.utan De användes

bl.a. för framställaatt blå rök.

Enligt uppgift frán Kemikalieinspektionen ingar följande R:

R‘ 2-etylhexyl

Fl 3-methoxypropyl



H1 3[2-etyIhexyloxy] propyl

Proportionerna mellan dessa R-grupper har angivits. Det troligtär den kommersiellatre att

produkten komplex dåär blandning, valet tämligenR är likgiltigt för funktionen. Man bören av

räkna med föroreningar i i första2 hand också använt quinizarin är tekniskav men om en

produkt, råmaterial till Vidare kan finnas OHämnen med bara Fl-NH.utbytt motav en

l vid förbränning kan oförändrad 2 finnas, säkerligen ftalsyreanhydrid.avgas ev. men

Solvent2 Yellow 124 CAS 34432-92-2-

Chem. Abstr. E 1972 128793.

Struktur: Se 5 fig. 5.

Chem. Abstr. typexempel på genomföres i 3syntes, steg:ger som

N-Etylanilin kopplas med etenoxid till N-etyI-N[2-hydroxyetyl] anilin 3 viss risk för

bildning högre analoger polyeter-typ fig. 3.av av

Den tertiära aminen kopplas3 med tenyldiazoniumklorid till azofärgämnet fig.4a

4; troligen bildas orto-isomeren 4b biprodukt.som

Färgämnetg har polär funktion, -CH2OH. Utpräglat hydrofob karaktär fåsen

-OH-gruppen fåratt med Z-metylpropyloxyeten i Xylen;genom torrreagera

bortriklorid Lewis-syra katalyserar reaktionen fig. Produkten5. acetal5 är en

alltsåoch lätthydrolyserad i sparnärvaro och specielltvatten i värme.av av syra,

Vid hydrolysen äterbildas medan 2-metylpropyloxyeten-resten spjälkas till

acetaldehyd och isobutanol.

Syntessteget 4+5 genomföres enligt Chem. Abstr. lösningsmedel.i Xylen som



3
substansen är§ olja. lätt Det fullt tänkbartatt är därför ráproduktenen attrena.

användes direkt. Xylen-lösning. Rester bortriklorid-katalysatorn. okändasom av

bor-organiska föreningar, överskott 2-metylpropyloxyetensamt kan då finnasav

kvar. En modernare variant kan ske med bortrifluorid.syntesen antasav-

Vid ofullständig förbränning får räkna med komplex blandningman en av

produkter; tänkbart är bildning högreaktiv Säkrap-kinon. produkter årav

acetaldehyd och isobutyraldehyd.

I kroppen spjälkas troligen azobindningen reduktivt, via hydrazin, under bildning av

anilin och toxiska p-diaminobensen-derivat.
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StockholmsUniversitet
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Handliggargernlucllllandledby,department DatumDal: BeteckningReferenceSidaPageÅkessonEddie Energiteknik,eå 1994-10-03 941512324 12Tel +46O33 165664

Jämförande mätning färgad ofárgad eldningsolja.av resp.

Uppdrag

Uppdraget förbrännafärgad ofargadatt eldningsoljaivar vanligt förekom-resp. enmande villapanna.Detyp SP underav parametrar mäter sottaLCO,är C02,som provet
NOX fram-ochreturledningstcmperatur.effekt ochverkningsgrad.

Provutrustning

Panna

NORHA3000.tillverkningsnummer5679Ol 5434,tillverkningsår1982,nominell ef-
fekt olja 20kW.

Brännare

BentoneFC4A, tillverkningsnummer920147,tillverkningsår1982,munstycke0,580°.
tryck 10,5bar.

Panninställning

Sottal:0-1 vid till1 4prov
6 vid 5prov

Medbibehållande nämndasottaljusteradesluftmängdensåavovan maximalCO2-atthalterhöllsmedCO-haltunder50ppm.

Framledningstemperaturenhölls 80°C och returledningen 60°C.

Gasanalys

COCO2 Binos100IR
NOX EcoPhysicsKemilum.



D.ImIHalt lKclcL:l.nIxIy,I’¢[rrrmII Sikh‘mgr994-10-03 941512324I 2 2

Resultat

frånResultaten försökenredovisasi tabellemnedanochi diagrammeni bilagor 15.

Prov Oljetyp CO, C02, % NO‘, Effekt,kW Verkningsgradnr ppm
PPm..... . ,-,..,. _ ___A1 ofargad 21 8,6 63 17 80

2 färgad 17 8,6 62 17 80
3 ofargad 20 8,6 62 17 80
4 färgad 20 8,3 63 17 80
5 färgad 12 9,3 66 17 80

i tabellen angivnaDe värdena medelvärden provtagningsperioden.Prov-är överovan
framgårtagningsperiodcrnaslängd diagrammeni bilagorna.av

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut
Energiteknik[Ffirbrffi gsteknik

ÅkessonEddie
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SAMMANFATTNING

Emissionemafrån lastbil, körts ofärgadmed respektivegrönfärgadrniljöklassen som
l-dieselolja har färgämnen,De användesfor färga dieseloljan gröntestats. attsom var
C.I. Solvent Yellow 124 C.I. Solventoch 79. SammaBlue genomfördesprovprogram
meddet färgadebränslet med ofärgade.det Det testbatteri, utarbetatssom som av
tätonsprojektet,användesvid provningen. Lastbilen kördespå chassidynamometer
enligt busscykelnBraunschweigcykeln.

Inga signifikanta skillnaderkunde i emissionema koloxid, kolväten,ses av
kväveoxider, panikelmängd,panikelsammansätming,aldehyder,oleñner, l,3-butadien,
alkoholer och lätta aromater.

Slutsatser,PAH-analyser:
Fråndenkemiskaanalysenhar detekterat någonär skillnad mellan färgadstörreman
och ofärgaddieselmed avseende PAH emissioner.
Ingen mätbar skillnad mellan färgat och ofärgat dieselbränslehar detekterats med
avseendepå l-nitropyren emissionen.
Man har relativt god överenstämrnelsemellan panikulära och semivolatilaen
extraherbara föreningar från färgad ofärgadoch diesel. Detta tyder på att
emissionsprovema i jämförbara.är sättstort
Utifrån massbalamberäkningar,kan visa mindre 0.01 % möjligenän kanattman
återstå det gula färgämnethärrörandefrån färgat dieselbrärtsle.av

Slutsatser,biologiska test:
De bådabiologiska likartade aktivitetsprofrler for det färgadebränsletstestengav
emissioner för det ofärgadebränsletsemissioner.En tendenstill högresom
genotoxicitet partikeldelen från det färgade och någotstarkareaffnitetav provet en
för TCDD-receptom från densemivolatila delen det färgadeemissionsprovetkundeav
dock spåras.



BAKGRUND

Inom för SNV:s utredning Märkningssysterrzetför vissaoljeprodukterramen samt
kartläggning den utveckling pågårinom området har avgasanalyserutförts påav som

lastbil, körts meddieselbrärtsle rniljöklass fargatsmedtillsatsemaen som av som
SolventC.I. Yellow 124och C.I. Solvent Blue 79. Somreferensutfördesmotsvarande

med bränsle fargandetillsats. Bränslena,det ofärgadeoch detutanprover samma
grönfárgade,levereradesi fat till MTC. Bränsleanalyserhar utförts S.P.l.genom
försorg.

PROVUPPLÅGGNINGEN

En lastbil, Volvo F10 med TD l02F, 1990årsmodell, tjänstevikt 10410 kgmotor av
och totalvikt 20 500 kg, kördespå chassidynamometer.Svängmassorpå 000ll kgca
simuleradefordonets och väglastmotsvarandekörning på användes.vägmassa en
Prov i fordonetnär kördesförst meddet ofárgadebränsletochtogs avgaserna,
däreftermed det färgadebränsletenligt Braunschweigcykeln, kallad busscykeln.även
Provuppställningoch körcykel visasschematiskti Bilagan.

Tabell visarl provadeavgaskomponenter,provtagningsmetoderoch analyserande
laboratorium.

Tabell Analyseradeavgaskomponenter,provtagnings-och analysmetoderoch
analyserandelaboratorium.

Komponent Metod Analyserat av
Kolvaten, HC FiD,kontinuerligmatning. MTC

integrering
Koloxid.CO NDIR,i sack
Koldioxid,CO, NDIR,i snack
Kvaveoxider, NO Chemiiuminiscens,kontinuerlig

matning, integrering
Partiklar.PM Gravimetriskt.Fliter:Pallflex,

T60A20
Bransieförbruknlng,Bf Gravimetriskt
Eten. LS-butadlen FliRpropen,
Latta aromater Koitiiter IVL
Aidehyder absorbentFiltermed DNPH, Volvo

HPLC
Polycykllskaaromatiska Beskrivet Westerholmet Stockholmsal.
kolväten PAH Iparflkelfas och Chemical and Bioiogicai Universitet
semlvolatil fas 19912chacterisation...,
Mutagenicitet enligt Ames 2, 3
TCDD-receptorbindningstest SNVRapport 39681 Karolinskainstitutet
Bransle-och oijeaeriverat HCi GC. Beskriveti SAEPaper Ricardo Consulting
PM 8706264 Engineers,England
Koioch flyktiga föreningar I PM Termogravimetri
Suitateroch nitrater I PM Jonkromatografl



OCH KOMMENTARERRESULTAT

koldioxid, partiklarkväveoxider, ochKoloxid,3.1. kolväten,
bränsleförbrukning

CO2HC, NO., partiklar ochCO,Figurema och 2 visasutsläppenTabell 2 och lI av
mellan utsläppenbusscykeln.Skillnadernabränsleförbrukningvid enligtsamt prov

normalavid körning medstandardavvikelse.Variationemaligger alla inom är enen
växellåda.lastbil medmanuell

bränsleförbrukningCO2och partiklarC0, HC, NO,.,Tabell Utsläpp samtav
medMKl-diesel, 4 busscykelproverrespektivefärgadmedofárgad

bränslet.vardera

NO CO, BlCO HC PM
gkm gkmgkm gkm gkmglkm

Ofärgad MK
0.46 922 2980,67 17,245,46
0,41 905 2934,86 0,69 17,67
0,40 898 2955,50 0,62 17,89

2940,39 9010,62 17,675,15
906 2950,65 ,62 0,41Medelvärde 5.24 17

0,03 20,30 0,03 0,27 11Sfandardawikese

Grönfärgad MK
0,46 9345,50 0,66 17,70
0A6 9180,66 17,515,67
0,440,65 7,56 9165,31 1

9200,66 17,57 0,415,45
7,59 0.44 9225,48 0.66 1Medelvärde

0,01 0,08 0,02 80,15Sfandardavvlkelse



Figur Utsläpp CO NO,och och färg vid enligtmedgrönutanav prov
busscykeln.Medelvärdeoch standardavvikelseför fyra prov.

e mega. n: no-gun
Figur Utsläpp HC och partiklar och färg vid enligtmed grönutanav prov

busscykeln. standardavvikelseMedelvärdeoch for fyra prov.

Partikelsammansâttningen3.2

Partikelsarrunansätmingenillustreras Figurema 3Tabellema 3 och 4 och 4. B-samtav
och O-derder de kolväten, har sitt bränsletrespektive smörjoljan.är isom ursprung

HC, totalt dessa.Flyktigt betecknar del, avgårvid uppvärmningär densummanav som
600°Ctill ien kväveatmosfär. bestårDen flyktiga delen till delen kolväten. Istörsta av
oidentifieradeden i Tabell ingår metaller och aska.Olika metoder4 blrest, somses a

har för få fram de olika beståndsdelarna, Tabellanvänts att se



Tabell Andelen O-derbränsle-respektiveoljedcriveradekolväten B-der och
i partiklarna vid busscykeln ofärgad respektiveenligt medprov
grönfárgad MKl -diesel0lja.

B-der O-der HC.totalt Flykfiqf Kol
°. Z °. °. v.

Ofärgad MK
6,1 22,5 25,9 71,316A
5,7 16,6 22,2 27,1 69A
6,3 18,9 25,2 27,6 69,0

Medelvärde 6,0 7,3 23,3 26,91 69,9
Std 0,3 0,91,4 1,6 12

Grönlärgad MK I :
5,7 23,8 29,5 41,2 61,5
5,9 21,8 27,7 24,8 71,0
6,8 30,016,5 23,3 64,7

Medelvärde 6.1 20,7 26.8 32.0 65.7
Std 0.6 3,4 32 8A 4,8

Tabell 4. Andelen lösliga sulfater, sulfatbundet nitrater ochvatten, en
oidentifierad i partiklarna vid enligt busscykelnmedrest prov
ofärgadrespektivegrönfárgadMKl-dieselolja.

lösliga Sultat-
sultoter bundet Nitrate Rest

vatten
°. °o °o °o

Ofärgad MK I
0,18 0,24 0,61 5,17
0,17 0,23 0,79 7,15
0,18 0,24 0,67 4,71

Medelvärde 0,18 0,24 0.69 5.68
Std 0,01 0,01 0.09 1,30

Grönfärgad MK I
0,18 0,23 0,86 7,67
0,19 025 0,82 0,08
0,16 0,2 0,75 10,95

Medelvärde 0,18 0,23 0,81 6,23
Std 0.02 0,03 0,06 5,58



I-dc-0 5-4---0 om.--o 06ov~O Kd~vO Ka-o

Figur Andelen bränslederiveradeB-der--O och B-der--G och
smörjoljederiveradeO-der--O och O-der--G kolväten andelensamt
kol Kol--O och K01--G i partiklarna och med färg.grönutan
Medelvärde och standardavvikelseför Busscykelprov.tre prov.

van-n--o mum-o

Figur 4. Paniklamas innehåll sulfaterSulfat--O och Sulfat——G,sulfatbundetav
nitrateroch Nitrat--O och Nitrat——G och med fzirg.vatten grönutan

Medelvärde och standardavvikelseför Busscykelprov.tre prov.



3.3 Aldehyder

signifikantaenligt Tabell nedanvisar ingaAnalysema aldehyderoch ketoner 5av
mellan ofárgad grönfargadMKl för formaldehyd ochskillnader och utom, hänförastill slumpen.krotonaldehyd,där skillnadernamed sannolikhetkanstor

Se Figurerna5 ochäven

enligt Busscykelnmed ofárgadTabell Aldehydutsläppvid prov
respektivegrönfárgadMKl-diesel. Medelvärde och standardawikelse
för tre prov.

grön färgfärg MedUtan
Std StdMedelvärde Medelvärdeaw. aw.

6,8 5,173,8Formaldehyd 56,7
2,2Aceialdehyd 21,7 4,1 27,8

0.2 3,25,9 19,0Aceion l
0,5Akrolein 0.6 12,1 15,5

APropylaldehyd 1 6,2 15,1
0,2Krolonaldehyd 1 2,06,7
0,7Metyletylaldehyd 5.8 1 6.6
0,5Bufyroldehyd 3,3 l 5,1
0,3Bensaldehyd 2,6 1 1

2,9Metylbutyraldehyd 8.6 7,5 6.5
0,3 0,2Valeraldehyd 0,9 1

2-metylbensaldehyd 0,41 l 1
0,33-metylbensaldehyd 2,0 0,4 0,5

0,3Hexylaldehyd 0Al 1

Figur Aldehydemisionenvid busscykelprov.Stapelntill i varjevänster grupp
två ofárgad MK1-diesel, stapelntill högerstaplar med medär ärom
färgade.Medelvärde och standardavvikelseförden tre prov.



u

å a

Figur Aldehydemisionenvid ibusscykelprov.Stapelntill varjevänster grupp
två staplar med ofárgadMKl-diesel, stapelntill höger medär ärom

den färgade.Medelvärde standardavvikelseföroch tre prov.

3.4 Lätta aromater

Analysema lätta i och med färg i bränsletvisar ingagrönaromater utanav avgaserna
skillnader, kan hänförastill bränslena.De flestaanalysresultatenlåg undersom
detektionsnivånmedden användaprovtagningsmetoden.Enstakavärden,spriddaöver
tabellen, kvantiflerbara. SeTabellvar

Tabell vid busscykelprov ofárgadrespektiveLätta med grönfárgadaromater
MKl -dieseL

Utangrön färg, pgkm:
1.3.5- l,2,4- I,2.3-

bensen toluen xylen trimetylbensen
1.94 5,83 Q Q 1,94 Q
2.50 2,5 2,5 2,5 2,50 2,5
2,5 2,5 Q5 2,5 2,5 2,5

grön färg,Med pgkm:
l,3,5- I,2.4- 1,2,3-

bensen toluen xylen trimetylbensen
2,0 33,84 2,60 2,60 2,60 521
5,33 2,0 2,60 2,6O 2,60 2,60
2,0 5,89 2,60 2,60 2,0 2,6O



butadien metanol och etanol.Eten, och3.5 samtpropen

metanol1,3-butadicn,Tabell 8 Figurena7 och 8 visar utsläppenoch eten,av propen,
signifikanta skillnaderetanol. Inga uppmättes.och

enligt1,3-butadienutsléippvidEten-, ochTabell provpropen-
3 medofárgat bränsleochbusscykeln,4 med provprov

grönfárgatbränsle.

EtanolLS-buiadien MetanolElen Propen
grön färg:Utan

9,022,0 9,021,0 7,4
15,814,8 5,621,0 1,7
17,810,8 5218,9 5,1

6,2 27,92,9 13,119A
17,64,3 15,2 6,5Medelvärde: 20.I
7,81,72,5 4,8Stondcrdowlkelse: 1,1

grön färg:Med
17,74,719,5 2,9 27,7
37,710A 5,721,1 4,8
30,4172 7,518,8 2,6

6,0 28,69,8 3,4 18AMedelvärde: 1
10,11,2 12 8,7 1AStandordcnwlkelsez

Manon-oemedan-Ghopen-OHonan-GEnn-o EfonG

mgkm vid enligt1,3-butadieniFigur Eten, och provpropen
4 respektiveoch standardavvikelsebusscykeln,medelvärde av

tre prov.



vid enligt busscykeln,Metanol och etanol i mgkmFigur prov
respektive medmedelvärdeoch standardavvikelse fyra tre provav

ofárgadrespektivegrönfargadMKl-diesel.

Polycykliska Aromatiska Föreningar översiktlig kemisk3.6 och
karaktärisering.

Elfver Henricson S., ChristensenA. och WesterholmR.L.,
Universitet, 10691 StockholmInstitutionen FörAnalytisk Kemi, Sockholrns

finns beskrivetProvtagningoch analys panikulära och semivolatilaemissionsproverav
översiktligreferens2 Westerholrn al., 1991. För erhållai detalj i et att en mer

fraktioneratsi fem fraktioner, iemissionskaraktäriseringhar emissionsprovema
-masspektrometripolaritetsordning, vilka har analyseratsmed gaskromatograñ Dessa

biologiska beskrivs sektionerna3.7 ochfraktioner har analyseratsmed vilket iäven test
3.8. möjligöra omfattandekemiska och biologiska karaktäriserirtgharFör dennaatt

sammanslagits, fyra emissionsproverfyra konsekutiva emissionsprover dvs utan
fyra färgämnentillsatta. Dessasammanslagnafärgämnenoch emissionsprovermed

har sedananalyseratsi enlighet med denmetodik har utvecklats ochprover som
forskningsprojektetinom det StatensNaturvårdsverkfinansieradeutarbetats av

Téitortsprojektet.

aromatiska PAH i den[tabell 9 ñnns emissionsdataför polycykliska kolväten
figur 9 PAHoch densemivolatila emissionsprovema.I presenterassumma

PAH,definieras kvantiteradeemissionendär PAH emissionen somsummanavsumma

11



dieselbränsletabell SummaPAH emissionsdatafrån nriljöklass MKll utan
medelvärdefärgämnereferens Grägg, 1994 Partikelbundna PAH, 405. är: summa

för semivolatila PAH, medelvärde35 ugkm,ugkm, intervall 30-50 ugkm och summa
intervall 20-50 ugkm. emissionsfaktorerhärrör från bussmotorDessa en som ger en

från har inågotlägreemissionjämfört medemissionen lastbilsmotom använtssom
påTidigare erfarenheter visat variationen sammanslagnadennaundersökning. har att

inte det någonprover +- 10 % och med detta grund kan säga ärär attsom manca.
ofárgad avseendepå totalaskillnad mellan färgadoch dieselmed PAHstörre

semivolatila figuremissioner, partikel och PAH,summanav

färgatPAH cmissionsfaktorerhärrörandefrån ofárgat och dieselbränsle,Tabell
ligkm

FÄRGADOFÄRGAD
7001002 6801010 6901011941124 6701009
58:35 _____ 31-1-7115-43174371&quot;&quot;;ovEGr,FneF &quot;&quot;&quot;&quot;&quot;4- 57168-7165

420-421 420-421
totaltpartikal Totalt parcikal aanl-aami-

volatil volatil
ugkm ugkm ugkmugkm ugkm ugkm

209, 26, 12 3217 1 1PHENANTHRENE‘.
1,8 ,3 3,1 1,5 3 4,5ANTI-IRACENE
2,6 0.1 2,6 2,1 0,4 2,52-METHYLANTHRACENE

Z-METHYLPHENANTHRENE 0, 3 o, 0, 0, 3 0, 2 0, 51 4
2, 5 0 2, 5 9 0, 6 2, 5l-METHYLPHENANTHRENE 1 1,.13 0 13 13 0 13FLUORANTHENE 1 1. . 5a6 32 48 6 42PYRENE 1 1

0,30,5 0.1 0,5 0,3 0.1RETHENE
Z-METHYLPYRENE 0, 0, o, 0, 44 ND 4 4 ND

30, 3 0, 3 0, 3 0,1-METHYLPYRENE ND ND
1,4EENZOghiE‘LUORANTHE‘.NE 1,2 0.1 1,2 1,4 0.1
0,60,4 0.1 0,4 0,6 0.1CYCLOPENTAcdPYRENE

0,2 0,2 0,3BENZOaANT-IRACENE 0,3 NDND
CHRYSENETRIPHENYLENE 0, 0 0, 0, a 0 0, 87 1 7 1. .0, 2 o, 2bak FLUORANTHENE ND NDBENZO ND ND

0 0,1 0,10.1 NDBENZOePYRENE ND
ND ND NDBENZOa ND ND NDPYRENE

ND ND ND NDPERYLENE ND ND
INDENO1,2,3- NDND ND ND ND ND
cd FLUORANTHENE

2, 3-cdINDENO1, PYRENE ND ND ND ND NDND
NDDIBENZO h ANTHRACENE ND ND ND ND NDa,

ghi ND ND ND NDBENZO PERYLENE ND ND
ND ND NDCORONENE ND ND ND

56,9 42,5 99,4 51,2 66,2 117,4SUNPM-I

l2
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Figur SummaPAH emissionsfaktorer,partikulär- och semivolatil fassamt
total PAH härrörandefrån ofårgat färgatoch dieselbränsle.

Vidare emissionenhar l-nitropyren kvantiñerats. Emissionen l-nitropyren iärav av
partikuläraden fasenmindre 0.02 ugkm iän och densemivolatila fasenmindre 0.01än

ugkm vilket giltigt för bådefärgadär och ofårgaddieselbränsle.Alltså ingenmätbar
skillnad mellan färgadoch ofargaddieselbränslehar detekterasmed avseendepå 1-
nitropyren emissionen.Motsvarandeemissionsdatareferens Grägg, 1994 från
MKl för bådedenpartikuläraär och den semivolatila fasenmindre 0.1 ugkm.än

femDe fraktionema från bådedet partikulära och det semivolatila extraherbara
materialet har analyseratmed gaskromatografi-masspektrometri.I figur 10och figur
ll kromatogrammenfrån de tio erhållnafraktionema från respektivepresenteras
ofárgad och färgaddiesel. Det framkommer tydligt har godatt man en
överenstämmelsemellan de bådafallen vilket tyder på ernissionsprovema iäratt stort

jämförbara.sätt Det bör emissionsproverpoängteras från motorfordon alltid äratt
mycket komplexa, varför fullständig kemisk karaktäriseringinte praktiskt möjligären

utföra. Uppskattningsvisbeståremissionsproverfrån motorfordonatt av
storleksordningen10000individuella kemiska föreningar i varierandemängder.Iden
vetenskapligalitteraturen finns det beskrivet 450 föreningar har detekteratsica som
emissionsproverfrån dieselfordon referens Westerholm, 1987. Av 450dessatunga
föreningar har 300 identifierats med säkerhet.ca.

För erhålla den färgenpå dieselbränslet,gröna tillsätter gul och blåatt man en en
färgkomponent i dieselbränslet.Den gula fárkomponentenbestår endast kemiskav en
förening emedandenblåa fárgkomponentenbestår blandning 6 styckenav en av
isomerer. Inblandningshaltenför dengula fárgkomponenten 5 mgl dieselbränsle.ärca.
Motsvarandeinblandning för denblå fdrgkomponetb1andningen också 5 mgl.är ca.
Detta betyder enskilda blåa färgkomponenteri dieselbränslet i storleksordningenäratt

faktor 6 lägre, vilket koncentrationpå mindre 0.9 mgl för enskildaänmotsvararen en



för analysoptimeratsså analysmetodenharGenomdetta faktum,fárgkomponenter.blå
erhållits.känslighetbättrepå så haroch sättgula färgkomponentenendastden enav

denoch ikvantifrerats i denfárgämnethardet gulaEmissionenav
standard,fraktionfrånhärrörandekromatogramfigur 12semivolatila fasen. I treses

utläsaskanfasen.Vadsernivolatilafrån denfraktionpartikulära ochfrån den avsom
på 4baserat0.2 vilket ärmindre änemissionen gult färgämneärdetta är ugatt av

0.01 % kanmindremassbalansberäkrüngar, änutifrånvisarbrusnivån.Detta attgånger
Westerholm,ochHenricsondieselbränsletiåterstå fárgämnetdet gulamöjligen av
Henricsonochreferensdetalj referensi ibeskrivenAnalysmetodikenfinns1994.

1994.Westerholm,

Slutsatser:
färgadmellanskillnadnågondetekterat störreharkemiska analysenFrånden man

emissioner.på PAHavseendeofárgaddieselmedoch

meddieselbränslehar detekteratsofargatfärgat ochskillnad mellanmätbarIngen
emissionen.på l-nitropyrenavseende

semivolatilapartikulära ochmellanöverenstämmelserelativt godMan har en
pådiesel. Detta tyderofalrgadfärgadochföreningar frånextraherbara att

jämförbara.iemissionsprovema sättär stort

möjligen0.01 % kanvisa mindre änmassbalaiwberäkningar,kanUtifrån attman
dieselbränsle.från färgathärrörandegula fargämnetåterstå detav

14
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Biologiska3.7 test

Mutagenicitet, Ames test

EklundRarmugU.och Y.
Stockholmstoxikologi, Wallenberglaboratoriet,för genetiskoch cellulärInstitutionen

10691 Stockholmuniversitet,

enligt andArnes, 1983,referens li princip MaronMutagentestemagenomfördes
Alladetalj Westerholrn al., 1991,referens 2.modifieringar beskrivs i imedde etsom
ocholika långakörsträckori koncentrationermotsvarandetestades olika tretreprover

semivolatilkoncentration.Bådepartikelfas ochför varje sådanpunkt finns replikattre
uppdelat i fem fraktioner I-Vfas totalt extrakt, råextrakttestades samt ettsomsom

bådaråextraktentestadesi koncentrationerrekombinat de fem fraktionema. Deav
koncentrationer för1.3,2.6 5.1 körsträcka. Motsvarandemotsvarande och m

9.0 182.0, 8.0 och för de fem fraktionema 4.5, ochrekombinaten 4.0 och m.var m
S9,TA98 S9 TA98NRstammarnaTAIOOAlla testadesmed Salmonella- samtprov

de effekterna för varjeS9. samrnanfattningstabellenTabell 10I mutagena provges-
förmed linjär regressionsanalyskörsträckauträknatantaletrevenanter metersom per

lösningsmedletdennegativakontrollen enbartde provkoncentrationemasamttre
för erhålla det givna resultatetDMSO. Signifikansnivåema sannolikhetenP attanger

0.001 0.01; * 0.001. Anges ingenslumpskäl: 0.05; P PPav rena
Ävensignifikansnivå i tabellen effekten statistisktsäkerställd. blankproverär

filter- pufextrakttestades,dvs utanresp. avgaser.

10och figurerna 13 14.Resultatenfrån redovisasi tabell ochmutagentestema
på TA98 S9 i övrigt erhöllsBlankproven signifikant effekt i fall pufprovett +gav en

inga effekter det från det färgadeochmed dessa.Vad gällermutagena avgasproven
likartade effekter och mutagenicitetsprofil.ofärgadeMKl bränslet de mycketgav

från också visat iEffekterna totalextrakten storlek MKl-avgaservar av samma som
Generellt alla fraktion I partikelextraktentidigare mutagentester. utomgav prover av

erhöllssignifikant effekter i någonSalmonellastam, de högstaeffekternamutagena men
och ämföresdenpartikelbundnadelenmed densemivolatila delenmed fraktion III IV. J

emmisionen partikelfasen effekter med bådefärgadoch ofärgad MKl.högregerav
ofärgade följandejämförelsen ernissonenmellan det färgade bränsletbörFör av resp.

två sammanslagningsprovfrånförhållandenhållas i minnet. De utgöresproven av resp.
svårt vilken spridning enskilda skulle ha inombränsleoch det är avgöraatt resp.prover

fraktionerbränsle.Vid all fraktionering rekombinat alla och igöresävenett av
råprov rekombinat inte förlorat toxiskaidealfallet skall och överensstämmaom man

eller vid upparbetningen.Förekommervarken toxiska.komponentermutagena
antagonistiskaeller synergistiska enskildakomponenterbör deävensummanav
fraktionemasmutagenicitet rekombinatets råprovetseffekter.med ochöverensstämma

figurema framgår rekombinatet råprovet partikelfraktionenAv tabellenoch ochatt av
för TA98+S9, förofärgat bränslei fall de övrigastämmeröverens ett

kombinationernafrån rekombinatet effekten råprovet.bränsle halvasamma ger c:a av
För det färgadebränslet det partikulära rekombinatet för alla kombinationer utomger

TA98-S9 ungefär effekt råproveLFördensemivolatila delenen samma som var
variationen mellan de olika stamkombinationema.Detta indikerarstörre att
upparbetningen för två vilketinte fungerat likartat de bränsletypema gör att

18



jämförelsen mellan dempå fraktionsnivå osäker.Iär uppvisaremellertid destort sett
bäggebränsletypema likartad mutationsprofrl tabell 10och ñg. 13. Begränsasen
jämförelsen till råproventabell 10och fig. 13 och partikelfasen foratt teststamses
TAIOO-S9 det ofárgadebränslet någothögre effekt,, dock statistiskgav en
signifikant. TAl00+S9 och TA98 emellertid någothögre på det färgadegav respons
bränsleprovet.De två sammanslagningsprovär och uppvisademycketavgasproven

linjäranära dosresponskurvormed Salmonellastammama,vilket gav
korrelationskoefñcienter mellan 0,89 0,99 och 0,66 0,98 för departikulära- -respektive semivolatila råproven.Detta betyder i bra dosintervallatt testats ettproven
och relativt småskillnaderkan bli statistisktsignifikanta.att

Slutsatser:De två från färgad respektiveofärgaddieselolja mycketavgasproven gav
likartade effekter ochuppvisadelikartad genotoxicitetsprofil i ArnesSalmonellatest.
En viss tendenstill någothögreeffekter partikelfasenför färgadedet kundeprovetav
dock spåras.
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TCID-receptorbindningstest

Även dessastudier genomfördespå tidigare beskrivits SNVsätt Rapport,samma som
3968. Resultatenvisar någongenomgåendeskillnad mellan det ofárgadebränslets
partikelemission och det färgadebränsletspanikelfas. För densemivolatila delenav
emissionenindikerar resultaten någothögreeffekt i det färgade vilketen provet,
återspeglasi båderåprovetoch i rekombinatet.Dennaskillnad kan dock inte förklaras

komponenter i PAH-fraktionen fraktion EmellertidH. tyder resultatenpåävenav en
förlust material vid upparbemingen,vilket jämförelserpå fraktions-gör ochav
rekombinatsnivåosäkra.Den mängd två fenantrenstörre PAH, och denav pyren, som
kemiska analysenvisar. kan inte förklaraheller skillnadeneftersomdessakomponenter
inte uppvisar någonTCDD-receptoraffirtitet.

Tabell Resultatl TCDD-receptorbindningstest,råprov, fraktioner ochav
rekombinat.NQ betydernon-quantiñable, kvantiñerban.

Oförgai Grönförgar
Partiklar Semivolafil Partiklar Semivolatil

IC50, IC50,mmml IC50,mmml mmml IC50,mmml
Röprov 77 331 89 173

FraktionI NQ NQ NQ NQ
Fraktion 1404 1691 613 1564
Froktion 1081 465 636 411
FroktionIV 536 NQ 450 NQ
FrokfionV 1315 NQ 1760 NQ

Rekombinot 127 1378 576 346

350 ,, ,,, T, n. . ,1

300 , ,

250

200 --X--j-ww--A
|C50.mmml

1a].77—77T—r—. .. ,,T .——.77,

ILX--w ——~ ——i — — —

l0 :
Partiklar Sernlvolafll Partiklar SemlvolafilOférgaf Ofargaf Fargo Fargo

Figur 15. Resultaten TCDD-receptorbindningstesten ICSO-värdei mlmm,av som
Större ICSO-värde mindre affinitet.
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Även fraktions- ochpåresultatenTCDD-receptoraffinitetstest:Slutsatser, om
receptorbindandekomponenterprofilentycksrekombinatsnivå osäkraär varaav

affinitetnågothögreofárgade.Enbådedet färgade och detfordensamma provet
semivolatilafas.spårasi det färgadeemellertidkunde provets
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Inledning

Två färgämnen,SudanBlau 673-100%, S.B.69 och SudanMarker 455-l00%, S.Y. 124,
användesför grönfárgning vissaoljeprodukter. Vid introduktionen dessafärgäm-av av

hade mycket begränsadbedömningsunderlagför färgämnenashälso-och miljö-nen man
egenskaper.

Inom utredningenhar IVL fått i uppdrag Finansdepartementet utredafargämnenasattav
miljöfarlighetegenskaper.

Miljöfarlighetsbedömning kemiska baserarsigämnen grundläggandeegenska-av tre
nämligen toxicitet vattenlevandeakvatiska organismer,biokemisk nedbrytbar-per, mot

het eller persistensoch bioackumulerbarhetenligt följande schema:

Kllulfløond-—----—-JAMyckettoxisk mwgfuu‘umOtil1-
rsckliga NEJdata

Olill- 1 2 3räckliga -l+2[ckdata u T sktt old 7 Bio-e m flaullioorul1+2+3.E°Hdn°d bioned- ackumu- -‘—-—- miljöfarlig1.3 nonbrytbar --—--lerbar 2.3

NEJ xauumm ndL““ -ommmuu-1°:

Mycket toxiskt betyderakuttoxicitet enderafisk, kräftdjur eller grönalger lärmot som
mgl. Toxiskt akuttoxicitetsvärden mellan l och 10mgI. Icke lätt bioned-angesav
brytbart definieras BOD5COD 0,5 eller 60 70% avseendeBODIThOD undersom -28 dygn. Bioackumulerbarhetskriteriet 100 ackumuleringfrånär till fisk Biovattenggr
Sloncentrationfactor eller fettlöslighet uttryckt Fördelningskoefñcientenmellanen som
n-oktanol och log P0,,3.vatten,

Förutom dataavseendebioackumulerbarhetsegenskaperfannsinte andradata för be-
dömning miljöfarlighet tillgängliga utredningenstartade april 1994.när iav

Föreliggande innehåller framtagnamiljöfarlighetsdataför dieselfärgämnena.rapport



2. undersökningsmetodikUndersökta färgämnen och

föreligger lösningsmedel. dennaFärgämnena i vanliga fall i lösningarmedorganiskt För
undersökningframställdes SudanBlauspeciellt BASF lösningsmedelsfriafärgämnen,av
673-l00%, Solvent 455-100%, SolventYellow 124.Blue 69 och SudanMarker
Färgärnnena framställda94-07-11 riktas tackoch sändestill IVL i Stockholm.Härvar
till Dr. Oberlinnervid BASF i Ludwigshafen.

följandeFärgämnenahar kemisk struktur:

H2CH2OCRC H3

RcH2iHcH23CH3
RC HzlaocH2HC abc Ha

SudanBlau 673 kallat Solvent 79Blueäven

CHZCH3
CHZCHZOCIIHOCHQCHCIJH3

CH3 CH3

SudanMarker 455 eller SolventYellow 124

svårlösligaFärgämnena i Gängseundersökningsmetoder toxicitetär vat-vatten. motav
tenlevande avseddaorganismerenligt OECD eller ISOEN för kemiska oftastämnenär
för vattenlösliga Svårlöslighet olösligti innebäroftast inte heltämnen. ämnetärvatten att
i ochdetta fallet för också.färgämnena det gäller testning toxicitetär Närvatten avav
dylika utföravattenlevandeorganismer det därför realistisktämnen ärmot att tes-mest

mättadevattenlösningar eftersom formen färgäm-färgämnena, det äri denterna av
nåkan vattenmiljön.nena

De mättadevattenlösningama färgämnenaframställdes följande sätt:av

Stamlösningarbereddes 401,0 varderasubstanslöstesi mlatt acetongenom g av~
p.a..

Acetonlösningamatillsattestill 20 liters glasflaskoroch fästessedan väggarnaupp
och rullindunstadesdärefter därefterunder till torrhet.Flaskornafylldes medvärmesvag



20 liter standardiseratspädvatten användstill ñsktestema. 2x20Lösningama litersom
färgämneförvaradesvid 20°Cunderomrörning i 3 dygn för vattenfasema.mättaper att

Innan toxicitetstestemastartadefiltreradeseventuellt icke löst substansytfrlm bort med
pappersñlter.

Innehållet i de mättadevattenlösningamabestämdesmedhjälp HPLC High Perfor-av
Liquid Chromatography följande sätt:mance

Kolonn: SupelcosilLC- l 250 4,6 5 partikelstorlekmm;x pm
fas:Mobil Metanol

Flöde: 1m1 min
Detektion: 254 för blåaUV den färgenoch VIS 405 för den färgen.gulanm nm

Standardkurvaför respektivefärger medföljande koncentrationeranalyserades:100 10,
0,5, och 0,1 mg1; Kurvan linjär områdeti hela med l.O000 blåa färg-för detvar r

och0,9992 förämnet det gula fargämnet.

Vattenprover, mll extraheradesmedhexan-tertiärbutyl metyleter7:3, 2 ml, in-lx
dunstadestill torrhet N2, löstesi 100 metanoloch l-IPLC.analyseradesdirekt

Per-ÅkeAlla analyserutfördes Hynning vid IVL.av

2.1 Undersökning toxicitetakut sebrañsk, Brachydanio reriømotav

Den akutatoxiciteten sebrafiskarBrachydanio reria undersöktesi enlighetmot vuxna
med SvenskstandardSS028162. inleddesFörsöken med statiskt förförsök iett vatten-
lösningar medde bådasubstansemaenligt tidigaremättats beskrivning, för be-som att

testkoncentrationeri huvudförsöket.stämma

Exponeringen försöksñskama 10 sebrafiskar koncentration skeddeistav vuxna per- -
glasakvarierinnehållande5,0 liter testlösningvardera.Testlösningamaförnyadesdagli-

samtligalevandefiskar överfördestill nybereddalösningar,vilka bereddesattgengenom
spädning de mättadelösningarna detmed standardenföreskrivna spädvatt-genom av av

Testlösningamaanalyseradesför färgämnenvid Försökets och efter 24net. närstart
byttes.vattnet

En luftström tillfördes testlösningamavia glaskapillärerför erhålla konstantsvag att en
hög halt löst i lösningarna.pH syrehaltemaoch kontrollerades underregelbundetsyre
försökensgång.Antalet dödaalternativt påverkadefiskar registreradesvid flertal till-ett
fällen underförsökensgång.

frånData försökenbehandladesmedprobitanalysenligt Litchfield ochWilcoxon vilket
DC värdenmedianletalkoncentmtioner i dettafall EC värdenför andraickeävenger



effekter balansrubbningar efter olika exponeringstider. validitets-letala För att testemas
kaliumbikromatkrav skall uppfyllas krävs LC5024 timmar för referenssubstansenatt

10%.400-200 monaliteten i kontrollen överstigerligger inom intervallet mg1 samtatt
Försöksbetingelservid akut toxicitetstest fiskmot

O2 pH temp.
°Cmättnad%

85-92 6,90-7,25 24,03-1,0Gult

Blått 7,05-7,38 24,011,091-95

ochToxicitetsvärdena i mgl baserat analyser före nominelltestvattnenanges av
efter 24 h medelhalt.

Toxicitetstestemamed fisk utfördes Viktor vidTomas IVL.av

Ceriødaphnia2.2 Akut toxicitetstest dubiamot

CeriødaphniadubiaAkuttoxicitet utfördesenl. Metodmanual för akuttoxicitetstestmot
dubia Naturvårdsverket,med kräftdjuret Ceriødaphnia 4035. SpädvattenRapport

SS028182 magna.bereddesenl Bestämning rörlighetshämninghosDaphniaav

åldrat 25°C;Testdjuren odlasi akvarievatten 8,0 med djur-täthetvid omsättningpH en
25 liter ljusregirn 16hljus och 8hadultadjur odlingsmedium och vid mör-av per en av

Ankistradesmus Sele-ker. De utfodrasmed suspensioner grönalgema falcatus ochav
Naturvårdsverketsbereddaenligt 4035,Bilaga C. Somcapricamutum Rapportnastrum

algmedium medanvändsmodifierad G11 Can J Microbiol 4:225- 236. Utfodring sker
0,75 ml varderaalgsuspensionen6 dagarvecka före testav

Testdjurenskondition testades referenssubstansenkaliumdilqomat, K2Cr2O7,varvidmot
känslighetenfastställdes dubiatill 1,2 1,0 1,3 mgll. Föreskrivenkänslighet hos C.-
för dennasubstans 0,9 2,0 mgll.är -
Testförhållanden: Varje koncentration omfattar 20 djur, fördelade 4 replikat. Test-
kärlen 25 ml glasbägare,fyllda med 15ml testlösning.Ljusregim ochutgörs tempe-av

desamma vid odling. Djuren vid 24 h gamla. Ingen utfodringärratur teststartsom var
skeddeunder test.

Avläsningsparameter:Antal orörliga djur 24 48 timmar efternoteras teststart.resp.
ECso-värdenför dessatider beräknasmed probitanalysoch i vol-% inblandadanges
testlösning.Högstatestkoncentrationen vardera har beträffandeanalyseratsämnetav
koncentration ioch resultatet analysvärdetföre nominellt värdeäven test samtanges
efter uppmätt värde.test
Toxicitetstestema Ceriodaphnia dubiamed utfördes Marianne Malmberg vid IVL.av



2.3 Tillviixthamningstest med Selenastrumgrönalgen capricornutum
Testbeskrivning tillsammans med resultatenuttryckta i vol—% i bilagaanges
Algtestemautfördes Thalassa iAB Uppsala.av

2.4 Bestämning biokemisk nedbrytbarhetav

Den biokemiskanedbrytbarhetenundersöktesenligt principerna i ISODIS 10634:
Water Quality Guidancefor the preparationand of poorly solubleorganictreatment-
compoundsfor the subsequentevaluationof their biodegradability an aqueous
medium OECD 301metod Manometrie RespirometryTest.samt

Respektivefärgämneapplicerades inert bärare 500 invägdesiatten genom mg prov
rundkolv och löstesi 10ml dictyleter. 10 bentonit tillsattes.Efter omblandningen g av-

Ävendrevs med hjälp rotationsindunstare. nollprov medenbartdietyleteretern ettav en
och bentonit preparerades.

COD-Cr bestämdesenligt SS28l42~2 delprover 50 mg de bärarpreparatio-treav
nerna.

Bestämning BOD28gjordes i Voith SapromatAP-12. respektivelav en g av prepara-
tion, 166ml buffrad näringslösning frånoch sedimenterataktivslam kommunaltymp
reningsverk,30 TSl inkuberadesi 20°C i 28 dygn. Syreförbrukningenregistreradesmg
kontinuerligt. Nollprov dvs enbartnäringslösningoch referensmed lätt-samtymp en
nedbrytbart natriumacetat också.analyseradesämne Nollprovets syreförbrukninghar
subtraheratsfrån de övriga provens.

COD-Cr bestämdes provsuspensionemaefter inkubationenmed metodsamma som
efter förlängd uppslutningstid,5h istället för 2h. Resultatet O2samtovan angessom g

ursprungligt Värden inom 5h uppslumingstid.per g parentesprov. avser
Nedbrytbarhetsundersökningarnautfördes Lennart Kaj vid IVL.av

2.5 Undersökning bioackumulerbarhetav

Undersökningenutfördesenligt OECD Metod 117: Partition Coefficient n-octanol-
water. High PerformanceLiquid ChromatographyHPLC Method. 1989.mars

Färgämnenalöstesi metanoloch undersöktestillsammansmed antal referenssubstan-ett
medkändalog påPOW HPLC följandeunder betingelser:ser

Kolonn: SupelcosilLC-l8; 250 4,6 5 partikelstorlektimx mm;
Mobil fas: Fosfatbuffert 0,05 mol1, pH 3,0—metano12:8
Flöde: l mlmin

Per-ÅkeUndersökningenutfördes civ. ing. Hynning vid IVL.av



Resultat och kommentarer

3.1 Akut toxicitet sebrafiskmot

Koncentrationen färgämne följande i testlösningama:av resp var

BlåttGult

Före 0 timmar 0,625 3,746test,
Efter 24 h 1,6680,041

frånResultaten akut toxicitetstestema tabell LCSO EC värdenredovisasi 1som resp
koncentrationer subletalaeffekter i detta fall balansrubbningar med 95% kon-somger
ñdensintervall efter effektolika Vidare värdenför 10% 0%exponeringstider. respanges
efter 96 medel-timmarsexponering. bådeför nominell koncentrationVärden samtanges
koncentrationen ovanståendeunder försöken analysvärden.baserade

Tabelll Akut Brachydaniotoxicitet färgämnen rerio.motav
LC50 EC50 mglalt värdenutrycktai efterexponering
24 72 96timmar 48 timmar timmartimmar

Gult
LC50 0.74-0,48nominellkonc 0,75 0,75 0,690,85-0,57 0,59
LC, 0,34
LCO 0,29
LC50 0,40-0,25medelkonc 0,40 0,40 0,37O,4l-0,30 0,32
LC10 0,18
LC., 0,16

Referenstest
K2Cr2O7mg1 280

Monaliteti kontroll O

Blått
EC50 3,97-3,19nominellkonc 3,75 3,75 3,603,97-3,19 3,60
ECM, 3,00
ECO 2,43
EC, 2.95-2,31medelkonc 2,70 2,70 2,602,95-2,31 2,60
EC, 2.17
ECO 1,75

framgårSom tabellenkunde förakut toxiska effekter registreras det gula färgämnetav
[C50och 96 timmar beräknat koncentrationemaunder försöketbestämdestillmedel

0,32 mgl.

Ingentoxisk påverkaneller kunderegistreras koncentrationerlägre 0,16 mgl.i änannan



Alla fiskar färgadesdock igula alla undersöktakoncentrationerspecielltsvagt syntes
överlevandefärgningen fenfästeni bukregionen. fiskar överfördestill spädvat-samt rent

efter försöketsslut och färgenförsvannefter 2 dygn.ten ca

blåaFör det färgämnetregistreradesinga akut toxiska effekter, dock drabbadesflertalet
kraftigafiskar balansmbbningarvilket resulteradei helt förlorad orienteringsochav

simförmågaalternativt kraftig försämring. EC tabellengrundarDe värden ien somanges
sig observationer visuellt avvikandesimförmågajämfört medkontrollgruppen.av
Även färgadedetta fiskarna i framförallt bukregioneni alla undersöktakoncentra-ämne

Efter överföring tilltioner. spädvattenförsvann färgenefter 3 dygn.rent ca

3.2 Akut toxicitet Ceriodaphnia dubiamot

vattenlösningarMättade saltadestill koncentration spädvattenenligt stan-samma som
dardenför färdiga lösningarnafor-Daphnia se under undersökningsteknik. Demagna
varadesi före Vid följande värden:uppmättesrumstemperatur test. teststart

02% mSm mglMättadepmvlösningar pH mätmad konduktivitet koncentration
Blåttfärgämne 95 63,8 3,2837,6
Gult 0,287färgämne 7.6 95 64,5
Spädvatten SS028182 7,8 96 63,8enl

framgårTestprotokollen sammanställningarnanedan:av

Blåttfärgämne. 19940920teststart
0Koncvol-% 7,5 13,5 24 42 75 100

Antaldjur 20 20 20 20 20 20 20
24h 0 2Antalorörliga 8 12 12 12 20

Antalorörliga48h 2 20 20 206 15 17
7,8pH 7,6teststart

pHtestslut 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
02 % 96 95teststart
O2% 92 91 91 91 91testslut 91 91

Gultfärgämne, 19940920teststart
Koncvol-% 0 0,75 1,35 2,4 4,2 13,57,5
Antaldjur 20 20 20 20 20 20 20

24h 0Antalorörliga 3 3 10 125 4
Antalorörliga48 10h 1 15 14 18 16 19
pH 7,8 7,6teststart
pHtestslut 8,0 8,0 8,08,0 8,0 8,0 8,0
02 96% 95teststart
02% 91testslut 91 91 91 91 91 91

Med hjälp probitanalysberäknadesföljande för färgämnena:toxiciteterav
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EC502411 EC5o48h
mglProvämne mgl mgl vol-% nominelltmglvol-% nominellt uppmättuppmätt

Blått 0,1639 1,3 0,56 11 0,36tärgâmne

0,003 0,002Gullfargamne 17 0,049 0,024 1,1

framgår blåa falrgämnet 0,003 mglresultaten EC5048 h 0,16 mg1 för det ochAv att var
för det gula färgämnen.Toxicitetsförhållandena för ñsktoxicitet, dvs det gulaär som

blåafárgämnet betydligt toxiskt färgämnet.detänvar mer

3.3 Iillväxthämrüng Selenastrum capricømutumgrönalgenav

Analys för alger framgår följande sammanställningar:testvattnenav av

Blått Gultfärgämne färgämne
mgl KonoentrationmglProv Konoentration

0,099100 1,726Thalassa %
0,061Thalassa90 1,588% alger-
0,04990 1,381Thalassa % alger+

1,182 0,025Thalassa56% alger-
1,025 0,025Thalassa56% alger+

10 0,233 0,015Thalassa % alger-
10 0,150 0,012Thalassa % alger+

bådefrån i nedanståendetabellResultaten med grönalgenSelenastrumredovisastesterna
effekter nominell koncentralioneranalyseradbaserade koncentrationrespektivesom

vid försöketsslut.
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Tabell
parameter nominellkoncmg1 analyseradkoncmgl

Cum EC50 0,56 0,31
ECM 0,56 0,31
EC, 0,48 0,042
LOEC 0,37 0,032
NOEC 0,17 0,015

Pmbit beräknad grund otillräckligpartielleffektav
Blått EC50 3,4 l,38

EC20 1,94 0,79
Ecw 1,35 0,55
LOEC 1,23 0,50
NOEC 0,94 0,38

Log-probit EC10 1,411,70—0,91 0,410,50-0,26

Ingen färgämnenauppvisarakut toxicitet uttryckt ECSO-värdenav vid maximalsom test-
koncentration.Mindre påverkan algtillväxten, dvs 20% minskning tillväxten i för-av av
hållandetill kontrollalger kundedock vid låga fárgkoncentrationer.uppmätas

3.4 Biokemisk nedbrytbarhet

Sammanställning resultatenframgår tabellennedan:av av

Prov ThOD COD-Crf ink BOD28 CODCr inke022 023 02g 02gg g s g
SBBlåa 2,46 2,06 0,1 2,162,20

SYgult 2,0 2,01 0,1 1,11l,l7
Kontroll 0 0,1 0,1 0,l

Ingen färgämnena detuppvisadebiokemisk syreförbrukning.COD-värdetav för blåa
fárgämnetefter inkubation ligger nivå före nedbrytningen.Det gula färg-samma som
ämnetuppvisar halvering COD-värdetefter inkubering. Någonförklaringen dennaav av
halvering kan inte då ingen biokemisk syreförbmkrtin förekom underges testperioden.g
Inte denförlängdaanalystidenför COD, 5 h i stället förens 2 h under förhållan-normala
den väsentligthögre värden.Det gula färgämnetgav azoföreningär det haren som
framgått strukturfonneln tidigare. Dylika brytsämnen inteav nedunderaerobaförhål-
landen skulle motivera minskningeni COD. Värdet kan återspeglasom någonkraftigev.
bindning till det inerta bärarenså färgämnet inte tillgängligtär för kemiskatt oxidation.



12

lättnedbryt-biokemisktfárgämnenaundersökta äringen dekan konstateraMan att av
bara.

Bioackumulerbarhet3.5

logoktanol ochmellanfdrdelningskoefficienten vatten,undersökningResultaten avav
sammanställning:nästföljandeframgårPow, av

logkkRetentionstidlogSubstans
2,78tiourea --- -0,630.233,431,9bensoesyra

-0,350,454,022,73-kl0rbens0esyra
-0,050,895.253,2bensofenon
0,181,56,953,6naftalen
0,362,299,154,0bifenyl
0,533,3912,214,5fenamren
0,705,0116,714,7fluoranten
0,553,5512,65SolventYellow- - 0,593,9313,71SolventBlue -

regressionsanalyslinjärvärdenBeräknade ger:genom

4,5PWlogBlueSolvent4,4log PWYellowSolvent

bioackumulerbara.potentielltBådafargämnenaär

Sammanfattning

undersökts.haroljeprodukterförtvå märkfargämnenMiljöegenskapemaav

alguttmgigimzföljandeandelvisarvattenlösligaFärgämnenas

SY 124Marker,SudanSB 69SudanBlau,
0,32 mgl2,6 mglAkuttoxicitet, ñsk

mgl0,002Ceriødaphnia 0,56 mglAkuttoxicitet,
my]0,3ll,38 mglTillväxthämning, grönalg

Färgämnenaär

potentielltFärgämnenaäruppvisarlog GW-värden störreänBådafárgämnena ärsom
.

miljöfarligabåda ämnen.fárgämnenaför miljöfarlighet betecknasEnligt kriterierna som
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TILLVÄXTHÄMNING GRÖNALGHOS ISO 8692.

BLÅProver: IVL -
IVL GUI.-

BLÅDatum provankomst: 94 09 05 GUL94 09 12resp.
Analysdatum:94 09 12 94 09 15-

INLEDNING
Prowattnens inverkan tillväxten hos encelliggrönalg har undersökts.Förändringari algensen
normalatillväxtmönster, detta framträdervid odling i definieratnäringsmediumvid tillsatssom ett av
olika koncentrationer har därvid registrerats. direktivDeprowatten, uppställdaforärsom
inhiberingstestmedalger i ISO 8692 Water quality Fresh algalgrowth inhibition withwater test- -
Selenastrumcapricomutum andScenedesmussubspicatus har följts.

METODIK
Det blå forvaradesi och mörker i dygnprovet 7 medandetrumstemperatur gula anländetillprovet
laboratorietmindre timme fore provberedning.än Provernaspäddesi geometrisken en
spädningsseriel%, 3,2%, 10%,32%, 56%, 75% och 90% meddestillerat ochvatten
algnäringsmediumISO-medium. TestlösningamaspH-värden ochjusteradestilluppmättes pH 8,2
+- Till de förbereddatestlösningama testalger Selenastrumsattes arten capricornutum,av som
under dygn tidigare odlats i ISO-mediumoch följaktligentre logaritmiskt växande.Antaletvar
algcellerregistreradessedanmedhjälp partikelräknareCoulter Multisizer, kapillärrör 50 umav
dagligenunder tillväxtkurvans logaritmiska fas.Begynnelsekoncentrationen algceller 0,9av var x
1071.Tillväxtkurvor registrerades cellantaletbestämdes funktion tiden.attgenom somen av
Fullständigtillväxtkurva har därvid inte erhållits, enbartcellemastillväxthastigheterharutan

överensstämmelseberäknats,i medISOs förslag. Bakgrundskorrigeringhar gjorts vid beräkningarna
i de fall det bedömtsrelevantprov alger behandlats övrigautan prover.sättsom samma som

Erhållnatillväxtvärden användsför bestämmaEC50 tillväxthämning,50%att E020 20%
tillväxthämning, EC10 10% tillväxthämning, LOEC lägsta effekt-konc. och NOEC ingen effekt-
konc. för respektive Två beräkningsmetoderhar logaritmisk kurvanpassninganvänts, iprov.
dosresponsdiagramoch probitanalys.LOEC-värdet i log. kurvanpassningberäknas denpunktsom
där regressionslinjenskärundre spridningsvärdetför kontrollens tillväxt uttryckt i Fig. lprocent
och 2.

sidal 5av
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DISKUSSIONOCHRESULTAT
fosfor 0,36tillsattkoncentrationenmediumdärnäringsriktföljdes relativtCelltillvaxten i varavett

VarieradeiNH4+, ochkontrollkolvarna 8,2-8,3imgl. Slut-pHkväve, i form 3,9ingl och varav av
de toleransersåledesinomlågpH-vardenSamtligaochforsokskolvarnamellan7,8 8,3. angesavsom

ivisasTillvaxtkurvorappendix.iåterfinnsi Tab. 3-4alla testdygnVärden cellantalunderISO.
eftersomefterdygnperioden 1-3beräknadesTillväxthastigheternaappendix.Fig i över ymp,3-4

somtillvaxthastigheternaberäknadeTabellperiod 2. Deexponentielltunder dennaalgenvaxer
dosrespons-ikoncentrationkontrollenstillväxt har sedan prowattenavsattsmot avprocentav

från vol-°o, 5610min.ca. 500 10centrifugerades lFig Efter avslutdiagram 1-2 proverx g,.
mlochcentrifugerades 10 supernatantenfrån fargämne,algernaVÖl-OOvol-% och 00 avnerresp

från outspäddadealgerkontrollkolvfrånsparades mlsparades. lO samtDessutom utanresp.
analystill forskickades IVLDessai mörker och rumstemperatur.förvaratssom avproverproverna

tärgamne.återståendekoncentrationeri lösningarna respav

låg toxicitetuppvisadeåterfinns Tabell gulai Detsammanställning resultaten provetEn av
vol-vol-%, EC10 36toxicitet högre EC20 52blådetvol-% medanEC10 76 provets zvar 22

utredd.påverkattillväxten intelösningsmedelomfattning ärvilken%. l resterav

tillvaxthastighet algenforoch NOEC-värdenLOEC-EC20-, EC10-,Tabell EC50—, av
kurvanpassninglogfit ilogaritmiskberäknadeSelcnaslrumcapricornutum, genom ifrån enskilda tillvaxterdemedvärdenprobitanalysdosresponsdiagramoch med provernas

förhållandetill kontrollen.

[VL-BLÅ lVL-GULProv

logfit

90EC50 90
EC 9051,320 76,436,0ECIO

58,4LOEC 32,8
27,2NOEC 25,1
1212n

grobit

EC]0 37,6 --konfint. 24,4.45,495%
12n

%jø Ä

UppsalaThalassa,Annette Pettersson,AB 94 09 16

sida2av 5
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APPENDIX

Tabell Tillväxthastigheten% kontroll hosgrönalgenSelenastrumav capricomutum vidIVL-BLÅexponeringför och IVL-CUL. Medelvärdenproverna range inom parentes, n3;kontroll, n6.

Prov BLÅIVL IVL-GUL-

o 1007,4 1007,4
1 1021,5 98 6,6

3,2 1040,5 1052,0
10 2,6102 98 5,0
32 7,193 98 5,6
56 79 11 93 7,7
75 9,268 91 5,6
90 4,165 88 5,1

sida3av 5
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BLÅ.Tabell IVL - Bakgrundskorrigeradevärden.Antal algceller 1000m1vid och dygn.respektivekoncentrationx
8,0.Prov-pH

slut-pHdygn

k0nc.% O 1 2 3

0 9 15 107 633 8,2
69516 104

15 120 722
16 845130
17 136 939
17 120 949

1 9 18 136 968 8,2
18 125 1031
18 130 961

93,2 17 125 985 8,2
15 847120
18 126 1050

10 9 8,116 117 886
17 114 928
16 94 799

16 88 594
16 87 546

56 9 13 67 326 7,9
14 62 367
15 57 258

75 9 14 45 240 7,8
14 39 168
12 39 187

90 9 14 17241 7,8
13 35 163
12 37 171

sida4 5av
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Tabell IVL GUL.-Antal algceller 1000ml vid respektivekoncentrationoch dygn.x Bakgmndskorrigeradevärden.Prov-pH 8,0.

dygn slut-pH
konc.% 0 1 2 3

0 9 15 107 633 8,2
16 104 695
15 120 722
16 130 845
17 136 939
17 120 949

1 9 16 127 664 8,2
15 121 800
15 127 699

3,2 9 14 125 902 8,3
15 120 883
14 125 892

10 9 15 113 791 8,1
17 110 724
15 102 684

32 9 13 100 576 8,1
13 94 555
13 109 697

56 9 14 87 511 8,1
12 101 543
14 92 475

75 9 14 89 465 8,1
14 93 457
14 101 571

90 9 14 102 481 8,1
14 92 464
14 91 390

sida5av 5



Fig. Dos-Responsdlagram
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Tillvaxtkurva.Fig. 3.
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Bakgrund

alternativa märksubstanserjämföra antalsammanställning gjord i syfteDenna är ettatt
lågbeskattaddieseloljaför märkningde märk- och färgämnen användsmed avsom nu

på publiceradesammanfattningbaseradi Sverige.Sammanställningen övergripandeär en
toxikolo-huvudsakligen avseendereview-artiklar sammanfattandearbeten,eller andra

giska effekter.

Quinizarin

Solvent 86Orange
1,4-dihydroxyantraquinone

81-64-1CAS nr

dieselolja. för analyserai märkning Metodenanvänds Storbritannienför attav
svår hanteraQuinizarin dockförekomsten quinizarin och pålitlig. ärär exakt attav

blandaihop sig därmed svården dammar och äroch den lätt klumpar attatt attgenom
ögonirriterande l.i oljan. finns quinizarin hud- ochresultat visar ärDessutom attsom

i litteraturen.negativa testfinns rapporteradeBåde 2 och positiva 3 resultatfrån Ames
laxativ i århundraden.innehållande antraquinonerharVäxter hydroxylerade använtssom

visats1,8-hydroxyantraquinon harstuderadeDen substanseni dettaavseendeärmest som
carci-adenom ochpåverka eventuellt orsakaoch även tumörertarmamas nervsystem

nom i colon och 4.cecum

2-Etylhexyl-quinizarin

analys användsliknan-Etylhexyl-quinizarin betydligt lättlöslig quinizarin.är än Förmer
för toxikologiskade metoder quinizarin. data belyser substansensInga egen-som som

integenomförts vid substansenharskaperhar påträffatsvid dendatasökning IMM.som
tidigare för märkning petroleumprodukter.använts av

Coumarin

l ,2-benzopyron
o-coumaric acid lacton
5,6-benzo-a-pyron

91-64-5CAS

Coumarin i petroleumprodukterfluorescerande används märkämneär ämneett som som
svårhanterligi Storbritannienoch analysmetodik och kanJapan.Den användsärsom nu

därför naturligt i vissa högreupphov till felaktiga resultat. Coumarin förekommerge



och kosme-parfymeridofttillsats bl.a.ochi vinsmaktillsatsanvändsochväxter som
ochoch SCEbas-parsubstitutionipunktmutationer Amesgivit testCoumarinhartika.

imutationerrecessiv-letalingasubstansenCHO-celler.kromosomaberrationer i gav
upprepadEftervivo-exponerademöss.i inheller mikrokämor expo-Drøsophila och inte

toxiskaspecifikainganoterades16 dagartidunder kortareochnering råttor mössav
påkliniskainganoterades symtom13 veckorbehandlingtids spe-Efter längreeffekter.

på lever-fynd teckenpatologiskabiokemiska ochvisadeorganskador. Däremotcifika
ochHbsänktsåsomhematologiskaeffekter parametrarnoteradesLikasåskada.

livstidsexpo-efternoteradeseffekter ävenantal trombocyter,ökathematokrit somsamt
frekvensökadpå råtta harcancerstudier noterat avdjurslag. lnering enmansammaav

hepato-i lungornacarcinomoch samtadenomstudier pånjurtubuli och iiadenom mus
nju-effekter pátoxiskairesulteraderåtta ävenLångtidsexponeringadenom.cellulära av

noteradesochråttor mössbådeoch hosnjursjukdomförvåningev spontanav enrarna
hypertroficentrolobulärförändringar,cytologiskafibros,leverskadori form nekros,av

levercellsfoci 5.eosinofilaoch

antikoagulantia kananvändswarfarin gecoumarin-derivatkäntär somDet att som
warfarin 6.exempelvisfosterskador,

Difenylamin

N,N-difenylamin

122-39-4CAS

Portugal.ochFrankrikeblipetroleumproduktermärkningförDifenylamin används aav
pålitligtskallanalysenförtillsättsmängder attförhållandevis gedocklcrävsDet storaatt

märk-flesta andraför deliterunder 10medliter jämfört50100resultat, permgpermg
Difenyl-9.näringskedjanackumulerasimiljön ochpersistentisubstansenärärnnen.

aktivering. Enmetaboliskefterframe-shiftmutationer iorsakat Amesamin har test
förmåga harsensibiliserandepåinga teckenslemhinnoreffekt påirriterandesvagt men

difenylamin kanantyderpå råttalångtidsstudier attfrånResultatdjurförsök.inoterats
Även harblodeteffekternegativanefrit.lymfohistocytärnjurarnaskador påge

anemi 7,Heinz kropparochmethemoglobin samtbildningi formrapporterats avav
sub-placerathar EPAegenskapercarcinogenaeventuelltdifenylamins9. Vad gäller

1992.dataotillräckligaklassificerbarickeklass dvsi D, pgastansen



Hexakloretan

Perkloretan

CAS 67-72-1

blsubstansenharför märkning vissaoljeprodukter.Hexakloretananvändsi Spanien aav
innehåller klorinsekticid och parasiter hos människa. Att substansenanvänts motsom

kloranvänd-då på förslagden skall användas märkämne, dettalar är attemot att som
i försök på däggdjur ärlångt möjligt. akuta toxicitetenningenskabegränsasså Densom

exponering odladegivit till punktmutationer. Vidlåg. substansenhar inte upphov av
Långtidsstudier harkromosomaberrationer däremotSCE.CHO-oellernoteradesinga men

Även skadorinte på råtta.visat hepatocelluläracarcinom påsubstansenatt mus, menger
nefropati harförändringar toxisk tubulärpå njurarnai form neoplastiska och rappor-av

11,i centralainhalationsstudiepå råtta noteradesstörningarI nervsystemetterats. en
1993 placerat sub-12. Vad gäller hexakloretanscarcinogenaegenskaperhar EPA

i carcinogen.klass C possible humanstansen

Furfural

Furaldehyd

98-01-1CAS

Österrike, Frankrike.ochFurfural Belgien, Luxemburganvänds märkämneni bl asom
intefinnshalvår efter tillsatsenFurfural har begränsadhållbarhet i dieselolja och ett

irriterandesubstansenhar visatslängre detekterbaramängder substansenkvar. varaav
antyderkemiska struktureni och i luñvägarnapå exponeradearbetareoch denögon övre

försöksdjurmåttlig till itoxiciteten högsubstansenkan allergen. akuta ärDenatt vara
punktmuta-givit upphov tillefter inhalation och oral exponering. substansenhar inte

kromosomaberrationer exponeradi intioner i inte heller ochArnes och SCEtest mus
från SCE och kro-punktmutationer i lymfomcellervivo. har den orsakatDäremot mus,

Drosofila. polskrecessiv-letal-mutationer i Imosomaberrationer i CHO-celler och en
långtids-störningar. Resultat frånstudie från 1978 på råtta noteradesneurokemiska en

carcinom hosNTP furfural hepatocelluläraadenomochstudie från visar att mus.gav
Även frånexponeringenrapporteradesi sambandmedandra tumörer sattestyper av som

ñbros, cortical adenomgallgångsdysplasi renalstudie; cholangiocarcinom, meddenna
papillom i förmagen 13.och carcinom skvamösasamt

Sudan Red

i blmärkning oljeprodukter Norge.Red azo-förening användsförSudan är asom aven
sensibiliserande.ñrgämne hudirriterande inte heller Däremotbedömsinte ochDetta vara



det klassiñceratär carcinogentberoende dessstrukturlikhet med andra kändasom car-
cinogena substanser.

Sammanfattning

Genomgången litteraturenrörandede alternativa märkåmnena slutsatsen ingenav attger
alternativen föredra framför de använda. samtliga 2-att För utomav synesvara nu

etylhexyl-quinizarin toxikologiskaär den informationen sådan de i fall inte kanatt vart
någrautgöra lämpligare alternativ till de använda färgämnena.mårk- och Föranses nu

flera substanserna informationenår begränsad föroch 2-etylhexyl-quinizarin har inteav
någon toxikologisk information kunnat återfinnas.
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TESTING THE EFFECTS OF VARIOUS ADDITIVES TO GASOLINE AND

DIESEL FUELS ON EXHAUST EMISSIONS; LIGHT DUTY VEHICLES

Introduction

In 1986 beingquestions raised in Sweden concerning the possible detrimentalwere
effects of the gasoline additives which then being advertised and introducedwere on
the Swedish market. The additives characterized being high molecularnew were as
weight compounds with functional end containing nitrogen. Compared thea group to
amine additives which previously in the additives contained lowwere use, new very

of nitrogen. but they the other hand, added in largercontents Thewere, on amounts.
Swedish Environmental Protection Agency SwEPA asked for information from the
oil companies, since the producers importers which formally responsibleor are
for chemical products, and they who have evaluate the possible risks ofto new
products. The policy of SwEPA check that the evaluations have been carriedto out
and examine the basis which the evaluations have been performed.to The oilon
companies, in their asked the additive producers for information.turn, Sincemore
that time additives have been tested MTC according standard procedure.at to a

has been established that the which carried givestest reasonablyprogram out a
valid picture of how the introduction of the additives would affect the exhaust gases
emitted from the Swedish population. The have been designed that onlytestscar so
the effects of additivethe such measured. The cleaning andor lubricatingas are
effects of additives for example, valvethe protecting effect of other additivesor, are

normally measured. is, however, possible for othernot such durabilitytests, as
be carried MTC, with without the assistance oftests, to otherout at or experts.



testing.Emission

investigationof bedescription how emissionbriefgivefollowingThe cananpages a

designed.

fuelTest
which believed be typicalcompositionfuel havingusedfuel toThe base atest a

theBefore commencing the fuelSweden.fuels infutureand testsof daypresent
all barrelsbarrels, that contain theblended intoandopenedbarrels empty soare

added the barrelsadditives inThen thethe batch.from toareamount samesame
reference fuel R. The barrelsusedbarrel beingprescribed dosages, as a areone

thoroughly mix thein order additiveallrotated aroundclosed andcarefully toaxes
reference fuel withoutoff from the additiveSamples then drawnfuel.into the are

The samplefor analyses. bottlesadditive andfuels withtheand from sent areare
5°C 40°Fof until theydarknessupside down instored temperatureat approx. area

and brominechlorine separatelypotassium,The sodium,transported. contents are
activation analyses. PolyaromaticNuclear usingStudsvikdetermined by neutron

Chemistryof Analytical StockholmInstituteanalyzed by thecompounds atare
Nyköping another laboratoryMiljökonsultema inMKSbyUniversity oror

All the other fuel analysesanalyis of exhaustsPAHexperienced in the gases. are
analyzing fuels according Swedishspecializes inwhichlaboratoryperformed by toa

methods.standardASTMand

Test car
vehiclealways incorporating thegasoline, the chosenWhen testing test car a

controlled engine. If fuels withhavingtechnology andlatest oxygen sensoran
with adaptive fuelused, vehicledifferent managementcontents anare aenergy

the catalyst replaced by straight inused. In the tubeshould be testsystem acar
will be material for carrying biologicalthat there enough testing.order outto ensure

possible, straight through-type,replaced by special in orderis,The silencer toa
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the particulates,avoid trapping and this followed by tail pipe with weldeda a

flange for connection the CVS-equipment. Before the of theto commencement test
period vehicle forthe service adjustments.and At MTCsent thenecessary
engine supplied with air filter and oil filter, the oil changed fullya new to a
synthetic spark plugs,quality, ignition distributorcables and mountednew cap are

the entire exhaustand cleaned and silencer mounted. Beforesystem thea new
first driventhe chassis dynamometer using the R-fuel, for 100test kmon acar at
100 kmh order thoroughly cleanin the engine and exhaust from the effectsto system

finally,of previous driving. Then, cycle carried for conditioning.test outa

Fuel system

T0 safemake quick and changes of fuel quality possible, external fuelan system
constructed which 20connected l This exchanged when the fuelto a cans. can
quality changed second Before the line connected aftertest. returnevery a
change of fuel quality, liters of fuel flushed through the intosystemsome are wastea
container completely avoid mixing the fuel qualities. The external fuelto system
consists fuelof fuel accumulator fuel filterand and connected thea pump, to
fuel distributor using the nylon tubing which forstandard normal fuel systems.

Testing

Immediately after each the the for five minutes 100 kmhtest in orderatcar run to
blow loosely deposited particles of the exhaust Theout cycleany system. test
according Federal 1973the procedure OICAthe modifiedto ECEtest cycleor test
91441EEC chosen give sufficient material for and theto possibility ofso as
comparing results with previous othertests on cars.

The chosen is: Background, R, R, TF, TF, R,test R, TF, TF. R referencesequence
fuel, fuelTFTest
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performed diluted exhaust after the dilutionof exhaustSampling on gasesgases

condensation dilution carried close the tailpipe.minimizetunnel. To toout

compoundsEmissions of regulated

measured according the regulationsregulated compounds forThe emission of to

aftersamples taken the dilutionwith thementioned earlier, tunnel. Thecyclestest
CO, importantespecially ofregulated emissions, ofof testingtheanalysis an way

correlated theairfuel ratio emissionsCO emission of PAHsincethe engine, to

substancesand mutagenic .

consumptionFuel

consumption small good indicator that the beingspread fuelthe in a car
fromfunctioning in the Thus fueldriven and test to test.same manner

the have be driventool for quality byalsoconsumption tests to twoa assurance.
fuel.with eacharranged that each driver drivesdrivers two tests

and without additivedriven alternately with believed thatAs the test car
vehicle performance, sampling anddriving analysisintrends, manner, areany,

minimized.

particulatesofEmissions

PAH unregulated pollutants in theanalyzing and exhaustroutine whenThe togas
the of particulate emissions be calculated.thatweigh the filters mass canso

semivolatilesof particulates andAnalyses

mutagenic effects and TCDDPAH, binding effectsanalysis ofThe receptor

of particulates and of sernivolatilethe phase. Samplingperformed extractson
glass-fiber filter and in following polyurethane250 foamperformed plug.ammon

organic diesel gasolineof compounds in both andThe physical engine exhauststate

and time dependent. In order correctlystrongly sample thattemperature togases
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particulates,air calledwhich in sampled forexhaust particlesstreet aregases as

high molecularsuch well which still incompounds the phase.as as are gaseous
Although in thethe end dilution tunnelof the only abouttemperature 30°C, much
of the polyaromatics and other heavy compounds in the phase whenare gaseous
sampling engine exhaust Because of this, particles sampled filters andgases. are on
then the phase through absorbent. Compounds with boiling pointsvapor run an
above 200°C well trapped in this and lost significant degreesystem not toare are any
during ofthe evaporation the from the filters theand absorbent.extracts

The filters and absorbent extracted and refluxed. The solvent usedare acetone.
After extraction the sample split that 60 % of the for mutagenicextracts sentso

TCDDtesting, 10% for testing and the remaining 30% used forreceptor analyzing

PAH.

Emissions of unregulated compounds

The results of unregulated emissions be in the Tables. Filter denotescan seen
compounds sampled the glass fiber filter and PUF compounds sampled in theon
polyurethane foam plug. As extraction and especially analyses time consuming

and highly complicated will often take 2 3 months before the results of the-
analyses reported MTC.toare

Emissions of PAH

The sampling of PAH is, mentioned above, performed together with sampling foras
TCDD and mutagenic testing. Out of the total sample 30% taken for PAH

analyses. internal standard addedAn in order for losses duringto compensate
clean and analysis. The samples separated capillary chromatographyup are on a gas
column. Analyses performed using fragmentography.are mass



mutagenic substancesofEmissions
salmonella strains which haveaccording AmesperformedTesting to assay on

testingresults when automotive exhaustreliablegiveshownbeenpreviously to
of GeneticInstitute Toxicologythecarriedgenerallyanalyses out atThe ataregases.

published methods which havescientifically beenaccordingUniversityStockholm to
than decade.exhausts forautomotivestandard procedure more aused onaas

active substancesTCDDofEmissions receptor
Medicalof Nutritionperformed the Institutetesting attime the attheAt present

scientifically publishedHospital accordingHuddingeInstitute, toKarolinskathe
automotive exhaust forfromsamplesusedwhich have been gasesmethods moreon

than five years.

pollutantsunregulatedofDetermination other
ofsemivolatile phases the emissions,andpaniculateof theanalysistheIn addition to

additive believedtheanalyzedbecompounds toweightmolecularlower can
alcohols, andlikely ethersespeciallyThiscompounds.suchimpacthave onan

ofchanged outside thatcompositionfuel the basetheaddedlikethe to orare
C6these conditionsundermeasuredof compoundsExamplesstandard.which are

diolefins. the combustionandC4 olefinsC2andaldehydesaromatics,C8 toto
influenced, also possiblebelieved becleaning tocatalytic toprocess or

N20 theand the inrelationshipNO-NO;theexample, contentformeasure,
emissions.
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Brännareför 0l|eeldning

En samordnad undersökning antal fall med driftstörningar harett genomförts i samarbeteav
mellan Bentone-Electro Oil AB och oljebranschen. Resultaten undersökningarnaharav re-
dovisatsoch vid genomgång det redovisadematerialetkundekonstaterasatt:en gemensam av

a infärgningen fåttolja fr.o.m 1994oktober mycket publicitet1 negativav

b denna vinter till skillnad fran flera tidigare,är normal och vissa anläggningartagitsatt i bruk
årsefter flera stillestánd

c förändringaratt oljekvalitet árenhar skett under de miljöklassnings-av senare genom
Oljorsystemet. miljöklass 1 2 i vissa fránoch kan fall avlagringar cisternen täppa tillattav

filter och sadant saknaseller förär orsakapumpproblem,grovt,om

d inblandning rapsoljeprodukterframför allt i södra och Sverigevästra har förekommit medav
ihopbeckade och brännare resultat.pumpar som

De synpunkter och rekommendationer dessa iakttagelser föranleder kan sammanfattassom
enligt följande:

a Samband mellan grönfärgning och rapporterade brännar-pannproblem har kunnat
konstateras.

Cisternrengöringb tillmed högst 7 8 mellanrum väsentlig för undvikaär driftsstörningarattars
orsakade avlagringaroch kondens.av

c Finfilter med maskstorlek20 skall finnas monterademellancistern och brännare.

d Service skallbrännare kompetent årligen.göras personalav av

e Vid byte till bättre lägre miljöklass kan justering brännaren förbättra förbrännings-av
verkningsgraden Oljor miljöklass och1 2 har lägre energiinnehall ca 2 % än oljaav av
miljöklass Vid till högreomvänt byte miljöklass kan brännarjusteringbehövas för att
undvikasotbildning.

f Undergörande tillsatseroch andraoljor mineraloljorän skall inte användas.rena

Stockholm 1994-03-09

RolandJarsin

Svenska PetroleumInstitutet
STOCKHOLh-L



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

Enrenodlatnåringsförbud.N.
Arbetstbretag möjlighetförEn arbetslösa.A.ny-Gröndiesel miljö-ochhälsorisker.Fi.-



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Finansdepartementet
miljö- hälsorisker.Gröndiesel och [3]-

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsflsretag möjlighetförarbetslösa.[2]Enny—
Näringsdepartementet

näringsförbud.Ettrenodlat [l]






