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 TILLKOMST
Projektet "Åtgärder för att minimera exponeringen för isocyanater samt ut-
redning av monoisocyanaters hälsoeffekter i gjuteriindustrin. (VINNOVA:s
d.nr 2001/03393 samt 2001/03594)" slutrapporteras i tre separata delrapp-
orter:

KARTLÄGGNING AV ISOCYANATER I GJUTERIER

- ETAPP 3  Lungfunktion och luftvägsbesvär vid exponering för monoi-
socyanater från Hot Box-bindemedel i gjuterier
Gjuteriföreningsskrift 030314

- ETAPP 4 Exponering för isocyanater och formaldehyd i gjuterier som
använder Hot Box-bindemedel
Gjuteriföreningsskrift 030328

- ETAPP 5 Åtgärder för reducering av monoisocyanathalterna i arbets-
miljön vid kokillgjutning med Hot Box-kärnor
Gjuteriföreningsskrift 030331

Arbetet beslutades och har bekostats av RALF, Rådet för arbetslivsforsk-
ning. Efter det att RALF avvecklades överfördes projektet till VINNOVA
(Verket för innovationssystem). Deltagande företag har bidragit med eget
arbete, resor samt investeringar för att reducera exponeringen för monoiso-
cyanater.

Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen, har varit projektledare. Pro-
jektarbetet, som redovisas i denna rapport, har utförts och rapporterats av
Peter Nayström, Svenska Gjuteriföreningen och av B-G Lilja, TMV Miljö-
teknik AB. En betydande insats har gjorts av deltagande gjuterier.

För projektet har följande referensgrupp varit tillsatt:

Siv Persson Volvo Powertrain Corp., Volvo
Division, Företagshälsovården,
Skövde, Ordförande

Lars Andersson Askania AB, Västerås

Lars Erik Folkesson Svenska Metallindustriarbetareför-
bundet, Stockholm

Björn Hammar Sveriges Verkstadsindustrier,
Stockholm

Jan Olof Norén Arbetsmiljöverket, Stockholm

Alf Ohlsson Kernfest-Webac AB, Älvsjö
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Stig Ohlsson Perstorp AB, Perstorp

Jan Thorstensson G & L Beijer Industri AB, Malmö

SAMMANFATTNING

I Sverige förekommer kokillgjutning av mässing, med Hot Box-kärnor, i
regel i mindre lokaler. Vanligen bedrivs det även annan verksamhet i loka-
lerna. Denna kan bestå av t.ex. kärntillverkning och rensning av gjutgods.

I gjuterimiljön har monoisocyanater visat sig vara relativt långlivade. Torr
luft på grund av höga temperaturer och kraftig termik kan vara förklarande
faktorer. Detta innebär en risk för spridning av ämnena i hela produktions-
lokalen.

När projektet startades konstaterades förhöjda halter av monoisocyanaterna
MIC och ICA i dessa gjuterier. Ett stort antal åtgärder har genomförts och
utvärderats i avsikt att minimera exponeringen.

För att framgångsrikt reducera halten av monoisocyanater i arbetsmiljön
bör följande tre områden beaktas:

• Reducera mängden kväve i bindemedlen
Kvävet är orsaken till bildningen av isocyanater. I Hot Box-bindemedel
tillsätts kvävet i huvudsak via karbamid (urea). Ett bindemedel utan
karbamid kommer således att  minimera problemet. Karbamiden har
emellertid en avgörande betydelse för reaktiviteten samt urslagnings-
egenskaperna. Det har visat sig mycket svårt att sänka kvävehalterna
utan att de produktionstekniska egenskaperna försämras och utan att
öka formaldehydinblandningen.

• Förändra arbetsupplägget
Mekanisering eller robotisering ger bättre förutsättningar för att reduce-
ra exponeringen. Det är emellertid inte en lösning som fungerar ensamt
utan måste kombineras med ventilationstekniska åtgärder där isocya-
naterna fångas nära emissionskällan. I annat fall löper man stor risk för
spridning till operatören och eller övrig personal i lokalen.

Även med bibehållen manuell hantering av gjutgods och kärnor är det
möjligt att förändra arbetsuppläggning minimera exponeringen. Det
gäller att se till att nygjutet gjutgods inte hanteras utanför zoner med ut-
sug. All hantering av varmt gjutgods måste ovillkorligen ske under
punktutsug. Detta gäller även transport av bingar med gjutna detaljer.
Undvik att förflytta dessa öppet i lokalen så länge någon enskild detalj
är varm.

• Ventilationstekniska lösningar
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Eftersom monoisocyanaterna har en stor förmåga att sprida sig i gjute-
rilokalen är det inkapsling och punktutsug nära källan, som är effekti-
vast.

Lösningar som bygger på kapslingar av typen "ett hus i huset" fungerar
endast bra om man även här kombinerar åtgärderna med punktutsug
inne i "huset". Om detta inte görs löper man en stor risk att isocyanater-
na sprider sig via läckage ut till omgivande lokal. Kraftig termik och rö-
relser av operatör och utrustning underlättar spridningen.

• Personlig skyddsutrustning
Underhållsarbete eller rengörning d.v.s. arbetsmoment som innebär att
operatören går in i t.ex. robotceller medför en uppenbar risk för expone-
ring. I dessa fall är det fortfarande personlig skyddsutrustning som bör
användas. Det finns nu filter som är godkända för monoisocyanater och
kan användas till t.ex. motordrivna masker. I de aktuella fallen kan des-
sa vara att föredra framför friskluftsmatade masker eftersom de senare
begränsar rörelsefriheten.

I nedanstående tabell visas exempel på hur halterna av monoisocyanater
(MIC och ICA) har sänkts under projektets gång.

Tabell 1 Korttidsmätningar av monoisocyanter vid projektets start
samt efter åtgärder

Vid projektstart Efter åtgärder
Mätpunkt MIC

mg/m3
ICA

mg/m3
MIC

mg/m3
ICA

mg/m3

Stationärt vid
gång/transportväg

0,029 0,058 < 0,004 < 0,010

Operatör vid robot-
maskin, Expone-
ringsmätning

0,017 0,033 -
0,190

< 0,004 0,012 -
0,018

Stationärt vid kärn-
skjutmaskin

0,001 0,028 < 0,004 < 0,010

Helkapslad maskin,
Exponeringsmätning

0,008 -
0,016

0,028 -
0,068

< 0,004 < 0,010

Manuell gjutmaskin,
Exponeringsmätning

0,009 0,034 -
0,061

< 0,004 0,008

TGV1 0,024 0,018 0,024 0,018
NGV2 0,012 0,009 0,012 0,009

1TGV: takgränsvärde
2NGV: nivågränsvärde
För isocyanater som saknar hygieniska gränsvärden användes hygieniska takgränsvärdet
för MDI, 0,01 ppm (Arbetarskyddsstyrelsen 2000:3).
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INLEDNING

Gjuteribranschen har aktivt arbetat med arbetsmiljöaspekter beträffande
isocyanater eftersom vi sedan tidigare har varit medvetna om att ex. vissa
kärnbindemedel innehåller isocyanater. Tidigare fokuserades emellertid ar-
betet kring de aromatiska isocyanaterna men på senare år är det monoiso-
cyanaterna som varit mest aktuella.

Inom gjuteriindustrin används en rad olika organiska bindemedel för form-
och kärnframställning. Gemensamt för dessa är att de består av någon form
av härdplast, bl. a polyuretan. Under 1998 framkom det att isocyanater kan
frigöras/bildas, förutom från polyuretanbaserade bindemedel, även vid
uppvärmning av andra plastbaserade bindemedel om dessa innehåller någon
kväveförening, t.ex. karbamid.

Det som gör gjuteribranschen speciell är att en stor del av den härdplast
som framställs för form- och kärntillverkning förbränns eller pyrolyseras
under avgjutningsprocessen, då smält metall hälls i formen. Vissa binde-
medel utsätts även för värme i samband med kärntillverkningen, beroende
på val av kärntillverkningsmetod.

Gjuteriföreningen har sedan 1998 arbetat intensivt med monoisocyanatfrå-
gan i ett flertal projekt. Resultaten finns nu redovisade i rapporterna:

• Gjuteriföreningsskrift 990222 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 1 - Emissionsmätningar".

• Gjuteriföreningsskrift 000317 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 2 - Exponeringsmätningar"

• Gjuteriföreningsskrift 030314 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 3 - Lungfunktion och luftvägsbesvär vid exponering för monoi-
socyanater från Hot Box-bindemedel i gjuterier"

• Gjuteriföreningsskrift 030328 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 4 - Exponering för isocyanater och formaldehyd i gjuterier som
använder Hot Box-bindemedel"

• Gjuteriföreningsskrift 030331 "Kartläggning av isocyanater i gjuterier.
Etapp 5 - Åtgärder för reducering av monoisocyanathalterna i arbets-
miljön vid kokillgjutning med Hot Box-kärnor"
Föreliggande rapport

De två översta rapporterna finns översatta till engelska.

Tidigare genomförda arbeten som behandlar aromatiska isocyanater samt
aminer finns publicerade i rapporterna:

• Gjuteriföreningsskrift 831005 "Arbetshygien vid användning av



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 5

   isocyanatinnehållande bindemedel för form- och kärnmassor.
   Laboratorieförsök. "

• Gjuteriföreningsskrift 860924 "Arbetshygieniska mätningar vid
   användning av Cold Box-bindemedel. "

De monoisocyanater som identifierats i gjuterimiljön är:

Ämne Förkortning Kemisk formel
Metylisocyanat MIC CH3 - NCO
Isocyansyra ICA H - NCO

Olika benämningar används för H - NCO. Tidigare användes isocyanatsyra
och väteisocyanat men under senare år har man enats om att isocyansyra är
den korrekta benämningen vilken även används i denna rapport.

1 BAKGRUND

Tidigare utförda undersökningar har visat på förhöjda halter av såväl me-
tylisocyanat som isocyanasyra i arbetsmiljön vid vissa arbetsmoment inom
gjuteribranschen. Framför allt är det vid användning av Hot Box-kärnor,
och då speciellt vid kokillgjutning, som problem med halter över eller be-
tydligt över gällande gränsvärden noterats.

Parallellt med en medicinsk studie har därför ett åtgärdsinriktat arbete be-
drivits. Målsättningen har varit att med olika metoder reducera exponering-
en för monoisocyanater till nivåer under gällande hygieniska gränsvärden.

För de aktuella föreningarna finns inget fastlagt gränsvärde i Sverige. De
måste därför beräknas. Som utgångspunkt används de gränsvärden som
gäller för andra isocyanater (aromatiska isocyanater ex. metylbisfenyliso-
cyanat, MDI) och en omräkning sker baserad på aktuell molekylvikt. Man
antar således att monoisocyanaterna har samma effekt på människan som
de aromatiska isocyanaterna. (Detta är dock inte medicinskt fastställt.)

Med denna beräkningsmetod kommer monoisocyanaterna att erhålla ett
mycket lågt gränsvärde uttryckt i mg/m3 enligt nedanstående tabell.

Tabell 2 Beräknade hygieniska gränsvärden för metylisocyanat och
isocyanasyra.

Ämne Nivågränsvärde,
mg/m3

Takgränsvärde,
mg/m3

Metylisocyanat, MIC 0,0121 0,0241

Isocyanasyra, ICA 0,0091 0,0181

1 För isocyanater som saknar hygieniska gränsvärden användes hygieniska
takgränsvärdet för MDI, 0,01 ppm (Arbetarskyddsstyrelsen 2000:3).

2 GENOMFÖRANDE



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 6

2.1 Produktion

Samtliga tre svenska mässingsgjuterier som tillverkar gjutkärnor enligt Hot
Box-metoden, har deltagit i arbetet. De arbetsmoment som ingick var
kärntillverkning, olika typer av kokillgjutning, gjutgodsrensning och övrig
verksamhet i lokalen.

I Hot Box-metoden används ett bindemedel baserat på karbamid-
formaldehydharts (<1 vikts-% formaldehyd) och en härdare, som innehåller
ammoniumnitrat (10-15 vikts-%), urea och lut eller vatten.

Vid kärntillverkning användes både öppna manuella kärnskjutmaskiner och
inkapslade kärnautomater. Vid gjutning förekom både manuell iläggning av
kärna och urplockning av gods samt robotiserade och automatiserade gjut-
maskiner. I huvudsak produceras armaturer avsedda för sanitetsutrymmen.

2.2 Åtgärdsprogram

Åtgärder för att reducera halterna av ICA och MIC är föranledda av de
mätningar som gjorts dels i tidigare undersökningar (Gjuteriföreningsskrift
000317) och dels inom ramen för den medicinska studie som redovisas i
Gjuteriföreningsskrifterna 030314 och 030328.

En arbetsgrupp bestående av personal från deltagande gjuterier, leverantör
av bindemedel samt yrkeshygienisk expertis har planerat och genomfört ar-
betet.

Det beslutades att arbetet skulle bedrivas på tre fronter:

A    Att modifiera bindemedlet genom att reducera den totala kväve-
       halten. Kväveinnehållet är orsaken till bildningen av monoiso-
       cyanater.

B    Att förändra arbetsplatsutformningen.

C    Att förbättra ventilationen samt kapsla in för att förhindra 
       spridning i lokalen.

Vidtagna åtgärder har utvärderats genom förnyade mätningar.

Totalt baseras arbetet på mer än 400 mätningar av MIC- och ICA-halterna i
arbetsmiljön. De mätningar som ligger till grund för åtgärderna har redovi-
sats i de Gjuteriföreningsskrifter som redovisas i denna rapports inledning.

I denna rapport visas slutresultatet efter det att åtgärderna implementerats
på gjuterierna. Varje enskild mätning kommer därför inte att redovisas.

3 RESULTAT
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3.1 Modifiering av bindemedel

3.1.1  Kvävets funktion i bindemedlet

Det har tidigare konstaterats att kvävehalten är avgörande för bildningen av
MIC och ICA.

Kvävet kommer i huvudsak från karbamiden i bindemedlet. Karbamiden
har en kraftig påverkan på bindemedlets reaktivitet samt på urslagnings-
egenskaperna. Att helt utesluta karbamiden resulterar i ett bindemedel som
har kraftiga produktionstekniska nackdelar. Risken finns även att formalde-
hydhalterna höjs.

3.1.2  Bindemedel med reducerat kväveinnehåll

Försök har gjorts att, tillsammans med bindemedelsleverantören, sänka
kvävehalten från nuvarande ca 16 %. Under projektet har 4 varianter
testats.

Den produktion som de deltagande gjuterierna bedriver ställer mycket höga
krav vad gäller produktionstekniska aspekter. Ett uttalat krav är att endast
ett minimum av bindemedel kan tillsättas till sanden eftersom man annars
riskerar gasdefekter i godset. Detta ställer i sin tur mycket höga krav på
bindemedlets hållfasthetsegenskaper. Efter gjutning däremot finns krav på
snabbt sönderfall av kärnan/bindemedlet. Orsaken till detta är godsets kom-
plexa geometri vilket ger svårigheter att inspektera trånga kanaler.

Att uppfylla samtliga kriterier visade sig vara mycket svårt. Det kunde snart
konstateras att några kommersiellt tillgängliga Hot Box-bindemedel som
uppfyller samtliga krav inte existerade. Leverantören fick därför modifiera
bindemedlen på laboratorieskala varefter de utvärderades dels vid Gjuteri-
föreningens försöksgjuteri och dels vid de deltagande gjuterierna.

3.1.3  Gjutförsök genomförda vid Gjuteriföreningen

Vid Gjuteriföreningens försöksgjuteri utfördes inledande miljömätningar
för att säkerställa att några nya oönskade ämnen inte frigörs vid gjutning
på de nyutvecklade bindemedlen. Erfarenheterna från dessa undersökningar
användes sedan vid planeringen av de fortsatta mätningarna på gjuterierna.

3.1.4  Driftsförsök

Av de totalt 4 olika bindemedlen som undersökts var det två som hade till-
räckliga egenskaper för att det skulle vara möjligt att genomföra provgjut-
ningar. Proven med ett av dessa fick avbrytas eftersom det uppstod dimen-
sionsavvikelser under lagring av kärnorna och de passade därför inte i ko-
killen.
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Det fjärde bindemedlet som undersöktes strax före årsskiftet 2002/2003 gav
relativt goda resultat. Preliminära exponeringsmätningar visade att MIC-
halterna var under detektionsgränsen medan däremot halterna av ICA inte
gav lika positivt utfall. Arbetet med att utvärdera detta bindemedel kommer
att fortgå även efter projektets avslut.

3.2  Lyckade exempel på förändringar i arbetsplatsutformningen och ventilationen

På de följande sidorna kommer ett antal goda exempel att visas på olika åt-
gärder som givit en god effekt vad gäller reducering av halterna av monoi-
socyanater i arbetsmiljön.

Upplägget av redovisningen har diskuterats med referensgruppen. Man
enades om att på respektive sida redovisa ett exempel på lyckade åtgärder,
allt från kärntillverkning till rensning av gods.
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Kärntillverkning

Hot Box-kärnor tillverkas vid en temperatur omkring 250oC och är ingen
stor källa till isocyanat i arbetsmiljön. En viss avgång har dock noterats, var-
för man bör inkludera även kärnmaskinerna i åtgärdsprogrammen. Vad det
framför allt handlar om är att byta ut gamla öppna maskiner mot nya som är
kapslade. Även med nya maskiner kan dock kapslingen behöva förbättras
eftersom man inte konstruerar den med tanke på isocyanatproblematiken.

                    Före                 Efter

  

I regel är det svårt att bygga in gamla kärnskjutmaskiner och kombinera ef-
fektiv inkapsling med tillräcklig tillgänglighet till maskinen. Nya maskiner
har en viss inkapsling vid leverans men den kan förbättras ytterligare genom
att montera en förlängning av kapslingen över första delen av utmatnings-
bandet. Härigenom tillåts kärnorna svalna ytterligare före det att operatören
hanterar dem. Dessutom bör maskinens över- och underdel tätas och förses
med extra utsug. Strömningsriktningen skall vara in i maskinen och kan en-
kelt kontrolleras med rökampuller.
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Kärntillverkning (forts.)

I vissa fall kan det även vara möjligt att kapsla in även äldre maskiner. Ett
behov av detta kan t.ex. finnas om någon gammal maskin behövs för prov-
körningar.

                    Före       Efter

            

                                                                                     

Genom att konstruera en skjutbar kapsling, med utsug, till en gammal kärn-
skjutmaskin, finns möjlighet att begränsa emissionerna även från dessa ma-
skiner. Bilderna visar en prototyp som är under utveckling. När maskinen är
i drift sköter operatören den via en hålighet i framkanten.
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Mekanisering och robotisering av gjutprocessen

Gjutningen är det moment där isocyanaterna genereras. Metallens tempera-
tur, ca 1 000oC, medför att bindemedlet bryts ner och faller sönder. Normalt
sker gjutningen genom att metall trycks upp underifrån i kokillen, stelnar,
varefter gjutgodset tas ur kokillen inom någon minut. Detaljen är het, ner-
brytningen av kärnan pågår och det är här en stor risk att operatören expone-
ras för isocyanater eller att de sprids i lokalen.

                    Före                  Efter

   

Robotisering underlättar för att minska exponeringen. Det är emellertid inte
en lösning som räcker ensamt utan måste kombineras med ventilationstek-
niska lösningar där samtliga emissionskällor i robotens arbetsområde måste
kapslas och/eller förses med punktutsug. I annat fall kommer spridning att
ske till såväl operatör som övrig personal i lokalen. Ventilationens effekti-
vitet måste vara tillräcklig för att övervinna termiken vid avgjutning samt för
att fånga upp alla gaser som frigörs när kokillen öppnas.
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Manuell betjäning av kokillmaskin

Även med bibehållen manuell betjäning av en kokillmaskin är det möjligt att
minska exponeringen till under gällande gränsvärden. En ledstjärna måste
här vara att varmt gods aldrig tillåts hanteras/transporteras eller lagras utan-
för utsugszonerna.

                    Utan punktutsug              Med punktutsug

  

Åtgärderna som vidtagits i den högra bilden ovan består i:
Montering av utsug över kokillen och installering av höj- och sänkbart
transportband där godset läggs direkt från kokillen. Utsuget täcker kokillen
vid såväl blackning, kärniläggning, avgjutning och urplockning. Bandet som
är täckt med plåthölje, anslutet till utsug, höjs när kokillen öppnas. Uppsam-
ling sker av de kärnrester som faller av vid hanteringen av godset.
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Rensning och lagring av kärnor

Avgång av isocyanater från nytillverkade kärnor är i regel inget problem. Är
kärnorna mycket varma kan eventuellt operatören exponeras för mindre
mängder om hanteringen sker i andningszonen.

                    Varma kärnor                    Kalla kärnor

             

Varma kärnor kan med fördel tillåtas svalna under huv med avsug. När kär-
norna väl svalnat avgår inga monoisocyanater enligt utförda mätningar.
Lämplig tid beror på kärnstorleken och kan vara från någon timme. Lagring
av dessa kärnor kan då ske på konventionellt sätt i gjuterilokalen.
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Avgjutningsstationen

Gjutningen sker genom att metall pressas in i kokillen underifrån direkt från
ugnen. Normalt finns ingen operatör i närheten. Risken för spridning av iso-
cyanater till övriga delar av lokalen är emellertid överhängande.

                    Före                    Efter

        

Tidigare var det vanligt att en avsugningshuv placerades i takhöjd ovanför
avgjutningsugnen eventuellt med support av ett mindre punktutsug strax
över ugnen. Effektivare är det emellertid om röken fångas direkt över kokil-
len med hjälp av en huv som är fast monterad över kokillen och följer den i
hela rörelsen. Härigenom säkerställs effektiv borttransport av föroreningar
från såväl blackning, kärniläggning, gjutning som urplockning. Det är viktigt
att tillse att utsugskapaciteten är tillräcklig för att övervinna den termik som
bildas av den smälta metallen. Eftersom metalltemperaturen är ca 1 000oC
har just den termiska påverkan på strömningsbilden en avgörande påverkan
på huvarnas insamlingsförmåga. Här kan det krävas en hel del prov före det
att man finner en optimal lösning.
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Helkapsling av avgjutnings- och rensningssta-
tion, s.k. "hus i huset"

Det effektivaste sättet att förhindra exponering för monoisocyanter är att
bygga in hela produktionscellen. Det är lösningar som passar tillsammans
med mekaniserade eller robotiserade produktionsceller.

Bilder som visar den slutliga lösningen

  

Isocyanathalter, mg/m3

ICA MIC
Halter vid
projektets
start

0,028 - 0,068 0,008 - 0,016

Efter åt-
gärder

< 0,010 < 0,004

För att en inbyggnad skall få avsedd effekt krävs att den är tillräckligt tät så
att tillgänglig ventilation klarar av att hålla ett undertryck och därmed för-
hindra läckage till omgivande lokal. Punktutsug inne i inbyggnaden är dess-
utom ett måste för att förhindra spridning. När operatören behöver gå in i
"huset" krävs att han använder personlig skyddsutrustning mot isocyanater
eftersom risken annars är stor för exponering för höga halter av ICA och
MIC. Numera finns det kolfilter på marknaden som är godkända för mono-
isocyanater.
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Rensning och blästring av gods

I de fall rensning av godset sker när det ännu är varmt är det en potentiell
källa till spridning av isocyanater.

Rensning av gods som ännu är varmt sker i huvudsak i robotceller. Punktut-
sug över rensningsstationen samt uppsamling av kärnrester är effektiva åt-
gärder. Det rensade godset och kärnresterna skall förflyttas till täckta bingar
med ventilation. Observera att roboten ovan förflyttar godset just under ut-
sugninghuven för att minimera spridningen av isocyanater.
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Lagring av nygjutet gods med eller utan kärnor
samt pågjutna kärnrester

Vid förvaring av gjutna detaljer med rester av kärnor avgår isocyanater. Des-
sa har en tendens att sprida sig i hela lokalen vilket leder till att alla som
vistas i lokalen utsätts för ämnena. Till skillnad från kärntillverkning och
gjutstationerna fanns tidigare inget utsug kring förvaringsbingar vare sig där
godset eller kärnrester förvaras.

                    Före        Efter

         

Isocyanathalter, mg/m3

ICA MIC
Före in-
kapsling

0,058 0,029

Efter in-
kapsling

< 0,010 < 0,004

Isocyanathalterna kan effektivt minskas genom inkapsling och anslutning till
utsug. Det är viktigt att fånga isocyanaterna vid källan eftersom de annars
kan sprida sig i hela gjuteriet. Anpassa ventilationen så att termiken från
gjutna detaljer inte orsakar läckage från inkapslingen. Fast montering av hu-
ven kan i vissa fall vara besvärlig hanteringsmässigt men genom att montera
kjolar kring huven som täcker bingens storlek kan byte av binge ske utan
problem. Om möjligt bör inte fyllda bingar transporteras i lokalen före det
att godset svalnat.
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Transport av gods i lokalen

Så snart man transporterar gjutna detaljer, som ännu är varma, runt i lokalen
kommer stora mängder monoisocyanater att spridas till alla dem som vistas i
rummet.

I dagsläget finns ingen bra lösning för att transportera varmt gods i gjuterilo-
kalen. Det enda sättet att eliminera spridningen är att godset tillåts svalna
före transport. För att åstadkomma detta kan det till exempel vara lämpligt
att arbeta med dubbla bingar där godset samlas. När en är fylld tillåts den
svalna under tiden man fyller den andra. Ett alternativ som dock innebär en
viss förflyttning av varmt gods är att snabbt förflytta det till en avsvalnings-
station enligt bilden ovan. Genom att täcka bingen under transporten reduce-
ras emissionen. Tänk på att dimensionera ventilationen så att inget läckage
sker om ett antal bingar med varmt gods placeras i svalningsstationen.
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4   DISKUSSION

Studien visar att det är möjligt att effektivt reducera exponeringen av mo-
noisocyanater vid användning av Hot Box-kärnor vid kokillgjutning. Det är
emellertid viktigt att ta ett helhetsgrepp och verkligen karlägga alla potenti-
ella emissionskällor före det att åtgärder sätts in. Monoisocyanaterna har, i
gjuterimiljö, en tendens att sprida sig i lokalen. Härigenom kan personer
som befinner sig långt från källan exponeras. Detta motsäger i viss mån un-
dersökningar från andra branscher där man visat att isocyanaterna är kortli-
vade och inte sprider sig i lokalen. Förklaringen kan ligga i den speciella
miljö som finns i ett gjuteri. Höga temperaturer, kraftig termik och låg
luftfuktighet kan vara orsaker. Någon djupare utredning kring detta har
emellertid inte utförts i projektet.

En total kartläggning av källorna i gjuteriet bör sedan resultera i ett struktu-
rerat åtgärdsprogram. I detta bör man inte bara beakta ventilationstekniska
lösningar utan minst lika viktigt är att göra förändringar i arbetsmoment
som orsakar emissioner och exponering av isocyanater.

Det genomförda projektet har resulterat i kraftigt sänkta isocyanathalter i
gjuterierna. Dessutom kan en markant förbättring av luftsituationen i gjute-
rierna konstaterats. Detta har upplevts mycket positivt av personalen.
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SYFTE

Projektets syfte var att reducera exponeringen för monoisocyanater i gjute-
rier som använder Hot Box-bindemedel. Huvudmomenten har varit:

• Att modifiera bindemedlet genom att reducera den totala kvävehalten.
Kväveinnehållet är orsaken till bildningen av monoisocyanater.

• Att förändra arbetsplatsutformningen.

• Att förbättra ventilationen samt kapsla in för att förhindra spridning i
lokalen.

INNEHÅLL
Rapporten redovisar de åtgärder som slutligen visat sig effektiva med
avseende på monoisocyanathalterna i arbetsplatsluften.
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