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TILLKOMST 

Denna publikation utgör slutrapport för projektet Bly i mässing och 
kopparlegeringar. Skriften har utarbetats av Karin Ahlqvist, Swerea 
SWECAST AB, Jönköping. Arbetet har finansierats med medel från 
Svenska Gjuteriföreningen. 

SAMMANFATTNING  

Kopparlegeringar är mycket korrosionsbeständiga och används framför 
allt i gjutgodsprodukter som kommer i kontakt med vatten. Den här 
typen av legeringar används även vid tillverkning av glidlager och för 
konstnärliga ändamål.  

Genom att tillsätta bly i kopparlegeringar uppnås en rad olika goda 
egenskaper så som god skärbarhet, goda glidegenskaper, god gjutbarhet 
samt trycktätt gods. Bly är en tungmetall som är hälsoskadlig och som 
kan påverka fertiliteten och skada fosters utveckling. Blyföreningar är 
även misstänkt cancerframkallande. Dessutom är bly mycket giftigt för 
vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

Till följd av risken för hälso- och miljöskaliga effekter regleras 
användningen av bly genom lagstiftning och klassas som ett 
utfasningsämne enligt det svenska miljömålet ”Giftfri miljö”. 

De regleringar som styr användningen av bly i kopparlegerat gjutgods i 
Sverige är relativt få och beror av vad för typ av produkt som tillverkas. 
Kemikalieinspektionen har tillsammans med Naturvårdsverket utrett om 
dagens regleringar är tillräckliga för att uppnå miljömålet ”Giftfri miljö”. 
Deras utredning visar att inga ytterligare regleringar förväntas på kort 
sikt. På längre sikt finns dock risk för ytterligare inskränkningar 
eftersom bly trots allt är ett icke önskvärt ämne i samhället. 

För närvarande pågår forskning runt om i världen för att hitta ett mer 
miljövänligt alternativ till bly. De alternativ som diskuteras mest är att 
ersätta bly med vismut eller kisel. Ytterligare ett alternativ är att 
framställa legeringar som varken innehåller bly eller något annat ämne 
som är tänkt att ersätta bly. Ett sådant exempel är Wearless 315 som är 
en ren tennbrons. De olika alternativen har olika för- och nackdelar 
vilket innebär att ett alternativ kan fungera i en typ av produkt men inte i 
en annan. 

Ytterligare en aspekt som är av betydelse för att få fram ett mer 
miljövanligt alternativ som även ska fungera i praktiken är vad som 
händer vid återvinning av nya kopparlegeringar. Om olika typer av 
legeringar blandas i skrotledet så ökar kostnaderna för raffinering innan 
skrotet återigen kan användas som råvara. Givetvis vill inte den som 
framställer blyfritt gjutgods ha en blyhaltig råvara. Inte heller är den som 
tillverkar vismutfritt gods intresserad av en vismuthaltig råvara. Vismut 
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skapar nämligen allvarliga problem som förorening i gjutprocessen när 
vismutfria legeringar gjuts. Ökade krav på raffinering av skrot riskerar 
att höja priset på den gjutna slutprodukten ytterligare. 

Sammantaget är det tveksamt om bly någonsin kommer att kunna 
ersättas med ett enda nytt ämne som kommer att fungera i alla typer av 
legeringar där bly förekommer idag. 
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1   INLEDNING 

I dagsläget är fokus på förekomsten av bly i samhället stort. En starkt 
bidragande orsak är att bly klassas som ett utfasningsämne enligt 
miljömålet ”Giftfri miljö”. En minskad användning av bly i samhället 
kan komma att ha stor betydelse för delar av gjuteribranschen eftersom 
bly förekommer som legeringsämnen i flertalet kopparlegeringar. Bly 
förekommer i halter upp till 20 %. Generellt gäller att kopparlegeringar 
som används för exempelvis glidlagerändamål har högre blyhalt (upp till 
20 %) medan kopparlegeringar som används för exempelvis armaturer 
har en betydligt lägre blyhalt (under 4 %). De tekniska fördelar som bly 
ger är bl.a. god skärbarhet, goda glidegenskaper, god gjutbarhet samt 
trycktätt gods. Dessutom är kopparlegeringar mycket 
korrosionsbeständiga. Följaktligen är bly ett ämne som avsiktligt tillsätts 
kopparlegeringar till skillnad från i aluminium- och zinklegeringar där 
bly ses som en förorening. [1] 

De typer av kopparlegeringar där bly tillsätts är mässing (koppar legerat 
med zink), brons (koppar legerat med tenn) och tennblybronser (brons 
legerat med bly). I gruppen tennblybronser ingår även rödmetall som är 
tennblybronser legerade med zink. Mässing används ofta i 
vattenledningsarmatur men även för maskiner och utrustning för marint 
bruk samt för konstnärliga ändamål. Brons och tennblybronser används 
ofta för glidlager. Rödmetallerna är de mest använda 
koppargjutlegeringarna till följd av deras breda användningsområde. [2] 

Målsättningen med detta projekt är att studera dagssituationen vad gäller 
möjligheten att använda bly i mässing och andra kopparlegeringar. 
Projektet syftar även till att studera vilka möjligheter och hot som finns 
på kort och lång sikt för gjuteribranschen. 

Regler gällande arbetsmiljö berörs inte inom ramen för detta projekt. 

 

2   VARFÖR VILL MAN MINSKA ANVÄNDNINGEN AV BLY? 

Bly är en mjuk och formbar tungmetall som har och har haft en mängd 
användningsområden genom åren. [3] Metallen är icke essentiell och kan 
skada nervsystemet redan vid låga doser samt medför försämrad 
kognitiv utveckling och intellektuell prestationsförmåga. [4, 5] Hämmad 
blodbildning och nedsatt hörsel är andra effekter som observerats vid 
relativt låg blyexponering. [6] Foster och små barn är speciellt känsliga 
för exponering. [5]  

Generellt utgör födan den huvudsakliga exponeringskällan för svenska 
befolkningen. [3] Vissa riskgrupper i samhället har dock identifierats. 
Yrkesverksamma med blyarbete är en av dessa grupper som riskerar att 
utsättas för blyånga som bildas när bly smälter. Ångan innehåller små 
inandningsbara partiklar och upptaget i lungan antas vara 100 procent. 
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[4] För att förhindra intag av bly via dricksvatten har ett gränsvärde på 
0,010 mg/l sats. [6] 

Blyjonen är klassificerad som reproduktionstoxisk kategori 1, d.v.s. 
påverkar fertiliteten och kan skada fostrets utveckling. Blyföreningar är 
klassificerade som misstänkt cancerframkallande (cancer, kategori 3) 
p.g.a. blyjonen. Även kemiska ämnen där blyjoner kan frisättas till 
miljön är också klassificerade som mycket giftiga för vattenlevande 
organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön, 
d.v.s. de är miljöfarliga. [4] 

I Landskrona och Trelleborg har blyhalter i blod hos barn årligen mätts 
sedan 1978. Resultatet visar att nivåerna har minskat stadigt i takt med 
utfasningen av bly i bensin. Genom att bly använts som tillsats i bensin 
under en mycket lång tid har många ton bly spridits i miljön. I Sverige 
förbjöds användningen av bly i bensin 1995. [3] Trots detta är halterna 
av bly så höga i skogsmarken i södra Sverige att det finns välgrundade 
misstankar om att den mikrobiologiska aktiviteten redan påverkas 
negativt. De förhöjda halterna ökar också risken för att bly transporteras 
uppåt i näringskedjan och påverkar däggdjur och fåglar. [5] 

 

3   LAGAR OCH REGLER SOM STYR BLY I KOPPARLEGERINGAR 

Det finns ett flertal lagar och regler som berör användningen av bly i 
Sverige. Detta kapitel utgör ingen heltäckande förteckning över samtliga 
av dessa lagar utan endast ett försök att sammanställa de viktigaste 
reglerna som påverkar den svenska gjuteribranschens användning av bly 
i kopparlegeringar. 

3.1  Miljömål 

Sveriges riksdag har antagit miljömål inom 16 områden. Målen 
beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Strävan är att vi 
till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det fjärde 
miljömålet, ”Giftfri miljö”, berör bly och det lyder enligt följande: 

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den 
biologiska mångfalden.  

Miljömålet har i sin tur delats upp i nio delmål varav det tredje delmålet 
säger att nyproducerade varor skall så långt möjligt vara fria från bly, 
senast år 2010. Bly skall heller inte användas i produktionsprocesser om 
inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. 
Vidare anges att redan befintliga varor som innehåller bly skall hanteras 
på sådant sätt att ämnet inte läcker ut i miljön. Spridning via luft och 
vatten till Sverige av bly skall minska fortlöpande. [7] 
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Med anledning av detta miljömål har Naturvårdsverket tillsammans med 
Kemikalieinspektionen fått i uppdrag av regeringen att bland annat göra 
en översyn av blyanvändningen i varor och produkter samt lämna förslag 
till de regleringar som är mest angelägna för att uppnå 
miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö”. Uppdraget avslutades under 2007 
och utmynnande i rapporten ”Bly i varor”. [4] 

3.2  Miljökvalitetsnorm 

År 1999 infördes miljökvalitetsnormer (MKN) i miljöbalken med syftet 
att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor. I 
förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft ingår 
en miljökvalitetsnorm för bly. Enligt miljökvalitetsnormen får halten 0,5 
µg/m3 bly i utomhusluft inte överskridas. Dagens halter är dock låga, 
och normen överskrids inte. [8] 

3.3  REACH 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals) är EU:s nya kemikalielagstiftning som ersätter ett 40-tal 
lagar inom den europeiska kemikaliehanteringen. Lagstiftningen 
omfattar både nya och gamla ämnen och antar ett livscykelperspektiv 
genom att tillverkare, importörer och företag i användarledet berörs. 
REACH omfattar kemiska ämnen samt i vissa fall ämnen som ingår i 
varor. 

Genom att blyföreningar klassas som reproduktionstoxiska, kategori 1, 
enligt ämnesdirektivet (Direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar 
och märkning av farliga ämnen) ligger de i riskzonen för att bli 
definierade som ”Substances of Very High Concern” (SVHC). Detta 
innebär i sin tur att de kan hamna på den kandidatlista som kommer att 
tas fram och ligga till grund för vilka ämnen som kommer att tas upp i 
bilaga XIV till REACH-förordningen. Denna bilaga utgör en förteckning 
över ämnen för vilka det krävs tillstånd att få använda. Det är 
Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, som sköter arbetet med att 
identifiera ämnen med sådana egenskaper att de förtecknas på den så 
kallade kandidatlistan samt väljer ut de ämnen som kommer att föras in i 
bilaga XIV. Senast den 1 juni 2009 ska ECHA ha gjort ett första urval av 
prioriterade ämnen för eventuellt införande i REACH-förordningens 
bilaga.  Ansökan om tillstånd för att få använda ett ämne som omfattas 
av bilaga XIV görs hos ECHA. Beslut om tillstånd fattas av EU-
kommissionen. [9, 10] 

Syftet med tillståndssystemet är att de risker som ämnen med farliga 
egenskaper ger upphov till kontrolleras på ett lämpligt sätt och att dess 
ämnen ersätts med lämpliga alternativa ämnen eller tekniker. 

Viss användning av ämnen är undantaget från tillståndsförfarandet. 
Detta gäller bl.a. forskning och utveckling. Produkt och 
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processorienterad forskning och utveckling kan vara undantaget upp 
t.o.m. en viss årlig volym. 

Tillstånd är tidsbegränsade, vilket innebär att en omprövning skall göras. 
När avgörs från fall till fall. 

Ansökan om tillstånd görs av tillverkare, importör och/eller 
nedströmsanvändare. En ansökan kan omfatta ett eller flera ämnen och 
avse en eller flera användningar, såväl egna som andras. Tillstånd söks 
för specificerad användning och sökanden ska visa att riskerna är under 
kontroll samt inkludera en analys av eventuella alternativ eller tekniska 
lösningar. 

Även om riskerna inte är helt under kontroll kan, om de 
samhällsekonomiska fördelarna anses överväga och alternativ saknas, 
tillstånd ändå meddelas. 

Ansökan om tillstånd att få tillverka eller använda ett särskilt farligt 
ämne kommer att kosta ca 480 000 kronor. Om ansökan gäller mer än ett 
användningsområde kostar varje extra användning ca 100 000 kr. Det 
finns rabatter för små företag upp till 85 procent.  

Ett tillståndspliktigt ämne kan användas av en nedströmsanvändare om 
någon högre upp i distributionskedjan har fått tillstånd för den aktuella 
användningen. I så fall behöver nedströmsanvändare bara meddela sin 
användning till ECHA. Saknas tillstånd måste nedströmsanvändare 
själva ansöka om detta. [11, 12] 

3.4  Dricksvattendirektivet 

Direktiv (98/83/EG) om kvalitén på dricksvatten anger att dricksvatten 
vanligtvis inte får innehålla mer bly än 10 µg/l. Direktivet anger alltså 
inte någon maximal blyhalt som rörledningar, armaturer m.m. får 
innehålla. 

Dricksvattendirektivet är införlivat i svensk rätt genom 
Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30). 

3.5  RoHS-direktivet 

RoHS-direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom: 

� Förordning (2005:209) om förbud m.m. i vissa fall i samband med 
hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter 

� Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och 
elektroniska produkter 

� Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska 
produkter och biotekniska organismer. 
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Direktivet reglerar användningen av bly i elektroniska och elektriska 
produkter och grundar sig i problemen med avfallshantering av dessa 
typer av produkter. Genom att redan i tillverkningsstadiet begränsa 
innehållet av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter 
så underlättas omhändertagandet av dessa ämnen när produkterna är 
uttjänta och betraktas som avfall. RoHS-direktivet är således nära 
kopplat till WEEE-direktivet som reglerar avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter. 

Direktivet förbjuder blyhalter över 0,1 viktprocent i homogena material. 
För kopparlegeringar har dock undantag beviljats och dessa får innehålla 
upp till 4 viktprocent bly. Undantag gäller även för bly i lagerskålar och 
bussningar av blybrons men här anges ingen maxhalt. 

Vart fjärde år ses direktivet över i syfte att avgöra om det fortfarande 
behövs. För närvarande pågår en revidering av undantagen. Det är det 
tyska Öko-institutet som på uppdrag av EU-kommissionen gör 
utredningen och förväntas lämna rekommendationer till kommissionen 
under senare delen av 2008 på vilka undantag som bör kvarstå. Det 
slutgiltiga resultatet ska vara klart till 2010. [13, 14]  

3.6  Direktivet om uttjänta fordon 

Direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon 
reglerar bl.a. innehållet av bly i fordon. Direktivets huvudsyfte är att 
förhindra att det uppstår avfall. 

I direktivets artikel 4.2a anges att medlemsstaterna ska se till att material 
och komponenter i fordon som släpps ut på marknaden inte innehåller 
bly, utom i de fall som anges i direktivets bilaga II. Dessa undantag 
syftar till att säkerställa att fordon inte måste skrotas i förtid i brist på 
tillåtliga ersättningsdelar. 

Av bilagan framgår att i homogent material godkänns en blyhalt av 
högst 0,1 viktprocent. Kopparlegeringar får dock innehålla högst 4 
viktprocent bly. Även lagerskålar och bussningar är undantaget från 
blyförbudet. För dessa produkter anges ingen högsta halt men 
undantaget gällde bara fram till 1 juli 2008.  

Efter den 1 juli 2008 har undantaget en något annorlunda utformning. 
Enligt Kommissionens förslag kommer lagerskålar och bussningar i 
reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden före den 1 juli 
2008 undantas från blyförbudet. Någon tidsbegränsning för detta 
undantag anges inte. Vidare anges att lagerskålar och bussningar i 
motorer, transmissioner och kompressorer till luftkonditioneringar 
kommer att undantas från förbudet fram till den 1 juli 2011. Därefter 
kommer denna typ av lagerskålar och bussningar endast undantas från 
förbudet i reservdelar till fordon som har släppts ut på marknaden för 
den 1 juli 2011. [15] 
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Reservdelar som släpps ut på marknader och som används för fordon 
som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2003 är i de flesta fall 
undantagna från förbudet. Återanvändning av fordonsdelar är också 
undantaget från blyförbudet.  

Direktivet är införlivat i svensk lag genom förordning (2003:208) om 
förbud mot vissa metaller i bilar. 

3.7  Det allmänna produktsäkerhetsdirektivet 

Det allmänna produktsäkerhetsdirektivet (Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän 
produktsäkerhet) innebär att endast konsumentprodukter som är säkra ur 
hälsosynpunkt får släppas ut på marknaden.  

Enligt KEMI:s rapport ”Bly i varor” kan detta direktivet komma att bli 
aktuellt när det gäller bly i varor. Som exempel på ett sådant fall berättas 
i rapporten om ett fall där ett barn i USA svalde ett smycke som följde 
med ett par babyskor. Smycket innehöll höga halter bly och barnet dog 
av blyförgiftning. [4] 

Produktsäkerhetsdirektivet har införlivats i svensk lagstiftning genom 
produktsäkerhetslagen 2004:451. [16] 

3.8  Leksaksdirektivet 

Eventuella leksaker som gjuts i blyhaltiga kopparlegeringar omfattas av 
direktiv (88/378/EEG) om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning 
om leksakers säkerhet.  

I bilaga 2 till direktivet, anges att biotillgängligheten per dag till följd av 
användning av leksaker inte får överstiga 0,7 µg bly. Leksaker får heller 
inte innehålla de farliga ämnen eller preparat som anges i ämnes- och 
preparatdirektiven (67/548/EEG respektive 99/45/EG) i mängder som 
kan medföra hälsorisker för barn som använder leksakerna. 

Direktivet har införlivats i svensk lagstiftning genom: 

� Förordningen (1993:97) om leksakers säkerhet 

� Konsumentverkets föreskrifter (KOVFS 1993:9) 

Enligt Eva Nilsson, jurist på Kemikalieinspektionen, pågår för 
närvarande ett arbete inom EU där förslag på ändringar av direktivet har 
tagits fram. Enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen daterat 
2008-01-25, har kommissionen lagt fram förslag till ett nytt direktiv om 
leksaker som ska ersätta det gamla. Enligt Eva Nilsson innebär förslaget 
bland annat att nivån för tillåten blyhalt ska sänkas. [17] 

Enligt Ulla Falk på Kemikalieinspektionen så innebär kommissionens 
förslag till nytt direktiv att biotillgänglighetsvärdena ska ersättas med 
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migrationsvärden. Sambandet mellan dessa båda typer av värden har 
tagits fram med hjälp av standardiserade tester. Förslaget innebär också 
att CMR-ämnen d.v.s. cancerframkallande, mutagena och 
reproduktionsstörande ämnen förbjuds. Detta skulle i så fall innebära ett 
förbud mot bly i leksaker. [18] 

4   LAGAR OCH REGLER I ANDRA LÄNDER 

Nedan beskrivs lagar och regler som styr användningen av bly i vissa 
andra länder.  

4.1 USA 

USA:s motsvarighet till Naturvårdsverket, Environmental Protection 
Agency (EPA), har bestämmelser som är riktade till de kommunala 
vattenförsörjningssystemen, ”the Lead and Copper Rule”. 
Bestämmelserna syftar till att övervaka och kontrollera vattenkemin för 
att minska dess korrosivitet och därmed risken för att bl.a. bly lakas ut 
från vattenledningssystemet till dricksvattnet. Bestämmelserna innebär 
en ”action level” på 0,015 mg/l, d.v.s. att om halten bly i dricksvattnet 
överstiger 0,015 mg/l krävs att åtgärder vidtas för att minska blyhalten. 
[19] 

Förutom ”the Lead and Copper Rule” har USA även något som benämns 
som NSF Standard 61. Denna standard tillkom 1988 i syfte att begränsa 
utlakningen av bl.a. bly från komponenter som ingår i 
dricksvattenssystem för att säkerställa att dricksvattnet inte innehåller 
föroreningsnivåer som medför risk för människors hälsa. [20] 

Vattenkranar och liknade produkter som kommer i kontakt med 
dricksvattnet under dess färd från källan till konsumenten måste alltså 
vara certifierade enligt NSF Standard 61. Standarden innebär att 
produkterna inte får läcka ut mer än 0,011 mg/l bly i vattnet. 
Anledningen till att denna standard kräver en lägre blyhalt i dricksvattnet 
än ”the Lead and Copper Rule” är att EPA antar att så mycket som 0,004 
mg/l bly kan härstamma från andra källor än den här typen av 
komponenter. [21] 

Under de senaste åren har det varit stor debatt i USA om bly i 
kopparlegeringar. En av de främsta orsakerna till denna debatt är en ny 
lag som stiftats i delstaten Kalifornien. Den 30 september 2006 
undertecknade Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger ett 
lagförslag som innebär att den högsta tillåtna blyhalten i produkter som 
kommer i kontakt med dricksvatten t.ex. kranar, ska minska från 8 % till 
0,25 %. Lagen har antagits och kravet gäller från och med 2010. Enligt 
the Plumbing Manufacturers Institute, PMI, är detta krav så hårt att det 
idag inte finns några armaturer tillverkade av kopparlegeringar som 
klarar kravet. 
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En annan anledning till den heta debatten kring den nya lagen är dess 
syfte som är att reducera blyhalten i dricksvatten och därmed minska 
risken för negativa hälsoeffekter. Motståndare till lagen menar dock att 
blyhalterna i dricksvatten redan idag är mycket låga och att det redan 
finns bestämmelser som ställer krav som är relevanta ur ett 
hälsoperspektiv, exempelvis NSF Standard 61. Dessutom är kritiken 
hård mot att vissa typer av komponenter inte omfattas av lagen trots att 
de är i kontakt med dricksvattnet under dess väg fram till konsumenten. 
Enligt PMI är det just dessa specifika komponenter som oftast innehåller 
de högst blyhalterna (upp till 8 %) och som reglernas minst genom 
nationella tester och certifieringar.[22] 

Den 20 september 2006 höll AFS (American Foundry Society) Copper 
Division ett möte där den nya lagen diskuterades liksom lösningar på de 
problem som industrin kan tänkas stöta på i och med lagen. De problem 
som är av störst vikt och som diskuterades är tillgång på alternativa 
material, produktionssvårigheter och svårigheter att bearbeta material 
som inte innehåller bly. Mötet avslutades med att gruppen delades upp i 
sju undergrupper i syfte att utreda de viktigaste frågeställningarna. 
Följande ämnen ska grupperna utreda: [24] 

� Vismutlegeringar  
(Gruppen leds av Todd Yarde från Ford Meter Box Co., Inc., 
Wabash, Ind. och Bill Surman från I. Schumann & Co., Bedford, 
Ohio) 

� Kiselmässing 
(Gruppen leds av MikeBuyarski från Federal Metal Co., Bedford, 
Ohio) 

� Alternativa material  
(Gruppen leds av Robert Beard från Sloan Valve Co., Augusta, 
Ark.,) 

� Bearbetning 

� Utbildning och kommunikation 

� Hälsofrågor 

� Tillgänglighet och kostnader 
(Gruppen leds av Jim Mallory från the Non-Ferrous Founders’ 
Society) 

 

Med anledning av den korta tidsfristen fram till 2010 finns det inte 
möjlighet att utveckla, testa och certifiera en helt ny legering. Således är 
samtliga sju grupper starkt inriktade på att utreda vismut som alternativ. 
Gruppen som behandlar alternativa material tittar dock även på en 
tennbronslegering, i USA benämnd 903 (innehåller 88 % koppar, 8 % 
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tenn och 4 % zink) samt en modifierad tennbronslegering benämnd 
903M. [25] Enligt Robert Beard som leder gruppen för alternativa 
material var tanken att tillsätta zink till 903 för att efterlikna en halvröd 
mässing och en röd mässing. Deras inledande bearbetningsförsök visade 
dock att legeringar som innehåller kisel är mycket lättare att bearbeta, 
varför inga ytterligare försök förväntas göras. [26]Även kiselmässing är 
ett alternativ som behandlas och som fått en egen utredningsgrupp. 

Först när man har hittat ett eller flera alternativ till bly sett ur ett rent 
tekniskt produktionsperspektiv så återstår frågor rörande bearbetning 
och hälsoeffekter. Just bearbetningsproblem är något som de flesta 
alternativ brottas med. [25] 

4.2  Danmark 

I Danmark regleras bly sedan 2001 genom ”Kungörelse om förbud mot 
import och försäljning av produkter som innehåller bly”. Kungörelsen 
innebär ett generellt förbud för import och försäljning av kemiska 
föreningar som innehåller bly. Kungörelsen innebär också förbud mot 
import och försäljning av vissa produkter som innehåller metalliskt bly 
d.v.s. produkter som innehåller mer än 0,01 viktprocent bly. Exempel på 
produktkategorier som utgörs av metalliskt bly och som är förbjudna att 
importera och sälja i Danmark är produkter för hobbyverksamhet, 
gardinvikter, produkter för dekorativa ändamål bl.a. smycken, 
skyddsplomberingar, produkter för taktäckning av byggnader och bly i 
balansvikter till lastbilshjul. [27] 

4.3   Norge 

Bly omfattas av Norska Miljömyndighetens prioriteringslista och 
målsättningen är att utsläppen ska reduceras väsentligt, senast till 2010. 
[28] 

Enligt KEMI:s rapport ”Bly i varor” har Norge anmält ett förbud till 
Kommissionen mot bl.a. bly i konsumentprodukter. Förbudet gäller 
produktion, import, export och användning av bly i konsumentprodukter 
där halten bly överstiger 0,01 % i homogena delar av produkten. 
Produkter som används för industriellt bruk omfattas inte, liksom bl.a. 
segelbåtskölar och bilbatterier.  

Norge är via EES-avtalet bundet till lagstiftningen inom EU, exempelvis 
REACH. 

4.4   Finland 

Eftersom Finland är medlem i EU omfattas de av samma regler som 
Sverige. Däremot har inte Finland några nationella miljömål likt de vi 
har i Sverige. [29] 
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4.5   Kanada 

I Kanada finns det inga lagar som styr blyinnehållet i gjutna 
kopparlegeringar. [30] 

När det gäller produkter och material som kommer i kontakt med 
dricksvatten så jobbar Health Canada med nationell och internationell 
standardisering i syfte att utveckla materialstandarder som är bra ur ett 
hälsoperspektiv. [31] 

Den maximalt acceptabla koncentrationen av bly i dricksvatten i Kanada 
är 0,01 mg/l d.v.s. samma gränsvärde som i Sverige. [32]  

4.6   Kina 

Vilka lagar och regler som styr användningen av bly i kopparlegeringar i 
Kina, har inom ramen för detta projekt inte kunnat fås fram. Enligt 
svenska Exportrådet finns det någon typ av uppslagsverk för varje 
enskild produkt i Kina. Informationen är dock en betaltjänst. [33] 

4.7   Brasilien 

Vilka lagar och regler som styr användningen av bly i kopparlegeringar i 
Brasilien, har inom ramen för detta projekt inte kunnat fås fram. 

5   FRAMTIDEN FÖR BLY I KOPPARLEGERINGAR 

5.1  Sverige och EU 

I rapporten ”Bly i varor” har Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen lämnat förslag till regeringen angående de 
regleringar som är mest angelägna för att uppnå miljökvalitetsmålet 
”Giftfri miljö”. Här har produktgruppen legeringar delats in i 
prioriteringsgrupp 2 vilket innebär att Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionen inte anser att någon ytterligare reglering med 
avseende på bly är motiverad i dagsläget. Följande motivering anges: 

För legeringar, strålskydd och vikter är bedömningen att hälso- och 
miljöexponering är relativt låg, produkterna har lång livslängd och 
uttjänta produkter kan tas omhand på ett säkert sätt. 

Enligt Eva Nilsson, jurist på Kemikalieinspektionen, finns det inga 
indikationer inom EU på någon kommande reglering gällande bly i 
kopparlegeringar. Vidare menar Eva Nilsson att det finns andra 
produkter innehållande bly, exempelvis fiskeredskap, där regleringar 
skulle vara av större betydelse för att minska de negativa effekterna på 
miljön. Detta är även den generella åsikten inom EU och således 
kommer bly i kopparlegeringar inte att prioriteras vid stiftandet av 
eventuella lagar rörande användningen av bly. [17] 
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Enligt Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen, är REACH 
den EU-lagstiftning som kommer att ha störst betydelse för 
användningen av bly i kopparlegeringar inom den närmsta framtiden. 
Vidare menar Gravenfors att i Sverige kommer miljömålet ”Giftfri 
miljö” att vara en vägvisare för användningen av bly i samhället. [9] 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att på kort sikt förväntas inga 
ytterligare regleringar komma till stånd mot bly i kopparlegerat gjutgods. 
På längre sikt finns dock risk för ytterligare inskränkningar eftersom bly 
är ett icke önskvärt ämne i samhället. 

Även om svenska företag på kort sikt inte verkar beröras av några nya 
restriktioner när det gäller halten bly i kopparlegeringar så finns det 
andra incitament för företagen att minska produkternas blyhalt. 
Exempelvis är arbetmiljöfrågan alltid aktuell när man hanterar blyhaltiga 
material. AFS 1992:17 – Bly, har framtill nu reglerat dessa frågor men 
denna föreskrift skall upphöra och reglerna förs i stället in i andra 
föreskrifter exempelvis AFS 2005:6 – Medicinska kontroller i 
arbetslivet. Genom att minska blyhalten skulle problemen med att kunna 
erbjuda en god arbetsmiljö minska avsevärt. [34] 

6   ALTERNATIV TILL BLY 

Det finns en uppsjö av olika legeringar som är framtagna för att fungera 
som mer miljövänliga alternativ till traditionella blyhaltiga 
kopparlegeringar. Det är dock tveksamt om bly någonsin kommer att 
kunna ersättas med ett enda nytt ämne som kommer att fungera i alla 
typer av legeringar där bly förekommer idag. Olika alternativ till bly har 
olika för- och nackdelar vilket innebär att ett alternativ kan fungera i en 
typ av produkt men inte en annan. [35] 

Det bör påpekas att en legering som betecknas som blyfri faktiskt kan 
innehålla bly, men i mycket små mängder. I en blyfri legering har bly 
inte tillsats medvetet utan eventuellt innehåll får ses som en förorening. 
[21] 

6.1 Vismut 

Redan i början av 1990-talet menade en AFS-sponsrad (American 
Foundry Society) forskningsgrupp att vismut är lämplig som 
ersättningsmaterial till bly till följd av sina fysiska egenskaper. [25] 
Vismut är ett vitt, tennfärgat grundämne som skiftar i rödrosa. Ämnet är 
sprött och skapar sprödhet hos kopparlegeringar. I exempelvis 
bronslegeringar uppstår sprödhet vid större tillsatser än 2 %. [36] Vismut 
har många egenskaper som liknar de hos bly och är även granne till bly i 
det periodiska systemet. Smältpunkten hos vismut är 56°C lägre än bly 
vilket gör att metallen uppträder likt bly vid gjutning och stelning. 
Liksom bly är vismut nästan olösligt i koppar och kopparlegeringar. [21] 
Att vismut, likt bly, förekommer som sfäriska kulor i grundmassa 
underlättar bearbetning [37] Vismut är däremot inte lika giftigt som bly 
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förutsatt att det inte intas i väldigt stora mängder. [21] Vismut är faktiskt 
en av de minst giftiga tungmetallerna. Metallen förekommer som 
spårelement i kroppens vävnader och är normalt förekommande i 
tillväxtzonerna i växande ben. Rapporter om förgiftning till följd av 
yrkesmässig hantering av vismut är få och i de rapporterade fallen är det 
ofta andra samtidigt förekommande metaller såsom bly och kadmium 
som givit förgiftningssymptomen. Ett mycket begränsat upptag av 
vismut sker i mag-tarmkanalen. Efter upptag av vismut i kroppen finner 
man de högsta nivåerna i njurarna. Huvuddelen av utsöndringen sker 
inom 24 timmar och då framförallt via avföring men även till viss del 
med urinen. Vid yrkesmässig hantering har inte hudupptag av vismut 
kunnat påvisas. Det finns heller inget stöd för upptag efter inhalation.[1]  

I USA är EPA så osäkra på eventuella negativa effekter till följd av 
exponering av vismut att man ännu inte satt någon gräns för hur hög halt 
av vismut som kan tillåtas i dricksvatten. [19, 38] 

En förutsättning för att vismut ska fungera som alternativ till bly är att 
ämnets negativa påverkan på människors hälsa och miljö är väsentligt 
mindre jämfört med bly. Med anledning av detta bör kanske vismuts 
effekt på människors hälsa och miljön utredas djupare.  

Även om vismut framstår som ett mycket bra alternativ till bly så finns 
det negativ kritik. 

Jim Mallory är VD på det amerikanska Non-Ferroys Founders Society 
och ledare för den grupp inom American Foundry Society som utreder 
tillgänglighet och kostnader för olika alternativ till bly i 
kopparlegeringar. Enligt Mallory är det mycket tveksamt om det finns 
tillräckligt med vismut för att ersätta bly. [22] Det är mycket osäkert hur 
stor tillgången på vismut är i världen och det är väldigt få gruvor i 
världen som utvinner vismut. En av de större gruvorna ligger i Kina, och 
de som driver gruvan vill inte bidra med någon information om deras 
kapacitet eller dagens produktionsnivå. Enligt Mallory är en av 
anledningarna till detta att Kina då kan kontrollera den mängd av vismut 
som exporteras och därmed hålla priset uppe. Inte heller Sidtech, 
Europas främsta källa till vismut, bidrar med någon information om sin 
kapacitet. 

Enligt de uppskattningar som AFS koppardivision har gjort så uppgår 
den årliga globala produktionen av vismut till 6000-8000 ton, men enligt 
en kanadensisk källa kan tillgången vara upp till 50 % större. Den grupp 
inom American Foundry Society som utreder tillgänglighet och 
kostnader för olika alternativ till bly har försökt att uppskatta USA:s 
behov av vismut om allt bly i mässing i USA skulle ersättas med vismut. 
Oavsett priset på vismut så blir slutsatsen att tillgången på vismut 
troligen är för liten för att klara en sådan övergång.  

Samma grupp har även försökt att sammanställa en rapport gällande 
tillgång och kostnader för vismut. Rapporten är tänkt att rikta sig till 
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olika statliga myndigheter, men trots att arbete har pågått i mer än ett år 
så gör bristen på tillförlitligt underlag att det kommer att dröja ytterligare 
innan rapporten är klar. [39] 

Ironiskt nog är utvinningen av vismut en biprodukt vid utvinning av bly. 
Om behovet av bly minskar i världen och därmed mängden bly som 
utvinns kommer således även mängden vismut som utvinns också att 
minska. Detta samband har givetvis stor betydelse för priset på vismut. 
[35]  

Den mycket begränsade tillgången på vismut innebär följaktligen ökade 
kostnader på produkter där bly ersatts av vismut. [25] 

Enligt Jim Mallory är marknaden för kopparlegerat gjutgods starkt 
beroende av skrot. Om olika typer av legeringar blandas i skrotledet så 
ökar kostnaderna för raffinering innan skrotet återigen kan användas 
som råvara. Givetvis vill inte den som framställer blyfritt gjutgods ha en 
blyhaltig råvara. Inte heller är den som tillverkar vismutfritt gods 
intresserad av en vismuthaltig råvara. Vismut skapar nämligen allvarliga 
problem som förorening i gjutprocessen när vismutfria legeringar gjuts. 
Ökade krav på raffinering av skrot riskerar att höja priset på den gjutna 
slutprodukten ytterligare. [22, 23] 

Förutom bristande tillgänglighet och höga kostnader finns det problem 
kopplade till produktionen. Dålig gjutbarhet, otäthet, sprickbildning, låg 
duktilitet och dålig draghållfasthet samt svårigheter att löda är alla 
problem som är förknippad med vismutlegeringar. [24, 25] Även i 
samband med bearbetning uppstår problem. Kopparlegeringar 
innehållande bly har mycket goda egenskaper när det kommer till 
bearbetning. Segheten hos bly möjliggör snabb bearbetning utan behov 
av kylning. Vismutlegerad koppar tenderar istället att spricka vid samma 
typ av bearbetning. Dessutom krävs andra typer av verktyg som tål 
hårdare slitage.  Slutligen krävs även kylning i samband med 
bearbetning vilket sänker produktionshastigheten. Som ett resultat av de 
problem som uppstår vid bearbetning så höjs priset på slutprodukten. 
[35] 

Enligt amerikanska PMI (Plumbing Manufacturers Institute) har 
vismutlegerad koppar begränsat användningsområde till följd av 
begränsningar vid tillverkning, i hållbarhet och styrka samt vid förmåga 
att få en bra ytfinish. [40] 

Den grupp hos amerikanska AFS som undersöker just vismut arbetar för 
att få fram lösningar på de problem som associeras med 
vismutlegeringar. Enligt Jeff Sorenson som är medlem i denna grupp 
tittar de på: 
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- otäthet och kornstruktur 

- sprödhet och bearbetning 

- lödning 

- regleringsproblem 

För tillfället koncentrerar sig gruppen speciellt på att fastställa orsakerna 
till sprickbildning vid bearbetning. [41] 

Vismuts förmåga att göra kopparlegeringar spröda kan motverkas genom 
tillsatts av exempelvis fosfor, indium eller tenn. [42] Dessa ämnen har 
låg ytspänning och är lösliga i koppar men inte i vismut. [1] 

Exempel på en grupp av vismutlegeringar innehållande tenn är 
Federalloys. Detta är en blyfri typ av legeringar som är framtagna som 
alternativ till traditionella blyhaltiga kopparlegeringar. Legeringarna är 
patenterade och idag finns mer än 15 olika typer av Federalloys-
legeringar som delats in i åtta grupper: 

Federalloys I  VVS-legeringar (Plumbing) 
Federalloys II Tennbronser (Gear bronzes) 
Federalloys III Glidlagermaterial (Bearing bronzes) 
Federalloys IV Mässingar (Brasses) 
Federalloys V Nickellegeringar (Nickel alloys) 
Federalloys VI Aluminiumbronser (Aluminium bronzes) 
Federalloys VII Höghållfasthet mässing (Manganese bronzes) 
Federalloys VIII Kiselkoppar (Silicon alloys) 

Federalloys har arbetats fram av det amerikanska företaget Federal 
Metals Company i Bedford, Ohio. Det unika med Federalloys-
legeringarna är inte att man ersatt blyet med vismut utan att man genom 
en patenterad metod fått vismutens grundstruktur att blanda sig fullt ut 
med kopparens grundstruktur. Detta ger legeringar som kan ersätta alla 
blyhaltiga kopparlegeringar utan att några mekaniska egenskaper 
försämras eller att materialet blir svårare att bearbeta. För 
bronslegeringar innebär detta att materialet inte blir sprött, vilket är ett 
vanligt problem då vismut används för att ersätta bly i kopparlegeringar. 
[36, 43]  

Även selen kan tillsättas vismutlegeringar. Selen främjar vismutens goda 
egenskaper i många typer av kopparlegeringar. Detta innebär att 
mängden av den dyra metallen vismut kan minimeras. Selen är ett 
essentiellt näringsämne d.v.s. livsnödvändigt ämne för människan.  

Ett exempel på vismutlegeringar där selen ingår är EnviroBrass 
(SeBiLOY). Namnet SeBiLOY kommer av legeringarnas innehåll av 
selen och vismut. Ordet EnviroBrass har enligt tillverkaren lagts till för 
att understryka att dessa legeringar är ett mer miljövänligt alternativ. 
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Legeringarna är dock inte helt blyfria, men bly har inte tillsats medvetet. 
Detta är något som gäller generellt för de flesta legeringar som benämns 
som blyfria. Maximalt innehåller SeBiLOY I och II 0,25 % bly medan 
motsvarande siffra för SeBiLOY III är 0,1 %. Det bly som förekommer 
härstammar från det återvunna material som och används som råvara vid 
framställning av legeringarna. Lägre blyhalter kan uppnås men ställer 
ytterligare krav på renheten hos råvaran. 

Som framgår ovan finns det tre typer av EnviroBrass (SeBiLOY)-
legeringar. EnviroBrass (SeBiLOY) I innehåller 1 % vismut och 0,5 % 
selen och har den amerikanska beteckningen C89510. EnviroBrass 
(SeBiLOY) II innehåller 2 % vismut och 1 % selen och har den 
amerikanska beteckningen C89520. EnviroBrass (SeBiLOY) III 
innehåller upp till 1,2 % vismut, 0,1 % selen samt 0,5 % aluminium för 
ökad flytbarhet. Denna legering har den amerikanska beteckningen 
C89550.  

Dessa typer av legeringar fungerar som alternativ till blyhaltig mässing. 
Samtliga tre legeringar lämpar sig för både kokill- och pressgjutning. 
Forskning visar att en kombination av vismut och selen ger nästan 
samma goda bearbetningsegenskaper som bly. Vid bearbetning av 
legeringarna SeBiLOY I och II upplevs dock ibland ett större slitage på 
verktygen jämfört med de mycket vanliga amerikansk 
mässingslegeringarna C83600 och C84400 som innehåller 5 % 
respektive 7 % bly. Samma iakttagelse har gjorts vid bearbetning av 
SeBiLOY III jämfört med den vanliga amerikanska legeringen C85800 
som innehåller 1,5 % bly. Orsaken till detta problem är ännu inte fullt 
utrett men det verkar som om slitaget varierar med typ av verktyg som 
används och vilka operationer som utförs. Mätningar visar att kvaliteten 
och finishen hos bearbetade ytor är likvärdiga de hos blyhaltiga 
legeringar. Inte heller motståndskraften mot korrosion förändras då 
vismut och selen används istället för bly i mässing. [21] 

6.2 Kisel 

Kiselhaltiga kopparlegeringar har använts inom gjuteriindustrin i USA 
under en lång tid men anledningen till att de blivit testade för att fungera 
som blyfritt alternativ i vad som i USA kallas för röd mässing (red brass 
C83300-C83810), är deras goda gjutbarhet. Den forskning som AFS 
bedriver är följande: 

� Avzinkningsförsök på legeringarna C87500, C87600 och C87850. 
(C87500 = 82 % Cu, 14 % Zn, 4 % Si,  
C87600 = 90 % Cu, 5,5 % Zn, 4,5 Si, 
C87850 även kallad ECOCAST = 76 % Cu, 20,97 % Zn, 3 % Si, 
0,03 % P)  

� Gjutbarheten hos dessa legeringar 

� Lödbarhet hos dessa legeringar 
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Fördelarna med kiselhaltiga legeringar jämfört med blyhaltig röd 
mässing är ökade mekaniska egenskaper, ökad flytbarhet så att delar 
med tunnar väggar kan erhållas samt lägre gjuttemperaturer vilket 
innebär energibesparingar. 

Nackdelarna med den här typen av legeringar jämfört med blyhaltiga 
alternativ är att utbytet är lägre och bearbetning är svårare eftersom det 
krävs moderna maskiner med kylning. Dessutom förefaller det som om 
lödning är svårare att utföra på kiselhaltiga legeringar jämfört med 
blyhaltiga legeringar. [44] 

Kiselhaltig mässing (Cu >90 %, Zn 3-5 %, Pb <0,2 %, Si 3-5 %) kan 
användas till trycktätt gjutgods med enkla former (flänsar, kopplingar, 
kranar m.m.) förutsatt att storleken på ingjutssystemet anpassas och 
gjutparametrarna justeras. Detta kan komma att minska flytspänningen 
med ca 20-30 %. Dessutom är bearbetbarheten och polerbarheten hos 
den här typen av legeringar inte lika bra som hos traditionella 
kopparlegeringar som innehåller bly. Däremot så är det inga speciella 
problem förknippade med svetsning och plätering. Studie har visat att en 
blyhalt lägre än 0,5 % gör legeringen mer känslig för varmsprickor. 
Detta kan kompenseras genom tillsatts av aluminium (0,3-0,5 %) vilket 
även förbättrar gjutbarheten. 

Kiselbronser är mer motståndskraftiga mot korrosion än blyhaltiga 
bronser eller tennbronser. [45] 

Ett exempel på en blyfri kiselmässing är ECOCAST (C87850) som 
innehåller 76 % koppar, 3 % kisel, 0,03 % fosfor och resterande utgörs 
av zink. Enligt Michel Scharf på företaget Wieland är detta en legering 
som numera finns i Europa och enligt legeringens produktblad klara den 
hög last, har god korrosionsbeständighet och mycket goda 
bearbetningsegenskaper. Legeringen lämpar sig vid pressgjutning, 
sandgjutning och för sänksmidda delar. [46] 

6.3 Wearless 315 

Legeringar som används till glidlager har ofta så hög blyhalt som 20 %. 
Ett exempel på legering som både är fri från vismut och bly är Wearless 
315. Den här legeringen har utvecklats av det svenska företaget Johnson 
Metall AB. Legeringen är en tennbrons, speciellt lämpad för stora 
glidlager och snäckhjul. Wearless 315 har hög slitstyrka och goda 
nödfriktionsegenskaper, vilket minskar risken för skärning. Wearless 
315 består av 88 % koppar och 12 % tenn. Legeringen är alltså både fri 
från bly (<0,1 %) och vismut. [47] 
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6.4 Mangansulfid 

I Sverige har försök gjorts med mangansulfid som ersättningsmaterial 
till bly. Som basmaterial användes tennbrons typ CuSn10 (SS 5443). 
Försöket visade att hållfastheten blev klart sämre än ursprungsmaterialet 
och accepterades inte. Användningen av mangansulfidpulver gav heller 
ingen positiv förbättring av bearbetbarheten och vid inblandning i 
smältan gav pulvret upphov till kraftig slaggbildning. De negativa 
resultaten från försöken gjorde att man inte valde att gå vidare. [1]  

7   KONTAKTPERSONER 

Under detta projekt har ett antal personer givit sitt medgivande för att 
fungera som kontaktperson i de fall företag eller myndigheter är 
intresserade av mer information. Vänligen kontakta Swerea SWECAST 
AB så vidarebefordrar vi kontaktuppgifterna (www.swereaswecast.se).  
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SYFTE 

Syftet med detta projekt har varit att studera dagssituationen vad gäller 
möjligheten att använda bly i mässing och andra kopparlegeringar. 
Projektet syftar även till att studera vilka möjligheter och hot som finns 
på kort och lång sikt för gjuteribranschen. 

Regler gällande arbetsmiljö berörs inte inom ramen för detta projekt. 

 

INNEHÅLL 

Rapporten innehåller information om varför man vill få bort bly ur 
samhället och vad det finns för regleringar som styr användningen av bly 
i kopparlegerat gjutgods i Sverige och några andra länder. Rapporten 
innehåller även information om hur lagstiftningen förväntas se ut på kort 
och lång sikt. Slutligen redovisas även vilka alternativ som finns till bly. 
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