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• Kvarts är en kristallstruktur av kiseldioxid 
 

 
 
 
 
 
 

• Utgör en stor del av jordskorpan (näst största beståndsdelen,  
– Ingår i granit och gnejs (Sveriges vanligaste bergarter) 
– Finns i betong (25-70%) 
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• Kristallin kvarts kan under hög temperatur och tryck omvandlas till 
andra kristallina kiseldioxidkristaller: 
 
– Tridymit (omvandling vid 870°C) 

 
 

– Kristobalit (omvandling vid 1470°C) 
• Kan bildas ”redan” vid 1050°C i speciella fall 

 
• Dessa två finns inte normalt i svenska bergrunden 

– Finns i vulkanisk sten 
– Bildas exempelvis i gjuterier när man har kvartssand till formar 
 

Kvarts – Tridymit - Kristobalit 
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• Vanligt förekommande vid olika arbetsplatser 

– Bygg/rivningsarbeten 

– Gruvindustrin 

– Gjuterier 

 

 

• Andra verksamheter som  

hanterar sand, bearbetar sten 

 

 

Arbetsmiljöexponering för 
kvarts? 
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• Uppskattning att ca 3 miljoner arbetare i Europa exponeras 
för kvarts i sitt yrkesliv 

 

• Historiskt sett höga halter som sjunkit 

– Kirunagruvan 0,8 mg/m3 1950-tal till 0,05 mg/m3 1970-tal  

 

 

Arbetsmiljöexponering 2 
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Amerikanska siffror 



• AFS 2015:2, Kvarts – stendamm i arbetsmiljön 

– Fokus på Systematiskt arbetsmiljöarbete, förebyggande 
åtgärder och riskbedömning 

– Bedömning av exponering kan ske på flera sätt 

• Referensmätningar, modellering 

• Mindre krav på egna mätningar (som var stor del av 
tidigare föreskrift) 

– Ska göras om man inte kan bedöma på annat sätt 

 

• AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden 

 

Reglering av kvarts 
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Lufthalt (mg/m3) 

Kvarts – respirabel fraktion 0,1 

Kristobalit – respirabel fraktion  0,05 

Tridymit – respirabel fraktion  0,05 

Nuvarande gränsvärden 
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Märkning C = cancer samt M = Medicinska kontroller 
 

Fanns förslag att halvera gränsvärden till 2018 års revision av AFS 
- Amerikanskt värde 0,05 mg/m3 - aktionsnivå på 0,025 mg/m3 
Genomfördes ej – kritik från experter 



 

Mätningar av kvarts 
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• Hur många i auditoriet har mätt kvarts? 

Liten fråga  
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Dammfilter 
• Respirabelt damm 

– Föravskiljare  
  (cutoff – minst 50% av 4 µm stora partiklar) 

 Cykloner 
 
 
 
 
 
 

  Parallell Partikulatimpactor (PPI) 
 

 
 

 
 

Så hur mäter man? 
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• Analys av respirabelt damm 

– Gravimetrisk metod, dvs vägning 

• Temperatur och fuktighet måste vara kontrollerat 

 

Analys steg 1 
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• Bestämning av kvarts och kristobalit i dammet -> samma 
grundämne men olika kristallstruktur 
 
– Infraröd spektroskopi (FTIR), billigare, högre 

kvantifieringsgräns (5 µg),  
    ofta bara total kristallin 

 
 
 

– Röntgendiffraktion (XRD), dyrare, lägre kvantifierings (2 µg), 
ger skillnad kvarts och  

    kristobalit (ibland tridymit) 
 
 

Analys steg 2 
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• Kvarts är en vanlig exponering 

 

• Mätningar kan ge viktig information för riskbedömning 

 

• Relativt enkelt att samla in respirabelt damm 

– Avancerad analys för kvarts 

• Finns privata företag men också Arbets- och 
miljömedicinska kliniker som utför detta 

 

 

 

Summering 
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