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1. BAKGRUND 

Verksamheten vid Kemiska Institutionen är tillståndspliktig enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga 

och explosiva varor. I februari 2015 beviljades verksamheten ett villkorat tillstånd (totalt 8 villkor) 

för hanteringen av Räddningstjänsten Syd. Denna riskbedömning upprättas efter överklagan till och 

beslut från Länsstyrelsen om formulering av tillståndsvillkor gällande kontroll av möjlig spridning 

av brännbar och explosiv atmosfär.  

 

Den huvudsakliga frågeställningen i överklagan till Länsstyrelsen har gällt risken för spridning av 

brännbara ångor och/eller explosiv atmosfär vid avbrott i skyddsventilationen. Räddningstjänstens 

ursprungliga tillståndsvillkor ger två huvudsakliga alternativ för verksamheten att reducera risken, 

varav det första kan summeras som att oavbruten reservkraft anordnas för 

ventilationsanläggningarna på Kemicentrum, och det andra att indikeringssystem (d.v.s. 

gasdetektion) installeras i alla laboratorieutrymmen med öppen hantering av brandfarlig vara.  

 

Verksamheten har tidigt prioriterat det andra alternativet om indikeringssystem, men har i 

överklagan till Länsstyrelsen framfört att den storskaliga omfattning av installationen som 

räddningstjänsten föreskrivit, dvs alla laboratorieutrymmen där öppen hantering av brandfarlig vara 

ska ske, inte är i proportion till risken i den verksamhet som bedrivs. Länsstyrelsens har beaktat 

detta i sitt beslut till överklagan, och har därmed ändrat lydelsen av det andra stycket i villkoret till 

följande;  

 

”Som alternativ till reservkraft kan ett indikeringssystem installeras. Resultatet ska kunna avläsas 

fortlöpande på säker plats. Omfattningen av indikeringssystemet ska baseras på riskbedömning av 

hanteringen av brandfarlig vara. Riskbedömningen ska beakta sannolikheten för spridning av 

brännbara ångor utanför kontrollerade laboratorieområden (dragskåp o.d.). ” 

2. SYFTE 

Syftet med denna riskbedömning är att, i enlighet med beslutet från Länsstyrelsen, utreda 

sannolikheten för spridning av brännbara ångor utanför kontrollerade laborationsområden vid 

avbrott i skyddsventilationen, och att i förlängningen utgöra ett beslutsunderlag till planering av ett 

indikeringssystem för brännbara ångor inom institutionens laborationslokaler. 

3. AVGRÄNSNING 

Riskbedömningen är avgränsad till den experimentella verksamheten vid Kemiska Institutionen 

(KILU) på Kemicentrum. Motsvarande riskbedömningar som genomförs för andra institutioner på 

Kemicentrum hanteras i separata handlingar.  

 

Vidare är riskbedömningen avgränsad till hantering av brandfarlig vätska i dragskåp, och det 

potentiella riskscenario som kan uppkomma vid plötsligt avbrott i skyddsventilationen.  

 

Enligt verksamhetens rutiner ska all öppen hantering av brandfarlig vätska ske i dragskåp, med 

undantag för enklare rengöring av arbetsytor och redskap med tvättsprit. Dragskåpen är utförda med 

skyddsfunktion som (m h a flödesvakt och reglerspjäll) tillser att lufthastigheten över 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm
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skåpsöppningen inte understiger 0,5 m/s. Det kontinuerliga luftflödet verkar bl a för att förhindra 

uppkomst av explosiv atmosfär. Dragskåpen är även generellt utförda med förhöjd kant i botten 

som förhindrar att eventuellt spill rinner ut på golvet nedanför. Vid normal ventilationsdrift bedöms 

det således inte föreligga risk för okontrollerad spridning av brännbara ångor utanför dragskåpen.  

 

Förekommande hantering av brandfarlig gas beaktas inte i riskbedömningen. Med det sagt så görs 

avgränsningen med hänsyn till att experimentuppställningar med brandfarlig gas normalt är 

övervakade av personal, samt att gastillförseln sker via massflödesmätare kopplade till 

ventilationsförreglade strömuttag vilket innebär att flödet automatiskt bryts vid avbrott i 

skyddsventilationen. Själva gastillförseln till experimentuppställningar sker normalt endast 

kortvarigt och genom manuell manövrering/reglering av övervakande personal. Risken för 

okontrollerad spridning är således begränsad.  

4. METOD  

Riskbedömningen baseras i huvudsak på experimentella fullskaleförsök som har genomförts av 

verksamheten vid Kemicentrum (se verksamhetens rapport i bilaga A). Öppna kärl med 

brandfarliga lösningsmedel har ställts upp i ett dragskåp som har isolerats från skyddsventilationen, 

och spridningen av lösningsmedelsångor har övervakats med hjälp av ett antal gasdetektorer. Ett 

antal försök har genomförts med olika lösningsmedel och varierande volym. 

 

Parallellt med fullskaleförsöken har verksamheten genomfört en enkätundersökning där samtliga 

forskargrupper på institutionen har svarat på frågor med syftet att identifiera de värsta troliga 

försöksuppställningarna, avseende spridningsrisken vid ventilationsbortfall, som kan förekomma 

inom verksamheten (se bilaga B).  

 

Slutligen har de värsta troliga försöksuppställningarna, som identifierats i enkätundersökningen, 

jämförts med de experimentella fullskaleförsöken. Slutsatser om spridningsrisken av brännbara 

ångor har dragits utifrån mätresultatet från fullskaleförsöken. 

 

4.1 Beslutsgrund för installation av gasdetektorer 

Gasdetektorer bör installeras ifall de för verksamheten relevanta fullskaleförsöken visar att 

spridning av brännbara ångor (> 25% av LEL) kan förväntas förekomma utanför kontrollerade 

områden.  

 

Med kontrollerade områden avses insidan av dragskåpen, samt EX-klassade zoner direkt utanför 

dragskåpen. Inom EX-klassade zoner accepteras inte förekomst av tändkällor. Risk för antändning 

av brännbara ångor bedöms således endast vara relevant ifall spridning kan ske utanför den EX-

klassade zonen.  

 

De gällande EX-klassade zonerna på KILU är schablonmässigt bedömda i enlighet med anvisningar 

i SEK Handbok 426 1. Den klassade zonen kring dragskåp sträcker sig horisontellt 0,5 m utanför 

öppningen, se figuren nedan. Detta är att betrakta som ett konservativt utförande då anvisningarna i 

SEK Handbok 426 är avsedda att omfatta all möjlig förekommande hantering oaktat verksamhet. 

                                                 
1 SEK Handbok 426 (utgåva 4) – Klassning av explosionsfarliga områden – Områden med explosiv gasatmosfär. SEK 

Svensk Elstandard. 2011 
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Figur 1: Klassningsplan för dragskåp 

 

5. VERKSAMHETSBESKRIVNING 

Kemiska institutionen vid Lunds universitet (KILU) är en gemensam institution för kemi inom den 

naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH). All 

forskning och utbildning vid institutionen sker inom Kemicentrum (KC) på fastigheten 

Helgonagården 16:6 Lund.  

 

På Kemiska institutionen bedrivs forskning, av internationellt och nationellt ledande forskargrupper. 

Kemiska institutionen bedriver även utbildning inom kemins samtliga områden. Utbildningen  

sker i nära samarbete med forskningen och med lärare som ingår i verksamhetens  

forskargrupper.   

 

Totalt har KILU ca 425 anställda, varav ca 230 forskarstuderande. Antalet helårsstudenter som 

deltar i grundutbildningen är nästan 600. KILU är den största institutionen vid Kemicentrum. 

Kemicentrum rymmer även institutionerna för Kemiteknik och Livsmedelsteknik.  

 

KILU har verksamhet i hus 1, 2 och 3 på Kemicentrum (KC). I nedanstående tabell redovisas 

avdelningarnas/forskningsgrupperingarnas placeringen inom KC. Se även situationsplan för KC i 

figur 2. 

 

Tabell 1: Forskningsavdelningarnas placering inom hus och våningsplan på KC 
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Figur 2: Situationsplan över KC  

 

5.1 Brandfarliga vätskor 

Inom institutionens forskargrupper hanteras ett stort antal olika kemikalier varav ett flertal är 

klassade som brandfarlig vara. De hanterade volymerna varierar mycket mellan de olika enheterna 

och avdelningarna. Likaså varierar hanteringen dels över tid men också mellan olika 

forskningsprojekt och forskargrupper.  

 

Gemensamt för alla avdelningar är att brandfarlig vätska huvudsakligen hanteras i mindre och lösa 

behållare vilka förvaras i kemikalieförråd med lokalisering inom respektive avdelning. Därtill lagras 

även mindre volymer i mekaniskt ventilerade skåp i laboratorier, huvudsakligen vätskor som 

används frekvent i pågående forskningsprojekt.   

 

All öppen hantering av brandfarlig vara inom forskningsavdelningarna sker i laborationslokaler och 

huvudsakligen i dragskåp.  

 

Brandfarliga vätskor inom KILU, som hanteras i volym överstigande 50 liter, är följande:  

- Aceton  

- Etanol >99%  

- Metanol 61 - 100%  

- Etylacetat  

- Heptan  

- Etanol 95%  

- Acetonitril  

- 2-Propanol  

- Toluen  

- Tetrahydrofuran  

- Hexan  

- Dietyleter  

- Cyklohexan  

- Petroleum ether  
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- Bensen  

- 1,4-Dioxan  

- n-pentan 

 

Som underlag till denna riskbedömning har verksamheten genomfört en undersökning där de olika 

forskargrupperna vid institutionen har fått svara på frågor kring vilka typer av experimentella försök 

som förekommer och hur stora volymer av brandfarliga vätskor som nyttjas i försöken. Utförandet 

och resultatet av undersökningen berörs mer utförligt i avsnitt 6.2. Verksamhetens egen 

sammanställning av undersökningen redovisas i bilaga B.  

 

6. DIMENSIONERADE SCENARIO 

6.1 Avbrott i skyddsventilationen 

Vid normal drift av skyddsventilationen upprätthålls ett kontinuerligt luftflöde genom dragskåpet 

med syfte att förhindra ansamling av brännbara och andra farliga ångor. Vid väsentlig reducering av 

skyddsventilationen genereras en lokal varningssignal vid berört dragskåp, och vid avbrott i 

skyddsventilationen aktiveras utrymningslarmet i berörd byggnad. 

 

I händelse av avbrott i skyddsventilationen är det viktigt att åtgärder (automatiska eller manuella) 

vidtas för att säkra riskfyllda försöksuppställningar. Verksamheten har därför rutiner för att tillse 

säker nedstängning av försöksuppställningar vid ventilationsbortfall. För försöksuppställningar som 

är kontinuerligt övervakade av personal vidtas enkelt erforderliga (och planerade) åtgärder för att 

försätta uppställningen i ett säkert läge och förhindra spridning av brännbara ångor. 

 

För oövervakade försöksuppställningar med brandfarlig vätska, dvs där personalen inte är ständigt 

närvarande, kan det dock vara mer svårhanterligt att garantera säker nedstängning vid 

ventilationsbortfall. Ett scenario där öppna kärl med lösningsmedel kvarstår i dragskåp vid 

ventilationsborfall kan inte helt uteslutas.  

 

En bakomliggande orsak till att denna riskbedömning genomförs är att Kemicentrum 

(huvudsakligen Hus I) har drabbats av ventilationsbortfall vid ett antal tillfällen under de senaste 

åren. Under 2015 genomfördes en omfattande utredning och ett antal förbättringsåtgärder för att 

komma tillrätta med de tekniska problem som funnits för ventilationsanläggningarna och 

strömförsörjningen av dessa. Åtgärderna har hittills varit effektiva och antalet ventilationsbortfall 

har minskat. Ventilationsanläggningarna är i grunden utförda med redundans då de består av dubbla 

och parallellkopplade frånluftsaggregat. Om det ena aggregatet är ur drift så kan det andra 

aggregatet upprätthålla ett flöde om 60% av det maximala ventilationsflödet. Vidare är 

strömförsörjningen till de bägge frånluftsaggregaten separerad till olika strömskenor inom 

byggnaden (ombyggt under 2015). Ventilationsbortfall kan dock även fortsättningsvis inträffa till 

följd av totala strömavbrott i hela eller delar av Lund, alltså avbrott som inte verksamheten eller 

fastighetsägaren själva råder över.  
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6.2 Enkätundersökning om försöksuppställningar på Kemiteknik 

Riskbedömningen ska beakta möjligheten för spridning av brännbara lösningsmedelsångor från 

dragskåpsuppställningar i händelse av avbrott i skyddsventilationen.  

 

Vidare ska riskbedömningen beakta värsta troliga försöksuppställningar (avseende risken för 

spridning av lösningsmedelsångor) som kan förekomma inom ramarna av nuvarande och planerad 

experimentell verksamhet vid institutionen.  

 

För att ge en bild av i vilka delar av verksamheten vid KILU, och därmed i vilka lab, som 

brandfarliga lösningsmedel används och i vilken omfattning de används, har en enkät om detta 

delats ut till de olika avdelningarna (på KILU kallade forskningsgrupperingar). Nedan ges en 

övergripande sammanställning av frågorna och resultatet. Verksamhetens egen sammanställning av 

undersökningen, daterad 2016-06-15, redovisas i bilaga B. 

 

Vissa avdelningar, som Bioteknik och CAS, har lämnat svar från olika forskningsgrupper som ingår 

i avdelningen och andra har summerat avdelningens laborativa verksamhet eller delat den i 

forskning och utbildning.  

 

Samma metodik med enkätundersökning används även vid riskbedömning av övriga institutioner på 

Kemicentrum. De experimentuppställningar och brandfarliga lösningsmedel som nämns i 

frågeformulären är således definierade för att vara representativa för all experimentell verksamhet 

på Kemicentrum. 

 

Typiska experimentuppställningar 

I frågeformuläret beskrivs 5 olika experimentella situationer som vid avbrott i skyddsventilationen 

riskerar att innebära öppen exponering av lösningsmedel mot omgivningsluften. Följande tre 

situationer inkluderar experiment som representerar ”värsta-fall” vad det gäller öppen hantering i 

den experimentella verksamheten; kromatografi (1), uppställning med lösningsmedel i bägare (2),  

och gravimetrisk filtrering (3). Till dessa experimentuppställningar har det även lagts frågor om 

självrinnande lösningsmedel (4) och exoterma reaktioner (5).  

 

Varje forskargrupp på KILU (9 st) har ombetts att ta ställning till om dessa uppställningstyper kan 

förekomma i deras verksamhet, och i så fall vilka lösningsmedel och volymer som kan vara 

aktuella. I enkäten uppmanas forskargrupperna även att komplettera med ytterligare relevanta 

uppgifter, tex eventuell förekomst av andra riskfyllda experimentuppställningar som inte inbegrips 

av de fördefinierade uppställningarna (6).   

 

De aktuella experimentella situationer som forskargrupperna har tagit ställning till i enkäten är 

följande: 

1 Kromatografi som använder ett stort antal provrör eller någon annat arrangemang med ett 

stort antal små kärl med lösningsmedel. 

2a Uppställning med ett flertal bägare med lösningsmedel (eller andra behållare som har 

ungefär samma diameter på öppningen som på kärlet). 

2b  Uppställning med varma/värmning av lösningsmedel i bägare eller liknande. 

3 Filtrering med gravitations-flöde eller annan långsam filtreringsprocess. 

4 Experimentell uppställning med lösningsmedel som flödar genom gravitation till 

behållare med volym mindre än den tillgängliga volymen lösningsmedel. 

5 Exoterm reaktion som kräver tillförsel av kyla för att förhindra att lösningsmedlet kokar 
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över. 

6 Annan uppställning som kan ge avsevärd exponering av lösningsmedel mot luft, antingen 

direkt genom uppställningen eller i arbetsmoment, eller så på grund av avbruten 

övervakning eller avbrott i elförsörjningen 

 

Gruppering av brandfarliga lösningsmedel 

I frågeformuläret har även brandfarliga lösningsmedel indelats i 3 grupper (grupp A-C). 

Gruppindelningen har i stort sett skett efter kokpunktintervall. Generellt bedöms benägenheten att 

bidra till spridning av brännbar atmosfär avta i fallande ordning för lösningsmedel i grupp A, B och 

C, dvs de största riskerna förknippas med grupp A.  

 

I nedanstående tabell redovisas typiska lösningsmedel för respektive grupp som kan förekomma vid 

verksamheten. 

 

Tabell 2: Gruppering av lösningsmedel i verksamhetens frågeformulär 

Grupp A Grupp B Grupp C 

Pentan THF Etylacetat 

Dietyleter Aceton  Heptan 

Petroliumeter bp.40°C Hexan Metanol 

  Etanol 

 

Resultat av enkätundersökning 

Övergripande resultat av enkätundersökningen redovisas i tabellerna på efterföljande sida. Svaren 

på enkäten ges för respektive avdelning för var och en av frågorna.  

 

Tabellerna anger för respektive avdelning vilka av de fördefinierade experimentuppställningarna 

som kan förekomma inom deras verksamhet, och i förekommande fall anges även vilken grupp (A-

C) av lösningsmedel som avses och den största volymen (ml). Blanka rutor (-) innebär att den 

berörda experimentuppställningen inte förekommer inom forskargruppen i dagsläget.  

 

Vissa avdelningar har lämnat svar från de olika forskningsgrupperna som ingår i respektive 

avdelning och andra har summerat avdelningens laborativa verksamhet eller delat in den i forskning 

och utbildning. För en fullständig redovisning av svar från respektive forskningsgrupp samt 

indelning av laborativ verksamhet se bilaga B.  

 

Värt att nämna är även att ett antal av avdelningarna anger att de endast använder lösningsmedel 

såsom etanol, aceton och metanol, samt att det rör sig om små kvantiteter och främst för 

tvätt/rengöring.  
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Tabell 3: Resultat av verksamhetens enkätundersökning, experimentell situation 1-3 

Avdelning Maximal volym lösningsmedel (ml) (Grupp A, B och/eller C) 

Experimentell situation 

1 2a 2b 3 

Teoretisk kemi - - - - 

Fysikalisk kemi -  100 (B och C) 100 (B och C) 100 (C) 

Biofys. kemi - 25 (C) 100 (C) 500 (C) 

Biokemi  - - - - 

Bioteknik 1000 (B och C) - - 100 (C) 

Till. biokemi 2000 (C) 200 (B och C) 50 (C) 50 (C) 

Tekn. mikrob - - - - 

Kemisk fysik 1000 (A) 

500 (B och C) 

500 (A, B och C) 500 (A, B och C) 500 (A, B och C) 

CAS 7500 (A) 

4000 (B) 

5000 (C) 

5000 (A) 

1000 (B) 

5000 (C) 

10 (A) 

200 (B) 

200 (C) 

500 (A) 

500 (B) 

5000 (C) 

 

 

Tabell 4: Resultat av verksamhetens enkätundersökning, experimentell situation 4-6 

Avdelning Maximal volym lösningsmedel (ml) (Grupp A, B och/eller C) 

Experimentell situation 

4 5a 5b 6 

Teoretisk kemi - - - - 

Fysikalisk kemi -  - -   1000 (-) 

Biofys. kemi - - - -  

Biokemi  - - - - 

Bioteknik - - - - 

Till. biokemi - 100 (C) - - 

Tekn. mikrob - - - - 

Kemisk fysik 2000 (A) 

1000 (B och C) 

200 (A, B och C) - 100 (-) 

CAS 5000 (A) 

5000 (B) 

5000 (C) 

500 (A) 

1000 (B) 

5000 (C) 

- 500 (-) 

 

Av resultatet från enkätundersökningen framgår det att två avdelningar, Kemisk Fysik och CAS, har 

den mest omfattande experimentella verksamheten med brandfarliga lösningsmedel på KILU. 

Övriga avdelningar har betydligt mindre skala på experimentell verksamhet där brandfarliga 

lösningsmedel exponeras mot omgivningen, och i den utsträckning sådan förekommer används inte 

lösningsmedel som är mycket flyktiga såsom dietyleter eller petroleumeter. Både Kemisk Fysik och 

CAS är inrymda i Hus 1 på Kemicentrum, medan övriga avdelningar upptar huvuddelen av 

våningsplanen i Hus 2 och Hus 3.  

 

Svaren i enkäten har legat till grund för utformningen av de genomförda fullskaleförsöken där 

spridningen av lösningsmedelsångor studerats för olika experimentuppställningar. Se efterföljande 

avsnitt. 
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7. FULLSKALEFÖRSÖK MED LÖSNINGSMEDEL 

För att kunna analysera spridningsrisken av brännbara ångor vid avbrott i skyddsventilationen, har 

verksamheten genomfört ett antal experimentella fullskaleförsök. Öppna kärl med brandfarliga 

lösningsmedel har ställts upp i ett dragskåp med frånkopplad skyddsventilationen, och spridningen 

av lösningsmedelsångor har övervakats med hjälp av gasdetektorer. Ett antal försök har genomförts 

med olika lösningsmedel och varierande volym.  

 

Metodiken med fullskaleförsök har tidigare använts vid motsvarande riskbedömning av 

institutionen för Kemiteknik på Kemicentrum. I samband med riskbedömningen av Kemiteknik 

genomfördes totalt fyra fullskaleförsök med gasmätning. Dessa redovisas i verksamhetens rapport 

Undersökning av öppen hantering brandfarlig vara vid ventilationsbortfall, Kemicentrum LU, 

2016-03-29. Utöver dessa försök, nr. 1-4, har även tre kompletterande mätningar genomförts under 

arbetet med denna rapport; mätningar nr. 5, 6 och 7. Verksamhetens egna rapporter från försöken 

ligger till grund för redovisningen. Rapporten för de tidigare mätningarna (nr. 1, 2, 3 och 4) samt de 

kompletterande mätningarna bifogas i bilaga A.  

 

7.1 Förberedelser 

Försöksuppställningen utgörs av ett typiskt dragskåp som har skiljts helt från ventilation och el och 

har byggts in med väggar av gastät byggplast och tätats, se foton nedan.  

 

I huvuddelen av laborationslokalerna på Kemicentrum och KILU finns flera dragskåp som är 

placerade intill varandra. Det kan inte uteslutas att brandfarliga lösningsmedel hanteras samtidigt i 

flera dragskåp i samma lokal, vilket innebär att det vid ventilationsbortfall potentiellt kan spridas 

lösningsmedelsångor från mer än ett skåp. Försöksuppställningen tar hänsyn till detta genom att den 

gastäta inneslutningen inte är bredare än själva dragskåpet. I de riktiga laborationslokalerna finns 

alltid en större luft-/rumsvolym tillgängligt per dragskåp, för lösningsmedelsångorna att omblandas 

med, jämfört med den inneslutna volymen i försöksuppställningen.  

 

      
Figur 3: Försöksuppställning med inneslutning av dragskåp i byggplast, samt avskiljning av 

ventilation 

 

Innanför inneslutningen har sex stycken gasdetektorer (av modell Sensepoint, Honeywell) placerats 

ut i strategiska punkter för kontinuerlig mätning av koncentrationen brännbar blandning i luften. Se 

skiss på efterföljande sida. Tre av gasdetektorerna har placerats invändigt i dragskåpet och 
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resterande tre har placerats utanför skåpet på olika avstånd från öppningen.  

 

Alla lösningsmedel ger en luftblandning som är tyngre än ren luft, vilket är förklaringen till att 

gasdetektorerna genomgående har placerats i låga punkter. För att kunna mäta "fallande" 

lösningsmedelsångor har verksamheten placerat en plastbricka med uppsamlingskant strax utanför 

och nedanför dragskåpets öppning och ställt en gasdetektor på brickan. Utanför dragskåpet har de 

också placerat detektorer mycket nära golvnivå, med en mätpunkt direkt nedanför dragskåpskanten 

och en mätpunkt vid gränsen för det EX-klassade området kring dragskåpet, dvs 0,5 m ut från 

öppningen i horisontellt led. Den huvudsiktliga avsikten med mätningarna är trots allt att bedöma 

sannolikheten för brännbar gasblandning utanför det (idag gällande) EX-klassade området. 

 

Luften innanför plastinneslutningen i fullskaleförsöken bedöms bli mer stillastående än vad som 

kan förväntas vid ett verkligt ventilationsbortfall. Detta bidrar till en minskad 

omblandning/utspädning av lösningsmedelsångorna i fullskaleförsöken jämfört med en verklig 

situation, dvs en konservativ förenkling.  

 

 
Figur 4: Placering av gasdetektorer 
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Figur 5: Schematisk figur över försöksuppställningen 

 

7.2 Uppställningar med lösningsmedel 

Uppställningar med olika lösningsmedel i olika typer av behållare (öppna provrör, kolvar etc) har 

placerats ut centralt i det inneslutna dragskåpet och luckan har lämnats öppen i normalt arbetsläge. 

Inbyggnaden har förslutits och därefter har kontinuerlig mätning av halten brännbara ångor (% av 

LEL) genomförts under högst 6 timmar. Längre exponering vid ventilationsavbrott bedöms inte 

vara sannolikt. Dessutom förväntas erforderliga åtgärder för nedstängning av potentiellt riskfyllda 

försök ske långt tidigare. 

 

De aktuella försöksuppställningarna är: 

1. Kolonnkromatografi med 3,8 L Heptan:Etylacetat 1:1 (relevant för KILU) 

2. Kolonnkromatografi med 2,1 L Metylenklorid  (relevant för KILU) 

3. Öppen hantering av 1 L Eter i stora kärl  (relevant för KILU) 
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4. Soxleth-extraktion med 0,6 L Heptan:Etylacetat 1:1 (relevant för KILU) 

5. Kolonnkromatografi med 3,8 L Petroleumeter i provrör (relevant för KILU) 

6. Kolonnkromatografi med 3,8 L Petroleumeter i E-kolvar (relevant för KILU) 

7. Långsam filtrering med dietyleter  (relevant för KILU) 

 

Av de genomförda försöken är samtliga uppställningar relevanta för KILU, dvs de skulle kunna 

förekomma inom delar av verksamheten. Tillsammans bedöms de vara representativa för de värsta 

troliga scenarier som kan förekomma inom KILU:s experimentella verksamhet (jämför med 

enkätsvar och avsnitt 6.2).  

 

I enkätundersökningen för KILU har enstaka avdelning uppgett att de hanterar ytterligare större 

volymer lösningsmedel än vad som har använts i fullskaleförsöken. Under arbetet med denna 

riskbedömning har verksamheten dock själva ifrågasatt behovet av att använda så stora volymer 

lösningsmedel och det kommer sannolikt inte att förekomma igen i framtiden. De volymer som har 

använts i fullskaleförsöken bör således vara representativa som värsta troliga. Vidare har 

fullskaleförsöken utformats för att maximera den öppna vätskeytan mot omgivningsluften utifrån 

vad som är praktiskt möjligt att uppnå med den experimentella utrustningen. Detta bedöms ge större 

inverkan på den resulterande spridningen, jämfört med de potentiella avvikelserna i den maximala 

volymen.  

 

1. Uppställning för kolonnkromatografi med Heptan:Etylacetat 1:1 

Dimensionering av uppställningen motsvarar 2 stycken kromatografiuppställningar. Uppställningen 

motsvarar också vilken annan uppställning som helst med många små kärl, typ små bägare, med 

öppen hantering. 

 

Totalt 3,8 liter Heptan:Etylacetat 1:1 fördelades i: 

 148 st provrör, diam. 15 mm 

 1 st E-kolv 0,5 L, diam. hals 32 mm, med 200 ml lösningsmedel 

 1 st E-kolv 1 L, diam. hals 45 mm, med 200 ml lösningsmedel 

 

 
Figur 6: Kromatografiuppställning med 148 provrör, bägare och E-kolv med sammanlagt 3,8 liter 

etylacetat:heptan,1:1  
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2. Uppställning för kolonnkromatografi med Metylenklorid 

Dimensioneringen av uppställningen motsvarar en mycket stor kromatografiuppställning och visar 

effekten av mycket tungt lösningsmedel.  

 

Totalt användes 2,14 liter metylenklorid som fördelades i 80 st provrör, med diameter 15 mm, 

fyllda till ca 25 mm under kant. 

 

 

3. Uppställning med öppen hantering av eter i stora kärl 

Dietyleter hanteras nästan uteslutande i volymer om några hundra milliliter och ytterst sällan i 

volymer i närheten av 1 liter. Endast i moment som filtrering eller möjligen omkristallisering kan 

det vara aktuellt att öppna kärl kan komma till användning för dietyleter. Bägare används dock 

normalt aldrig som kärl för dietyleter. 

  

Totalt 1 liter dietyleter fördelades i bägare och E-kolv enligt nedan:   

 2st 0,7 L bägare, diam. 95 mm, med 300 ml dietyleter i vardera 

 1 st 0,8 L bägare, diam. 90 mm, med 200 ml dietyleter 

 1 st 0,5 L E-kolv, diam. hals 32 mm, med 200 ml dietyleter  
 

 
Figur 7: Uppställning med dietyleter 
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4. Uppställning för soxleth-exstraktion med Etylacetat:Heptan 1:1 

Totalt 0,6 liter etylacetat:heptan (1:1) kokades i en 2 L rundkolv försedd med ett tomt soxleth-rör 

och en återloppskylare. Utloppshålet till kylaren är 16 mm i diameter.  

 

Strömtillförsel till värmning stängdes av samtidigt som ventilationen ströps fullständigt. Även 

kylningen stängdes av samtidigt som värmetillförseln.  

 

 
Figur 8: Försök med Soxleth-extraktion 
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5. Uppställning för kolonnkromatografi med petroleumeter, kokpunkt 40°-60°, i provrör 

Dimensionering av uppställningen motsvarar 2 stycken kromatografiuppställningar, vardera av så 

stor omfattning att det inte är sannolikt att det kan överskridas i någon verksamhet på Kemicentrum. 

Uppställningen motsvarar också vilken annan uppställning som helst med många små kärl, typ små 

bägare, med öppen hantering. 

 

Totalt 3,8 liter petroleumeter fördelades i: 

 128 st provrör, diam. 15 mm, fyllda ca. 25 mm under kant 

 1 st 700 ml bägare med 300 ml lösningsmedel 

 1 st 1,0 L E-kolv, diam. hals 45 mm, med 100 ml lösningsmedel 

 

 
Figur 9: Kromatografiuppställning med 128 provrör, bägare och E-kolv med sammanlagt 3,8 liter 

petroleumeter 40°-60° 
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6. Uppställning för kolonnkromatografi med petroleumeter, kokpunkt 40°-60°, i E-kolvar 

Dimensionering av uppställningen har begränsats till 17 stycken 250 ml E-kolvar. Resultaten av 

mätningen har därefter, genom beräkning, skalats upp till 25 stycken E-kolvar som kan anses 

representera ett ”värsta-scenario”.  

 

Totalt 3,8 liter petroleumeter fördelades i: 

 17 st 250 ml E-kolvar, öppning diameter 30 mm, (ca. 225 ml i vardera kolv) 
 

 

 
Figur 10: Kromatografiuppställning med 17 E-kolvar med sammanlagt 3,8 liter petroleumeter 40°-

60° 
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7. Långsam filtrering med dietyleter 

Dimensionering av uppställningen motsvarar en medelstor uppställning för filtrering med 

självrinnande lösningsmedel.  

 

Uppställning: 

 Filtrertratt med dietyleter+Celite  
 Bägare 0,8 liters med ca 100 ml dietyleter 

 

Filtrertrattens diameter var 150 mm och filtrerpapperets diameter 240 mm. En slamning av ca 100 

ml Celite AW521 i 200 ml dietyleter slogs först upp i filtrertratten och fick bilda en filterkaka under 

några minuter. Därefter fylldes tratten till rimlig nivå med dietyleter. 

 

 
Figur 11: Uppställning med filtrering av Celite i dietyleter 
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7.3 Resultat 

Gasdetektorernas mätvärden registrerades kontinuerligt under försöksperioden. I inneslutningen 

registrerades en kontinuerlig ökning av koncentrationen lösningsmedelsångor över tid. Nedan 

redovisas erhållna resultat (% av LEL). Observera att en del av resultaten är beräknade utifrån 

erhållna mätvärden.  

 

1. Uppställning för kolonnkromatografi med Heptan:Etylacetat 1:1 

 
Tabell 4: Resultat från försöksuppställning nr 1 

 

2. Uppställning för kolonnkromatografi med Metylenklorid (2,14 liter) 

 
Tabell 5: Resultat från försöksuppställning nr 2 

 

3. Uppställning med öppen hantering av eter i stora kärl (1 liter) 

 
Tabell 6: Resultat från försöksuppställning nr 3 
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4. Uppställning för soxleth-exstraktion med Etylacetat:Heptan 1:1 

 
Tabell 7: Resultat från försöksuppställning nr 4 

 

5. Uppställning för kolonnkromatografi med petroleumeter (3,8 liter) i provrör 

Mätare (nr) % LEL* 

 0,5 tim 1,5 tim 3 tim 6 tim 

5 mm över kant dragskåp (1) 16 % 24 % 34 % 46 % 

20 mm över kant dragskåp (2) 16 % 24 % 36 % 48 % 

Inne i dragskåp, 10 cm över dragskåpsyta (3) 4 % 12 % 22 % 34 % 

20 cm nedan kant dragskåp (6) 2 % 15 % 28 % 40 % 

Vid golv rakt under dragskåpsöppning (4) 0 % 13 % 24 % 38 % 

Vid golv 0,5 m ut från dragskåp (5) 0 % 11 % 21 % 36 % 

Tabell 8: Resultat från försöksuppställning nr 5 

 
6. Uppställning för kolonnkromatografi med petroleumeter (5,6 liter) i 25 st E-kolvar 

Mätare (nr) % LEL* 

 1 tim 2 tim 3 tim 6 tim 

5 mm över kant dragskåp (1) 9 % 12 % 15 % 18 % 

20 mm över kant dragskåp (2) 6 % 6 % 9 % 15 % 

Inne i dragskåp, 10 cm över dragskåpsyta (3) 9 % 12 % 15 % 21 % 

20 cm nedan kant dragskåp (6) - - - 3 % 

Vid golv rakt under dragskåpsöppning (4) - - - 3 % 

Vid golv 0,5 m ut från dragskåp (5) - - - - 

Tabell 9: Resultat från försöksuppställning nr 6 (resultatet är uppskalat till 25 E-kolvar genom 

beräkning) 
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7. Långsam filtrering med dietyleter 

Mätare % LEL* 

 0,5 tim 1 tim 2 tim 4 tim 6 tim 

10 mm över kant dragskåp (1)** 25 % 34 % 38 % 44 % 29 % 

20 mm över kant dragskåp (2) 21 % 23 % 29 % 32 % 25 % 

Inne i dragskåp, 10 cm över dragskåpsyta (3) 15 % 21 % 27 % 27 % 23 % 

20 cm nedan kant dragskåp (6) 16 % 22 % 29 % 23 % 19 % 

Vid golv rakt under dragskåpsöppning (4) 11 % 16 % 23 % 24 % 21 % 

Vid golv 0,5 m ut från dragskåp (5) 2 % 13 % 20 % 22 % 19 % 

 Tabell 10: Resultat från försöksuppställning nr 7 
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8. RISKOMRÅDE MED BRÄNNBARA ÅNGOR 

Av resultatet från verksamhetens tidigare och kompletterande fullskaleförsök kan det utläsas att 

brännbar blandning (d.v.s. 100% LEL) aldrig erhölls i något av försöken. Vid bedömning av 

riskområden för brännbar atmosfär är det dock inte lämpligt att jämföra direkt med beräknat el. 

uppmätt område med 100 % av LEL. Vid EX-klassning används normalt en säkerhetsfaktor på 0,25 

för kontinuerliga och primära riskkällor 2, vilket innebär att riskområdets utbredning istället 

definieras av ett gränsvärde på 25% av LEL. 

 

För tre av försöksuppställningarna uppmättes mer än 25% av LEL inuti dragskåpet, och i två av 

fallen uppmättes även mer än 25% LEL utanför dragskåpet.  

 

De två försöksuppställningarna som gav beaktansvärda koncentrationer utanför dragskåpet är:  

 

 Nr 5. Uppställning för kolonnkromatografi med petroleumeter (3,8 liter) i provrör, och 

 Nr 7. Långsam filtrering med dietyleter 

 

I försök nr. 5 erhölls som högst ca 40% av LEL direkt utanför skåpet och högst 36% LEL på 0,5 

meters avstånd från skåpet. I försök nr. 7 erhölls som högst ca 29% av LEL direkt utanför skåpet 

och högst 22% LEL på 0,5 meters avstånd från skåpet. Värt att notera är att det för båda 

försökuppställningarna så överskred gaskoncentrationen inte 25% LEL under de första två 

timmarna av försöken. Det skulle alltså behöva inträffa ett förhållandevis långvarigt 

ventilationsbortfall innan beaktansvärda koncentrationer förväntas uppkomma utanför skåpet. 

9. SLUTSATS & FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER 

Resultatet från fullskaleförsöken visar att det inom KILU:s verksamhet kan förekomma 

experimentella uppställningar som medför viss risk för spridning av explosiv atmosfär utanför 

dragskåp vid långvariga ventilationsbortfall (> 2 timmar).  

 

De aktuella uppställningarna med omfattande lösningsmedelshantering förekommer uteslutande 

inom avdelningarna Kemisk Fysik och CAS, och huvudsakligen i laborationslokaler som är 

lokaliserade på plan 1 i Hus 1. De aktuella uppställningarna utgör även en begränsad del av den 

experimentella verksamheten vid KILU. Huvuddelen av den experimentella verksamheten vid 

KILU bedöms inte medföra risk för spridning av explosiv atmosfär vid ventilationsbortfall.  

 

Baserat på resultatet så bedöms det vara relevant att vidta riskreducerande åtgärder med avseende 

på de avdelningar/laborationslokaler där försöksuppställningar som motsvarar fullskaleförsök 5 

resp. 7 kan förekomma. I bilaga C bifogas översiktsritningar av Kemicentrum som visar laboratorier 

som tillhör KILU. På ritningarna har laboratorier på Kemisk Fysik och CAS märkts med orange 

färgkod, och det är alltså uteslutande i dessa lokaler, med omfattande lösningsmedelshantering, där 

de kritiska försöksuppställningarna förväntas kunna förekomma.  

 

  

                                                 
2 SEK Handbok 426 (utgåva 4) – Klassning av explosionsfarliga områden – Områden med explosiv gasatmosfär. SEK 

Svensk Elstandard. 2011 
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Nedan redovisas ett antal förslag på riskreducerande åtgärder för dessa lokaler med omfattande 

lösningsmedelshantering: 

 

 Åtgärdsförslag 1: Om möjligt bör verksamheten i första hand prioritera att ta bort, reducera 

eller ändra hanteringen av stora lösningsmedelsvolymer, med syfte att reducera risken för 

spridning av brännbara ångor. Exempelvis bör man undersöka möjligheten att ersätta sådana 

lösningsmedel, som medför stor spridning av brännbara ångor, med andra lösningsmedel 

som medför mindre risker. I detta avseende bör man även undersöka om de nyttjade 

volymerna kan reduceras, eller om riskerna kan reduceras genom att ändra själva metodiken 

för de aktuella försöksuppställningarna.  

  

 Åtgärdsförslag 2: I enlighet med tidigare avsnitt 4.1 bör gasdetektorer installeras i lokaler 

där spridning av brännbara ångor (> 25% av LEL) även fortsättningsvis kan förväntas 

förekomma utanför kontrollerade områden. Med kontrollerade områden avses insidan av 

dragskåpen, samt de EX-klassade zonerna direkt utanför dragskåpen (dvs inom 0,5 m från 

skåpet). Omfattning, antal och placering av gasdetektorer i resp. laborationslokal behöver i 

första hand detaljstuderas.  

 

 Åtgärdsförslag 3: Ett alternativ är att den storskaliga hanteringen av lösningsmedel 

koncentreras till en eller enstaka specialutrustad laborationslokal, dit samtliga 

försöksuppställningar som riskerar att innebära spridning av beaktansvärda koncentrationer 

av brännbara ångor förläggs. Sådan lokal ska i sin helhet specialutrustas med EX-godkända 

fasta installationer. Vidare ska samtliga strömuttag, där icke-EX-godkänd utrustning kan 

strömförsörjas, förreglas över ventilationsdrift så att strömförsörjningen bryts vid reducerat 

ventilationsflöde (enligt samma princip som finns för strömuttag på befintliga dragskåp på 

Kemicentrum). Sådan lokal bör även utrustas med gasdetektorer, men eftersom tändkällor 

inte ska förekomma inom själva lokalen så kan övervakningen fokuseras/begränsas till 

närområdet kring dörr mot omgivande lokaler (utan EX-godkända installationer).  

 

Ovanstående åtgärdsförslag redogör endast för grova strategier och förutsätter ytterligare utredning 

innan åtgärder vidtas. Åtgärdsarbetet bör förankras med de berörda avdelningarna för att åtgärderna 

ska bli verksamhetsanpassade och så effektiva som möjligt.   
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Bilaga A:  Mätning av LEL-värde för uppställningar med 

lösningsmedel i öppet dragskåp 
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Kompletterande underlag till riskbedömning av hantering av brandfarliga 
lösningsmedel vid ventilationsbortfall på Kemiska Institutionen vid Lunds 
Universitet (KILU) 
 
Mätningar av bildning av lösningsmedelsångor har genomförts för att komplettera 
tidigare mätning Undersökning av öppen hantering brandfarlig vara vid 
ventilationsbortfall, Kemicentrum LU, 2016-03-29, (bifogat). Samma uppställning och 
genomförande som användes vid mätningen 2016-03-29 har använts i de 
kompletterande försöken här. 
 
Tre kompletterande mätningar har genomförts; mätningar nr. 5, 6 och 7. 
 
Rättelse: I tidigare mätningar har angetts densitet för gasblandningar vid 20% LEL, 
relativt densiteten för ren luft. Angivna värden är för 50% LEL. 
 
Kompletterande mätningar 
 
Kromatografiuppställning med 3,8 liter petroleumeter, 40°-60°, med provrör som 

uppsamlingskärl 

Lågkokande pretroleumeter används i viss utsträckning för kolonnkromatografi i 

laboratorieverksamheten på KILU och har tagits med som en jämförelse med samma 

experimentuppställning från mätning 2016-03-29, där en lösningsmedelsblandning av 

etylacetat:heptan användes. Provrör har använts som uppsamlingskärl vid 

kromatograferingen, som i tidigare mätning. Provrör ger en stor yta av exponerat 

lösningsmedel och uppställning kan betraktas som ett "värsta-scenario". 

 

Kromatografiuppställning med 3,8 liter petroleumeter, 40°-60°, med E-kolvar som 

uppsamlingskärl 

En jämförande studie med E-kolvar som uppsamlingskärl istället för provrör har 

genomförts eftersom sådan uppställning används på KILU för kromatografering med 

stora volymer. Kromatografering genomförs normalt så att den använda volymen 

lösningsmedel delas i 25-50 fraktioner i kärl anpassade efter den totala volymen. Stora 

provrör på 20-30 ml passar för totalvolym på upp till ca. 1 liter lösningsmedel. För 

större volymer på 3 liter eller mer är E-kolvar ett naturligt val för att samla fraktioner. 

Det är dock osannolikt att antalet E-kolvar som samtidigt används någonsin överstiger 

25 st även om fler fraktioner möjligen skall samlas efter hand. Här har vi valt att 

betrakta ett "värsta-scenario" med en kromatograferad volym på 5,6 liter i 25 st E-

kolvar. 

På grund av begränsad tillgång på E-kolvar har mätningen genomförts med 17 st 250 ml 

E-kolvar med ca 225 ml lösningsmedel i varje, dvs. totalt 3,8 liter lösningsmedel. I 

efterhand beräknas %LEL värdet för 25 st E-kolvar, dvs. 5,6 liter lösningsmedel, genom 

multiplicera uppmätt halt med 1,5.  (Denna beräkning ger en överskattning av den 

verkliga LEL-halten för 25 kolvar.) 
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Långsam filtrering med dietyleter (gravimetrisk filtrering) 

Filtrering av lösningsmedel som självrinner genom en tratt med filterpapper är en 

långsam process som ger en förhållandevis stor yta där lösningsmedel som fuktar 

filterpapper och filterkaka exponeras mot omgivningen. Vanligen så används dock 

sugfiltrering vid den experimentella verksamheten på KILU. Sugfiltrering är en snabb 

process där lösningsmedlet direkt sugs genom filterytan till en sluten flaska med hjälp 

av vakum. Eftersom filtrering med självrinnande brandfarliga lösningsmedel kan 

förkomma på KILU har en experimentuppställning med sådan filtrering av dietyleter 

undersökts här. 

Vid dimensioneringen har valts största filterdimension som idag beställs till 

forskargrupperna på Centrum för Analys och Syntes, KILU. Det cirkulära filtrets diameter 

är 24 cm. För att få en mycket långsam filtreringsprocess så slammades ca. 100 ml Celite 

i lösningsmedlet. Celite 521AW Lancaster användes. Radien på ytan av filterpapper och 

filterkaka var ca. 8 cm, d.v.s. från filtrets kan ner mot centrum av den bildade 

filterkakan.  
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Mätningar 

 
5. Uppställning för kolonnkromatografi med petroleumeter, 40°-60°, i provrör 
 
Dimensionering av uppställningen motsvarar 2 st kromatografiuppställning, vardera av 
så stor omfattning att det sannolikt att det överskrids. (Se bild 8 nedan) 
 
Uppställningen kan också jämföras med annan uppställning med många små kärl, typ 
små bägare, med öppen hantering. 
 
Gasens densitet vid 50% LEL, i förhållande till luft = 1,013 
 
Totalt 3,8 liter petroleumeter fördelades i  
 128 st provrör,  diam. 15 mm, fyllda ca. 25 mm under kant 
 1 st 700ml bägare med 300 ml lösningsmedel 
 1 st 1,0 L E-kolv, diam. hals 45 mm, med 100 ml lösningsmedel 
 
 
 
Tabell 5. Mätresultat kolonnkromatografi petroleumeter (3,8 liter) i provrör 

*Mätvärden från Sensepoint detektorn har multiplicerats med en faktor 2,0 som 

kompenserar för petroleumeter (pentan blandning av isomerer) relativt metan. 

 

Mätare (nr) % LEL* 

 0,5 tim 1,5 tim 3 tim 6 tim 

5 mm över kant dragskåp (1) 16 % 24 % 34 % 46 % 

20 mm över kant dragskåp (2) 16 % 24 % 36 % 48 % 

Inne i dragskåp, 10 cm över dragskåpsyta (3) 4 % 12 % 22 % 34 % 

20 cm nedan kant dragskåp (6) 2 % 15 % 28 % 40 % 

Vid golv rakt under dragskåpsöppning (4) 0 % 13 % 24 % 38 % 

Vid golv 0,5 m ut från dragskåp (5) 0 % 11 % 21 % 36 % 
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Bild 8. Kromatografiuppställning med 128 provrör, bägare och E-kolv med sammanlagt 

3,8 liter petroleumeter 40°-60°. 

 

 

Bild 9. Avläsning Sensepoint efter 6 timmar i mätning 
av petroleumeter i kromatografiuppställning med provrör. 
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6. Uppställning för kolonnkromatografi med petroleumeter, 40°-60°, i E-kolvar 
 
Dimensionering av uppställningen har begränsats till 17 st 250 ml E-kolvar av praktiska 
skäl och mätresultaten redovisas i tabell 6a. (Se även bild 10 nedan.) Resultaten av 
mätningen har därefter skalats upp till 25 st E-kolvar som kan anses representera ett 
"värsta-scenario" som redovisas i tabell 6b. 
 
Gasens densitet vid 50% LEL, i förhållande till luft = 1,013 
 
Totalt 3,8 liter petroleumeter fördelades i  
 17 st 250 ml E-kolvar, öppning diameter 30 mm, (ca. 225 ml i vardera kolv)   
 
 
Tabell 6a. Mätresultat kolonnkromatografi petroleumeter (3,8 liter) i 17 st  E-

kolvar 

*Mätvärden från Sensepoint detektorn har multiplicerats med en faktor 2,0 som 

kompenserar för petroleumeter (pentan blandning av isomerer) relativt metan. 

Mätvärden lika med noll kan inte beaktas och anges med -. 

Mätare (nr) % LEL* 

 1 tim 2 tim 3 tim 6 tim 

5 mm över kant dragskåp (1) 6 % 8 % 10 % 12 % 

20 mm över kant dragskåp (2) 4 % 4 % 6 % 10 % 

Inne i dragskåp, 10 cm över dragskåpsyta (3) 6 % 8 % 10 % 14 % 

20 cm nedan kant dragskåp (6) - - - 2 % 

Vid golv rakt under dragskåpsöppning (4) - - - 2 % 

Vid golv 0,5 m ut från dragskåp (5) - - - - 

 
 

Tabell 6b. Beräknat resultat för petroleumeter (5,6 liter) i 25 st  E-kolvar 

*Mätresultatet för 17 st E-kolvar har multiplicerats med en faktor 1,5 för att motsvara 

resultatet av 25 st E-kolvar. 

Mätare (nr) % LEL* 

 1 tim 2 tim 3 tim 6 tim 

5 mm över kant dragskåp (1) 9 % 12 % 15 % 18 % 

20 mm över kant dragskåp (2) 6 % 6 % 9 % 15 % 

Inne i dragskåp, 10 cm över dragskåpsyta (3) 9 % 12 % 15 % 21 % 

20 cm nedan kant dragskåp (6) - - - 3 % 

Vid golv rakt under dragskåpsöppning (4) - - - 3 % 

Vid golv 0,5 m ut från dragskåp (5) - - - - 



Undersökning av öppen hantering brandfarlig vara Sidan 6 av 9 
vid ventilationsbortfall, Kemicentrum LU, 2016-06-10 
 
 
 

 

Bild 10. Kromatografiuppställning med 17 E-kolvar med sammanlagt 3,8 liter 

petroleumeter 40°-60°. 

 

 

Bild 11. Avläsning Sensepoint efter 6 timmar i mätning 
av petroleumeter i E-kolvar. 
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7. Långsam filtrering med dietyleter 

 
Dimensioneringen av uppställningen motsvarar en medelstor uppställning för filtrering 
med självrinnande lösningsmedel.  
 
Uppställning 

Filtrertratt med dietyleter+Celite enligt nedan. 
Bägare 0,8 liters med ca. 100 ml dietyleter. 

 
Filtrertrattens diameter var 150 mm och filtrerpapperets diameter 240 mm. 
En slamning av ca. 100ml Celite AW521 i 200 ml dietyleter slogs först upp i filtrertratten 
och fick bilda en filterkaka under några minuter. 
Därefter fylldes tratten till rimlig nivå med dietyleter. Se bild nedan. 
 
Gasens densitet vid 50% LEL, i förhållande till luft = 1,015 
 
 

Tabell 7. Mätresultat gravimetrisk filtrering med dietyleter  

*Mätvärden från Sensepoint detektorn har multiplicerats med en faktor 2,1 som 

kompenserar för dietyleter relativt metan. 

**Mätare 1 har placerats 10 mm över kant och inte 5 mm som vid tidigare mätningar. 

Mätare % LEL* 

 0,5 tim 1 tim 2 tim 4 tim 6 tim 

10 mm över kant dragskåp (1)** 25 % 34 % 38 % 44 % 29 % 

20 mm över kant dragskåp (2) 21 % 23 % 29 % 32 % 25 % 

Inne i dragskåp, 10 cm över dragskåpsyta (3) 15 % 21 % 27 % 27 % 23 % 

20 cm nedan kant dragskåp (6) 16 % 22 % 29 % 23 % 19 % 

Vid golv rakt under dragskåpsöppning (4) 11 % 16 % 23 % 24 % 21 % 

Vid golv 0,5 m ut från dragskåp (5) 2 % 13 % 20 % 22 % 19 % 
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Bild 12. Uppställning med filtrering av Celite i dietyleter. 
 

 

Bild 13. Avläsning Sensepoint efter 6 timmar i mätning 
av försök med filtrering av dietyleter. 
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Samtliga mätvärden har dokumenterats med fotografier av mätarcentralens displayer. 
 
Skisser på försöksuppställning, data om Sensepoint mätutrustning samt datablad för 
AZO-sensors finns som bilagor till mätningen 2016-03-29. 
 
 

 

Lund, 2016-06-10 

Karl-Erik Bergquist 
Husprefekt, Kemicentrum, LU 
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Underlag	till	riskbedömning	av	hantering	av	brandfarliga	lösningsmedel	
vid	ventilationsbortfall	på	institutionen	för	Kemiteknik		
	
Mätning	av	LEL-värde	för	uppställningar	med	lösningsmedel	i	öppet	dragskåp	
utan	ventilation	
	
Följande	undersökningar	har	genomförts	för	att	bestämma	hur	stor	del	av	LEL	(lower	
explosive	limit)	som	bildas	då	öppna	kärl	med	lösningsmedel	lämnas	i	dragskåp	utan	
ventilation.	

Ett	dragskåp	har	skiljts	helt	från	ventilation	och	el	och	har	byggts	in	med	väggar	av	
gastät	byggplast	och	tätats.		

	

	

Bild	1.	Inklädnad	av	dragskåp	för	mätning	av	LEL-nivå	vid	avdunstning	av	lösningsmedel	
från	öppna	kärl.	Inklädnadens	dimensioner	är	1,8	m	x	2,3	m	x	2,6	m,	(bredd	x		längd	x	
höjd),	vilket	ger	en	totalvolym	på	ca.	11	m3.	Till	vänster	i	bild	syns	Sensepoint	
mätarcentral.	

	

6	st	mätare	av	modell	Sensepoint,	Honeywell	har	placerats	ut,	(skiss	i	Bilaga	1):	

• Två	mätare	är	placerade	strax	vid	kanten	till	dragskåpet,	5	resp.	20	mm	över	kant.		
• En	tredje	mätare	för	stigande	lösningsmedelsångor	placerad	länge	in	i	dragskåpet	

och	100	mm	över	bordsytan.		
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• Strax	nedanför	kanten	till	dragskåpet,	200	mm	under	kant,	har	en	plastbricka	
placerats	för	uppsamling	av	lösningsmedelsångor	och	en	mätare	har	placerats	i	
brickan.		

• Två	mätare	har	placerats	10	mm	över	golvet,	en	direkt	nedanför	dragskåpets	kant	
och	en	mätare	0,5	m	ut	från	dragskåpet,	i	gräns	för	zon	2	enl.	klassningsplan.	

	

Bild	2.	Inklätt	dragskåp	med	utplacerade	LEL-mätare	typ	pellistor.	
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Olika	uppställningar	med	lösningsmedel	har	placerats	centralt	i	dragskåpet	och	luckan	
har	lämnats	öppen	i	normalt	arbetsläge.	Inbyggnaden	har	förslutits	och	mätning	har	
genomförts	under	6	timmar.		

LEL-mätarna,	Sensepoint,	Honeywell,	levererade	av	Afriso	EMA	AB,	Sverige,	är	av	typ	
pellistor	och	har	kalibrerats	mot	metan,	(Bilaga	2	Kalibreringsintyg	20151221	från	
Afriso	EMA	AB).	Mätarna	och	deras	mät-noggrannhet	beskrivs	i	handbok	för	Sensepoint,	
(Bilaga	3	Sensepoint	technical	handbook).	

Erhållna	mätvärden	i	undersökningen	har	justerat	för	relativ	känslighet	för	det	
undersökta	lösningsmedlet	enligt	datablad	från	AZO-sensors	(se	Bilaga	4).	Honeywell	
har	en	kort	lista	med	relativ	respons	för	metan-kalibrerade	mätare	som	är	väsentligt	
förenklad	jämfört	med	databladet	från	AZO-sensors.	Det	senare	har	därtill	mer	
konservativa	värde	för	justering,	vilket	ökar	marginal	mot	underskattning	av	
uppkommen	halt	av	LEL.	

Endast	uppställningar	som	exponerar	väsentliga	ytor	av	lösningsmedel	mot	den	fria	
atmosfären	vid	rumstemperatur,	ca.	20°C,	har	undersökts.	

	

Uppställningar	med	öppna	kärl	med	lösningsmedel	

Vid	hantering	av	brandfarliga	lösningsmedel	i	öppna	kärl	blandar	sig	
lösningsmedelsångor	med	omgivande	luft.	Förångning	av	lösningsmedel	i	ett	kärl	vid	
normalt	tryck	och	temperatur	är	alltid	i	proportion	till	ytan	av	kärlets	öppning	och	sker	
genom	diffusion.		

Lösningsmedel	i	enstaka	kärl	

För	att	undersöka	hur	fort	halten	av	brännbara	lösningsmedel	ökar	vid	öppen	hantering	
har	kärl	med	stor	öppningsdiameter	i	förhållande	till	volym	används.	Av	
laboratorieutrustning	är	en	bägare	den	behållare	som	har	störst	öppning	i	förhållande	
till	volym.	Även	om	det	är	mer	troligt	att	E-kolv	eller	mätglas	används	vid	tillfällig	
hantering	av	lösningsmedel	i	öppet	kärl,	så	har	bägare	valts	här	för	att	få	så	hög	halt	som	
möjligt	på	rimlig	tid,	6	timmar,	för	en	rimlig	volym	lösningsmedel,	1	liter.		

Dietyleter	har	använts	i	detta	försök.	Det	är	ett	av	de	flyktigaste	lösningsmedel	som	
används	och	har	en	kokpunkt	35°C.	Dietyleter	har	lägsta	brännbarhetskoncentration,	
LEL,	i	luft	på	1,9	volym%.	

Kromatografiuppställning	

En	experimentuppställning	som	används	ofta	i	laboratorier	för	organisk	syntes	och	som	
inbegriper	hantering	i	öppna	kärl	och	med	lösningsmedelsytan	i	nära	kontakt	med	
omgivande	luft,	är	kromatografi	till	provrör.	Kromatografiuppställning	tjänar	som	
exempel	på	värsta	scenario	i	öppen	hantering	av	lösningsmedel.	Uppställningen	har	
överdrivits	i	storlek	för	att	erhålla	så	hög	halt	LEL	som	möjligt	på	6	timmar	med	4	liter	
lösningsmedel.	

I	mycket	stor	utsträckning	används	etylacetat	som	en	komponent	vid	
kolonnkromatografi	med	organiska	lösningsmedel	i	kombination	med	ett	mättat	kolväte	



Undersökning	av	öppen	hantering	brandfarlig	vara	 Sidan	4	av	12	
vid	ventilationsbortfall,	Kemicentrum	LU,	2016-03-29	vid	ventilationsbortfall,	Kemicentrum	LU,	2016-03-29	
	
	
	
som	heptan.	Här	har	använts	4	liter	etylacetat:heptan,	1:1.	Etylacetat	har	lägre	kokpunkt	
än	heptan,	77°C	respektive	98°C,	och	diffunderar	30%	snabbare	än	heptan,	D	0,87	cm2/s	
respektive	0,66	cm2/s.	Koncentrationen	av	etylacetat	i	omgivande	luft	kommer	därför	
att	vara	väsentligt	större	än	koncentrationen	av	heptan.	Dock	har	värde	för	heptan	
används	vid	omräkning	av	sensorutslaget	enligt	AZO-sensors	datablad.	För	heptan	
multipliceras	Sensepoint	uppmätta	värde	av	LEL	med	2,37,	som	är	mer	konservativt	än	
värdet	för	etylacetat,	2,15.	

Andra	kombinationer	av	lösningsmedel	för	kolonnkromatografi	har	inte	undersökts	då	
metoden	inte	används	på	institutionen	för	Kemiteknik.	Här	tjänar	uppställningen	bara	
som	exempel	i	undersökning	om	hur	snabbt	LEL-nivån	ökar	i	dragskåp	utan	ventilation.	

Soxhlet-extraktion	

En	enkät	har	besvarats	av	alla	forskargruppsledarna	på	institutionen	för	Kemiteknik	och	
av	svaren	framkom	att	Soxhlet-extraktion	används	regelbundet.	Vid	Soxhlet-extraktion	
så	återloppskokas	lösningsmedel	som	får	kondensera	ner	i	en	behållare	där	extraktion	
sker.	

Eftersom	försöksuppställningen	nämnts	så	har	den	tagits	med	här	som	exempel.	

Metylenklorid	

För	att	demonstrera	hur	mycket	tunga	lösningsmedelsångor	breder	ut	sig	i	jämförelse	
med	dietyleter,	som	är	lättare,	har	en	uppställning	för	kromatografi	med	metylenklorid	
tagits	med.		
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Mätningar	
	
1.	Uppställning	för	kolonnkromatografi	med	Heptan:Etylacetat	1:1	
	
Dimensionering	av	uppställningen	motsvarar	2	st	kromatografiuppställning,	
vardera	av	så	stor	omfattning	att	det	sannolikt	att	det	överskrids.	(Se	bild	nedan)	
	
Uppställningen	kan	också	jämföras	med	annan	uppställning	med	många	små	
kärl,	typ	små	bägare,	med	öppen	hantering.	
	
Densitet	i	förhållande	till	luft	vid	20%	LEL		≈	1,016	
	
Totalt	3,8	liter	Heptan:EtOAc	1:1	fördelades	i		
	 148	st	provrör,		diam.	15	mm,	fyllda	ca.	25	mm	under	kant	
	 1	st	E-kolv	0,5	L,	diam.	hals	32	mm,	med	200	ml	lösningsmedel	
	 1	st	E-kolv	1,0	L,	diam.	hals	45	mm,	med	200	ml	lösningsmedel	
	
	
	
	
Tabell	1.	Mätresultat	kolonnkromatografi	heptan:etylacetat	1:1	(3,8	liter)		

*Mätvärden	från	Sensepoint	detektorn	har	multiplicerats	med	en	faktor	2,37	som	
kompenserar	för	heptan	relativt	metan.	(För	etylacetat	är	faktorn	2,15.)	

	

Mätare	(nr)	 %	LEL*	

	 0,5	tim	 1,5	tim	 3	tim	 6	tim	

5	mm	över	kant	dragskåp	(1)	 5	%	 7	%	 12	%	 17	%	

20	mm	över	kant	dragskåp	(2)	 0	%	 0	%	 10	%	 17	%	

Inne	i	dragskåp,	10	cm	över	dragskåpsyta	(3)	 0	%	 0	%	 5	%	 10	%	

20	cm	nedan	kant	dragskåp	(6)	 0	%	 0	%	 6	%	 13	%	

Vid	golv	rakt	under	dragskåpsöppning	(4)	 0	%	 0	%	 0	%	 8	%	

Vid	golv	0,5	m	ut	från	dragskåp	(5)	 0	%	 0	%	 0	%	 3	%	
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Bild	3.	Kromatografiuppställning	med	148	provrör,	bägare	och	E-kolv	med	sammanlagt	
3,8	liter	etylacetat:heptan,	1:1.	

	
Bild	4.	Avläsning	Sensepoint	efter	6	timmar	i	mätning	
av	etoac:heptan	kromatografiuppställning.	 	
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2.	Uppställning	för	kolonnkromatografi	med	Metylenklorid	
	
Dimensioneringen	av	uppställningen	motsvarar	en	mycket	stor	
kromatografiuppställning	och	visar	effekten	av	mycket	tungt	lösningsmedel.	
	
Densitet	i	förhållande	till	luft	vid	20%	LEL		=	1,125	
	
Totalt	2,14	liter	metylenklorid	fördelades	i		
	 80	st	provrör,	diam.	15	mm,	fyllda	ca.	25	mm	under	kant.	
	
	

Tabell	2.	Mätresultat	kolonnkromatografi	metylenklorid	(2,14	liter)		

*Mätvärden	från	Sensepoint	detektorn	har	multiplicerats	med	en	faktor	0,90	som	
kompenserar	för	metylenklorid	relativt	metan.	

Mätare	 %	LEL*	

	 0,5	tim	 1,5	tim	 3	tim	 6	tim	

5	mm	över	kant	dragskåp	(1)	 0	%	 2	%	 3	%	 4	%	

20	mm	över	kant	dragskåp	(2)	 0	%	 0	%	 2	%	 3	%	

Inne	i	dragskåp,	10	cm	över	dragskåpsyta	(3)	 0	%	 0	%	 0	%	 2	%	

20	cm	nedan	kant	dragskåp	(6)	 0	%	 0	%	 3	%	 5	%	

Vid	golv	rakt	under	dragskåpsöppning	(4)	 0	%	 0	%	 1	%	 4	%	

Vid	golv	0,5	m	ut	från	dragskåp	(5)	 0	%	 0	%	 0	%	 3	%	
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3.	Uppställning	med	öppen	hantering	av	eter	i	stora	kärl	
	
Dietyleter	hanteras	nästan	uteslutande	i	volymer	om	några	hundra	ml	och	
ytterst	sällan	i	volymer	i	närheten	av	1	liter.	Endast	i	moment	som	filtrering	eller	
möjligen	omkristallisering	kan	det	vara	aktuellt	att	öppna	kärl	kan	komma	till	
användning	för	dietyleter.	Bägare	används	dock	normalt	aldrig	som	kärl	för	
dietyleter.	
	
Uppställningen	nedan	kan	betraktas	som	ett	överdrivet	scenario	med	dietyleter.	
(Se	bild	nedan.)	
	
Densitet	i	förhållande	till	luft	vid	20%	LEL		=	1,015	
	
Totalt	1	liter	dietyleter	fördelades	i	bägare	och	E-kolv	enligt	nedan.		
	
	 2	st	0,7	L	bägare,	diam.	95mm,	med	300	ml	dietyleter	i	vardera	
	 1	st	0,8	L	bägare,	diam.	90	mm,	med	200	ml	dietyleter	
	 1	st	0,5	L	E-kolv,	diam.	hals	32	mm,	med	200	ml	dietyleter	
	
	

Tabell	3.	Mätresultat	öppen	hantering	dietyleter	i	stora	kärl	(1,0	liter)		

*Mätvärden	från	Sensepoint	detektorn	har	multiplicerats	med	en	faktor	2,1	som	
kompenserar	för	dietyleter	relativt	metan.	

Mätare	 %	LEL*	

	 0,5	tim	 1,5	tim	 3	tim	 6	tim	

5	mm	över	kant	dragskåp	(1)	 23	%	 25	%	 29	%	 34	%	

20	mm	över	kant	dragskåp	(2)	 15	%	 15	%	 21	%	 27	%	

Inne	i	dragskåp,	10	cm	över	dragskåpsyta	(3)	 4	%	 8	%	 13	%	 19	%	

20	cm	nedan	kant	dragskåp	(6)	 13	%	 15	%	 20	%	 24	%	

Vid	golv	rakt	under	dragskåpsöppning	(4)	 0	%	 7	%	 14	%	 19	%	

Vid	golv	0,5	m	ut	från	dragskåp	(5)	 0	%	 2	%	 12	%	 18	%	
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Bild	5.	Uppställning	med	dietyleter	i	bägare.	
	

	
Bild	6.	Avläsning	Sensepoint	efter	6	timmar	i	mätning	
av	försök	med	dietyleter.	
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4.	Uppställning	för	soxhlet	-extraktion	med	Etylacetat:Heptan	1:1	
	
Totalt	0,6	liter	etylacetat:heoptan	(1:1)	kokades	i	en	2	L	rundkolv	försedd	med	
ett	tomt	soxhlet-rör	och	en	återloppskylare.	Utloppshålet	till	kylare	är	16	mm	i	
diameter.	(Se	bild	nedan.)	
	
Strömtillförsel	till	värmning	stängdes	av	samtidigt	som	ventilationen	ströps	
fullständigt.	För	att	om	möjligt	erhålla	någon	mätbar	halt	lösningsmedel	
stängdes	även	kylningen	av	i	direkt	efter	att	värmen	stängts.	
	
	
	
Tabell	4.	Mätresultat	soxhlet-extraktion	med	Etylacetat:Heptan	(1:1)	0,6L	

	

Mätare	(nr)	 %	LEL*	

	 0,5	tim	 1,5	tim	 3	tim	 6	tim	

5	mm	över	kant	dragskåp	(1)	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

20	mm	över	kant	dragskåp	(2)	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

Inne	i	dragskåp,	10	cm	över	dragskåpsyta	(3)	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

20	cm	nedan	kant	dragskåp	(6)	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

Vid	golv	rakt	under	dragskåpsöppning	(4)	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	

Vid	golv	0,5	m	ut	från	dragskåp	(5)	 0	%	 0	%	 0	%	 0	%	
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Bild	7.	Försök	med	Soxhlet-extraktion.	
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Samtliga	mätvärden	har	dokumenterats	med	fotografier	av	mätarcentralens	
displayer.	
	
	
	
Bilagor:	

1. Skiss	dragskåp,	inklädnad	och	mätaruppställning	
2. Kalibreringsintyg	Senspoint	20151221	
3. Sensepoint	Technical	Handbook	(endast	digital	bilaga)	
4. Datablad	AZO-sensors	

	

	

Lund,	2016-03-29	

Karl-Erik	Bergquist	
Samordningsansvarig	brandfarlig	vara,	Kemicentrum,	LU	

	
Johan	Ohlin	
Biträdande	ansvarig	hantering	av	brandfarlig	vara,	Kemicentrum,	LU	
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Underlag till riskanalys för KILU om hantering av brandfarlig vara i händelse av 

ventilationsbortfall 

Kort beskrivning av avdelningarnas verksamhet och användning av brandfarlig vara 

återfinns i Riskutredning & Klassningsplan, 2015-03-12, för KILU. 

För att ge en bild av i vilka delar av verksamheten vid KILU och därmed i vilka lab, som 

brandfarliga lösningsmedel används och i vilken omfattning de används, har en enkät 

om detta gått ut till avdelningarna, (på KILU kallade forskningsgrupperingar). 

 Avdelningar (forskningsgrupperingar) på KILU 

 Teoretisk kemi  

 Fysikalisk kemi 

 Biofysikalisk kemi 

 Biokemi och strukturbiologi 

 Bioteknik 

 Tillämpad biokemi 

 Teknisk mikrobiologi 

 Kemisk fysik   

 Centrum för analys och syntes (CAS) 

Vissa avdelningar har lämnat svar från de olika forskningsgrupperna som ingår i 

avdelningen, som Bioteknik och CAS, och andra har summerat avdelningens laborativa 

verksamhet eller delat den i forskning och utbildning. Avdelningen för Teoretisk kemi 

har inte lämnat uppgifter vilket är rimligt med tanke på verksamheten. 

En sammanställning av samtliga svar ges nedan. 

Frågorna i enkäten har utformats så att de bör täcka alla experimentella situationer där 

lösningsmedelsångor kan bildas i väsentlig del av LEL, (Lowest Explosive Limit).  

1. Kromatografi 

2. Lösningsmedel i bägare 

3. Gravimetrisk filtrering 

4. Självrinnande lösningsmedel 

5. Exoterm reaktion 

Frågorna 1-3 inkluderar de experiment som är "värsta-fall" vad gäller öppen hantering i 

den experimentella verksamheten på KILU. I enkäten efterfrågas den största volym 

lösningsmedel som kan förekomma. I samtliga svar är detta "värsta-fall" och inte vad 

som vanligtvis förekommer. 

Fråga 4 är en "hypotetisk" fråga för att förekomma tveksamheter i en riskutredning 

snarare än att det skulle finnas någon uppenbar experimentuppställning som svarar 

mot frågan. I princip inkluderas fråga 1 om man bortser från uppsamlingskar som 

används vid kromatografering. 

Fråga 5 har tagits med eftersom en exoterm kemisk reaktion i vissa fall kan utveckla så 

mycket värme att kyla måste tillföras för att uppställningen inte skall koka över. Frågan 

har tyvärr formulerats så otydligt att svaren har inkluderat även de exoterma reaktioner 

som klarar sig med vattenkyld kondensor. Dessa experimentuppställningar behöver 

egentligen inte tillföras ytterligare kyla och borde inte tagits med i svaren. 
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Översikt av svaren på enkäten 

Det är tydligt att två avdelningar, Kemisk Fysik och CAS, har den mest omfattande 

experimentella verksamheten med brandfarliga lösningsmedel på KILU. Alla övriga 

avdelningar har betydligt mindre skala på experimentell verksamhet där brandfarliga 

lösningsmedel exponeras mot omgivningen och i den utsträckning sådan förekommer 

används inte lösningsmedel som är mycket flyktiga, som dietyleter eller petroleumeter. I 

sammanställningen har en skiljelinje dragits i tabellerna för att tydliggöra denna 

indelning. 

Avdelningarna Kemisk Fysik och CAS är båda inrymda i Hus 1 på Kemicentrum, medan 

övriga avdelningar upptar huvuddelen av våningsplanen i Hus 2 och Hus 3.  

Översiktsritningar av Kemicentrum som visar laboratorier som tillhör KILU bifogas. På 

ritningarna har laboratorier på Kemisk Fysik och CAS märkts med orange färgkod och 

övriga avdelningars lab med gul färgkod. 

 

Sammanställning av svar på enkät 

Svaren på enkät om användning av brandfarliga lösningsmedel i forskargrupper på 

avdelningarna ges nedan för var och en av frågorna. De svar som anger att den 

efterfrågade försöksuppställningen förekommer eller kan förekomma i framtiden visas i 

sammanställningen nedan med svaret angivet i antal milliliter lösningsmedel för 

respektive lösningsmedelsgrupp som kan komma ifråga.  

I de fall där ytterligare lösningsmedel förts till listan med lösningsmedel ges en asterisk 

med hänvisning till fotnot för tabellen. 

Kommentarer som getts under de olika frågorna i enkäten har översatts från engelska 

och återges bara delvis i sammanställning och om kommentaren ansetts vara av 

betydelse för riskutredningen. 

 

Lösningsmedelsgrupper i undersökningen 

 

 
 
 
  

Grupp A Grupp B Grupp C 

Pentan  THF Etylacetat 

Dietyleter Aceton Heptan 

Petroliumeter bp.40°C Hexan Metanol 

  Ethanol 
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Fråga 1. Kromatografi som använder ett stort antal provrör eller någon annat 
arrangemang med ett stort antal små kärl med lösningsmedel. 
 

Avdelning Lösningsm. 
grupp A 

(ml) 

Lösningsm 
grupp B 

(ml) 

Lösningsm 
grupp C (ml) 

Kommentar 
(väs. delar i omskriven text) 

Fysikal. kemi - - -  
Biofyskemi avd - - -  
Biofyskemi utb - - * -  
Biokemi - - -  
Bioteknik 1 - - -  
Bioteknik 2 - - 1000 metanol:vatten 
Bioteknik 3 - - -  
Bioteknik 4 - 1000  blandning lösnm B o C 
Till. biokemi - - 2000  
Tekn. mikrob - - -  
     
Kemisk fysik † 1000 500 500 Blandningar av A, B o C 
CAS 1 - - -  
CAS 2 - - *** 500  
CAS 3 4000 4000 4000 Möjligt i framtiden 
CAS 4 1000 1000 3000  
CAS 5 7500   Den största skalan är 5-10 

liter huvudsakligen 
petroleumeter som samlas i 
200-250ml fraktioner i E-
kolvar. 

CAS 6 1000 1000 3000  
CAS 7 1000 - 2000  
CAS 8 - - -  
CAS 9 † 500 - 1000 Grupp A-lösningsmedel 

huvudsakligen diklormetan. 
CAS 10 800 - -  
CAS 11 1000 - - Möjligt i framtiden 
CAS 12 - - ††† 5000  
CAS 13 3500 - 3500 Oftast 500 ml 
CAS 14 - - -  
 
* Grupp C: + cyklohexan, butanol, oktanol 
** Grupp A: + koldisulfid, Grupp B: +acetonitril 
*** Grupp C: + 2-propanol, acetonitril 
† Grupp A: + metylenklorid 
†† Grupp C: + isopropanol 
††† Grupp C: toluen 
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Fråga 2. Uppställning med ett flertal bägare med lösningsmedel (eller andra 
behållare som har ungefär samma diameter på öppningen som på kärlet). 
 

Avdelning Lösningsm. 
grupp A 

(ml) 

Lösningsm 
grupp B 

(ml) 

Lösningsm 
grupp C 

(ml) 

Kommentar 
(väs. delar i omskriven text) 

Fysikal. kemi - 100 100  
Biofyskemi avd - - 25  
Biofyskemi utb - - * 25 Kommentar om totalvolym i 

kurs. 
Biokemi - - -  
Bioteknik 1 - - -  
Bioteknik 2 - - -  
Bioteknik 3 - - -  
Bioteknik 4 - - -  
Till. biokemi - 200 200  
Tekn. mikrob - - -  
     
Kemisk fysik † 500 500 500 Bägare används sällan. 

Rundkolvar o E-kolvar. 
CAS 1 ** 100 ** 500 500 Ultraljudsbehandling av B- 

och C-lösningsmedel 
CAS 2  200 *** 200  
CAS 3 - - -  
CAS 4    Endast vid upphällning 
CAS 5 1000 1000 1000 Endast kortvarigt under 

uppsikt 
CAS 6    Endast vid upphällning 
CAS 7   1000  
CAS 8 - 100 *** 100  
CAS 9 † 200 - 500 1-2 bägare vid upparbetning 

CAS 10 1000 - - Bägare täcks m Al-folie 
CAS 11 400 - -  
CAS 12 - 500 ††† 500  
CAS 13 5000 - 5000 250-300 ml fraktioner i E-

kolvar 
CAS 14 - - -  
 
* Grupp C: + cyklohexan, butanol, oktanol 
** Grupp A: + koldisulfid, Grupp B: +acetonitril 
*** Grupp C: + 2-propanol, acetonitril 
† Grupp A: + metylenklorid 
††† Grupp C: toluen 
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Fråga 2b. Uppställning med varma/värmning av lösningsmedel i bägare eller 

liknande. 

 

Avdelning Lösningsm. 
grupp A 

(ml) 

Lösningsm 
grupp B 

(ml) 

Lösningsm 
grupp C 

(ml) 

Kommentar 
(väs. delar i omskriven text) 

Fysikal. kemi - 100 100  
Biofyskemi avd - - -  
Biofyskemi utb - - * 100 I slutet kärl 
Biokemi - - -  
Bioteknik 1 - - -  
Bioteknik 2 - - -  
Bioteknik 3 - - -  
Bioteknik 4 - - -  
Till. biokemi - - 50  
Tekn. mikrob - - -  
     
Kemisk fysik † 500 500 500 Oftast 10-100 ml 
CAS 1 ** 10 ** 50 100 Varmvattenbad för B-

lösningsmedel 
CAS 2  200 *** 200  
CAS 3 - - -  
CAS 4 - - -  
CAS 5 - - -  
CAS 6 - - -  
CAS 7 - - -  
CAS 8 - 10 *** 10 I sluten tryckbehållare 
CAS 9 - - -  

CAS 10 - - -  
CAS 11 - - 100  
CAS 12 - - ††† 30  
CAS 13 - - -  
CAS 14 - - -  
 

* Grupp C: + cyklohexan, butanol, oktanol 
** Grupp A: + koldisulfid, Grupp B: +acetonitril 
*** Grupp C: + 2-propanol, acetonitril 
† Grupp A: + metylenklorid 
††† Grupp C: toluen 
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Fråga 3. Filtrering med gravitations-flöde eller annan långsam filtreringsprocess. 

 

Avdelning Lösningsm. 
grupp A 

(ml) 

Lösningsm 
grupp B 

(ml) 

Lösningsm 
grupp C 

(ml) 

Kommentar 
(väs. delar i översatt text) 

Fysikal. kemi - - 100  
Biofyskemi avd - - 500  
Biofyskemi utb - - * 500 Inte applicerbart på kurs 
Biokemi - - -  
Bioteknik 1 - - etanol  
Bioteknik 2 - - 100  
Bioteknik 3 - - - Ej med brännbara lösn.m. 
Bioteknik 4 - - -  
Till. biokemi - - 50  
Tekn. mikrob - - -  
     
Kemisk fysik † 500 500 500 Oftast 50-100 ml 
CAS 1 ** ** 100 100  
CAS 2   *** 300  
CAS 3 500 500 500  
CAS 4 500 500 500  
CAS 5 - - 5000  
CAS 6 500 500 500  
CAS 7 - - 2000  
CAS 8 - - -  
CAS 9 - - 100  

CAS 10 150 - -  
CAS 11 50 - -  
CAS 12 - - ††† 500  
CAS 13 - - -  
CAS 14 - - -  
 

* Grupp C: + cyklohexan, butanol, oktanol 
** Grupp A: + koldisulfid, Grupp B: +acetonitril 
*** Grupp C: + 2-propanol, acetonitril 
† Grupp A: + metylenklorid 
††† Grupp C: toluen 
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Fråga 4. Experimentell uppställning med lösningsmedel som flödar genom 

gravitation till behållare med volym mindre än den tillgängliga volymen 

lösningsmedel. 

 

Avdelning Lösningsm. 
grupp A 

(ml) 

Lösningsm 
grupp B 

(ml) 

Lösningsm 
grupp C 

(ml) 

Kommentar 
(väs. delar i omskriven text) 

Fysikal. kemi     
Biofyskemi avd - - -  
Biofyskemi utb - - -  
Biokemi - - -  
Bioteknik 1 - - -  
Bioteknik 2 - - -  
Bioteknik 3 - - -  
Bioteknik 4 - - -  
Till. biokemi - - -  
Tekn. mikrob - - -  
     
Kemisk fysik † 2000 1000 1000 Vid kolonnkromatografi 
CAS 1 - - -  
CAS 2 - - -  
CAS 3 - - -  
CAS 4 - - -  
CAS 5 5000 5000 5000 Kromatografifraktioner 

samlas efterhand för 
omedelbar indunstning 

CAS 6 - - -  
CAS 7 - - 1000  
CAS 8 - - -  
CAS 9 - - -  

CAS 10 2500 - - Vid upphällning 
CAS 11 50 - -  
CAS 12 100 - -  
CAS 13 - - -  
CAS 14 - - -  
 

† Grupp A: + metylenklorid 
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Fråga 5. Exoterm reaktion som kräver tillförsel av kyla för att förhindra att 
lösningsmedlet kokar över. 

 

Avdelning Lösningsm. 
grupp A 

(ml) 

Lösningsm 
grupp B 

(ml) 

Lösningsm 
grupp C 

(ml) 

Kommentar 
(väs. delar i omskriven text) 

Fysikal. kemi     
Biofyskemi avd - - -  
Biofyskemi utb - - -  
Biokemi - - -  
Bioteknik 1 - - -  
Bioteknik 2 - - -  
Bioteknik 3 - - -  
Bioteknik 4 - - -  
Till. biokemi - - 100  
Tekn. mikrob - - -  
     
Kemisk fysik † 200 200 200 ca. 1-5 ggr/månad 
CAS 1 ** ** 500 500 Soxhlet extraktion 
CAS 2 - - -  
CAS 3 500 500 500  
CAS 4 250 250 250  
CAS 5 100 100 -  
CAS 6 250 250 250  
CAS 7 - 1000 - Möjligt i framtiden 
CAS 8 - 10 *** 10 I sluten tryckbehållare 
CAS 9 - - 100  

CAS 10    Möjligt i framtiden 
CAS 11 - 250 - Möjligt i framtiden 
CAS 12 - 500 -  
CAS 13 - - -  
CAS 14 - - -  
 

** Grupp A: + koldisulfid, Grupp B: +acetonitril 
*** Grupp C: + 2-propanol, acetonitril 
† Grupp A: + metylenklorid 
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Fråga 5b. Tillförs kyla manuellt eller med hjälp av kylmaskin. 

 

Avdelning Kommentar 
(väsentliga delar i omskriven text) 

Fysikal. kemi 24 timmars ultraljudsbehandlingen av 1000ml etanol i sluten 
behållare vid 25°C. 

Biofyskemi avd  
Biofyskemi utb  
Biokemi  
Bioteknik 1  
Bioteknik 2  
Bioteknik 3  
Bioteknik 4  
Till. biokemi Manuell kylning 
Tekn. mikrob  
  
Kemisk fysik Manuell kylning 
CAS 1  Cirkulationspump med vattenkylare 
CAS 2  
CAS 3 Vanlig vattenkylare för kondensering 
CAS 4 Alltid kylning med rinnande kranvatten 
CAS 5 Vattenkylare för kondensering o isbad för kylning 
CAS 6 Alltid kylning med rinnande kranvatten 
CAS 7 Manuell kylning 
CAS 8 Manuellt 
CAS 9 Manuellt 
CAS 10 Kylmedium m torris i isopropanol (1000ml) 
CAS 11 Vattenkylning för kondensering eller is för kylning 
CAS 12 Manuellt om reaktionstid < 4 tim annars med kylmaskin 
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Fråga 6. Om du känner till andra uppställningar som kan ge avsevärd exponering av 
lösningsmedel mot luft, antingen direkt genom uppställningen eller i 
arbetsmoment, eller så på grund av avbruten övervakning eller avbrott i 
elförsörjningen, i så fall beskriv detta nedan. 

 

Avdelning Kommentar 
(väsentliga delar i omskriven text) 

Fysikal. kemi 24 timmars ultraljudsbehandlingen av 1000ml etanol i sluten 
behållare vid 25°C. 

Biofyskemi avd - 
Biofyskemi utb - 
Biokemi - 
Bioteknik 1  
Bioteknik 2 - 
Bioteknik 3 - 
Bioteknik 4  
Till. biokemi - 
Tekn. mikrob  
  
Kemisk fysik Tunnskiktskromatografi i sluten behållare (ca. 100 ml) 
CAS 1  Kommentar om upphällning och diskning 
CAS 2  
CAS 3 Kommentar om rotavaporsystemet (ett slutet system i vakuum) 
CAS 4 - 
CAS 5  
CAS 6 - 
CAS 7 - 
CAS 8  
CAS 9 - 
CAS 10  
CAS 11  
CAS 12 Användning av långa kolonner kan inte ske i dragskåp (500 ml 

metanol) 
CAS 13  
CAS 14  
 

 
Svaren i enkäten har fått ligga till grund för kompletterande undersökningar av hur fort 

halt av lösningsmedel i luft bildas för vissa lösningsmedel, i vissa 

experimentuppställningar. Se separat redovisning. 
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