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TILLKOMST

Det genomförda projektet initierades av Gjuteriföreningens externa
stödkommitté inom området Produktion och säkerhet. Projektet har
finansierats med medel från Rådet för arbetslivsforskning, RALF.
Projektledare har varit Conny Gustavsson från Svenska Gjuteriföreningens
Service AB i Jönköping.

SAMMANFATTNING

Under 1999 och 2000 har ett projekt bedrivits under ledning av Svenska
Gjuteriföreningen som syftar till att belysa de vanligaste bullerproblemen
inom små och medelstora sand- och pressgjuterier och att dimensionera och
utföra kostnadseffektiva bullerdämpningsåtgärder. Som underlag för arbetet
har bullerutredningar utförts i fyra referensgjuterier. Utredningarna visade
vilka ljudnivåer som förekommer i anläggningarna och vad som orsakar
bullret och vilka möjligheter som finns att med rimliga medel minska bullret.
Projektets styrgrupp beslutade vilka åtgärder som skulle utföras vid resp.
gjuteri. Dessa åtgärder utfördes under år 2000. Åtgärderna omfattade
dämpning av bullerkällor och ändrade arbetsmetoder i samband med t.ex.
trumling, urslagning, blästring, renblåsning, chargering vid gaseldade
schaktugnar, etc. För att långsiktigt minska det totala arbetsplatsbullret krävs
förutom att befintliga bullerkällor ljuddämpas även att nya maskiner
upphandlas med krav på låg ljudnivå. För detta ändamål redovisas generella
upphandlingsanvisningar som kan tillämpas i hela branschen. Projektet har
visat att det är möjligt att ersätta gammal utsliten maskinutrustning med
rationellare maskiner som dessutom är betydligt tystare. Projektet har gett
branschen kunskap om vanligtvis relativt enkla och billiga åtgärder som ger
god effekt. Dessutom har kunskap spridits om vilka möjligheter det finns att
förbättra bullerförhållanden med nya tystare maskiner och arbetsmetoder.
Fortfarande finns dock stora, svåra bullerproblem kvar att lösa som dock inte
inrymdes i projektet.
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1 INLEDNING
Under åren 1999-2000 har ett projekt, finansierat av Rådet för
Arbetslivsforskning, bedrivits under ledning av Svenska Gjuteriföreningen i
samarbete med Ingemansson Technology AB. Projektets inriktning är att
utveckla och exemplifiera bullerdämpande åtgärder i små och medelstora
press- och sandgjuterier (antal anställda 20-100) samt att effektivt sprida dessa
kunskaper till samtliga gjuteriföretag i landet. Åtgärder och metoder har
framtagits och provats inom några referensföretag med typisk utrustning. I
mindre gjuterier är de ekonomiska möjligheterna begränsade att investera i ny
maskinutrustning om denna inte ingår i en rationalisering av gjuteriets
verksamhet. Framtagna åtgärder avser därför i första hand relativt enkla
insatser som har kunnat utföras av gjuteriernas egen personal till rimliga
kostnader. Spridningen av kunskaper och erfarenheter har skett genom
utnyttjande av Gjuteriföreningens olika kanaler såsom artiklar i tidningen
GJUTERIET, presentation på arbetsmiljöseminarium, information i
Gjuteriföreningens tekniska kommittéer etc.

2 BAKGRUND
Buller är ett av de största arbetsmiljöproblemen inom gjuteriindustrin. I de
flesta produktionsavsnitten är personalen utsatt för en bullerexponering mellan
80 och 90 dBA, vilket medför stora risker för uppkomst av hörselskador. Alla
gjuterier har således bullerproblem men förhållandevis få insatser har blivit
utförda beroende på att fungerande, utprovade lösningar saknas för många
problem - trots att det akustiskt sett kan förefalla enkelt att dämpa bullret.
Anledningen är också bl.a. små resurser inom arbetsmiljöområdet, bristande
kompetens i ljudfrågor, tidsbrist etc.

Projektets syfte är att öka kompetensen att komma tillrätta med buller-
problematiken inom branschen. Avsikten har varit att ge exempel på goda
lösningar för typisk maskinutrustning i sand- och pressgjuterier och att ge
anvisningar för maskinupphandling med ljudkrav. Eftersom konkreta åtgärder
har utförts i fyra referensgjuterier av personal inom respektive gjuteri, har
kunskaperna om bullerdämpning ökat.

Erfarenhetsutbytet inom styrgruppen för projektet har också varit stort. Med
denna handbok kommer övriga gjuterier att få information om möjliga
åtgärder. Vi räknar även med att kontakter direkt mellan olika företag eller via
Gjuteriföreningens tekniska kommittéer framledes ytterligare kommer att öka
erfarenhetsutbytet och ge uppslag till nya idéer för att dämpa bullret.

3 REFERENSFÖRETAG OCH STYRGRUPP
För att studera de olika problemen inom gjuteriindustrin har fyra
referensföretag valts ut.
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Kraven som har ställts på referensgjuterierna är:
◊ Att ett stort intresse för bullerbekämpning finns på alla

organisationsnivåer.
◊ Företagen skall ha kommit igång med internkontrollarbetet.
◊ Företagen skall vara beredda att avsätta resurser i form av arbetstid och

materialkostnader i rimlig omfattning.

De företag som valdes och som uppfyller alla ovan nämnda krav är:

Sandgjuterier:
AB M Lundgrens Gjuteri, Halmstad. Kontaktman Magnus Hörnfeldt.
Componenta Alvesta AB, Alvesta. Kontaktman Kjell Pettersson.

Pressgjuterier:
Gjutal AB, Hultsfred. Kontaktman Joakim Svensson.
Åges Metallgjuteri AB, Unnaryd. Kontaktman Pher Larsson.

Enligt Gjuteriföreningens bedömningar återfinner man i dessa företag
flertalet av de typiska bullerproblem som förekommer vid små och
medelstora gjuterier av denna typ.

Kontaktpersonerna vid referensföretagen tillsammans med Conny Gustavsson
(projektledare) vid Gjuteriföreningen och Per Åke Nilsson vid Ingemansson
Technology i Göteborg utgör styrgrupp för projektet.

4 Projektbeskrivning
Projektet startades i februari 1999 genom att Gjuteriföreningen och
Ingemansson besökte de fyra referensföretagen. Riktlinjerna för det fortsatta
arbetet drogs då upp. Projektet omfattar följande insatser:

1. Bullerkartläggning. Inventering av bullerproblem. Redovisning av förslag
och idéer för kostnadseffektiva åtgärder.

2. Beslut om vilka åtgärder som skall utföras vid respektive gjuteri.
3. Utförande av åtgärder.
4. Uppföljning av åtgärdernas effekt.
5. Dokumentation av åtgärderna i form av en handbok.
6. Utarbetande av anvisningar för upphandling av bulleralstrande

maskinutrustning.
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4.1 Bullerkartläggning - inventering av bullerproblem och möjliga åtgärder

Det första steget var att göra en detaljerad bullerkartläggning vid
referensföretagen för att få erforderligt underlag för dimensionering av
optimala bullerdämpande åtgärder vid respektive gjuteri. Arbetet utfördes
under 1999 och sammanställdes och har distribuerats till referensgjuterierna.

Rapporten innehåller:

◊ En allmän beskrivning av referensföretagen och deras produktions-
metoder

◊ Myndighetskrav för arbetsplatsbuller
◊ Redovisning av de allmänna bullerförhållandena i form av bullerkartor
◊ Redovisning av alla dominerande bullerkällor på datablad innehållande

uppmätta ljudnivåer, beskrivning av bulleralstringsmekanismer och möjliga
bullerbekämpningsåtgärder

◊ Förslag till 3-5 st. bullerdämpningsåtgärder vid varje referensföretag.

Rapporten bildade underlag för det fortsatta arbetet och gav gjuterierna en
heltäckande information om alla bullerproblem och tänkbara
förbättringsmöjligheter. Tidigare undersökningar gav endast information om
uppmätta ljudnivåer, d.v.s. inget om bullerorsaker, möjliga åtgärder, etc.

I augusti 1999 hölls ett styrgruppsmöte. Vid detta möte presenterades
rapporten för gruppens medlemmar. Gruppen sammanfattade sina synpunkter
på bullerkartläggningen. Beslut togs om vilka bullerdämpningsåtgärder som
skulle utföras enligt de presenterade förslagen.

4.2 Olika bullerorsaker i press- resp. sandgjuterier

I tabell 1 och 2 redovisas de uppmätta ljudnivåerna från de dominerande
bullerkällorna inom referensföretagen. Vår bedömning är att värdena är
representativa för flertalet sand- resp. pressgjuterier. Staplarna illustrerar A-
vägd ekvivalent ljudtrycksnivå , dBA, uppmätt på 1 m avstånd från bullerkälla
vid drift; d.v.s. medelljudnivån under en tidsperiod av ca 2 minuter. Flera
sådana tidsintervall har undersökts på varje mätplats eftersom nivån varierar
avsevärt under olika faser i arbetet. Tabellerna redovisar högsta och lägsta
nivåer.
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Pressgjuterier
Tabell 1   Ekvivalenta ljudnivåer dBA i pressgjuterier

70 75 80 85 90 95 100 105 110

Uppmätta ekv. ljudnivåer

Smältugnar (gaseldade)

Skrothantering vid smältugnar

Pressgjutningsmaskiner

Rensning (slipning, slag, sågning etc)

Skäggpressar 

Trumlingsmaskiner

Trumling utanför inbyggnader

Trumling. Hanteringsbuller utanför inbyggnader

Blästring

Fläktar

Hydraulikaggregat

 B
ul

le
rk

äl
lo

r

Uppmätta lägsta ekvivalenta ljudnivåer på en meters avstånd

Uppmätta högsta ekvivalenta ljudnivåer på en meters avstånd

Sandgjuterier
Tabell 2  Ekvivalenta ljudnivåer dBA i sandgjuterier

70 75 80 85 90 95 100 105 110

Uppmätta ekv. ljudnivåer

Smältugnar (induktions)

Skrothantering vid ugnar

Formningsmaskiner vid operatörsplatser

Rensning (slipning, slag, etc)

Trumling utanför inbyggnader

Blästring

Blästring (materialhantering)

Urslagning (vid utmatningsöppningar)

Fläktar

Hydraulikaggregat

Målning

 B
ul

le
rk

äl
lo

r

Uppmätta lägsta ekvivalenta ljudnivåer på en meters avstånd

Uppmätta högsta ekvivalenta ljudnivåer på en meters avstånd

Ovan redovisade bullerkällor dominerar inom sand- och pressgjuterier. Som
framgår av tabellen uppmättes stora nivåskillnader mellan bullerkällor av
samma typ. Skillnaderna beror på bl.a. åldern hos maskinutrustning (t.ex.
rundtrumlingsmaskiner), underhållsinsatser (t.ex. elmotorer), individuell
hantering av gjutgods (vid t.ex. smältugnar), kvalitet på inbyggnader (t.ex. av
genomloppstrumling), etc.
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4.3 Personalens bullerexponering

Risk för hörselskada anses föreligga (jfr Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift om
buller, AFS 1992:10) då ekvivalenta ljudnivån 85 dBA överskrids under en hel
arbetsdag (8h). Man bör dock sträva mot lägre ljudnivåer, d.v.s. skapa en så
god arbetsmiljö som möjligt.

Hörselskaderisken är alltid relaterad till den personliga exponeringen. Ofta
visar dosmätningar på personalen högre ljudnivåer än ljudmätningar i fasta
mätpositioner vid bulleralstrande maskiner. Detta förklaras av att operatörer
ofta vistas kortare eller längre tid mycket nära bullerkällorna medan
mätavståndet för mätningar i fasta mätpositioner är standardiserat till 1 m.
Användning av effektiva hörselskydd är därför en förutsättning för att risken
för hörselskador skall kunna minimeras i gjuterierna.

4.4 Utförande av åtgärder

De flesta av åtgärderna har utförts under år 2000 och omfattat anskaffning av
bullerdämpande material, installation av tysta produktionshöjande maskiner,
inbyggnader, avskärmningar, etc. Vissa av de beslutade åtgärderna har inte
blivit utförda, vilket främst förklaras av att branschen under projekttiden
upplevt en stabil högkonjunktur, vilket i sin tur har inneburit att andra frågor
har prioriterats. I små- och medelstora företag finns oftast ingen personal som
uteslutande arbetar med arbetsmiljöfrågor vilket kan orsaka brist på kapacitet
att planera och genomföra bullerdämpning.

4.5 Uppföljning av utförda åtgärder

Under hösten år 2000 har effekten av alla åtgärder uppmätts. Genomgående
har hög bullerdämpning konstaterats. I vissa fall har dock inte ljudnivån i
lokalen minskat nämnvärt beroende på att ljudnivån från andra bullerkällor
fortfarande är hög. Resultatet av insatserna visar att det i många fall är möjligt
att minska bullret med enkla åtgärder. Naturligtvis finns det fortfarande
bullerproblem som är svåra att lösa utan att andra funktioner försämras, t.ex.
maskintillgänglighet, produktionstakt, etc. Bullerdämpning av sådana källor
kräver i många fall användande eller utveckling av nya produktionsmetoder.

5 BULLERDÄMPANDE ÅTGÄRDER
I nedanstående sammanställning redovisas de typiska bullerkällorna i sand-
och pressgjuterier, uppmätta ljudnivåer på 1 meters avstånd och möjliga
generella bullerdämpningsåtgärder samt i vissa fall beskrivning av utförda
åtgärder som har utförts i projektet. I bilagor (1-13) till denna rapport
redovisas dessa åtgärder mer utförligt. Totalt redovisas 13 åtgärder.
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5.1 Bullerkällor i sandgjuterier

5.1.1 Urslagare
Uppmätta ljudnivåer: 95-105 dBA.

Urslagarna är oftast placerade i ljudisolerande inbyggnader. För att dessa skall
vara effektiva krävs att skiljekonstruktionen uppvisar erforderlig ljudisolering
och att in- och utmatningsöppningarna är ljuddämpade. I vissa fall genererar
urslagare mycket höga infraljudsnivåer, d.v.s. icke hörbart buller vid
frekvenser lägre än 20 Hz. Inbyggnader ger mycket liten ljuddämpning vid
dessa frekvenser. Omkonstruktion av urslagarna är därför det effektivaste
sättet att minska dessa problem.

I bilaga 1 visas ett exempel hur en liten urslagare har ljuddämpats genom att
konstruktionerna i gallret och maskinhöljet har strukturdämpats.

5.1.2 Rensning (slipning, slag etc.)
Uppmätta ljudnivåer: 83-103 dBA.

Detta är det största bullerproblemet i sandgjuterierna på grund av höga
ljudnivåer och att många utsätts för bullret. Även andra arbetsmiljöproblem är
förknippade med rensning, t.ex. ogynnsam ergonomi och exponering för
slipdamm. Det är inte möjligt att i någon större omfattning minska
ljudalstringen. Däremot kan personalens bullerexponering reduceras genom
t.ex.:

 Förbättrad kvalitet i gjutningen för att minska behovet av rensning.
 Robotbearbetning i ljudisolerade rum vid stora serier. Detta möjliggör en

mycket märkbar minskning av bullerexponeringen för berörd personal.
 Ljudtekniskt optimerade rensboxar för att minska bullerexponeringen för

annan personal. För aktuell operatör blir förbättringen begränsad.

Exempel på sådana rensboxar visas i bilaga 2.

5.1.3 Smältugnar (främst högfrekvensugnar)
Uppmätta ljudnivåer: 86-88 dBA.

Ugnarna genererar högfrekventa toner som upplevs mycket irriterande.
Problemet skulle kunna minskas något med t.ex. ljudisolerande lock vid
skrotinmatningen. Detta bedöms dock inte som praktiskt genomförbart
beroende på att fyllningen sker med täta intervall. För att kunna märkbart
minska bullret krävs därför en omkonstruktion av ugnarna. Det finns förslag
på sådana lösningar, vilka dock inte berörs i denna rapport.
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5.1.4 Formningsmaskiner
Uppmätta ljudnivåer: 83-88 dBA.

Det högsta bullret alstras av hydraulikaggregat, vakuumpumpar och
luftblåsning. De båda förstnämnda bullerkällorna kan åtgärdas med rätt
anpassade inbyggnader och ljuddämpare. Bullerdämpad luftblåsning redovisas
i avsnitt 5.3.

5.2 Bullerkällor i pressgjuterier

Uppmätta ljudnivåer: 81-90 dBA (genomsnittlig ljudnivå).

De momentana ljudnivåerna vid formsmörjning kan uppgå till 110 dBA.
Bullret från gjutmaskiner är kanske det största bullerproblemet i pressgjuterier
på grund av att så många exponeras för bullret i gjuthallarna. Det högsta
ljudnivåerna uppträder i samband med formsmörjning som också orsakar
spridning av oljedimma. Utveckling av andra smörjmetoder pågår. Det kan
vara möjligt att minska bullret från den nuvarande formsmörjningen genom
t.ex. tystare blåsmunstycken, optimering av tryck och flöden. Detta kräver en
noggrann utprovning så att alla funktionskrav tillgodoses. Ett sådant arbetet
inryms inte i detta projekt.

5.2.1 Genomloppstrumling
Uppmätta ljudnivåer: 75-90 dBA utanför inbyggnader, 98-108 dBA inne i
inbyggnader.

Trumlingsmaskinerna är placerade i inbyggnader. För att bästa tänkbara effekt
skall uppnås krävs att:

 Inbyggnaderna skall uppvisa erforderlig ljudisolering.
Dubbelväggskonstruktion med mellanliggande isolering bör användas.
Dörrarna skall vara ljudisolerade.

 Vägg- och takytor i inbyggnaden skall vara ljudabsorberande, d.v.s. vara
försedda med mineralullsskivor.

 In- och utmatningsöppningarna skall vara ljuddämpade.
 Hanteringsbuller vid arbete vid in- och utmatning av detaljer kan minskas

genom planering av arbetet.

I bilaga 3 visas exempel på åtgärder.

5.2.2 Rundtrumlingsmaskiner
Uppmätta ljudnivåer: 95-105 dBA.

Värdena avser äldre trumlingsmaskiner. Det finns i dag betydligt tystare nya
maskiner som är ljudisolerade och försedda med lock. Dessa är ca 20 dBA
tystare än de gamla.

Exempel på sådana tysta maskiner visas i bilaga 4.
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5.2.3 Smältugnar (gasdrivna)
Uppmätta ljudnivåer: 78-85 dBA.

I de fall där de högsta ljudnivåerna uppmättes orsakades bullret i första hand
av luftfläktarna till gasolbrännarna. En bullerdämpning uppnåddes genom att
fläktarna avskärmades och tilluftkanalerna försågs med ventilationsljud-
dämpare av standardmodell.

Exemplet visas i bilaga 5.

5.2.4 Skrothantering vid smältugnar av schakttyp
Uppmätta ljudnivåer: 76-95 dBA (genomsnittlig ljudnivå).

Betydligt högre momentana ljudnivåer har uppmätts.
Värdena avser manuell fyllning av vagnar eller lådor som sedan töms i
ugnarna. Det individuella arbetssättet har en mycket stor betydelse för
bulleralstringen.

I bilaga 5 visas exempel på bullrig resp. tyst hantering.

Manuell ilastning av skrot är inte lämpligt ur ergonomisk synvinkel. Risken
för belastnings- eller förslitningsskador är uppenbar varför lyfthjälpmedel eller
automatiserad fyllning bör utprovas. Vid tömning av skrot uppkommer också
kortvarigt buller som dock påverkar bullerexponeringen betydligt mindre än
den manuella hanteringen.

5.2.5 Rensning och efterbearbetning
Uppmätta ljudnivåer: 75-95 dBA.

Generellt sett är bullerproblemen från rensning och efterbearbetning mindre i
pressgjuterier än i sandgjuterier beroende på skillnaden i egenskaper hos
gjutgodsmaterialet, i detta fall aluminium resp. järn. De möjliga åtgärderna är
dock de samma (se avsnitt 5.1).

5.3  Allmänna bullerproblem

5.3.1 Luftblåsning
Uppmätta ljudnivåer: 87-99 dBA.

Högst ljudnivå uppträder vid blåsning över skarpa kanter.
Ren- och torrblåsning av detaljer är ett av de vanligaste bullerproblemen i alla
gjuterier. I många fall används odämpade blåsmunstycken.

I bilaga 6 visas exempel på tystare blåspistoler som inte försämrar blåskraften
eller åtkomligheten.

Vid automatisering av arbetsmoment ökar möjligheterna till ytterligare
bullerdämpning av dessa moment. I sådana liner finns möjligheter att
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avskärma luftblåsningen. Operatörerna behöver dessutom inte vistas i närheten
av bullerkällan, vilket innebär att bullerexponeringen väsentligen kan minskas.

Exempel visas i bilaga 7.

5.3.2 Skäggpressning av gjutgods
Uppmätta ljudnivåer: 80-90 dBA (excenterpressar).

Skäggpressning av gjutgods utförs till stor del med excenterpressar som
vanligtvis alstrar högt impulsartat buller. I många fall, när erforderlig
presskraft är relativt låg kan dessa ersättas av pneumatiskt drivna s.k.
kraftpaket som är betydligt tystare.

Exempel visas i bilaga 8.

5.3.3 Blästring
Uppmätta ljudnivåer:

Rotationsbläster – 85-90 dBA.
Hängbläster – 80-94 dBA.
Normalt genererar hängblästrar lägre ljudnivåer än rotationsblästrar. Värdet 94
dBA avser en hängbläster med en drivmotor som hade renoveringsbehov. Det
finns nya hängblästrar som är ljudisolerade och försedda med två kammare.

Exempel på en sådan tyst bläster visas i bilaga 9.

Vid rotationsblästrar erhålls högt hanteringsbuller i samband med fyllning och
tömning. Om alla stötupptagande ytor kan förses med elastiskt material eller
strukturdämpas kan dessa problem minskas.

Exempel visas i bilaga 10.

5.3.4 Handtruckar
Uppmätta ljudnivåer: 79-93 dBA.

Ljudnivåerna avser körning med en olastad truck i normal gånghastighet på
olika golv. Hjulen var utförda i hårdplast.

I bilaga 11 visas den bullerdämpning som erhölls när hjulen byttes till
mjukare gummihjul.

Minst lika viktigt när det gäller bulleralstringen är att golven är jämna.

5.3.5 Inbyggnader

Vid bullerbekämpningsarbete bör i första hand åtgärder utföras som minskar
ljudalstringen (d.v.s. vid källan). I de fall detta inte är möjligt kan bullerkällan
byggas in eller avskärmas.
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I bilaga 12 visas ett exempel på en inbyggnad av en kapmaskin som har
minskat bullerexponeringen med 14 dBA.

5.3.6 Tysta utrymmen

Med tysta utrymmen menas kontroll- eller manöverrum, laboratorium, kontor,
etc. i produktionsutrymmen. Målsättningen bör vara att minska ljudnivåerna så
långt som möjligt i dessa utrymmen för att ge hörselvila och goda
kommunikationsmöjligheter. Ljudnivån bör därför aldrig överstiga 45-50
dBA. Om bullerfrågorna beaktas i samband med projekteringen behöver inte
merkostnaden bli hög.

I bilaga 13 visas exempel på vanligt förekommande ljudnivåer i rum av denna
typ samt principiell utformning på ett rum med högeffektiv ljudisolering.

6 ANVISNINGAR FÖR UPPHANDLING AV BULLERALSTRANDE
MASKINUTRUSTNING

För att minska arbetsmiljöbullret gäller det att utföra kostnadseffektiva och
praktiskt tillämpbara ljuddämpande åtgärder på den befintliga
maskinutrustningen och tillvarata de möjligheter som finns att erhålla tyst
utrustning i samband med ny- eller ersättningsanskaffning. All
maskinutrustning skall upphandlas med ljudkrav. Anvisningarna skall vara
kända och användas av alla personer som upphandlar eller kommer i kontakt
med upphandling av maskinutrustning, t.ex. inom konstruktions- inköps- och
miljöavdelningen

6.1 Ljudkrav för ny maskinutrustning

I tabellen nedan anges intervall för kravnivåer. Det ljudkrav som skall ställas
väljs efter bedömning av bl.a. de tekniska och ekonomiska konsekvenserna.
Valt ljudkrav får inte överskridas i någon riktning på 1 m avstånd eller mer
från resp. maskinenhets yttre begränsningsytor (definierad enligt SS-EN ISO
3746). Kraven gäller i färdig byggnad vid en relativ absorptionsarea av 0,2
m2S/m2 golvyta, vilket motsvarar en ljudhård lokal utan några ljudabsorbenter.
Det åligger leverantören att skaffa information och bedöma lokalens akustiska
egenskaper för att redovisa korrekta ljuduppgifter.
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Typ av
maskinutrustning

Tillåtna ljudtrycksnivåer i dBA

Ekvivalent
ljudnivå

Max. momentan
ljudnivå

Utrustning i
produktionsutrymmen

60-75 65-85

Utrustning i ”tysta
utrymmen”, typ
kontor, laboratorium
kontrollrum, pausrum,
t.ex. ventilationsbuller

35-45 40-50

Kraven gäller ljudutstrålning från komplett leverans i aktuell lokal under alla
normala driftsförhållanden.

När det gäller att välja ljudkrav måste en noggrann bedömning göras av
de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för olika ljudkrav. Kraven
skall vara så stränga som möjligt men möjliga att uppfylla. Det är viktigt
att föra en dialog med tänkta maskinleverantörer så att optimala
ljudkrav kan ställas.

Kraven gäller inte för:

◊ Om maskinutrustning placeras i speciella ljudisolerade maskinrum kan högre
ljudnivåer accepteras. Dessa rum skall ha erforderlig ljudisolering och vara
försedda med ljudabsorbenter.

◊ För maskinutrustning som placeras i tystare lokaler , typ laboratorium, kontor,
tystare verkstäder, etc. skall strängare ljudkrav tillämpas samtidigt som det är
viktigt att dimensionera lokalerna med hänsyn till ljudisolering och
rumsakustik. Dessa frågor får studeras från fall till fall.

Upplysningsplikt enligt EU:s maskinsäkerhetsdirektiv

All CE- märkt maskinutrustning måste åtföljas av följande instruktioner:

Där så erfordras, måste det framgå i den obligatoriska instruktionsboken vad
som krävs från installationssynpunkt för att minska buller och vibrationer från
aktuell maskin. Information rörande luftburen bulleremission från maskinen,
antingen baserad på mätningar på aktuell maskin eller mätningar på en
identisk maskin skall redovisas enligt nedan:

◊ Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå vid operatörsplats i öronhöjd, om denna
överstiger 70 dBA. Om ljudtrycksnivån inte överstiger 70 dBA räcker det
att detta anges.
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◊ Peak C-vägd momentan ljudtrycksnivå vid operatörsplats, om denna
uppgår till 130 dB.

◊ A-vägd ljudeffektnivå, om den ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån vid
operatörsplats överstiger 85 dBA. Vid stora maskiner kan data på
ljudeffektnivån ersättas med ekvivalenta ljudtrycksnivåer i specificerade
positioner, enl. SS-EN ISO 3746, kring maskinen.

Maskinleverantören måste ange driftförhållanden under mätning och vilken
standardiserad mätmetod som har använts. Om operatörsplatser inte är
definierbara eller saknas, skall ljudtrycksnivån mätas på 1 meters avstånd från
maskinytan och på en höjd av 1.6 meter ovan golv eller plattform.

Observera att anvisningarna enligt maskinsäkerhetsdirektivet och CE-
märkning endast ålägger leverantörerna att redovisa ljudnivåer. Inget sägs om
ljudnivåkrav.

6.2 Avvikelser från krav

Anbudsgivaren/leverantören skall före kontrakt skriftligen anmäla om kraven i
något avseende ej kan uppfyllas och i så fall ange:

a. Enhet vars ljudnivå överstiger krav och anledning till detta.
b. Vilket värde som kan garanteras.
d. Redovisning av möjliga åtgärder, modifiering, alternativ lösning etc. för att

klara ursprungligt krav eller annat värde om ursprungligt krav bedöms vara
orealistiskt. Eventuell tilläggskostnad skall även anges.

e. Åtgärder som bör genomföras genom beställarens försorg för att
leverantören skall uppfylla gällande krav.

6.3 Mätbetingelser vid kontrollmätning

Mätinstrument

Vid mätningarna skall integrerande precisionsljudnivåmätare användas, som
uppfyller specifikationerna i IEC-publikation nr 651 (804), typ 1. Läge ”fast”
skall användas.

Mätplats

Mätningar utförs på 1 m avstånd och på minst 1 m över golv. Avståndet från
reflekterande yta (vägg, annan maskin, etc.) skall vara minst 0,50 m. Det
högsta uppmätta värdet skall jämföras med ljudkravet.

Mättid

Med ekvivalent ljudnivå avses ”genomsnittlig” ljudnivå. För att säkerställa en
korrekt ekvivalent ljudnivå krävs att ljudmätning utförs under erforderlig
tidsperiod, t.ex. hel arbetscykel. För bullerkällor som avger kontinuerligt
buller utan nivåvariationer, t.ex. fläktar, elmotorer, etc. räcker det med en
kortare mättid av ca 30s.
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Den maximala momentana ljudnivån är den högsta uppmätta ljudnivån under
mättiden.

Bakgrundsnivå

Korrektion för ev. bakgrundsnivå av enheter utanför kontraktet (ex.
ventilationsanläggning eller befintliga maskiner) utförs på lämpligaste sätt. I
första hand skall om möjligt alla störande maskiner utanför leverans stängas av
vid kontrollmätning.

6.4 Slutkontroll

Kontrollmätningar i färdig anläggning utförs genom beställarens försorg.
Ommätningar betingade av underkända värden bekostas av leverantören.

6.5 Påföljd vid överskridande

Leverantören svarar för att på egen bekostnad vidta tilläggsåtgärder så att
garanterade ljud- och vibrationsnivåer ej överskrids. I övrigt gäller generella
kontraktsklausuler.
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SYFTE
Syftet med projektet har varit att påvisa möjligheten till arbetsmiljöför-
bättringar ur bullersynpunkt genom att dels tillämpa kunskap inom
akustikområdet, dels genom att använda optimala bullerdämpande material
och metoder. Samtliga exempel är hämtade direkt från relevanta och typiska
gjuterimiljöer. Slutligen var det projektets syfte att delge läsaren goda råd för
upphandling av ny utrustning med korrekt formulerade bullerkrav.

INNEHÅLL

Rapporten ger exempel på uppmätta ljudnivåer kring processer och maskiner
inom sand- och pressgjuterier. Exempel på bullerdämpande åtgärder för
aktuella exempel presenteras och nya mätningar efter åtgärd redovisas.
Slutligen redovisas vilka krav som bör ställas vid upphandling av ny
utrustning samt hur mätningar och kontroll skall utföras inom leveransavtalet
mellan leverantör och beställare.

ÄMNESOMRÅDE

Gjuteri
Arbetsmiljö
Buller
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Gjuteri, arbetsmiljö, buller, bullerdämpning, bullermätning


