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TILLKOMST

Projektet ”Exponering för bly och zink i järngjuterier i Sverige” har
tillkommit med anledning av att flera fall av förhöjda blyhalter i blod
identifierats bland smältverksarbetare de senaste åren. Ytterligare skäl till
projektets tillkomst är att stoft som innehåller höga halter bly eller zink
klassas som farligt avfall och därmed orsakar industrin höga kostnader samt
att myndigheterna ställer hårda krav kring begränsning av utsläppt mängd
bly från gjuterier, vilket medför omfattande investeringskostnader i
reningsutrustning m.m.

Projektet utgör en förstudie och bygger på känd information bland
leverantörsföretag till gjuteribranschen. Projektbudgeten rymmer endast
genomförande av analys av bly i blod på gjuteripersonal. Vid ett framtida
projekt är det önskvärt att även kunna genomföra analyser avseende
innehåll av bly och zink i råvaror och tillsatsämnen till smältan.

Projektet har finansierats av VINNOVA. Diarienummer för projektet är
2002-00936 och projektnummer är P22449-1A.

Peter Nayström har varit projektledare, medarbetare i projektet har varit
Marianne Frölander och Patrik Sundberg. Samtliga är medarbetare vid
Svenska Gjuteriföreningen. Håkan Westberg på Yrkes- och
miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro har ansvarat
för genomförande och analys av blodprover.

För projektet har följande referensgrupp varit tillsatt:

Sven-Olof Chytraeus Arvika Gjuteri AB

Sören Fouganthine Åkers Sweden AB

Bo Mattsson Componenta Alvesta AB

Lennart Nilsson Metzo Paper Karlstad AB

Ted Persson AB Bruzaholms Bruk

Tomas Tegerstrand SKF Mekan AB

Kent Wargklo Scania CV AB

Håkan Westberg Yrkes- och miljömedicinska kliniken,
Universitetssjukhuset Örebro

SAMMANFATTNING

De senaste åren har flera fall av förhöjda blyhalter i blod identifierats bland
smältverksarbetare, vilket är anledningen till att projektet ”Exponering för
bly och zink i järngjuterier i Sverige” tillkommit.
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Ytterligare skäl till projektets tillkomst är att stoft som innehåller höga
halter bly eller zink klassas som farligt avfall och därmed orsakar industrin
höga kostnader samt att myndigheterna ställer hårda krav kring begränsning
av utsläppt mängd bly från gjuterier.

Projektet omfattar genomförande av blodprover på personal i järngjuterier.
Blodproverna analyseras med avseende på innehåll av bly. Projektet
omfattar även identifiering av förekommande mängd bly och zink i ett antal
råvaror och tillsatsämnen. Erhållna uppgifter har tillsammans med uppgifter
om utgående mängder bly och zink sammanställt till materialbalanser. I
materialbalanserna framgår inkommande och utgående mängder bly och
zink.

Genomförda analyser visar att blyhalten i blodet på smältverksarbetare och
avgjutare varierade mellan 0,09-0,61 µmol/l.

Samtliga blodprover understiger de gränser som innebär att regelbundna
kontroller skall genomföras bland personalen.

Utifrån resultatet av genomförda blodprover bedöms exponering för höga
halter bly inte vara ett generellt problem i svenska järngjuterier.
Erfarenheter från både svenska och norska gjuterier antyder dock att
problem med höga halter bly i blodet hos smältverksarbetare kan
uppkomma, framförallt om ventilationen är undermålig eller ur funktion.
Ovanstående innebär att ventilation och luftomsättning bör kontrolleras
med jämna mellanrum, för säkerställande av låg exponering för bly.

Vid kontakt med leverantörer av råvaror, tillsatsämnen och
infodringsmassor har det visat sig att kunskapen om förekomst av bly och
zink i produkterna är mycket varierande. För erhållande av komplett
information krävs ett omfattande undersökningsarbete i samarbete med
leverantörsföretagen.

Av genomförda materialbalanser framgår att skrotet fortfarande är en viktig
källa till det bly som förs in i smältverken. Ur materialbalanserna framgår
det dock att även råvaror och tillsatsämnen innehåller väsentliga mängder
bly. De mängder bly och zink som erhålls via infodringsmaterialet är enligt
genomförda materialbalanser av mindre betydelse.

Utgående mängder bly antogs tidigare främst återfinnas i avskiljt stoft.
Genomförda materialbalanser visar dock att det till ungefär lika delar
återfinns i avskiljt stoft och i levererade produkter. Utgående mängder zink
är mer jämnt fördelade mellan utgående luft, avskiljt stoft och levererade
produkter.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett omfattande arbete återstår för
erhållande av kompletta uppgifter kring inkommande och utgående
mängder bly och zink i gjuterier.
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INLEDNING

Exponering för bly och zink bland smältverksarbetare har under en längre
tid ej ansetts vara något stort problem i svenska järngjuterier. Blyhalterna i
inomhusluften har generellt varit låga och även zinkhalterna har hållits på
en acceptabel nivå med hjälp av god ventilation. De senaste åren har dock
flera fall av bland annat förhöjda blyhalter i blodet identifierats bland
smältverksarbetare. Identifieringen av förhöjda blyhalter i blodet är
anledningen till att projektet ”Exponering för bly och zink vid smältning av
återvunnet material i gjuteriindustrin” har kommit till.

I projektets slutskede har även kännedom erhållits av motsvarande problem
vid ett gjuteri i Norge. Även vid detta gjuteri identifierades förhöjda
blyhalter i blodet på smältverksarbetare. Problemet uppkom i samband med
att ett nytt ventilationssystem installerades. Efter att utsugspunkterna
omplacerats har problemen upphört.

Inom ramen för projektet har en undersökning gjorts av huruvida
smältverksarbetare i järngjuterier har förhöjda blyhalter i blodet. Förutom
undersökningen av blyhalter i blodet på smältverksarbetare har även
källorna till bly och zink undersökts i syfte att identifiera ett antal källor.
Motiven till att spåra källorna finns förutom ur arbetsmiljösynpunkt även ur
yttre miljösynpunkt, samt ur kostnadssynpunkt.

Bly och zink har en låg kokpunkt i förhållande till järn, varför ämnena till
stor del bedöms avgå till luft i samband med smältning av metallen. En del
av blyet och zinken avskiljs i filter när utgående luft renas från stoft.
Resterande mängder bly och zink släpps ut till luft och faller ner i
omgivningarna med miljöpåverkan som följd, eller binds in i slagg eller i de
produkter som gjuts. Stoft som innehåller höga halter bly eller zink klassas
som farligt avfall och orsakar därmed industrin höga kostnader som
påverkar konkurrenskraft och tillväxt negativt. Myndigheterna ställer även
hårda krav kring begränsning av utsläppt mängd bly från gjuterier, med
omfattande investeringskrav som följd för gjuterierna.

Flera försök har gjorts tidigare i syfte att spåra och eliminera framförallt
blykällorna. Försöken utgick från att bly endast erhölls från skrotråvaran. I
försöken har därför skrotråvaran helt ersatts med tackjärn eller med
återgångsmaterial (med känd blyhalt).

Försöken gav resultatet att blyhalterna i utgående luft och avskiljt stoft
sjönk. Blyhalter långt över ”känd tillförd mängd” kunde dock fortfarande
påvisas i utgående luft och i avskiljt soft. Slutsatsen blev därmed att bly
tillförs smältan även från andra källor än skrotråvaran.
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1   OMFATTNING

1.1   Genomförande av blodprover

Projektet omfattar genomförande av blodprover på smältverksarbetare,
avgjutare samt på referenspersonal inom järngjuterier. Blodproverna
analyseras med avseende på innehåll av bly. Initialt var det även tänkt att
blodproverna skulle analyseras med avseende på innehåll av zink. Analys
av zink i blodet har dock inte bedömts tillföra projektet något av värde och
har därför ej genomförts. Bakgrunden är följande:

Zink är en essentiell metall och vårt dagliga behov av zink uppgår till
mellan 15 och 25 mg per dag. De naturliga och kroppsegna höga halterna
av zink innebär att undersökning av zinkexponering via analys av zink i
biologisk matris ej är lämplig. För att det skall vara intressant att genomföra
blodprover inklusive analys krävs det vidare att det finns gränsvärden för de
aktuella ämnena. För bly finns sådana gränsvärden, men för zink är
gränserna mycket höga på grund av den stora bakgrundsexponering gemene
man utsätts för normalt.

1.2   Inventering av bly och zink i råvaror och tillsatsämnen

Projektet omfattar även identifiering av förekommande mängd bly och zink
i ett antal råvaror och tillsatsämnen. Produkter för undersökning av
blyhalten har valts utifrån utgångspunkten att de ingått i, eller på ett eller
annat sätt kommit i kontakt med smältan och därigenom kunnat tillföra bly
till smältan.

Följande grupper av produkter har ingått i identifiering av bly och zink i
råvaror och tillsatsämnen:

• Råvaror (förutom skrot)

• Skrot

• Tillsatsämnen

• Infodringsmassor

• Övriga produkter (främst black)

Under identifieringsarbetet har deltagande gjuteriers leverantörer deltagit
och lämnat uppgifter kring förekomst av bly och zink i undersökta
produkter. Uppgifterna bygger på kända fakta och analyser som genomförts
av gjuteriernas leverantörer eller tidigare led i tillverkningskedjan.
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1.3   Materialbalanser

De uppgifter som erhållits vid inventeringen av bly och zink i råvaror och
tillsatsämnen har tillsammans med uppgifter från deltagande gjuterier om
utgående mängder bly och zink sammanställt till materialbalanser. I
materialbalanserna framgår uppgifter kring inkommande och utgående
mängder bly och zink vid järngjuterier i Sverige.

1.4   Deltagande gjuterier
Samtliga deltagande gjuterier är järngjuterier med en produktion mellan
1.500-22.000 ton gott gods per år. Sex av totalt sju deltagande gjuterier
tillverkar gjutgods i både segjärn och gråjärn. Ett gjuteri gjuter endast
gråjärn.

2   GENOMFÖRANDE

2.1   Blodprover

För planering och genomförande av blodprover och analyser har yrkes- och
miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro (YMMK)
anlitats.

Det är också vid YMMK som utvärdering och sammanställning av
resultatet genomförts. Blodprover har tagits på gjuteriernas medarbetare
med hjälp av den företagshälsovård som respektive gjuteri är ansluten till.
Tillsammans med övrigt underlag (exponeringstid och typ av smältor m.m.)
skickades proverna till YMMK för analys och utvärdering.

Blodprover planerades genomföras på 30 medarbetare per gjuteri, varav
cirka 10 stycken skulle utgöras av referenspersonal. Ett problem var dock
att antalet medarbetare i smältverken på gjuterierna understeg 30.
Blodprover genomfördes därför på så många smältverksarbetare/avgjutare
som möjligt.

Blodprover samt analys av blyhalten i blodet genomförs på personal på
3 gjuterier. Undersökningen omfattar totalt 75 personer. Av dessa arbetar
30 stycken i smältverk, 19 som avgjutare och 26 stycken utgörs av
referenspersonal. De i studien deltagande personerna är väl fördelade
mellan de olika gjuterierna. Antalet deltagande personer från respektive
gjuteri uppgår till 23, 33 respektive 44 % av totalt antal deltagare.

Eftersom personal som arbetar med avgjutning under stora delar av
arbetsdagen befinner sig i ångorna från avgjutning har även de bedömts
kunna exponeras för bly. Blodprover har därför även genomförts på ett
antal avgjutare.
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Under projektets inledning fördes även diskussioner kring eventuell analys
av mangan på enstaka smältverksarbetare. Analys av mangan genomfördes
ej på grund av att det ej bedömts vara ett problem bland deltagande
gjuterier. Vid ett eventuellt framtida projekt, med andra gjuterier
involverade kan det dock vara av intresse att undersöka även exponeringen
för mangan.

Referenspersonalen utgjordes av personal som aldrig eller endast vid
enstaka tillfällen vistas i gjuteriet. Exempel på personal som ingått i
referensgruppen är personal som arbetar på kontor, lager eller med
modelltillverkning.

I samband med provtagning samlades information från respektive gjuteri in
gällande produktion, typ av smältor, mängder och närvarotider för berörd
personal. Insamlad information täckte uppgifter för månaden innan
provtagning. Även personliga data samlades in i samband med
provtagningen. Till exempel undersöktes anställningstid och rökvanor.

2.2   Inventering av bly och zink i råvaror och tillsatsämnen

Inventeringen av råvaror och tillsatsämnen har genomförts med hjälp av
deltagande gjuterier, samt via kontakter med gjuteriernas leverantörer.
Inledningsvis gjordes en sammanställning över de råvaror och tillsatsämnen
som används av gjuterierna.

Sammanställningen omfattar typ av produkt enligt vad som beskrivits under
kap. 1.2 ovan, produktnamn, leverantör och förbrukad mängd vid
respektive gjuteri. Av sammanställningen framgick att flertalet leverantörer
var gemensamma mellan flera gjuterier. Däremot var det relativt få
produkter som var gemensamma för flera gjuterier.

Efter att sammanställningen var klar kontaktades respektive leverantör i
syfte att erhålla uppgifter om förekomst av bly och zink. Bly och zink
förekommer i de undersökta produkterna i huvudsak i form av föroreningar.

Det innebär att identifierade halter bly och zink är mycket små. Hos många
av leverantörerna var kännedomen om förekomst av bly och zink dålig, dels
eftersom halterna är så låga och dels eftersom de normalt inte utgjort något
problem ur produktionsteknisk synvinkel och därför inte har efterfrågats. På
grund av den bristande bakgrundskunskapen har det varit svårt att erhålla
tillförlitliga uppgifter kring förekomst av bly och zink. För att erhållna
uppgifter skulle tillföra projektet så mycket som möjligt fokuserades arbetet
på de produkter som används i störst mängd från respektive leverantör.

För ett stort antal produkter har uppgifter erhållits om att förekomsten av
bly och zink är 0,0000 %. I några fall har dessa uppgifter kunnat styrkas
och har då bedömts som tillförlitliga. I många fall har uppgifterna ej kunnat
styrkas och har då ej heller bedömts vara tillförlitliga och ingår därför ej
heller i det resultat som redovisas i föreliggande rapport.
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I många fall har ett värde < än erhållits avseende innehåll av bly och zink.
Vid genomförda beräkningar av totalt inkommande mängd bly och zink har
maxhalten använts då ett värde < erhållits.

2.3   Materialbalanser

Utifrån de uppgifter som erhållits från deltagande gjuterier och dess
leverantörer har materialbalanser upprättats över ingående respektive
utgående mängder bly och zink. Materialbalansen över ingående mängder
bly och zink bygger på uppgifter från gjuteriernas leverantörer och
materialbalansen över utgående mängder bly och zink bygger på uppgifter
från gjuterierna. Underlag från deltagande gjuterier är hämtade från
genomförda mätningar, analyser, samt ur uppskattningar gjorda av
gjuterierna.

3   RESULTAT

3.1   Blodprover

Genomförda analyser visar att blyhalten i blodet på smältverksarbetare och
avgjutare varierade mellan 0,09-0,61 µmol/l (se tabell 1 nedan).

Tabell 1 Blodblyhalter för olika befattningar, detektionsgräns
0,05 µmol/liter

Befattning
Antal Medelvärde

µmol/l
Variationsområde
µmol/l

Smältverksarbetare 30 0,26 0,09 – 0,61

Avgjutare 19 0,19 0,10 – 0,46

Referensperson 26 0,087 0,02 – 0,20

Totalt 75 0,18 0,02 – 0,61

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 1992:17) finns gränsvärden
för bly i blod. Gällande gränsvärde, avseende medicinska kontroller innebär
bland annat att för den som vid tre på varandra följande kontroller har en
blyhalt i blodet som är lägre än

 0,8 µmol/l (för kvinnor under 50 år)

 1,0 µmol/l (för övriga)

och som arbetar under oförändrade förhållanden vad gäller blyexposition,
behöver förnyade kontroller inte genomföras. AFS 1992:17 (24-39 §§)
redovisas i sin helhet i bilaga 1.
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Som framgår av tabell 1 ovan understiger samtliga blodprover de gränser
som innebär att regelbundna kontroller skall genomföras bland personalen.

Ur tabellen kan det även utläsas att smältverksarbetare har högst
medelvärde (0,26 µmol/liter), avgjutare lägre (0,19 µmol/liter) och
referenspersonal har mycket låga halter bly i blodet (0,087 µmol/liter).
Analyserna är genomförda med en analytisk detektionsgräns av ≤0,05
µmol/liter, vilket ger en detaljerad redovisning av resultatet.

Normalt används en kvantifieringsgräns på 0,30 µmol/liter (≤0,30
µmol/liter), vilket även använts i nedanstående tabell. Med denna
kvantifieringsgräns blir medelvärde för smältare 0,33, avgjutare 0,31 och
referenspersoner ≤0,30 µmol/liter. För smältare var 70 % av proverna
≤ 0,30 µmol/liter, motsvarande siffra för avgjutare och referenter uppgår till
95 respektive 100 % (se tabell 2).

Tabell 2 Blodblyhalter för olika befattningar, kvantifieringsgräns 
≤ 0,30 µmol/liter

Befattning
Antal Medelvärde

µmol/l
Variationsområde
µmol/l

Smältverksarbetare 30 0,33 0,36 – 0,61

Avgjutare 19 0,31 0,30 – 0,46

Referensperson 26 0,30 -

Totalt 75 0,32 0,30 – 0,61

I den undersökta gruppen utgjordes 89 % av män och 11 % var kvinnor. Av
hela gruppen var 21 % rökare, 79 % icke-rökare. Motsvarande data för
snusning var 17 % snusare och 81 % icke-snusare, bortfall en individ.

Genomsnittlig anställningstid för de 74 undersökta var 15 år (median 5) och
den varierade mellan 0,5 – 46 år, vilket framgår av tabell 3 nedan.

Tabell 3 Anställningstid i järngjuterier (N=74)

Befattning
Medelvärde
År

Variationsområde
År

Smältverksarbetare 18 0,5 – 35

Avgjutare 7 0,5 – 25

Referensperson 17 1,0 – 46

Totalt 15 0,5 – 46

I bilaga 1 redovisas även blodblyhalterna uppdelat per gjuteri .
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3.2 Inventering av bly och zink i råvaror och tillsatsämnen

Vid kontakt med leverantörer av råvaror, tillsatsämnen och
infodringsmassor har det visat sig att kunskapen om förekomst av bly och
zink i produkterna är mycket varierande. Enstaka leverantörer har kunnat
redovisa en relativt säker ”normalhalt” av bly och zink, från vilken
variationer kan förekomma. Ett flertal leverantörer har redovisat en halt
”mindre än” i förekomst av bly och zink. Ett stort antal leverantörer har inte
kunnat redovisa några uppgifter kring förekomst av bly och zink.
Alternativt har de redovisat att halten bly och/eller zink är 0,0000 %.
Eftersom bly och zink endast förekommer i form av föroreningar har
leverantörernas uppgifter om 0 % bly och zink endast bedömts som
tillförlitliga om de kunnat styrkas.

Uppgifter om inkommande mängder bly och zink har erhållits för mellan 0
till över 90 vikt-% av produkterna inom en grupp för respektive gjuteri
(grupperna utgörs av råvaror, skrot, tillsatsämnen och infodringsmassor).
För fyra gjuterier har uppgifter erhållits som ingår i genomförda
materialbalanser. I bilaga 1 framgår hur stor del av produkterna för
respektive gjuteri, som uppgifter har kunnat erhållas för.

Som framgår av bilaga 1 är skillnaden betydande gällande hur stor andel av
produkterna för respektive gjuteri som uppgifter kunnat erhållas för.
Uppgifter om max innehåll av bly i skrot är för flera gjuterier hämtade från
”skrotboken”, där gränser för max innehåll av olika ämnen finns angivna
för ett flertal skrotklasser. Gränserna för max innehåll av bly är högt satta,
vilket innebär att även om uppgifter har kunnat erhållas för skrot, så säger
de relativt lite eftersom de allra flesta leveranser av skrot innehåller
betydligt mindre bly än den maxhalt som angivits i skrotboken.

Inkommande mängder bly och zink för respektive gjuteri uppgår till mellan
0,02-0,2 kg bly per ton producerat gjutgods och motsvarande siffror för
zink är 0,006-0,01 kg. I bilaga 2 redovisas uppgifterna för respektive
gjuteri. Uppgiften bygger på i dagsläget kända uppgifter. Då uppgifter < än
erhållits har maxvärdet använts vid beräkning. Samtidigt saknas uppgifter
för ett flertal produkter. Ovan redovisade uppgifter kan därför vara såväl
lägre som högre.

3.3 Materialbalanser

Utgående mängder från respektive gjuteri uppgår till mellan 0,003-0,01 kg
bly per ton producerat gjutgods och motsvarande siffror för zink är 0,0001-
0,1 kg. I bilaga 2 redovisas uppgifterna för respektive gjuteri.

Uppgifterna bygger på utsläppsmätningar, analyser, beräkningar och
uppskattningar. Säkerheten, för utgående mängder bedöms vara betydligt
större än beräkningarna av inkommande mängder bly och zink.
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Det förekommer dock stora variationer mellan olika gjuterier, vilket tyder
på att ett antal osäkra faktorer kvarstår. Ett exempel på en sådan faktor är
slagg, där analyser avseende bly och zink i slagg saknas i dagsläget.
Genomförda analyser redovisar endast hur stor mängd som lakas ut från
slaggen, vilket troligen inte är detsamma som totalt innehåll.

Av tabell 4 nedan framgår att skrotet är den viktigaste källan till bly. Av
totalt inkommande mängder bly bedöms utifrån erhållna uppgifter cirka
60 % av blyet härstamma från skrotet. Viktiga källor är också råvaran
(tackjärn) och tillsatsämnen som båda står för cirka ¼ av inkommande
mängd bly. Infodringsmassorna bidrar enligt erhållna uppgifter med små
mängder bly. För zink har det ej kunnat erhållas tillförlitliga uppgifter kring
förekomst i skrotet. Skrotet ingår därför inte i den procentuella
mängdredovisningen för zink.

Tabell 4 Materialbalans över inkommande mängder bly och zink 
(% av totalt inkommande mängd)

Inkommande mängder Bly Zink

Skrot 55 -*

Råvaror 23 79

Tillsatsämnen 21 18

Infodringsmaterial 1 3

Summa 100 100

* ”-” innebär att tillförlitliga uppgifter ej kunnat erhållas.

I nedanstående tabell 5 redovisas utgående mängder bly och zink. För bly är
avskiljt stoft och produkten de viktigaste vägarna, med ungefär hälften var
av utgående mängd bly. För zink är spridningen större, hälften samlas upp i
avskiljt stoft, medan en fjärdedel vardera återfinns i utgående luft och i
levererade produkter.

Tabell 5 Materialbalans över utgående mängder bly och zink (% 
av totalt utgående mängd)

Utgående mängder Bly Zink

Utsläpp till luft 5 24

Med avfall (slagg) -* -*

Med avskiljt stoft 42 51

Med produkten 53 25

Summa 100 100

* ”-” innebär att tillförlitliga uppgifter ej kunnat erhållas.
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Inkommande mängder bly är i storleksordningen 2,5 gånger högre än
utgående mängder. Skillnaden beror troligen på att maxhalter använts vid
beräkningar, samt att uppgifter saknas för ett stort antal produkter. För zink
är spridningen större, och där är utgående mängd betydligt större än
inkommande mängd. Generellt har färre uppgifter erhållits kring zink än för
bly och dessa siffror bedöms därför som osäkrare.

4   DISKUSSION

4.1   Blodprover

Som beskrivits i resultatet kan risk för exponering av höga halter bly
förekomma vid arbete i gjuterier. Risken bedöms i första hand föreligga vid
bristfällig ventilation. Erfarenheter från Norge tyder på att exponering för
höga halter bly även kan uppkomma efter installation av ny
ventilationsutrustning. Risken för blyexponering bör därför beaktas i
samband med arbeten med ventilationsutrustning. Återkommande kontroll
och underhåll av ventilationsutrustningen är också att rekommendera.

En åsikt som framfördes i projektets inledning var att avgjutare eventuellt
utsätts för en större exponering av bly än smältverksarbetare. Resultaten
från genomförd studie tyder på att så inte är fallet. Smältverksarbetare har
en högre genomsnittlig halt bly i blodet än avgjutare i genomförd
undersökning.

4.2   Erfarenheter från Norge

Under projektets slutskede har kännedom om liknande problem vid ett
gjuteri i Norge erhållits. Gjuteriet genomför årligen en analys av bly i
blodet på smältverksarbetare sedan lång tid tillbaka.

Vid en av dessa årliga undersökningar visade det sig att två
smältverksarbetare hade förhöjda halter bly i blodet. De två medarbetarna
omplacerades tills blyhalterna i blodet gått ned till tillåtna nivåer.

Gjuteriet har tidigare haft en stor propeller i taket på smältverket, som drog
ut stora mängder luft. Luften släpptes dock ut utan föregående rening och
bolaget erhöll därför krav på installation av reningsutrustning. Sommaren
2002 installerades ett nytt ventilationssystem med filterutrustning för rening
av utgående luft. Utgående luftmängd och utsugspunkternas placering
medförde att inomhusluften försämrades och smältverksarbetarna andades
in större mängder rök och stoft från smältan, vilket resulterade i förhöjda
blyhalter i blodet.
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När problemet identifierats flyttades utsugspunkterna till ventilations-
systemet och ett bättre inneklimat erhölls. Sedan förändringarna
genomfördes har inga förhöjda blyhalter identifierats i blodet på
smältverksarbetarna.

4.3   Inventering av bly och zink i råvaror och tillsatsämnen

Inkommande mängder bly och zink till gjuterierna är redovisade utifrån de
fakta som erhållits. Genomförda beräkningar bygger på uppgifter för de
gjuterier där mest uppgifter erhållits. I de fall alltför få uppgifter erhållits
har dessa gjuterier uteslutits ur beräkningarna.

Osäkerheter i beräkningarna utgörs framförallt av två problemområden. Det
ena är att uppgifter ej kunnat erhållas för samtliga produkter. I många fall
saknas uppgifter för hälften av total mängd inköpta råvaror och
tillsatsämnen. Det andra är att erhållna uppgifter i många fall utgörs av
maxhalter. Det är troligt att innehållet i flera fall är betydligt lägre än
redovisad maxhalt.

Kunskapen kring att ämnen som bly och zink förekommer eller kan
förekomma i form av föroreningar i produkter bedöms vara begränsad
bland leverantörerna till gjuteriindustrin. Framförallt bedöms kunskapen
vara begränsad i säljorganisationen. Bland laboratoriepersonal (i de fall
leverantören har egen laboratoriepersonal) bedöms kunskapen vara bättre.

4.4   Materialbalanser

Uppgifterna i genomförda materialbalanser är redovisade utifrån de fakta
som erhållits på samma sätt som för inkommande mängder i kap. 5.2. Även
osäkerhetsfaktorerna är desamma, d.v.s. att uppgifter saknas samt att
maxhalter angivits för ett antal produkter.

Framförallt för bly bedöms redovisat resultat, trots osäkerheter ge en bild
av vilka källorna är och var utgående bly återfinns. Ett oväntat resultat är att
erhållna uppgifter från deltagande gjuterier visar att en stor del av utgående
mängder bly återfinns i produkterna. Tidigare antaganden har framhållit att
den största delen av blyet förångas när järnet smälts, vilket även förklarat
att förhållandevis höga halter bly återfunnits i avskiljt stoft. Ett gjuteri har
dock redovisat just dessa förhållanden, med ytterst lite bly i produkten och
den klart dominerande mängden i det avskiljda stoftet.

Vid ett av de deltagande gjuterierna har det konstaterats att bly i utgående
produkter främst återfinns i segjärn, medan ytterst små mängder bly
återfinns i gråjärn. Det som skiljer segjärn från gråjärn i samband med
tillverkningen är att ferrokiselmagnesium och koppar tillsätts smältan i ett
sent skede. Vid produktion av gråjärn görs ej denna tillsats.
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Ovanstående tyder på att förhållandevis stora mängder bly tillsätts smältan
via koppar och ferrokiselmagnesium. Ferrokiselmagnesium har också vid
inventeringen visat sig vara en betydande källa för tillförsel av bly för flera
gjuterier.

Infodringsmassorna bidrar enligt erhållna uppgifter endast med små
mängder bly. Just infodringsmassor har varit den produktgrupp som varit
svårast att erhålla uppgifter för. Underlaget är därför begränsat, vilket
eventuellt kan påverka resultatet i form av ett för lågt redovisat blyinnehåll.
Ett bättre underlag bedöms dock endast ha kunnat påverka resultatet i
begränsad omfattning.

Som nämnts i resultatet har tillförlitliga uppgifter kring mängden bly och
zink i slaggen ej kunnat erhållas. Det är i dagsläget omöjligt att avgöra i
vilka halter bly och zink kan tänkas förekomma i slaggen.

Det kan dock vara betydligt högre halter än de halter som bestämts för
utgående produkter, eftersom bly kan förekomma i form av blyoxid i
slaggen.

De uppgifter som är kända kring bly i slagg kommer från analyser som
genomförts i samband med laktester. Analyserna redovisar dock endast den
mängd bly och zink som lakar ut ur slaggen och ger inget svar på den totala
mängden bly och zink i slaggen. Inom ramen för detta projekt har
kännedom om sådana analyser ej erhållits.

Vid ett gjuteri undersöktes även förekomst av bly och zink i fommaterial
och övriga produkter (främst black). Uppgifter erhölls endast för ett fåtal
produkter inom dessa grupper. Resultatet visar dock att bly och zink även
kan förekomma i dessa produkter i form av föroreningar. Erhållna uppgifter
visar på mängder < 10 kilo bly i black och ett par kilo i formmaterialet. För
zink har uppgifter ej erhållits eller endast i ytterst liten mängd < 1 kilo.

Både resultatet i denna rapport och tidigare erfarenheter visar att bly (och i
viss mån zink) till stor del härstammar från skrotråvaran.

En diskussion har förts kring huruvida det är möjligt att ställa hårdare krav
på skrotleverantörerna för att erhålla en råvara med mindre föroreningar. I
jämförelse med stålverken är gjuterierna förhållandevis små inköpare av
skrot, vilket gör det svårt att ensamma påverka skrotbranschen. En
möjlighet kan vara att driva frågan tillsammans med Jernkontoret som är
branschorganisation för stålbranschen.

En intresseförfrågan har ställts till Anna Utsi på Jernkontoret. Enligt Anna
har Jernkontoret tidigare framgångsrikt arbetat tillsammans med
skrotleverantörerna med mål att minska föroreningen av kvicksilver. Hon
känner dock inte till att stålverken har problem med föroreningar av bly och
zink. Zinkhalterna ökar visserligen kraftigt på grund av ökande mängder
zinkbelagd plåt. Som en följd av detta har de totala zinkutsläppen från
branschen ökat. Blyutsläppen har däremot minska från branschen som
helhet de senaste åren.
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Anna ser ej ett direkt behov av att driva frågan kring minskning av bly och
zink från skrot, men tar gärna upp frågan i Jernkontorets miljöråd om
gjuteribranschen så önskar.

5   SLUTSATS

5.1   Blodprover

Genomförda blodprover och analyser redovisar en viss variation i blyhalt i
blodet hos smältverkspersonal. Samtliga deltagare i studien hade dock lägre
värden än de gällande gränser för bly i blod som innebär att periodiska
kontroller skall genomföras. Studien visar tydligt att smältverksarbetare och
avgjutare utsätts för exponering av bly. Resultatet från undersökta personer
visar dock att upptaget är relativt litet.

Utifrån resultatet av genomförda blodprover bedöms exponering för höga
halter bly inte vara ett generellt problem i svenska järngjuterier.
Erfarenheter från både svenska och norska gjuterier antyder dock att
problem med höga halter bly i blodet hos smältverksarbetare kan
uppkomma, framförallt om ventilationen är undermålig eller ur funktion.
Om luftcirkulationen är liten är det därför lämpligt att kontrollera blyhalten
i blodet på smältverksarbetare och eventuellt även avgjutare. Ovanstående
innebär också att ventilation och luftomsättning bör kontrolleras med jämna
mellanrum, för säkerställande av låg exponering för bly.

Zink kan med anledning av att allt mer plåt beläggs med zink komma att bli
ett problem framöver. Att undersöka exponeringen av zink via blodanalyser
är ej lämpligt på grund av bland annat höga bakgrundshalter. Däremot är
det relativt enkelt att tydliggöra exponeringen genom bestämning av halten
zink i inomhusluft i gjuterierna.

5.2   Inventering av bly och zink i råvaror och tillsatsämnen

Kunskapen om förekomst av bly och zink i råvaror och tillsatsämnen är låg
bland leverantörerna till gjuteribranschen. Det är mycket svårt att erhålla
tillförlitliga data. För att erhålla kompletta data krävs ett omfattande
identifieringsarbete tillsammans med leverantörsföretagen.

5.3   Materialbalanser

Av genomförda materialbalanser framgår att skrotet fortfarande är en viktig
källa till det bly som förs in i smältverken. Ur materialbalanserna framgår
det dock att även råvaror och tillsatsämnen innehåller väsentliga mängder
bly. De mängder bly och zink som erhålls via infodringsmaterialet är enligt
genomförda materialbalanser av mindre betydelse.

Tydliga slutsatser för inkommande och utgående mängder zink har ej
kunnat göras på grund av otillräckligt underlag.
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Utgående mängder bly antogs tidigare främst återfinnas i avskiljt stoft.
Genomförda materialbalanser visar dock att det till ungefär lika delar
återfinns i avskiljt stoft och i levererade produkter. Utgående mängder zink
är mer jämnt fördelade mellan utgående luft, avskiljt stoft och levererade
produkter.

Sammanfattningsvis kan sägas att ett omfattande arbete återstår för
erhållande av kompletta uppgifter kring inkommande och utgående
mängder bly och zink i gjuterier.

6   REFERENSER
1 Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om bly samt

allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1992:17)

2 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
(AFS 2000:3)
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MEDICINSK KONTROLL

24 § Arbetsgivare skall innan arbetet börjar föranstalta om

läkarundersökning av arbetstagare som skall sysselsättas i blyarbete.

25 § Läkarundersökning skall omfatta yrkesanamnes, uppgift om relevanta

expositioner och sjukdomsanamnes. Den skall även innefatta fysikaliskt

rutinstatus med bestämning av blodtryck och klinisk-kemisk undersökning

med bestämning av blod samt kvalitativ bestämning av protein i urin.

26 § Den som vid läkarundersökning enligt 24-25 eller 30 §§ visat sig ha

sjuklighet eller svaghet som gör honom särskilt utsatt för risk för ohälsa

genom blypåverkan får inte sysselsättas i blyarbete.

27 § Arbetsgivare skall föranstalta om periodisk kontroll av arbetstagare

som sysselsätts i blyarbete. Kontrollen skall ske en månad efter arbetets

början och därefter med tre månaders mellanrum (tremånaderskontroll).

Periodisk kontroll skall omfatta bestämning av blyhalt i blod. Kontrollen får

tidigareläggas eller senareläggas högst två veckor. Om expositionen avbryts

under mer än två veckor får kontrollen uppskjutas motsvarande tid, dock

högst en månad från arbetets återupptagande.

Arbetsgivare skall anlita laboratorium som har lämplig analysmetod och

kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för bly i blod.

28 § För den som vid tre på varandra följande tremånaderskontroller har en

blyhalt i blodet som är högst 1,5 µmol/l blod, och som arbetar under

oförändrade förhållanden vad gäller blyexposition, får arbetsgivaren

därefter i stället föranstalta om periodisk kontroll med sex månaders

intervall (sexmånaderskontroll) så länge blodblyhalten vid kontrollerna är

högst 1,5 µmol/l blod. Kontrollen får tidigareläggas eller senareläggas

högst en månad.
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29 § För den som vid tre på varandra följande tre- eller

sexmånaderskontroller har en blyhalt i blodet som är lägre än 0,8 µmol/l

(för kvinnor under 50 års ålder) respektive lägre än 1,0 µmol/l (för övriga)

och som arbetar under oförändrade förhållanden vad gäller blyexposition,

behöver arbetsgivaren inte föranstalta om förnyade periodiska kontroller.

30 § För den som omfattas av periodisk kontroll skall arbetsgivaren

föranstalta om läkarundersökning enligt 25 § med tre års mellanrum. Denna

läkarundersökning får tidigareläggas eller senareläggas högst tre månader.

31 § Arbetsgivare får inte i blyarbete sysselsätta den som inte har

genomgått läkarundersökning eller inte deltar i periodisk kontroll enligt 27-

28 §§, om inte befrielse enligt 29 § gäller.

32 § Arbetsgivaren skall föra register över de anställda som enligt dessa

föreskrifter varit föremål för läkarundersökning eller inte deltar i periodisk

kontroll. Tjänstbarhetsutlåtande och blodblyvärde skall föras in i registret.

33 § Resultat av läkarundersökning och periodisk kontroll liksom

tjänstbarhetsutlåtande som grundas på resultatet skall även meddelas den

undersökte.

34 § Arbetsgivaren skall snarast efter utgången av det kvartal då

läkarundersökning eller periodisk kontroll utförts sända in sammanställda

uppgifter om resultatet till Arbetsmiljöverket. En sådan sammanställning

skall innehålla uppgifter om antal undersökta, fördelade på olika slag av

sysselsättning, samt uppdelade på kön (för kvinnor även på åldersintervall

under/över 50 år) och på olika intervall för blyhalt i blod (i µmol/l). Den

skall även ange vilket laboratorium som gjort analyserna.(AFS 2000:14)

’
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35 § Visar läkarundersökningen eller periodisk kontroll att blyhalten i

blodet hos någon är högre än 2,0 µmol/l skall arbetsgivaren utreda

anledningen till detta. Åtgärder för att minska blyupptaget skall snarast

vidtas.

36 § Den som vid någon kontroll har en högre blyhalt i blodet än 2,5 µmol/l

(för män och för kvinnor över 50 år) respektive 1,5 µmol/l (för kvinnor

under 50 år) får ej sysselsättas i blyarbete förrän ny läkarundersökning

enligt 25 § skett och förrän ny kontroll visat att halten av bly i blodet

sjunkit under 0,2 respektive 1,2 µmol/l.

Detsamma gäller den som har högre blyhalt i blodet än 2,0 µmol/l (för män

och för kvinnor över 50 år) respektive 1,2 µmol/l (för kvinnor under 50 år)

vid tre på varandra följande kontroller.

37 § Arbetsmiljöverket får för viss arbetstagare medge undantag från

bestämmelserna i 36 §. Undantag kan förenas med villkor om periodisk

kontroll eller läkarundersökning.(AFS 2000:14)

38 § Kvinnlig arbetstagare under 50 års ålder som omfattas av periodisk

kontroll skall upplysas om riskerna för fostret vid en eventuell graviditet.

39 § Kvinnlig arbetstagare som omfattas av periodisk kontroll skall snarast

anmäla konstaterad graviditet till arbetsgivaren.

Kvinnlig arbetstagare som omfattas av periodisk kontroll och som är gravid

eller ammar och anmält detta för arbetsgivaren får inte sysselsättas i

blyarbete.
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BLODBLYHALTER VID OLIKA GJUTERIER OCH BEFATTNINGAR

Tabell 1 Blodblyhalter för olika befattningar och gjuterier, detektionsgräns 

0,05µmol/liter

Befattning
Antal Medelvärde

µmol/l
Variationsområde

µmol/l

Gjuteri A
Smältverksarbetare 1 0,17 -

Avgjutare 10 0,19 0,10 – 0,29

Referenspersoner 6 0, 10 0,03 – 0,17

Totalt 17 0,16 0,03 – 0,29

Gjuteri B
Smältverksarbetare 13 0,21 0,09-0,42

Avgjutare 2 0,31 0,15-0,46

Referenspersoner 10 0,08 0,02-0,20

Totalt 25 0,17 0,02-0,46

Gjuteri C
Smältverksarbetare 16 0,31 0,15-0,43

Avgjutare 7 0,15 0,12-0,23

Referenspersoner 10 0,07 0,05-0,13

Totalt 33 0,20 0,05-0,61
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ERHÅLLNA LEVERANTÖRSUPPGIFTER

I nedanstående tabeller redovisas hur stor del av produkterna för respektive
gjuteri som uppgifter har kunnat erhållas för. Som framgår av tabellerna
nedan är skillnaden betydande gällande hur stor andel av produkterna för
respektive gjuteri som uppgifter kunnat erhållas för.

Tabell 1 Erhållna uppgifter för gjuteri A (erhållna uppgifter i % 
av total mängd produkter inom respektive grupp)

Produktgrupp Erhållna uppgifter (bly) Erhållna uppgifter (zink)

Råvaror 0 0

Skrot 100 0

Tillsatsämnen 100 100

Infodringsmassor 0 0

Tabell 2 Erhållna uppgifter för gjuteri B (erhållna uppgifter i % av 
total mängd produkter inom respektive grupp)

Produktgrupp Erhållna uppgifter (bly) Erhållna uppgifter (zink)

Råvaror 0 0

Skrot 100 0

Tillsatsämnen 56 56

Infodringsmassor 46 22

Tabell 3 Erhållna uppgifter för gjuteri C (erhållna uppgifter i % av
total mängd produkter inom respektive grupp)

Produktgrupp Erhållna uppgifter (bly) Erhållna uppgifter (zink)

Råvaror 96 32

Skrot 100 0

Tillsatsämnen 56 43

Infodringsmassor 11 10
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Tabell 4 Erhållna uppgifter för gjuteri D (erhållna uppgifter i % 
av total mängd produkter inom respektive grupp)

Produktgrupp Erhållna uppgifter (bly) Erhållna uppgifter (zink)

Råvaror 0 0

Skrot 100 0

Tillsatsämnen 2,5 2,5

Infodringsmassor 19 35

Tabell 5 Erhållna uppgifter för gjuteri E (erhållna uppgifter i % av
total mängd produkter inom respektive grupp)

Produktgrupp Erhållna uppgifter (bly) Erhållna uppgifter (zink)

Råvaror 0 0

Skrot 100 0

Tillsatsämnen 64 34

Infodringsmassor 18 18
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INKOMMANDE OCH UTGÅENDE MÄNGD BLY OCH ZINK

I nedanstående tabeller redovisas inkommande och utgående mängd bly per
gjuteri i förhållande till producerad mängd gjutgods.

Tabell 1 Inkommande mängd bly respektive zink i förhållande till
producerad mängd gjutgods för respektive gjuteri

Gjuteri Bly Zink

A 0,02 -

B 0,02 0,03

C 0,2 0,01

D - -

E 0,03 0,006

Tabell 2 Utgående mängd bly respektive zink i förhållande till
producerad mängd gjutgods för respektive gjuteri

Gjuteri Bly Zink

A 0,003 0,0001

B 0,01 0,002

C 0,04 0,1

D 0,04 0,1

E 0,01 0,002
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SYFTE
Projektets syfte är i första hand att undersöka huruvida halten bly i blodet
på smältverksarbetare uppgår till skadliga nivåer. De frågor som har
studerats är:

 Hur förhåller sig blyhalterna i blodet hos smältverksarbetare mot 
normalhalter i referensgrupper?

 Uppgår halten bly i blodet på smältverksarbetare till skadliga nivåer?

I syfte att spåra och på sikt kunna eliminera införseln av bly och zink till
järngjuterier skall även följande frågor studeras:

 Vilka källor finns till bly- och zinkinförsel i järngjuterier?

 Vilka möjligheter finns att reducera införseln av bly och zink?

Studien omfattar endast järngjuterier, där risken för exponering för bly och
zink bedömts kunna vara aktuell och där höga blyhalter i blodet på personal
identifierats i några fall de senaste åren.

INNEHÅLL
Rapporten redovisar exponeringssituationen för bly i Svenska järngjuterier,
samt källor till inkommande och utgående bly och zink vid gjuterierna.

ÄMNESOMRÅDE
Bly och zink

NYCKELORD

Bly

Zink

Exponering

Exposition

Utsläpp

Arbetsmiljö

Miljö

Materialbalans


