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Förord 

Det är angeläget att skapa en bättre grundval av fakta för att kunna dokumentera och deklarera 
byggprodukters miljöpåverkan. En viktig motivering för miljödokumentationen är att ge red
skap för förbättringar av de boendes hälsotillstånd. Inomhusluftens kvalitet kan påverkas av 
bland annat byggprodukters emissioner av flyktiga ämnen, men för att värdera sådana fakto
rers inflytande krävs objektiva mätmetoder och värderingsmodeller, grundade på medicinsk 
vetenskap. 

Här refereras ett seminarium som hölls på Trätek med avsikten att belysa dessa frågor med 
särskild tonvikt på träprodukter och ge en startpunkt för vidare arbete. Under rubrikerna 
"Bakgrund" och "Syftet med 'workshopen'" beskrivs detta mera detaljerat. Här ska bara beto
nas att denna dokumentation huvudsakligen är ett referat, vilket betyder att inga krav har 
ställts på att fa en allsidig genomgång av hela området med heltäckande hänvisningar till 
källor och andra arbeten. 

Til l alla deltagare i seminariet riktas ett varmt tack för värdefull medverkan. 



Sammandrag av några av de viktigaste slutsatserna 

• Allergi/överkänslighet är den absolut viktigaste kategorin av hälsobesvär som kan antas 
ha ett samband med inomhuskJimatet. 

• De simimerade nivåer av flyktiga ämnen som normalt kan uppmätas i bostäder och kon
tor ligger i området 0,05 - 1 mg/m^ Detta är flera storleksordningar lägre än de nivåer 
som förekommer i arbetsmiljön, och som våra gränsvärden är utformade för. 

• De flyktiga ämnena från barrträ består t i l l övervägande delen av terpener (monoterpen-
kolväten). Avgivningen från de vanligaste slagen av lövträ är totalt mycket lägre, och 
utgörs av bland annat alifatiska aldehyder. 

• Litteratur om terpeners hälsopåverkan i normala inomhushalter saknas. I arbetsmiljön har 
ett fatal studier utförts. Damm (inklusive trädamm) är en väsentlig faktor. I träbearbetan-
de verksamhet förekommer ofta kombinerad exponering för trädamm och terpener. 

• Kliniska försök har utförts där försökspersoner exponerades för terpenkolväten vid 10, 
225 resp. 450 mg/m^ Den senare nivån var då gällande nivågränsvärde. Irritation i slem
hinnor noterades vid den högsta nivån. Inga effekter relaterade till centrala nervsystemet 
kunde påvisas. 

• Besvär orsakade av flyktiga ämnen kan sällan påvisas. Några ämnesgrupper (aldehyder, 
aminer, fenoler, mjukgörare, reaktiva ämnen från i första hand lim och lack) pekas ut 
som särskilt värda att studera närmare, men ännu är deras allmänna förmåga att i låga 
halter leda t i l l irritation m.m. inte konstaterad. Formaldehyd är ett enstaka ämne där 
samband mellan dos och effekt är rätt väl kända. 

• Flyktiga ämnen kan genom sin lukt vara störande och de kan ha irritativa effekter. Akut 
eller kroniskt toxiska effekter eller allergiska besvär är inte kända vid de halter som 
normalt påträffas inomhus av flyktiga ämnen med ursprung i trä. 

• Det är relativt ovanligt att man kan peka ut byggnadsmaterial som orsaker t i l l hälsobe
svär. När det förekommer handlar det om skadade material. Fukt är den stora boven, som 
sekundärt ger upphov till en rad problem med mögel, kvalster och nedbrytning eller 
annan påverkan på material. 

• Det som behövs idag för vidare förutsägelser är exponeringsstudier snarare än fler fålt-
mätningar. 



Referat 

Bakgrund 

Ett samnordiskt forskningsprogram "Nordic Wood", delfinansierat av Nordisk Industrifond, 
löper under perioden 1993-96 med deltagare från Darmiark, Finland, Norge och Sverige. En 
av programmets delar har rubriken "Trä och miljö" och rymmer ett delprojekt med titeln 
"Emission från träprodukter". Delprojektet ingår i det större projektet "Miljödeklaration av 
träindustrins produkter", som i korthet presenterades för mötesdeltagarna. 

Att dokumentera och deklarera byggprodukters miljöpåverkan är en angelägen uppgift. Det är 
ett mångfacetterat arbete som motiveras av många olika omvärldskrav. De materialegenskaper 
som kan påverka inomhusmiljön, speciellt luftkvaliteten, för brukarna av bostäder, kontor, 
skolor och offentliga lokaler är en begränsad del av allt det vi menar med miljöpåverkan. 
Emissionema av flyktiga ämnen (VOC, Volatile Organic Compounds) från material och pro
dukter, och halter av VOC i inomhusluft har dock fatt särskild uppmärksamhet som en faktor 
med möjlig betydelse för folkhälsan. 

Husens roll för vårt fysiska välbefinnande har betonats i bland annat den stora kampanjen Hus 
och Hälsa och den pågående kampanjen Allergiåret 95. Arkitekter, projektörer och bygg
herrar är grupper som alla strävar att åstadkomma sunda hus som ger ett bra klimat för de 
boende. Utvecklingen drivs på av olika hänsynstaganden: Anpassning ti l l konsumentkrav, 
anpassning till ännu inte uttalade men förväntade krav från myndigheter, marknadsmässiga 
bedömningar av profilerings- och policyfördelar, samt givetvis en äkta omsorg om hälsotill
ståndet hos brukarna. Kort sagt en svårupplöslig förening av olika drivkrafter, som brukar 
vara fallet när någonting "ligger i tiden". Byggprodukters emissionsegenskaper har börjat 
framstå som en faktor som i många fall kan bli utslagsgivande i en valsituation mellan pro
dukter som i övrigt kanske är tekniskt likvärdiga. 

Hittills har dock en stor del av insamlade data och materialjämförelser kommit att handla om 
summerade halter (TVOC) av alla slags flyktiga ämnen. Dessa är förhållandevis lätta att mäta, 
men även när man går ett steg längre och identifierar några av de dominerande komponenter
na i ett luftprov är det ofta svårt att veta någonting om vad detta kan ha för eventuell betydelse 
för hälsan. Trä är ett naturmaterial med variabel sammansättning, ett material som utan tvivel 
i många fall kan avge avsevärda mängder ämnen. Doftupplevelser, tradition med mera gör att 
vi har lätt att tolerera eller t i l l och med tycka om sådana emissioner. En strävan att använda 
naturliga, fömybara, traditionella och på många sätt miljöriktiga byggmaterial gynnar träpro
dukter. Går man strikt efter principen att alla VOC ska minimeras, oavsett slag, finns det 
däremot självfallet andra material som vinner poäng. Här finns uppenbart en klyfta mellan tro 
och vetande, och den måste vi försöka att överbrygga. 

De inblandade forskningsinstituten (DTI, VTT, NTI, Trätek) har alla mer eller mindre egen 
erfarenhet av emissionsmätningar och -värderingar, men en bred samverkan med andra kom
petenser är helt nödvändig, inte minst när det gäller de medicinska riskvärderingarna. Tre 
nyckeluppgifter i projektet är: 



* Förbättra kunskapsläget beträffande emissioner av VOC från trä och träprodukter. Det 
saknas fortfarande mycket av tillförlitliga grunddata. 

* Få till stånd en gemensam nordisk expertvärdering av hälsoeffekterna av VOC från trä och 
träprodukter, på de haltnivåer som normalt påträffas inomhus. Sammantagen ger inte den 
internationella litteraturen stöd för orsakssamband mellan TVOC och SBS-symptom. 

* Utifrån vetenskapliga data verka för miljöanpassadproduktutveckling av träprodukter. 

Kontaktpersoner inom det nordiska projektet är Annelise Larsen på DTI, Kristina Saarela på 
VTT och Tore Opdal på NTI. 

Syftet med "workshopen" 

Det möte som rapporteras här benämndes workshop, och var avsett som ett första led i en 
process. Det skulle ge tillfälle t i l l en samling på nationell nivå, med en senare uppföljning i 
form av diskussioner på ett gemensamt nordiskt plan. Avsikten är att så långt som möjligt nå 
fram till en bred samsyn på träprodukters roll för inomhusluftens kvalitet, att lyfta fram 
vetenskapliga data och identifiera eventuella forskningsbehov. 

Inbjudan gick ut till en liten utvald skara. De inbjudna personerna representerar dels medi
cinsk sakkunskap med särskild inriktning mot inomhusmiljöns område eller arbetsmiljön, dels 
kemister och andra med erfarenhet av mätningar och värderingar med relevans för inomhus
luftens kvalitet. Där ingick också företrädare för träindustrin. Det var aldrig en ambition att 
samla en generalmönstring av nationellt vetande inom området, men att få till stånd en t i l l 
räckligt bred samling personer med expertkunskaper som skulle kunna bidra till att kasta nytt 
ljus över ett antal centrala frågor. 

1 workshopen deltog: 

Barbro Andersson, Arbetsmiljöinstitutet, Umeå Ingegerd Johansson, IMM, Stockholm 
Kurt Andersson, Arbetsmiljöinstitutet, Umeå 
Britt-Inger Andersson, Trätek, Stockholm 
Berndt Bertilsson, Kinnarps 
Hans Brännström, AB Gustaf Kähr 
Finn Englund, Trätek, Stockholm 
Kåre Eriksson, YMK, Umeå 
Agneta Filipsson, Arbetsmiljöinst.,Stockholm 
Hans Gustafsson, SP, Borås 

Jan-Erik Juto, Södersjukhuset,Stockholm 
Olle Stendahl, Trätek, Stockholm 
Nils Stjemberg, Arbetsmiljöinstitutet, Umeå 
Göran Stridh, YMK, Regionsjukhuset, Örebro 
Per-Erik Stridsman, Tarkett AB 
Jan Sundeli, Folkhälsoinstitutet, Stockholm 
Nils-Oskar Walther, AB Gustaf Kähr 
Håkan Widmark, Nutek 

Ett stort antal frågor hade i förväg ställts upp i en lista i ett av utskicken före mötet (se bilaga 
1). De hade som funktion att vara hållpunkter för diskussionen. Många av frågorna är uppen
barligen så komplexa och omfattande att det inte är möjligt att vid en rundabordsdiskussion ge 
dem ett entydigt eller särskilt uttömmande svar. Några av frågorna har karaktären av en inven-



tering, några ställer mera krav på en värdering, och några är mera konkret framåtsyftande och 
kräver svar som är direkt användbara för den fortsatta verksamheten i den industriella forsk
ningen. 

En av utgångspunkterna vid formuleringen av frågorna var dokumentationen från konferensen 
"Inomhusklimat Örebro -94", anordnad av Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Region
sjukhuset i Örebro. Där förbereddes ett antal presentationer där de inbjudna föredragshållarna 
hade ett fatal frågeställningar vardera att behandla och klargöra. Många av dessa frågor var 
utformade för att besvaras med breda lägesbeskrivningar, och de kunde antas ha stor relevans 
också i detta sammanhang. 

Diskussionen gavs en förhållandevis f r i och informell struktur, så att alla mötesdeltagare fick 
möjlighet att enligt eget gottfinnande bidra på de olika punkterna. Rubrikerna för de olika 
faserna av diskussionen sattes efter hand. De avspeglar grovt sett grupper av de bakomliggan
de frågorna i listan. 

Frekvensen av hälsobesvär 

Allergi/överkänslighet är den absolut viktigaste kategorin av hälsobesvär som kan antas ha ett 
samband med inomhusklimatet. Detta understryks av den nu aktuella riksomfattande kampan
jen Allergiåret 95 som genomförs av Folkhälsoinstitutet i samarbete med Apoteksbolaget, 
Livsmedelsverket, Svenska Läkaresällskapet samt Astma och Allergiförbundet. 

Allergi definieras som en överkänslighet som beror på en överreaktion från immunförsvaret 
vid en mycket lägre exponeringströskel än hos friska personer. De vanligaste tillstånden som 
utlöses är astma, allergisk snuva och eksem. Därutöver finns också "annan överkänslighet", 
som inte är immunologiskt betingad. Trots att mekanismerna i de fallen i stort sett är okända, 
kan symptomen vara mycket likartade. Ofta anses överretbarhet bygga på en kombination av 
immunologiska och icke-immunologiska mekanismer och förutsättningar. 

En sammanställning av internationell kunskap inom området har utförts av Kjellman och 
Sundell (1993). Några av de mest framträdande allmänna slutsatserna i deras rapport är: 

• Symptom på allergi och överkänslighet är mycket vanliga och ökar. 

Det är ett stort folkhälsoproblem. 

Sambanden mellan allergi och annan överkänslighet och miljöfaktorer är mycket dåligt 
känd, med vissa undantag. Om vi begränsar oss t i l l inomhusklimatet är tobaksrök och 
pälsdjur några av de faktorer där sambanden är tydligast, speciellt beträffande bamaller-
gier. 

• Fukt i byggnader ger ökad allergifrekvens. De verkliga orsakerna, som i sin tur utlöses 
av fukten, är ofullständigt kända. 



• Även för det vidare begreppet "sjuka-hus sjukan" tycks fukt vara en dominerande orsa
kande faktor. Inga generella samband har påvisats mellan symptomfrekvens och bygg
nadsmaterial eller konstruktioner, TVOC, torr rumsluft eller luftbuma mikroorganismer. 
Däremot med låga uteluftsflöden, städnivå, och förekomst av luftfuktare eller kopie
ringsapparater. 

Förekomsten av symptom hos barn är hög och ökande. Åtminstone 25 % av alla barn bedöms 
ha någon form av symptom (varav atopi ca 40 % och 60 % lungsymptom). En genomgång av 
tillståndet hos skolelever i klass 8 i Umeå visar att ca 40 % uppvisar "äkta" allergi. Om man 
lägger till andra störningar i övre och nedre luftvägarna kommer man ti l l en andel av ca 60 %. 
Hälften av barns allergier antas sammanhänga med inomhusmiljön, och då är de viktigaste 
påverkansfaktorema fukt i byggnaden, exponering för husdjur och för tobaksrök (speciellt 
modems rökning). 

Det har utan tvivel skett en markant ökning av allergierna under de senaste årtiondena också 
för befolkningen i sin helhet. Ingen enighet råder om hur stor ökningen har varit. Kjellman 
och Sundell anger som ett grovt mått att var tredje ung vuxen har eller har haft astma, aller
gisk snuva eller atopiskt eksem. 

För andra än allergiska hälsoproblem (allmänna SBS-symptom) är det svårare att fastslå om
fattningen på de inomhusrelaterade besvären. Olika uppgifter, från bl a ELIB (Norlén och 
Andersson 1993), ger vid handen att mellan 50 och 75 % någon gång rapporterar sådana. 
Allmänna SBS-symptom är totalt sett svårare att med säkerhet slå fast. Psykosociala för
hållanden och allmänt välbefinnande spelar ofta stor roll. 

Orsaker till ohälsa 

Diskussionen avgränsades kraftigt och en lång rad av de faktorer i inomhusluften som vi vet 
kan bidra till SBS, ohälsa och dålig komfort utelämnades. Det gällde bl.a. temperatur och 
fukt, partiklar, damm, ljus- och ljudmiljö, strålning m.m. 

Mikrobiell aktivitet kan ge sporer och partiklar med framför allt allergena effekter. Beträffan
de de icke partikelbundna flyktiga ämnena som kan avges från mikroorganismer, konstateras 
att de ju är VOC som måste behandlas på samma sätt som alla andra, oavsett källa. Det är 
säkert möjligt i princip att sortera ut vissa ämnen som härrör speciellt från mikrobiell meta
bolism, och en sådan särskiljning utförsju redan av vissa skadeutredare. Mötet var dock av 
uppfattningen att VOC, avgivna från mikroorganismer, behöver studeras närmare och kan 
idag inte användas som ett värderingsinstrument för inomhusluft. 

Mjukgörare för bl a PVC (TXIB, ftalater) har varit ofta förekommande i utredningar av "sjuka 
hus". Inte minst har uppmärksamheten också riktats mot några alkoholer, butanol och inte 
minst 2-etylhexanol, som i förestrad form ingår i många mjukgörare. Kanske är deras närvaro 
inte så skadlig i sig, men att de uppträder kan sammanhänga med fuktpåverkan på material 
och därför vara en indikation på en skada i vidare bemärkelse. Ämnena kan med andra ord 



sam variera med annan påverkan på inomhusklimatet och vara markörer snarare än orsaker 
till ohälsa. 

Kemiska ärrmen som eventuellt kan ha betydelse för hälsobesvär även i låga t i l l måttliga hal
ter kan nämnas i grupper av substanser: Fenoler, aminer inklusive ammoniak, aldehyder 
inklusive formaldehyd, alifatiska och aromatiska kolväten, reaktiva restmonomerer från diver
se polymerer. 

Tyngre föreningar kan bli luftbuma genom att adsorberas till olika slag av dammpartiklar. Hit 
hör endotoxiner, mykotoxiner och glukaner, vars betydelse för SB S-symptom är omdebatterad 
men i stort sett ofullständigt känd. 

Halten av joner i luften anses inte ha någon väsentlig betydelse, enligt de flestas bedömning. 

Förekommande halter av VOC 

Den samlade erfarenheten pekar på att TVOC-haltema i det svenska bostadsbeståndet normalt 
ligger i intervallet 50-1000 ng/ml Betydligt högre halter har konstaterats i nybyggda hus. 
Andelen terpener och andra VOC som härrör från trä och träprodukter kan variera inom vida 
gränser. I en undersökning av ett antal trähus av varierande ålder har TVOC-data samman
ställts (Nilsson, Roseli och Thorstensen 1993). I en fördjupad analys av resultaten beräknades 
andelen terpener till mellan 4 och 63 %, medel 22 %. Motsvarande för aldehyder var 2-28, 
medel 16 % (Andersson och Englund 1994). Där stora träytor exponeras kan VOC från trä 
dominera, men för övrigt är det sannolikt emissioner från ytbehandlingar, fogmassor m.m. 
som överväger. Dessutom är det sannolikt att annat än byggmaterialen, inte minst de boendes 
egna aktiviteter, ofta ger de största bidragen till den totala mängden flyktiga ämnen. 

Utförda mätningar i många olika typer av byggnader har visat att dygnsvariationerna ofta är 
mycket stora. Det har inte i någon större omfattning gjorts tillräckligt detaljerade utredningar 
för att kartlägga hur dessa variationer ser ut, om de varierar systematiskt med yttre faktorer 
etc. Det konstaterades att det är viktigt att emissionsmätningar utförs över längre tidsperioder 
för att kunna bedöma den genomsnittliga exponeringen (dosen). Momentanvärden ger annan 
information som också är intressant, men kanske mindre väsentlig ur toxikologisk synvinkel. 
De summerade haltema av VOC är oftast högre inomhus än ute, skillnaden har i olika under
sökningar angivits till allt mellan 1 och 100. 

Medicinska effekter av V O C allmänt 

Det kan konstateras att det är mycket fa modema byggnadsmaterial som har kunnat knytas t i l l 
observerade hälsobesvär. Några enstaka exempel är kända: Formaldehyd från sjuttiotalets 
spånskivor och nedbrytningsprodukter (sannolikt till viss del aminer) från kaseinhaltiga av-
jämningsmassor. För flera kemiska produkter som lim och farg har hälsopåverkan kunnat 
fastslås vid sådan upprepad och långvarig exponering som uppnås vid yrkesmässig applice
ring. De har alltså inneburit risker i arbetsmiljön, däremot inte allmänt i bruksskedet. Hälsobe-
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svär som kunnat förknippas med byggnadsmaterial har i övrigt hängt samman med alltför hög 
fuktighet, som sekundärt har lett till nedbrytning av materialet, mikrobiell växt etc. 

Sammanvägd information från en rad undersökningar i Sverige men också på andra håll visar 
att TVOC inte är en användbar måttstock för luftkvalitet. I USA har EPA (Environmental 
Protection Agency) lagt ner mycket arbete och i bl.a. TEAM-studien givit den mest täckande 
bilden av sammanlagd exponering. I förhållande t i l l folkmängden har Kanada visat ännu 
större satsningar på forskning inom området. Även i Nordamerika dras den övergripande 
slutsatsen att VOC-haltema inte ger klara utslag i frekvensen av besvär eller klagomål. 

I Dalen-undersökningen (Bomehag 1994) var några aldehyder de enda enskilda ämnena som 
hade någon korrelation till besvärsfrekvensen. 

Emissioner från trä och träprodukter 

Mycket fa studier finns att tillgå vad gäller trä och dess emissioner. Det är väl känt att barrträ 
ger ifrån sig företrädesvis terpener och att de flesta lövträslag emitterar betydligt lägre mängder 
totalt. Data från emissionsmätningar på träprodukter har publicerats i andra nordiska studier, 
men de är mycket fataliga. De är också svåra att jämföra på grund av bristfällig dokumentation 
av proverna och deras förhistoria, till vilket kommer att skilda analysmetoder har använts. Inga 
allmänna nyckeltal finns för olika träslag. Träteks pågående undersökningar är ett steg i den 
riktningen. Vi vet hittills att emissionerna avklingar mycket kraftigt under torkprocessen och att 
spridningen i emissionsfaktorer kan vara mycket stor mellan olika prover, framför allt för barr
trä. I lövträ finner man, åtminstone i de tidiga skedena, en rad alifatiska aldehyder samt alkoho
ler och karboxylsyror (i flera fall domineras proverna av etanol och ättiksyra). Studierna av rena 
träslag rör sig egentligen om material som befinner sig på ett stadium före produktstadiet (se 
bilaga 2). Fortsättningsvis kommer mera data att tas fram om verkliga produkter, med aktuella 
ytbehandlingssystem. 

Medicinska effekter av träprodukters emissioner 

Arbetsmiljöstudier med betydelse för träindustrin har utförts bl.a. i Umeå och i Stockholm. 
Sågverk, snickerier och slöjdlärares arbetsmiljö har visat att terpenhaltema ofta kan nå tämli
gen höga nivåer, och där tillkommer trädamm som en ytterligare faktor. I arbetsmiljön är inte 
bara VOC relevanta, utan allt respirabelt. Trädamm kan dessutom innehålla mögel och bakte
rier, lim, lack m.m. 

Terpenhalter på 30-160 mg/m^ har uppmätts i sågverk, 30-80 mg/m^ i snickerier, samtidigt 
med dammhalter på 0,2-0,3 mg/m\ Där har konstaterats ökade besvär och ökad reaktivitet i 
luftvägarna, ev. också lungfunktionspåverkan och ökad incidens av vissa cancerformer. 

I några aktuella svenska avhandlingar har effekterna av terpenexponering studerats. Kliniska 
försök utfördes med exponering för terpener i halter upp ti l l det dåvarande nivågränsvärdet för 
terpentin 450 mg/m-̂  (nu 150 mg/m-'). Vid den högsta halten visades reversibla effekter, som 
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kan beskrivas som slemhinneirritation och påverkad lungfunktion. Inga effekter relaterade ti l l 
centrala nervsystemet kunde påvisas. Kontrollnivån som var vald t i l l 10 mg/m^ ligger också 
den i ett högre haltområde än det man påträffar i normal inomhusluft (Filipsson 1995, se bi
laga 3). 

Johard (1994, se bilaga 4) konstaterar också viss slemhinnepåverkan efter exponering för 
terpenångor, återigen med halten 450 mg/m\ som där betecknas som en måttlig koncentra
tion. Dock är den 3-4 tiopotenser högre än vad som normalt påträffas i inomhusluft. 

Undersökningar av slöjdlärares arbetsmiljö (Åhman 1995, se bilaga 5) pekar på förhöjd 
frekvens av irritationssymptom i hud och andningsvägar. Dessa anses knutna ti l l arbetsmiljön, 
och mest sannolikt till inhalerat trädamm i första hand. Här var terpenexponeringen låg 
(<6 mg/m^) och inget dos-effekt-samband kunde observeras. 

Djurförsök har visat inflammatoriska reaktioner i lungor vid exponering för både sågdamm 
och terpener. 

Sammantaget vet vi mera om effekterna i arbetsmiljön, samt om terpeners inverkan vid hud
kontakt. Steget därifrån till inomhusluft är långt, och där saknas ti l l stor del data. Extrapole-
ringar från höga halter till låga är ofta nödvändiga men bygger ofta på en stor del gissningar. 
Inga studier har visat att VOC från trä normalt skulle vara en faktor i SBS ("sjuka-hus syndro-
met"). 

Metoder för att mäta medicinska effekter 

Uppräkningen av metoder i Sören Kjaergaards inventering i dokumentationen från Örebro
konferensen (bilaga 6) är giltig. Rhinostereometri och andra metoder för mätning av slemhin
neretning hör antagligen fill de mest generellt användbara. Ett frågetecken för tårfilmsmät-
ningar vid låga haltnivåer. För övrigt finns ingen gemensam värdering av vilka metoder som 
är starkast och säkrast. Storleken av grupper av försökspersoner är viktig för de statistiska 
möjligheterna till säkra slutsatser. Det är också viktigt att jämföra flera metoder, och det behö
ver göras i flera fall fortsättningsvis. 

Beträffande frågorna 5 och 7 i den lista som användes som stomme för diskussionen gavs inga 
klara slutsatser. Det handlade dels om förhållandet mellan långtidsexponering för låga halter 
av VOC och kortare tider i högre halter, dels om vilka halter som är de lägsta och ändå ger 
mätbara medicinska effekter. Det kan tolkas så att Kjaergaards beskrivning i stort sett 
fungerar. 

Krav från omvärlden på redovisning av VOC-data 

Arkitekter, projektörer, banker, försäkringsbolag, myndigheter och konsumenter ställer krav 
på redovisningar av emissionsdata från byggmaterialproducenter och -leverantörer. En inten
siv verksamhet pågår i flera europeiska länder för att utreda och klassificera miljöpåverkan 
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från byggnadsmaterial. Finska miljöministeriet har ett långt gånget förslag om klassindelning 
av material utifrån emissionsegenskaper. Den danska frivilliga märkningsordningen för bygg
nadsmaterial, Dansk Inneklimamaerkning (DIM) har nyligen introducerats, och flera röster 
pläderar för att vi ska anamma systemet även i Sverige och tror att det kommer. Environment 
Canada inkluderar emissioner av VOC i sin EcoLogo-märkning för en rad byggnadsmaterial. 

CEN TC 264/WG 7 Emissions from building materials och ISO TC 146/SC 6 Indoor air 
quality är två parallellt pågående standardiseringsarbeten som kommer att leda fram till en 
större samordning av VOC-mätningar. 

European Collaborative Action (ECA), WG 10, arbetar också med utvärdering av byggnads
material. Inom Joule I I arbetas fram en databas med ett urval av ämnen för toxikologisk vär
dering. Detta kan leda fram ti l l klassindelning av materials hälsopåverkan. Ännu saknas dock 
underlag för toxikologisk värdering av de flesta förekommande VOC i inomhusluften. 

Är dagens VOC-mätningar relevanta? 

Man kan skilja mellan adekvata och relevanta metoder. Det pågår en konvergeringsprocess 
vad gäller mätmetodik genom standardiseringsarbetet inom ISO, CEN men även på nordisk 
och nationell nivå. För mätningar av materialemissioner finns flera adekvata kammarmetoder, 
och för mätningar i rumsluft finns riktlinjer. För de ämnen som går att fånga in med de gängse 
teknikerna finns idag acceptabla metoder, men ett problem är att de olika analysmetoder som 
används ger olika svar. En komplikation är också att ingen provtagningsteknik är heltäckande 
eller absolut sann, varje uppsamlingsmedium har en större eller mindre grad av selektivitet för 
olika ämnen och är helt olämplig för somliga. Flera reaktiva ämnesgrupper samlas t.ex dåligt 
upp på Tenax. Metodemas användbarhet beror alltså en hel del på syftet med undersökningen 
och vad man förväntar sig att hitta. 

Det betyder att resultat från olika undersökningar ofta inte kan jämföras direkt. De bästa meto
derna för provtagning och analys innebär en optimerad kompromiss som ger ett, i och för sig 
metodberoende, svar för ett rimligt stort spektrum av VOC. 

Sedan återstår frågan om dessa mätningar är relevanta eller inte. Svaret kan egentligen först 
ges när vi har ett bättre grepp än idag om det föreligger samband mellan det vi kan mäta och 
några faktiska hälsoeffekter eller luftkvalitet i vidare mening. Därför har mätningarna själv
klart ett berättigande för forskningsändamål, men det är inte allmänt relevant att utnyttja dem 
som styrinstrument vid projektering, nybyggnad och renovering. Deltagarna var överens om 
att för att kunna förbättra vår kunskap behöver vi idag främst exponeringsstudier och inte 
mera faltmätningar. 

För vissa enskilda ämnen som vi redan idag har under uppsikt p.g.a. kända effekter, exempel
vis formaldehyd och fenol, är det naturligtvis relevant att använda mätningar för kontroll och 
styrning. Några exempel finns på material där kända irritanter avges: Fenol från korkplattor, 
hexanal från linoleum, formaldehyd från flera olika bindemedelssystem i limmer (karbamid-
hartslim i spånskivor, t.ex.) och möbellacker (Kemikalieinspektionen har upprättat en avveck-
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lingsplan för syrahärdande lacker). Det är dock mycket fa fall beskrivna där byggnadsmaterial 
kan pekas ut som orsaker till SBS-symptom. 

Direkta materialjämförelser bör endast göras mellan produkter av samma slag. 

Det påpekades också inom gruppen vid mötet att det med dagens kunskap inte går att påvisa 
några negativa konsekvenser med många träprodukter. En av de ytmässigt största är givetvis 
trägolv i olika former, och där finns idag inga problem generellt med emissioner. Formaldehy-
den är i stort sett eliminerad, och varken TVOC eller några enskilda ämnen förekommer i 
några halter som innebär känd hälsopåverkan. Branschstandarden för mätning av VOC har 
haft sitt berättigande, men det är inget självändamål att okritiskt fortsätta att utföra mätningar. 
Det avgörande är hur resultaten används och tolkas. 
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Bilaga 1 

Workshop 9 maj 1995 

Frågor som fungerade som underlag för diskussionen: 

1. Frekvensen av hälsobesvär som kan knytas till inomhusklimatet i våra bostäder (och 
kontor etc)? 

2. Den relativa betydelsen av mikrobiella resp. kemiska agens? 
3. Allergi är ett särskilt delområde. Hur stor betydelse har det i förhållande t i l l övriga 

hälsoeffekter? 
4. Extrapolering av responsen vid klimatkammarförsök till de lägre halter som vanligen 

förekommer inomhus — har vi samma syn idag på giftigheten? 
5. Vad vet vi idag om förhållandet mellan långtidsexponering för låga halter av VOC och 

kortare tider i högre halter? 
6. Vilka av de objektiva mätmetoder som finns är de starkaste instrumenten för att hos 

försökspersoner studera fysiologiska effekter och SBS-problem? 
7. Vilka är de lägsta halter som ger mätbara medicinska effekter? 
8. Vilka är de VOC av betydelse som emitteras från trä? 
9. Vilka halter uppnås vanligen i rumsluft, och hur stor andel av dessa kan bedömas härröra 

från trä och träprodukter? 
10. Vad är känt om de medicinska effekterna, dels av terpener, dels av övriga VOC från trä? 
11. Kan VOC som emanerar från trä vara en faktor i SBS? 
12. Är dagens VOC-mätningar relevanta, använder vi adekvata metoder? 
13. Emissionsmätningar på hela system och färdiga produkter eller på enskilda 

komponenter, t.ex. ytbehandlingen för sig? Hur stora kvalitativa och kvantitativa 
skillnader kan det innebära? 

14. Vilka krav på emissionsredovisning ställer omvärlden? 
15. Hur relevanta är de materialjämförelser som vi kan göra, grundat på 

emissionsmätningar? 
16. Vilka ämnen eller ämnesgrupper ska vi fokusera oss på i framtida mätningar? Finns det 

någon samstämmighet mellan de olika ämneslistor som förs fram på olika håll? 
17. Vilka industrispecifika frågor är mest akuta? 



ur: Proc. ofint . Symp. Indoor Air Quality in Practice, Bilaga 2 
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SUMMARY 

Fresh, untreated timber of Nordic softwood species emit considerable amounts of volatiles, mainly 
terpenes. Hardwoods typically exhibit much lower total emission rates of volatile organic 
compounds (TVOC), and their emissions are dominated by other compounds than terpenes. 

Boards of pine, spruce, oak, birch, and beech have been subjected to emission measurements with 
the microchamber FLEC, in a green condition and after drying to respectively 18 and 8-10 % 
moisture content. In this preliminary study, some VOCs have been identified and quantified, from 
the softwoods mainly terpenes, from the softwoods aldehydes, ethanol, and acetic acid. 

INTRODUCTION 

Many years after its emergence as a concept, the "Sick Building Syndrome" (SBS) remains 
an elusive phenomenon with many and multifactorial causes. The phrase encompasses an 
often diffuse cluster of symptoms, within which several kinds of expressions can be 
distinguished, ranging from allergic and hypersensitivity reactions over more dose-related 
physiological responses to general complaints of discomfort. Just as these expressions have 
been emphasized to different degrees from time to another, their probable causes in the 
indoor environment have been described differently. Raised levels of volatile organic 
compounds (VOC) in the air is one factor that quite obviously could be an explanation in 
parr to some health problems. 

Only a few years back, a widespread optimism prevailed about the possibilities of using a 
simple collective measure for a total concentration (TVOC) of compounds in air. Today, 
the issue of how TVOC should be defined is still not finally resolved, but in addition, the 
views on this measure have changed. It can undisputably be useftil for some descriptive 
purposes, but there is little suppon left for it as a serious measure of health hazards in 
indoor air. Instead, a more relevant strategy is probably to look at selected groups or 
classes of individual compounds. (Instead of detailed literature references for various 
aspects of SBS and of the influence by volatiles in the air, a general reference is given here 
to the papers compiled in the book "Chemical, Micro-biological, Health and Comfort 
Aspects of Indoor Air Quality — State of the Art in SBS", Kluwer 1992, H. Knoppel, P. 
Wolkoff (eds.), and to the host of literature presented in the proceedings of the recurrent 
international conferences "Indoor Air" and "Healthy Buildings"). 

Environmental aspects of several kinds are rapidly moving in to a more central position in 
the selection process of building materials. Data on the emissions of VOC is one piece of 



information that is more often demanded by contractors, architects etc. No formal rules 
have been set up regarding precisely what information should be given, but TVOC, 
expressed in one form or the other, is a value that can be obtained easily and it is almost 
certainly the first-hand choice. As already indicated, however, there is a growing awareness 
that we should to a higher degree direct our effons to finding more target-oriented data 
concerning selected individual VOC. 

The data presented here are only the very first steps towards a better description of the 
emission characteristics of wood products for indoor use. It is well known that untreated 
timber of Nordic softwood species emit considerable amounts of volatiles, chiefly terpenes. 
Hardwoods typically exhibit much lower total emission rates of volatiles, and their 
emissions are dominated by other compounds than terpenes. 

Many analyses by wood chemists and natural products chemists have identified a large 
number of extractives from various wood species, but the pattern of their emissions have 
seldom been studied in that context, particularly not under conditions relevant to indoor air 
quality. Doubtlessly, the amount of reliable published data is small and needs to be enlarged 
[1]. Our intention is to use these, and fonhcoming, data to strengthen the weak basis of 
knowledge about the emission characteristics of wood products for interior use. Data are 
being collected for finished and glued products. 

Pine, spruce, oak, birch and beech are the five timber species that are most widely used as 
building components in the Swedish house-stock. Pine is the dominating construction 
timber, whereas all five can be said to fairly well represent most of the wooden building 
products and fittings that have surfaces exposed to indoor air. This includes floors, panels, 
joinery and furniture, both as whole wood and as boards, plywood and other amended 
products. 

All emission sources, i f unperturbed, normally decrease in strength with time, and a single 
measurement of the emission rate from any material at an arbitrary time gives only limited 
information. The time dependence of the emissions must be considered, i.e. both the 
(quasi-)steady state emission rate and the time needed to level out at this value. To get a 
picture of this curve, an absolute minimum of two measurements is required. It has 
therefore been stipulated in e.g. the preliminary Swedish standard for measurements on 
flooring materials [2] that measurements shall be made at 4 and 26 weeks after manu
facture. However, it is difficult to find such time limits that will be suitable to give a picture 
of how the emission rates fall off" for all different types of materials. This is also true for 
wood products, where, for one thing, the "date of manufacture" is not easily defined. 

Several parameters are expected to influence the VOC emission. The time elapsed after 
preparation of a wooden object or sample and after finishing of its surface is one of them, 
storage conditions another. A third, and to some extent independent, parameter is the 
moisture content of the wood (weight percentage of moisture to dry wood). Many 
compounds that possess reasonably high vapour pressures have a more or less pronounced 
tendency to co-evaporate with water in a steam distillation process during drying. The 
surface energy of the internal surfaces of the wood fibers will differ with the moisture 
content, which will influence the ratio of hydrophilic and hydrophobic substances in the 
vapour phase. Therefore, the moisture content of both the material sample and of the air in 



the climate chamber (microchamber FLEC. in this case) is of great imponance. 

The most natural first step in this investigation was considered to look at green (freshly 
felled) timber and compare its early emissions with those after drying. This type of 
longitudinal study consitutes a simultaneous change in the parameters age and moisture 
content. 

MATERIALS AND METHODS 

General methodology 

The microchamber FLEC (Field and Laboratory Emission Cell, further described in ref. 
[3]) is employed, and the VOCs are collected on adsorbent tubes with Tenax T A*. The 
tubes are analyzed by thermal desorption, gas chromatography and mass spectrometry. 
Quantification of the detected peaks is made with reference to toluene as an external 
standard. 

Wood sample preparation 

Samples were taken of the five wood species Norway spruce (Picea abies), Scots pine 
(Pinus sylvestris), birch (Betula verrucosa), oak (Quercus robur), and beech (Fagus 
sylvatica). Absolutely fresh logs were secured at the time of felling and transported in their 
green state and with their bark envelope intact within 1 -3 days to a deep-freeze storage 
room (-18 "C), where they awaited analysis wrapped in large polyethylene sacks. Their 
lengths were between 0 8 and 1.2 m, and the diameters were around 40 cm for the 
softwoods and ranging from 25 to 32 cm for the hardwoods. The spruce, pine and birch 
logs were taken in June, the oak and beech in September. 

Each of the logs were taken out just before preparation of the first sample for emission 
measurement and sawn in a frozen condition. They were first split along the pith. One of the 
halves was then returned to the freeze storage to serve as fijture reference. From the other 
half two planks were sawn, 3-6 cm in thickness. The outside face of the first plank and the 
inside face of the next were consequently originally occupying practically the same plane. 
The two surfaces resulting after the necessary mechanical treatment were still in essence as 
similar as possible for two different subsamples. Both ends were cut away to give planks of 
ca 0.7 m in length. 

By planing and a light sanding one of the planks was given a sufficiently even and smooth 
surface to allow the first sampling with the FLEC. Drying was then undertaken in a climate 
chamber (Heraeus Vötsch VUK 04/500) according to a schedule with gradually increasing 
temperature and psychrometric difference, not unlike the conditions in commercial kiln 
drying. The schedule was adapted to each individual drying in response to the regular 
weighings that monitored the moisture contents. Further details can be provided on request. 



The original moisture contents were 65, 79, 85, 71, and 94 % for the spruce, pine, birch, 
oak, and beech samples, respectively. Before next measurement they were all dried down to 
approximately 18 % moisture content, which corresponds to the moisture content at which 
sawn timber is normally delivered. This step took 7, 14, 7, 18, and 8 days, respectively. 
Continued drying took the moisture contents down to between 8 and 10 %, which is the 
approximate moisture level to which the drying is carried out for wood intended for fitting 
as e.g. floors and panels for indoor use. After this level of moisture content had been 
reached, it was kept by storing the samples at an approximate climate of 22"C and 50 % 
relative humidity (RH). 

Air sampling 

The microchamber FLEC (Field and Laboratory Emission Cell) is a small circular device 
that is designed for dynamic headspace sampling of the air above flat surface material 
samples. A constant flow of purified air is swept over the surface exposed to the interior of 
the chamber, and the studied emissions are a result of a partitioning of VOCs between the 
sample and the air above the sample, and do not represent a true state of equilibrium. The 
material itself becomes an integrated part of the chamber as the FLEC is placed on the 
surface. When this is prohibited by insufficient evenness of the surface, the sample is instead 
placed in the cylindrical FLEC sub-unit. 

Synthetic air (AGA, quality 5.0) is provided firom a cylinder, and led in flexible Tygon* 
tubing via an activated carbon filter (Alltech 8129) and a micro-processor controlled 
humidifier unit to the FLEC. After an appropriate time of ventilation (see below), adsorbent 
tubes, filled with 200 mg Tenax TA*, are attached to two parallell exits of the cell. An air 
volume of 0.25-10 1 is drawn through each tube by pumps. All samples, the cell, and the 
sampling tubes were in all cases adapted to the ambient temperature which was maintained 
at 23±2 "C. 

The first measurements were conducted with a pre-moistened air stream that held 85-90 % 
RH in order to minimize the moisture gradient at the sample/air interface, i.e. the drying of 
the surface under the FLEC cell. In spite of this, a net removal of moisture took place while 
the surface was flushed with air. Normally, a period of only one hour was employed here 
for ventilation through the cell (steady state adjustment) before actual sampling. Longer 
times of ventilation inevitably resulted in superficial drying and raising of the grain which 
spoiled the ainightness around the FLEC perimeter. After two completed drying steps, the 
subsequent measurements were made with the RH adjusted to 50 % before the cell. 

The leakage can normally be ascertained to be below a sufficiently small error limit when a 
circular subsample has been taken out for use in the FLEC subunit. This could not be done 
at the onstart of this study, since most of the drying had to be performed with whole planks 
in order to control the formation of cracks and splits. Warping of the surface also seriously 
affects the chamber volume of the FLEC, and this necessitated a renewed planing after the 
first drying step. With moisture contents of 8-10 %, all measurements were made with 
circular subsamples. 



Thermal desorption 

Thermal desorption is performed in the ATD-400 system fi-om Perkin-Elmer Ltd. The 
sample is first desorbed from the adsorbent tube into a cold trap, where it is cryofocused 
before automatic injection onto the separation column. The cold trap is normally packed 
with Tenax TA. In order to control the amounts of volatiles introduced in the analysis 
sequence, the sample can be splitted both before the cold trap (inlet split) and before the 
column (outlet split). The parameters used for the ATD system are given below. 

Desorption temperature 250 "C 
Time 5 min 
Flow rate 45 ml/min 
Cold trap, low temperature -30 "C 
Cold trap, heating rate 40 "C/s 
Cold trap, high temperature 300 °C 
Cold trap, time at high temperature 5 min 
Inlet split 0 ml/min 
Outlet split 10 ml/min 

Gas chromatographic separation 

The separation is performed by the use of high resolution capillary gas chromatography. 
The parameters are given below. 

Gas chromatograph 
Column 

Temperature programme 

Model 8500, Perkin-Elmer Ltd. 
CP Wax 52 CB, Chrompak Ltd. 
25 0.32 mm, phase 1.2 [im. 
60 ° C for 2 min, followed by a temperature raise 
of 4*C/min up to 100 "C, then 8°C/min up to 
250 °C 

Detection 

The eluted compounds are detected by a mass selective detector. Ion Trap 800 (Finnigan 
Ltd.). Data collection is made at ftill scan in the mass range of 46-350 m/e. Calculations are 
based on full scan values and mass fragmentography, see ftirther in the Results section. The 
inlet from the GC and into the mass detector is via an open split interface. 



RESULTS 

Pine and spruce 

The two major components a-pinene and 3-carene are completely dominating in the pine 
samples, which suggests that this panicular tree genetically belonged to the chemotype with 
high levels of carene [4,5]. For a-pinene, a more rapid decrease in the amounts emitted can 
be spotted than for 3-carene. Limonene, which is eluted after both these two, also seems to 
be depleted more rapidly than 3-carene. 

Table 1 Pine at different ages and moisture contents. Relative peak areas (RPA, see 
paragraph below Table) 

age (weeks) 0 2 16 36 41 
m.c. (%) 79 19 10 10 10 

Compound m/e for int. Relative peak areas (RPA) 
Tricyclene 77+79+93 16,5 4,0 0,1 
a-Pinene^ 77+79+93 3075 1086 48,4 49,8 53,6 
terpene hydrocarbon 77+79+93 3,8 1,0 0,4 
Camphene' 77+79+93 62,9 15,5 0,2 0,3 0,5 
Hexanal' 56+57 0,9 2,2 0,3 
P-Pinene' 77+79+93 27,9 9,2 0,2 0,2 0,3 
3-Carene 77+79+93 2840 1066 51,2 55,9 64,1 
a-Terpinene^ 68+93+121 18,0 1,3 0,1 
Limonene^ 68+93+121 86,6 19,8 0,6 0,8 0,8 
P-Fellandrene 77+79+93 35,3 4,1 0,3 0,8 0,2 
y-Terpinene' 77+79+93 3,9 0,1 0,2 
terpene hydrocarbon 119+134 10,2 32,5 0,9 1,1 1,1 
A2,4(8)-p-Menthadiene 79+93+121 184,9 36,0 1,1 1,1 1,1 
p-Mentha-1 (7), 8( 10)-dien-9-ol 91+105+119 20,4 10,4 0,0 
terpene alcohol 91+105+119 12,6 9,9 0,1 
Fenchol 80+81+93 13,9 1,1 
Terpinen-4-ol 71+93+111 37,9 9,2 0,2 0,1 
terpene alcohol 59+81 50,5 17,8 0,2 
sesquiterpene hydrocarbon? 79+161 25,3 9,5 0,1 
Isobomeol 67+95 5,7 3,1 0,1 
sesquiterpene hydrocarbon? 105+119+161 22,1 26,8 0,5 0,1 0,2 

' The identity has been confirmed by references of pure compunds. All other assignments 
are made by inference from earlier investigations and from the most reasonable suggestions 
from the NIST mass spectrum library. 



On the whole, the more volatile compounds would be expected to be responsible for a 
relatively larger proportion of the total emissions in the early emissions and then gradually 
give way to the less volatile compunds. Such a trend can be discerned, but not with much 
consistency. The chromatographic process does not line up the separated compounds in an 
eluting order that primarily corresponds to their respective boiling points. This is part of the 
explanation as to why no simple relationship is to be found between the relative retention 
times and the rates at which the emissions decrease. Another reason is the different 
proneness to coevaporate with moisture. 

When pine was tested in its green state, the minimum air sample volume of 250 ml was 
used. Evenso, breakthrough of a-pinene was observed on the adsorption tube onto the 
back-up tube that was connected to it in series, but also minor amounts of camphene and 3-
carene were detected on the back-up tube. The amount of a-pinene found on the back-up 
tube was less than 20 % of that in the first tube, and a simple addition of the two amounts 
was judged to be justifiable. 

Peak areas were integrated for a number of significant peaks, as shown in Table 1. 
Integration was performed manually, using only the mass fragments or sums of mass 
fragments shown in Table 1. After compensation for sample volume, these values were then 
divided by the total integral of the toluene peak in the nearest corresponding external 
standard. The resulting relative peak area (RPA) is useftil as a measure of the changes with 
time of the concentrations of any individual compound, but it is not calibrated with a 
response factor and does not give concentrations that can be compared between 
compounds. 

A standard reference mixture of a few of the most prominent monoterpene hydrocarbons in 
methanol solution was injected onto clean adsorbent tubes in a stream of carrier gas. The 
mixture contained 0 .1 nl each of a- and p-pinene, a- and y-terpinene, and, as an internal 
standard, 0.1 nl of toluene, which is the same amount as in all the external standards. To 
this was also added 0.5 nl of hexanal. Relative response factors could thus be established, 
and the absolute concentrations of these particular compounds in the air samples. 

Table 2. Emission factors for selected VOCs from pine 

Time (weeks) after 0 2 16 36 41 
sawing 

Emission factor (ue/m*.h) 
a-Pinene 91 000 32 000 480 490 400 
Hexanal 80 200 14 7 
P-Pinene 820 270 2.3 2.2 2.3 
3-Carene^ 84 000 32 000 510 550 470 
a-Terpinene 690 50 1.2 
Y-Terpinene 120 1.5 1.5 

' The response factor of a-pinene has been used. 



In Table 2 are given examples of the emission factors for a selection of compounds. 
Hexanal is included since it is rather widespread in indoor air samples and since it represents 
the alifatic aldehydes which possibly play an important role as indoor air irritants. 3-Carene 
is also included because of its abundance in these samples. Its response factor has not been 
determined in this study, but it has in earlier investigations been found similar to that of a-
pinene. The additional error introduced by using the factor of pinene also for carene is not 
large. 

In the spruce effluents, fewer components were identified. It can be seen in Table 3 that not 
nearly as high relative peak areas were found as for the pines. a-Pinene is clearly 
dominating, followed at least initially by limonene and one of the monoterpene alcohols. 
Camphene is present in lower proportions than in some literature data (e.g. [6]). Several 
terpene alcohols could be found only in the green state, i.e. at the highest total emission 
rates. Later, their peaks became so small that the identification was much less certain. A 
troublesome background level that occurred in connection with some of the spruce samples 
was an additional obscuring factor that holds back a too detailed analysis. The mass 
fragments used for quantification are omitted in this table but can be found in Table 1. 

Table 3, Spruce at different ages and moisture contents. Relative peak areas (RPA) 

age (weeks) 0 1 3 35 41 
m.c. (%) 65 20 10 10 10 

Compound Relative peak areas (RPA) 
Tricyclene 6,38 0,27 
a-Pinene' 744,62 45,77 1,84 0,97 1,47 
Camphene' 54,50 2,09 0,03 
P-Pinene' 70,73 1,67 0,28 0,23 0,37 
3-Carene 25,66 1,22 0,80 0,74 1,09 
Limonene' 169,32 3,43 0,14 0,47 0,59 
terpene hydrocarbon 12,40 0,25 0,03 0,05 
A2,4(8)-p-Menthadiene 6,66 
Fenchol 47,63 
Terpinen-4-ol 13,47 
terpene alcohol 105,96 0,92 
Isobomeol 61,66 0,44 

' The identity has been confirmed by references of pure compunds. All other assigimients 
are made by inference from earlier investigations and from the most reasonable suggestions 
from the NIST mass spectrum library. 

As for the pine samples, a few emission factors have been tabulated below. The values are 
lower altogether, but for P-pinene the emissions appear to come down to a strikingly similar 



level. 

For the sake of comparison, TVOC values have also been calculated for the softwood 
samples in the green state and after the first stages of drying. The calculations are in this 
case based on the total mass chromatograms and expressed as toluene equivalents. 
Furthermore, the following emission factors have been derived for the first three in each 
senes of the same samples as discussed above: 
The pine series gave 81 000, 24 000, and 810 |ig/m"-h and the spruce series gave 12 000, 
670, and210ng/m--h. 

Table 4. Emission factors for selected VOCs from spruce 

Time (weeks) after 0 1 3 35 41 
sawing 

Emission factor (ue/m' •h) 
a-Pinene 22 000 1400 18 9.5 11 
P-Pinene 21 000 49 2.8 2.2 2.7 
3-Carene' 760 36 7.9 7.3 8.0 

' The response factor of a-pinene has been used. 

A characteristic pattern of nonanal, decanal, and benzaldehyde often appears as an artefact 
of breakdown products from the adsorbent, and these peaks have been disregarded 
altogether in the integration, as well as occasionally occurring impurities of toluene and 
typical solvent hydrocarbons that have appeared in the blanks and also borne over to the 
aaual samples. 

These "total emission factors ' for the high-emitting samples are clearly lower than the sums 
of the ones calculated for individual compounds. The reasons for this are not evident, but 
there are many imponant differences in the two integration procedures. 

Hardwoods 

The hardwoods are. not unexpectedly, dramatically different from the softwoods [7]. Figure 
1 shows examples of chromatograms of one pine sample and one of beech, both at 
approximately 18 % moisture content. Terpenes are very scant, i f present at all. In those 
samples where they actually are detected, utmost care most be taken to distinguish them 
from impurities in the system, cross-contaminations of the samples during storage etc. 
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figurg 1 Examples of chromatograms of pine and beech samples, both taken at 18 % 
moisture content. 

The beech samples exhibit several aldehydes. The emissions are dominated by ethanol, 
followed by some aldehydes and acetic acid. Relative peak areas, corresponding to those in 
the earlier tables, are given in Table 5. It appears from these preliminary data that the 
maximum emissions are developed after the first drying state. This is particularly evident for 
hexanal. A reasonable hypothesis is that ethanol will not be found in large quantities when 



the samples are followed for a longer penod of time. Ethanol is not very well retamed on 
Tenax TA, and the values in the table could be considerable underestimations. Relatively 
large amounts are found also on the backup tubes. 

Table 5 Beech at different ages and moisture contents. Relative peak areas (RPA) 

age 0 1 2 
(weeks) 

m.c. (%) 94 18 12 
Comoound m/e for int. Relative peak areas (RPA) 

Ethanol' 46+47 125,7 295,3 8,04 
Pentanal 57+58 0,18 7,82 0,54 
Hexanal' 56+57 0,21 44,2 5,13 
Heptanal 55+57+81 3,25 0,21 
Nonanal'" 55+57+81 0,52 0,24 0,44 

Acetic acid' 60+61 0,41 5,07 1,70 
Decanal'" 55+57+81 0,34 0,25 0,45 

Benzaldehyde''^ 51+77+105 0,59 0,51 0,36 

' The identity has been confirmed by references of pure compunds. 
^ Probably an artefact. 
^ Possibly a genuine emission, added to an artefact. 

Nonanal and decanal are in all likelihood artefacts, as mentioned above. They appear at the 
same levels in these samples as in the reference samples run on the empty FLEC 
immediately before. The benzaldehyde peaks, on the other hand, are of approximately 
double the size of the reference peaks, which may indicate that benzaldehyde also is emitted 
from the wood. 

In the oak samples, a series of aliphatic hydrocarbons was encountered. However, it has 
with the present study design not been possible to decide with certainty to what extent they 
truly originates from the wood samples. It would be premature to make any ftirther 
statements on their role until supplementary experiments and evaluations have been made. 

For the oak, the samples taken at 71 and 18 % moisture content show large peaks of 
ethanol and acetic acid, along with a so far unidentified compound eluting shortly after the 
acid. The acetic acid is also a prominent peak in the samples taken at 8 %, but now a large, 
incompletely resolved cluster of peaks have appeared at short retention time. It consists of 
several low-boiling olefins and aldehydes, but repeated experiments are needed to establish 
whether this is a reproducible pattern. Such compounds could conceivably be produced in 
the heat of the kiln. 



The birch samples also contain ethanol and acetic acid. After drying to 18 %, hexanal 
emerges as the major peak. The RPA values at the three levels of moisture content are 0.17, 
8.9, and 13.2, respectively. 

Concluding remarks 

The information given by these relatively few samples mainly concerns the fate of each 
individual wood sample, and internal comparisons can be made of the time course of the 
emissions. Generalized data on the pattern and magnitude of the emissions from Nordic 
timbers as such can not be inferred. It is expected that as the number of tested specimens 
grow, a more statistically sound basis will be formed for such statements. 
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8. Sammanfattning (summary in Swedish) 

Monoterpener är flyktiga oljor som förekommer naturligt i vissa träd och buskar. 
De frigörs vid sågning av färskt trä och exponering i sågverks miljön kan vara 
väsentlig. De kvantitativt viktigaste monoterpenema är a-pinen, B-pinen, 3-karen 
and d-limonen. 

Fördelningskvotema för de fyra monoterpenema bestämdes in vitro i 
blod, olja och vatten. Fördelningskvotema mellan blod och luft (15-42) 
samt mellan olja och luft (2900-5700) är höga medan de mellan vatten och 
luft är låga (0.12-1.8). 

Friska, frivilliga män exponerades i 2 timmar genom inandning i en 
exponeringskammare, för olika haller av monoterpener (10, 225 och 450 
mg/m )̂. Vi fann ett högt upptag via andningsvägarna (60-70%). Endast 
1-8% av upptaget utsöndrades oförändrat med utandningsluften och 
mycket lite återfanns i urinen. Monoterpenema metaboliseras lätt, men 
endast en liten del kunde identifieras i urin: upp till 4 % av upplaget 
a-pinen utsöndrades som verbenol. Interaktioner mellan monoterpenema 
var små vad gäller upptag, utsöndring och akuta effekter. 

En fysiologiskt baserad toxikokinerisk modell utvecklades för att 
beskriva monoterpeners toxikokinetik. De experimentellt observerade och 
simulerade blod-tid kurvorna överensstämde bra. Modellen är användbar 
både vid fysisk aktivitet och vila. Resultat från modellering tyder på an 
biotransfomierande kapacitet har större betydelse än kroppsbyggnad då det 
gäller att förklara skillnad i toxikokinetik mellan olika individer. 
Koncentrationen av monoterpener i blod föreslås preliminän som ett 
biologiskt exponerings mått. 

Exponering för terpentin ger upphov till en sammandragning av 
luftvägarna som är större än den vidgande effekt på luftvägarna man ser 
vid lätt fysisk aktivitet. 

Exponering för 3-karen vi de högsta exponeringsnivåema ledde till 
irritation i ögon och näsa medan exponering för terpentin visade på 
irritation i näsa, hals och luftvägar. 

Exponering för 3-karen orsakade sammandragning av luftvägarna i isolerade 
och perfunderade lungor från marsvin och råttor. Försöken visar an 
sammandragning av luftvägarna uteblev vid inhibering av ett enzym som 
omvandlar arakidonsyra till tromboxan och även vid blockering av receptom dit 
tromboxan binder. 

Man kan med anledning av resultaten ovan tänka sig att att inandning av 
3-karen vid höga koncentrationer, kan ge upphov till samman dragning av 
luftvägarna hos känsliga personer. 
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ABSTRACT 

Wood trimmers are exposed to wood dust and its components, e.g. terpenes, mould 
spores, bacteria and endotoxin. The exposure may induce an inflammatory pulmonary 
response and eventually cause lung function impairment. 
The bronchoalveolar lavage (BAL) technique gives access to cells and non-cellular com
ponents in the alveolar space. By analysing BAL fluid it is possible to detect early in
flammatory signs, which may indicate either an adequate physiological response to inha
led material, or the first stage of a fibrosing process. 
To determine whether wood trimmers in a modem sawmill exhibited an alveolar inflam
matory reaction and/or lung function impairment, and if so, whether this was related 
to the presence of precipitating antibodies against mould spores, BAL was performed 
in 19 workers with (n=9) or without precipitins. Occupational exposure to wood dust, 
mould spores and bacteria, measured with person-carried equipment, was low. Tut al 
veolar cell concennations of various cells did not differ from those in a non-exposed 
reference group. However, the alveolar concentrations of albumin, fibronectin and hya-
luronan were significantly increased (p< 0.001 for all), indicating a lov.'-intensity alveo
lar inflammation. Sero-positive and sero-negative workers did not differ regarding alve
olar findings. 
Lung function studies and bronchial provocation tests were performed in 28 wood trim
mers (11 with precipitins) before and after a week of work. The workers showed slight 
obstructive lung function impairment at the beginning of the week, and the sero-positive 
workers showed a further decrease in FEV, at the end of the week (p<0.05). 
To study the time course and extent of the alveolar and interstitial inflammation, 24 
Sprague-Dawley lais were intratracheally exposed to sawdust suspended in saline. After 
a week the alveolar concentration of polymorphonuclear leucocytes (PMNs) had increa
sed (p<0.05) and at 6 weeks also that of macrophages and lymphocytes (p<0.01 for 
both). Concomitantly the expression of class II antigens and complement receptors on 
the alveolar macrophages and interstitial cells became more pronounced. Histological 
analysis of lung specimens confirmed the signs of increasing inflammation Dver time. 
To determine whether terpenes could induce an alveolar reaction, 8 healthy volunteers 
were chamber-exposed to a moderate concentration (450 mg/m^ air) of terpenes for to
tally 12 hours within a 2-week period. BAL was performed before and after. After ex
posure, BAL showed a higher (p < 0.05) alveolar total cell concentration, mainly consis
ting of macropha£es. Simultaneously, the number of mast cells increased (p<0.05), but 
soluble components remained unchanged. 
To further study the ability of terpenes to activate cells, human PMNs were exposed 
in vitro to terpenes diluted in ethanol (1/1250). The expression of the complement re
ceptors CRl and Mac-1 increased (p<0.01 and p<0.001, respectively), whereas that 
of L-selectin decreased (p<0.001). The metabolic activity was also enhanced 
(p<0.001), indicating an inflammatory reaction. 
Thus, even low-grade exposure to sawdust and its components induces an alveolar reac
tion. The agents are capable of causing cellular activation and there may be a risk that 
even low exposure is not entirely harmless. 

Key words: Alveolitis, bronchial reactivity, bronchoalveolar lavage, cell surface recq>-
tors, lung function, precipitating antibodies, rats, terpenes, wood dust, wood trimmers. 

ISBN 91-628-1147-9 
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STUDIES ON NASAL SYMPTOMS AND PATHOPHYSIOLOGY IN WOODWORK TEACHERS 
by Mats Ahman 

Division of Occupational and Environmental Medicine/Depanment of Medicine, Karolinska 
Institute, and the Dept. of Occupational and Environmental Medicine, Huddinge University 

Hospital, S-141 86 Huddinge, Sweden 

ABSTRACT 

Exposure to wood dust can cause nasal complaints and diseases such as rhinitis, allergy, and cancer. 
Woodwork teachers has emerged as a group with work-related nasal problems. Out of eleven examined 
patients with work-related nasal blockage, five were woodwork teachers, and their symptoms were 
visualized by means of serial nasal peak expiratory flow rate which declined during a working week. 
Therefore, 130 woodwork teachers and 112 school control subjects employed in the community of 
Stockholm were selected for a questionnaire study. The woodwork teachers had an increased occurrence 
of symptoms relating to skin, eyes, nose, throat, and lower airways. The symptoms were related to 
different work environmental factors such as dust spreading tasks, ventilation and inappropriate 
cleaning-up methods. Tobacco smoking and atopy were related to the complaints and, especially for 
smoking, there was indication of an interaction with work environmental factors on olfactory function 
and lower airways problems (wheezing and chronic bronchitis). In the same smdy population, total 
serum-IgE concentration and the frequency of a positiv Phadiatop were similar in the woodwork 
teachers and the control group. Only three subjects (one woodwork teacher and two control persons) 
had positive RAST to extract from Scandinavian woods. 

40 woodwork teachers and 32 matched control subjects from the study population were selected for 
examination of nasal physiology, showing acute work-related effects on the nasal mucosa including 
impairment of nasal mucociliary clearance, a small reversible impairment of olfactory function, and a 
decline of nasal peak expiratory flow rates during the working week. Measured airborne dust levels 
were below the present Swedish TLV of 2 mg/m^ and the terpene exposure was low (<6 mg/m )̂. 
Measured levels of irritants were not significantly related to the nasal tests in a dose-effect-fashion, but 
the nasal symptoms had a weak relationship to the percentage respirable dust (mass concentration) in 
the total dust. In a subgroup of 24 woodwork teachers and controls, small signs of inflammatory 
changes were measured by means of inflammatory markers in nasal lavage fluid. 

In conclusion, the nasal complaints among woodwork teachers were related to the work environment 
but also to impaired nasal mucociliary clearance, a mild nasal obstruction and possibly small signs of 
mucosal inflammation, but probably not to IgE-mediated allergy. The most probable explanation of the 
complaints is mucosal irritation caused by inhaled irritants, especially wood dust, in the work 
environment. Nasal blockage, which was the predominating symptom, may be a risk symptom for lower 
airways problems. In order to decrease the high occurrence of work-related respiratory problems among 
woodwork teachers, several preventive measures are possible and should be evaluated in fumre 
research. Implementation in the work environment should focus on reduction of irritant exposure by 
good general ventilation, effective dust exhausts, adequate cleaning-up routines and other measures. 
Information of the synergistic effects by tobacco smoking is important and could be a task for the 
occupational health services. 

Key words. Woodwork teachers, wood dust, terpenes, nasal obstmction, nasal physiology, rhinitis, 
rhinomanometry, mucociliar clearance, peak flows, nasal lavage, olfactory function. 

Printed in Stockholm 1995, by Repro Print AB. 
ISBN 91-628-1683-7 
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Tabel 1 Sensoriske respons i eksperimentelle indeklimaunders0gelser 
af VOC blandinger. 

Reference Eksponeringstype/ 
niveau/ 
Eksponeringstid 

Antal personer (k0n 
ogtype)/ 
Ålder :min-maks eller 
gennemsnlL 

Signifikante 
respons. 

Harving et al 1991, 22 VOCsV 
0,23,25 mg/mV 
1.5 timer 

6 K 5 M 
(astmatikere)/ 
Gns. 26 

ubehag ? 

M0lhave et al 1986. 22 VOCsV 
0,5,25 mg/mV 
2.5 timer 

40 K 21 M/ 
gns. 38 

Lugt 
Luftkvalitet 
0NS-irritation 
Almengener 

Hudnell et al 1992, 22 VOCsV 
0,25 mg/mV 
2.75 timer. 

66 M/ 
Gns. 25 

Lugt 
Luftkvalitet 
0NS-irritation 
Almengener 

Gunnarsen 1990. 5 materialeprover, 
tobaksreg, 
menneskelugt/ 
?/ 
16 min 

11 ?/ 
? 

Luftkvalitet 

Otto et al 1990 22 VOCsV 
0,6,12;!4 mg/mV 
4 timer 

36 M / 
18-39 

Lugt 
Luftkvalitet 
0NS-irritation 

Kjaergaard et al 
1991 

22 VOCsV 
0,25 mg/mV 
2 timer 

20 K 15 M/ 
Gns. 41 

Lugt 
Luftkvalitet 
0NS-iiTitation 

Johnsen et al 1990 VOCsfra4 13 K 12 M 
forskellige materialer/ (20 asunatikere+ 5 
0.6 -1.9 mg/m V raske kontroller)/ 
6 Umer 19-53 

lugt (2) 
luftkvalitet (4) 
0NS-irTit.(3) 
Hudir. ansigt (3) 
Almengener 

Melhaveetal 1991 22 VOCs/ 13 K 12 M lugt 
0,13*8,25 mg/mV 
50 min. 

gns. 36 luftkvalitet 
0NS-imtation 
Hudir. ansigt 

58 



Reference Eksponeringstype/ Antal personer (k0n Signifikante 
niveau/ ogtype)/ respons. 
Eksponeringstid Ålder :min-maks eller 

gennemsnit 

M0lhave et al 1992 VOCs, forskeUige 16 K 14 M / Lugt 
blandinger/ 19-60 Luitkvalitet 
0^^,15 mg/mV 0NS-irritation 
1 time 

Wolkoff 1991 VOCsog 30 K luftkvalitet 
kontormaskiner med 24-45 0NS-irrit 
videoskasrme/ Hudir. ansigt 
0.03 - 0.13 mg/m' Almengener 
St0V 

0.04 - 0.18 mg/m' 
VOCs/ 
6 timer 

Kjaergaard et al 22 VOCs og 5 K 5 M / Lugt 
1991, temperaturer/ 28-60 Luftkvalitet 
M0lhaveetal 1993 0,10 mg/m' 0NS-irritation 

18, 22, 26 "C/ 
1 time 

0NS 
c 

0jen, naese, svaelg irritation. 
Ryktige organiske gasser og dampe 
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Tabel 1. Metoder der kan anvendes i feltundersogelser. 

Metoder der kan 
anvendes i felten 

Metoden har 
vseret anvendt 
i felten 

Saerlige forhold 

Nasal lavage 

Akustisk rtiinometri 

Stereometri af 
n£seslimhinde 

Nasal provokation m. 
histamin 

Lungefiinktionsmåling 

Bronchial provokation 

0jenr0dme 

Tårepr0ver (celler, 
enzymer, mediatorer) 

Conjunctival provokation 
ra.C02 

Blinkfrekvensen 

Tårefilmstabiliteten 

Epitelskader 
(lissaminfarvning) 

Skum-dannelser i 
0jenkrogen 

Tärefilm lipid-Iagets 
tykkelse 

Hudfugtighed 

Hudens fedtethed 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

Knever is, centrifuge og fryser/teris. 

Knever ensartet temperatur og 
akklimatisering tesL 

Tidsknevende, ensartet temperatur og 
akklimatisering f0r mälingen. 

Som for de to ovenfor. 

Har d0gnvariation. 

Kraever et medicinsk beredskab. 

Har dognvariation. 

Har degnvariation, knever is, centrifuge 
og fryser/t0ris. 

Kraever en del udstyr og C02-flasker. 

Kraever standardisering (omgivelser og 
arbejde). 

Kraever en del udstyr og ensartede 
omgivelser mhL lys. 

Kraever en del udstyr og ensartede 
omgivelser mht lys. 

Kraever en del udstyr og ensartede 
omgivelser mht lys. 

Krasver en del udstyr og ensartede 
omgivelser mht lys. 

Kraever meget ensartet temperatur. 

Kraever ensartet temperatur. 
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7.4 Vid vilka lägsta halter av kemiska ämnen har det varit möjligt att 
registrera medicinska effekter ? 

I to eksponeringsfors0g er der påvist effekter ved omkring 0.2 mg/m^ og ved 1 
mg/m\ ved andre fors0g har koncentraiioneme vaeret oppe omkring 10-15 
mg/m\ Se ievrigt tabelleme 2 og 3. 

Indenfor de seneste år er der publiceret et stigende antal eksperimenter og epi
demiologiske unders0gelser, hvori objektive målinger indgår til belysning af 
mulige patofysiologiske årsagssammenhaenge. Disse imders0gelser er op-
simimeret i tabel 2 og 3. 

Tabel 2 Objektive fund i studier af indeluftforureningers viikninger på 
mennesker. 

Reference Eksponeringstype/ 
niveauer/ 
Eksponeringstid/ 

Organ Målinger Resul täter 

Kjjergaard et al n-decaa 0jne B u r i 
1989 04035,100 ppm. R0dme _ 

6 t. PMN** T 
Nsse PMN 
Hud Fugt t 

Fedtstof T 
Lunger FV^ 

V« i 
Bach et al Formaldehyd/ 0jne R0dme -
1988 0,0.15,0.40 ,1.2 ppm/ PMN V 

5.5 timer. Blinkfrekvens -
Nasse RhinomanomeL -
Lunger V -

Falketal 1993 Formaldehyd/ Naese Rhinostereo- Ttykkelse 
0.02,0.03,0.07,0.17 ppm/ metri af slim-
2 timer. hinden 

Kay et al 1990, Tobaksrög komb. m. 18.50 0jne Blinkfrekvens T 
82 % RH/ Lunger Åndingsvolu- i 
0,4 , 8 cigaretter/ men 
28 min. Respirations- t 

frekvens 
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Reference Eksponeringstype/ 
niveauer/ 
Eksponeringstid/ 

Organ Målinger Resul täter 

Nielsen & 
Sahin 1986, 

Tobaksr0g/ 
0,2,5,10 ppm CO/ 
2 timer 

Harving et aJ 22 VOCs' / 
1991, 

Koren et al 
1990, 

0,2.5,25 mg/m V 
1.5 t. 

22VOCs7 
0,25 mg/m^ / 
21. 

22VOCs7 
0,25 mg/mV 
41. 

Kjaergaard et al 22 VOCsV 
1991, 0,25mg/mV 

2.5 timer. 

Johnsen et al 
1990 

VOCs fra 4 materialer/ 
0.6-1.9 mg/mV 
6 timer. 

M0lhave et al vOCs, 4 forsk blandinger/ 
1991 0,2,5,15 mg/mV 

I time. 

Wolkoff 1991 VOCs & st0v fra 
kontormaskiner/ 
0.03-0.13 mg/m^st0v 
0.04 - 0.18 mg/m^ VOCsy 
6 timer. 

0jne Blinkfrekvens t 

Lunger V -

Naese PMN t 
Bio.Mark. T 

Naese PMN t 
Bio.Mark. r 

0jne BUT 
PMN T 

Naese PMN _ 

Hud Fugt -
Lunger V (FEF25)i 
Hjeme Praestation i * 

0jne BUT i 
ED* 
Skum _ 

LLT 
Lunger V -

0jne BUT i 
Skum i 

NsBse AR** 
Hud Fugt -
0jne BUT • 

Skum -
ED T 
LLT 

Naese Lavage 
AR 
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Reference Eksponeringstype/ 
niveauer/ 
Eksponeringstid/ 

Organ Målinger Resultater 

Kjsrgaard et al 22 VOCs og temperaturer/ 0jne BUT -
1991, M0lhave o, 10 mg/m' PMN -
etall993. 18,22,26-0/ Naese AR volume i 

1 time. Hud Fugt T 

a: BUT = Break up time (tårefilmstabilitet). 
b: PMN = Neutrofile granulocyner - celler i tärevaeske/naeseslimhinde. 
c: VOC = organiske gasser og dampe. 
d: LLT = Lipid lagets tykkelse. 
e: ED = Epitelskader på 0jne. 
f: FV = Lungefunktion - Row-volumen kurver. 
g: V = Lungefunktion - Vitalografi. 
h: AR = Akustisk Rhinometri 
T: For0get. 

Ingen virkning 
i Formindsket 
# Resultatet bor tolkes med forsigtighed 

Tabel 3. Objektive fund i epidemiologiske unders0gelser. 

Reference Population/ 
antal/suidie type 

Målinger Resultater 

Kjaergaard et 
al 1993 

Franck 1986 

Franck et al 
1989 

Biblioteksmedarbejdere/ 
53 / tvEersnitssmdie 

Kontorarbejdere/ 
169/ tvaersnitsstudie 

Kontorarbejdere/ 
169 + konUDller/ 
tvaersnitssmdie 

Ed** 

BUT 

Skum 
R0dme 

ED 

BUT 

Skum 

T Sanunenlignet m. fl. 
kontrolgrapper 
i Sammenlignet m.fl. 
kontrolgmpper, korrelerede 
med 0jenirritation 

Korrelerede med 
0jenirritation 
Korrelerede med 
0jenirritation 
i Sammenlignet m. 
kontrol gruppen. 
Konelerede med 
0jenirritation 
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Reference Population/ 
antal/smdie type 

Målinger Resultater 

Franck et al 
1991 

Kjaergaard et 
al 1993 

Kontorarbejdere/ 
70/ tvaersnitsstudie 

LLT Korrelerede med 
0jenirritation 

Kontorarbejdere i SBS ED 
bygninger + 1 kontrolbygn./ 
78+ I4/longimdinelt 

BUT 

Skum 

R0dme 
PMN** 

Hansen et al, DaginstimUonsmedaibejdere/ BUT 
13/ Intervention (renhold). ^D 

Tåreflod 

T ved 0get st0vdeponerings-
hastighed og ved 
fotokopieringsarbejde. 
T i SBS-bygninger. 
T ved 0get st0vdeponerings-
hastighed 
T ved 0get st0vdeponerings-
hastighed 

T ved 0get skaermterminal-
arbejde og ved 0get 
st0vdeponeringshastighed og 
ved mindsket temperatur i 
lokale. 

4- ved lavt reng0ringsniveau 
T ved lavt reng0ringsniveau 
i ved lavt reng0ringsniveau 

a 
b 
c 
d 

T: 

i 

BUT = Break up time (tårefilmstabiliteO-
PMN = Neutrofile granulocytter - celler i tirevsske/naeseslimhinde. 
LLT = Lipid lagets tykkelse. 
ED = Epitelskader på 0jne. 

For0geL 
Ingen virkning 
Forraindsket 
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