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TILLKOMST

Föreliggande arbete har utförts med anslag från Rådet för Arbetslivsforskning.
Förslagsställare till projektet har varit Svenska Gjuteriföreningens permanenta
kommitté för miljö- och energifrågor. Arbetet bygger på litteraturstudier, samtal
med gjuterier och leverantörer, utvärderingar av mätdata och besök på gjuterier.

Rapporten har sammanställts av Patric Gross, Svenska Gjuteriföreningen.
Projektledare har varit Conny Gustavsson, Svenska Gjuteriföreningen, som även
tagit fram delar av grundmaterialet.

SAMMANFATTNING

Det finns fortfarande mycket att göra inom arbetsmiljöområdet och för säkerheten i
gjuteriernas smältverk. Det finns dock hos de svenska gjuterierna ett flertal olika
lösningar spridda vad gäller teknik, rutiner och specifikationer.

De huvudsakliga riskerna i smältverken har traditionellt varit brännskador, buller,
värme, damm, belastningsskador etc. Det har de senaste åren kommit ett antal nya
riskfaktorer såsom dioxiner och exponering för keramiska fibrer.

Inköpsrutiner och kravspecifikationer vid köp av skrot skiljer sig mycket mellan
olika gjuterier. Med dagens allt hårdare miljökrav börjar skrotboken, utgiven 1985,
bli föråldrad, kompletteringar krävs. Det är svårt att helt utesluta föreoreningar i och
på det skrot som gjuterierna köper. De huvudsakliga föroreningar som förekommer i
och på skrot är zink, bly, mangan, kadmium, koppar och diverse organiska
föroreningar. Risk för radioaktivt skrot har blivit ett problem för främst
stålverksbranschen men även för gjuterier.

För att få önskade metallurgiska och gjuttekniska egenskaper hos smältan, görs olika
tillsatser till denna. En kartläggning har gjorts av aktuella insats- och hjälpvaror. En
databas med information om dessa varor är under uppbyggnad på Gjuteriföreningen.

Exponeringsmätningar för främst tungmetaller har gjorts på två gjuterier.
Mätningarna visar att inte i något fall överskrids gällande hygieniska gränsvärde.
Olika åtgärder för att minska personalens exponering för farliga ämnen finns.
Exempel är andra arbetssätt och förbättrad ventilationsteknik.

En studie av den förändrade yrkesrollen som smältare vid övergång från
kupolugnssmältning till elsmältning visar bl a att arbetsmiljön vid elugn upplevs
som bättre på alla sätt med undantag för den ökade värmebelastningen.
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1  PROJEKTBESKRIVNING

Projektets syfte har varit att undersöka vad som gjorts ute på olika gjuterier för att
förbättra arbetsmiljön för smältverkspersonal, identifiera risker samt undersöka
rutiner som påverkar arbetsmiljön och säkerheten.

I den rapport som skrivits har även ett urval av nya tekniska lösningar för att
förbättra arbetsmiljö och säkerheten vid ugnsarbete lyfts fram. Ett exempel på ny
teknik är nya utformningar på huvar för ugnsavsugning.

2 UTVÄRDERING AV INKÖPSRUTINER OCH KRAVSPECIFIKATIONER FÖR
SKROT SAMT FÖRSÖRJNINGSVÄGAR

2.1  Inköpsrutiner och kravspecifikationer

Inköpsrutiner för skrot finns på alla gjuterier, informella eller dokumenterade.
Dagens kvalitets- och miljökrav gör dock att gjuterierna som inte redan har
dokumenterade inköpsrutiner i allt större utsträckning tar fram dylika. Det finns
olika tillvägagångssätt för detta. Framför allt krävs det att företaget går igenom hur
rutinerna fungerar i dagsläget, identifiera eventuella brister, åtgärdar dessa samt
dokumenterar de rutiner som faktiskt används vid inköp av skrot. Det är mycket
viktigt att den nya inköpsrutinen inte bara blir en pappersprodukt utan är väl
förankrad i den faktiska verksamheten.

Användningen av kravspecifikationer där även miljöaspekter betonas blir alltmer
spridd, då kraven på hög kvalité och liten miljöpåverkan ökar från kunder och
myndigheter.

Inköpsrutiner och kravspecifikationer på svenska gjuterier skiljer sig mycket
sinsemellan. De flesta kravspecifikationer har dock en grund hämtad från
Skrotboken.

Skrotboken, den senaste utgåvan kom 1985, är utgiven av Skrotnämnden vilken
tillsattes av Aktiebolaget Järnbruksförnödenheter, Föreningen Järnskrotsgrossisterna
och Svenska Järn- och Metallskrothandlareföreningen. Skrotboken delar upp skrot i
olika kvalitéer vilka klassificeras i boken. Eftersom skrotboken inte har uppdaterats
sen 1985 saknas framförallt en noggrannare genomgång av föroreningsgraden hos
de olika skrotklasserna. Detta gäller framförallt föroreningar på skrotet.

Gjuteriernas riktvärden för stoftemissioner från smältverk blir allt lägre och kraven
på efterlevnad ökar. Sveriges regering har satt upp långsiktiga nationella miljömål
där man kan se en skärpning gentemot utsläpp av tungmetaller som bly och
kadmium.

Just bly är en tungmetall som ofta hittas i förvånansvärt höga halter vid analyser av
stoft från smältverk. Vid analyser av järnskrot på svenska gjuterier har det visat sig
att järnet inte innehåller motsvarande höga halter bly. Därför kan det misstänkas
vara någon form av förorening på skrotet som avger bly.
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Med dagens allt hårdare miljökrav börjar Skrotboken bli föråldrad och räcker inte
till vid framtagandet av kravspecifikationer. Det krävs kompletteringar av den eller
framtagande av helt nya underlag för kravspecifikationer.

Inte minst är det viktigt med en bra kravspecifikation där man tar hänsyn till storlek
och renhet på skrotet, för att energiförbrukningen vid smältning skall hållas på en
låg nivå. Skrot som kan packas kompakt i ugnen och med få föroreningar ger en
lägre energiförbrukning.

I dagsläget finns det nästan lika många olika inköpsrutiner som det finns gjuterier.
Allt från gjuterier med en väl dokumenterad och inarbetad inköpsrutin och
kravspecifikation till gjuterier utan någon som helst dokumentering. Dessa gjuterier
använder sig endast av en informell rutin och muntliga kravspecifikationer gentemot
skrotleverantörerna.

De gjuterier som infört eller planerar att införa miljöledningssystem kommer som en
följd av detta att behöva dokumenterade inköpsrutiner och kravspecifikationer som
motsvarar dagens krav. De gjuterier som redan har dokumenterade rutiner och
specifikationer måste i arbetet med införandet av miljöledningssystemet göra en
översyn och eventuellt uppdatera sina rutiner och dokument.

I skrotboken klassificeras skrot efter olika klasser beroende på skrotets
sammansättning, kvalitet och form. Klassificeringen är översiktlig och relativt
ospecificerad.



SVENSKA GJUTERIFÖRENINGEN 4

Bild 1 Exempel på kravspecifikation

Vissa gjuterier har gått en annan väg för att veta vad de får för skrot och kanske
framförallt vad de får blandat i skrotet. De går aktivt ut till förbrukare av järn och
stål antingen själva eller genom en skrotleverantör och får på det viset en direkt
kontakt med producenten av det skrot gjuteriet förbrukar. Kontrollen av skrotets
sammansättning blir mycket exakt, vidare så vet man vilka sorts skärvätskor etc som
använts.

2.2  Försörjningsvägar

Den svenska skrotmarknaden har länge haft två huvudaktörer Gotthards och Stena
Metall vilka tillsammans har ca 85 % av skrotmarknaden. Efter Stena Metalls
övertagande av Gotthards har Sverige alltså en riktigt stor skrotleverantör med ca 85
% av den svenska marknaden. De övriga ca 15 % står ett antal mindre
skrotleverantörer för, ofta med en väldigt lokal marknad och ett lokalt
upptagningsområde.
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Bild 2 Exempel på olika sorters skrot, här smide och klipp.

Det är ett faktum att det importeras mycket skrot till Sverige, det är däremot osäkert
hur mycket som når gjuterierna och hur mycket som kommer till stålverken. Det
skrot som svenska gjuterier köper från de större leverantörerna är enligt dessa helt
svenskt, med reservation för var i världen den ursprungliga produkten är tillverkad.
Mindre skrothandlare vet dock inte alltid ursprungsland för det skrot de säljer till
gjuterierna. Tackjärn kommer ibland från andra länder men förmedlas oftast av en
svensk leverantör.

Sammansättningen på skrotet beror på utbudet dvs vad gjuterier och stålverk gör
med sina produkter vilka legeringar som tillverkas. Kvalitén på skrotet beror på
producenterna dvs vilken sorts produkter som tillverkas nu. Dessa produkter
kommer till gjuterierna som skrot efter ett antal år. Detta gör att det kan vara svårt
att få tag på skrot som stämmer överens med en inköpsspecifikation med höga krav.
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Skrotproducent

Leverantörs
anläggning

Gjuteri

2a

2b

31

Bild 3 De tre huvudsakliga vägarna för skrot till gjuterier samt
kontaktvägarna (smala pilar).

Det finns olika försörjningsvägar för skrot till gjuterierna. Alternativ 1 (se bild 3),
här har gjuteriet självt direktkontakt med skrotproducenten utan mellanhänder,
förutom transporten. Fördelen med detta tillvägagångssätt är att gjuteriet vet exakt
vilken legering skrotet har och vilka eventuella föroreningar som finns på skrotet.
Alternativ 2 och 3, gjuteriet köper skrot från leverantören vilken i sin tur tar hand
om skrotet från producenten. Skrotet kan gå två vägar antingen transporterar
leverantören skrotet direkt från producenten till gjuteriet (3 i bild 3) eller går skrotet
via en av leverantörens anläggningar vidare till gjuteriet (2a - 2b i bild 3). Den
senare vägen går allt skrot som har större dimensioner och därför behöver klippas
ner, fragmenteras eller pressas innan det går att använda på gjuterierna. Oftast ligger
skrotproducenten i ett regionalt upptagningsområde.

Det finns stora fördelar med att skrotleverantören har ett lokalt/regionalt
upptagningsområde, då transporterna minskar. Eftersom skrotpriset ungefär till
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50 % består av transportkostnader bör skrotpriset sjunka vid ett snävare
upptagningsområde. En annan given vinst blir att miljöbelastningen minskar med
kortare transporter. Förutsättningarna för att använda skrot från sitt närområde
varierar kraftigt beroende på hur stora och hur många skrotproducenter som finns i
närområdet.

Föroreningsmängden i allmänhet minskar i skrotet som säljs idag. Det finns dock en
föroreningstyp som ökar och det är olja som det finns mer och mer av på skrot idag.
Dessa kommer framför allt från bilindustrin som använder många olika tekniska
oljor vid bearbetning och pressning. Vidare har skrot med högt zinkinnehåll också
ökat dramatiskt, endast 5 - 7 % av spillet från bilindustrin är obelagt. Om 5 - 10 år
väntar sig de större skrotleverantörerna att det kommer att finnas mindre
föroreningar i själva järnet, förutom i grövre gods där det kan förekomma koppar
som förorening. Förövrigt förväntar sig skrotbranschen en förskjutning mot tunnare
material i skrotet samt att ökningen av zinkbelagt skrot fortsätter.

3 FÖREKOMSTEN AV TOXISKA METALLER OCH ANDRA FÖRORENINGAR I
SKROTET

Det finns flera olika saker som påverkar förekomsten av toxiska metaller och andra
föroreningar i skrotet. Det är svårt att helt utesluta föroreningar i och på skrotet men
det finns sätt att minimera förekomsten i det egna gjuteriet.

Ett sätt är det som beskrevs i det tidigare kapitlet nämligen att utforma bra
kravspecifikationer och att ha kontroll över försörjningsvägarna för skrot till det
egna gjuteriet.

En annan faktor som påverkar föroreningarna på skrotet är den egna hanteringen av
återgångsmaterial. Styrningen av kemiska insats- och hjälpvaror som används på
återgångsmaterialet med tanke på omsmältningen är viktig. Om gjuteriet smälter
eget eller köpt spån vad innehåller detta i form av föroreningar och vad avger de för
pyrolysprodukter vid smältningen.

Eventuella åtgärder för att begränsa dessa problem kan vara tvättning, centrifugering
eller någon typ av torkning av spån. Brikettering av spån där eventuell skärvätska
pressas ur kan vara ett annat alternativ.

Förbehandling av skrot såsom blästring utförs på bl a engelska gjuterier. De slipper
på så vis att investera i stora och dyra filteranläggningar, eftersom skrotet är rent
utan beläggningar som färg, emulsioner m m. Emissionerna minskar, förutom att
arbetsmiljön blir bättre. Blästring kan göras både på egen återgång och på externt
skrot.

De huvudsakliga föroreningarna i och på skrotet presenteras nedan.
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3.1  Zink

Eftersom bilindustrin strävar efter minskad korrosion på sin bilar så är nästan all
bilplåt idag förzinkad. Detta leder till betydligt mer skrot med högt zinkinnehåll på
marknaden. Det skrot som framför allt kan innehålla höga halter zink är alltså
pressade bilpaket och annat skrot från bilindustrin.

Vid smältning av skrot med högt zinkinnehåll får man en kraftig rökutveckling som
främst innehåller zinkoxid (ZnO). Vid inblandning av andra föroreningar i skrotet
kan även andra zinkföreningar uppträda.

Avgången av zink i form av zinkoxidånga och zinkstoft kan inte ignoreras vid
smältning av skrot med högt zinkinnehåll. Behovet av ett effektivt
ventilationssystem ökar markant vid användning av sådant skrot. Största
koncentrationen av stoft finner man precis runt emissionskällan, men även uppe på
traverser mm i smältverkslokalen.

Zinkånga och skrot med högt zinkinnehåll ger flammor i smältan, en oroligare
smälta och viss metallurgisk påverkan.

Avrykningen av zink vid smältning i en elektrisk ugn är så kraftig att zinkbelagt
skrot bara kan användas om det finns ett kraftfullt och effektivt ventilationssystem,
placerat direkt över ugnen i kombination med en bra allmänventilation.

Zinksalter (utom zinkkromat) framkallar ej mutationer men i några fall
kromosomaberrationer, ej cancertumörer (utom zinkkromat) utom vid extrem
tillförsel. Exponering av zink på försöksdjur har gett upphov till förändrade nivåer
av andra essentiella metaller, särskilt koppar och i viss mån även järn och kalcium.

Symtomen för zinkförgiftning hos människor är minskad tillväxt och celldelning,
negativ inverkan på fortplantningen och på utveckling av nyfödda samt försämrat
immunförsvar (detta från djurförsök). Vidare uppkommer illamående, buksmärtor
och försämrad muskelkoordination.

Inandning av zinkrök (ZnO) kan ge feber, illamående, huvudvärk och
frossbrytningar (”zinkfrossa”), symtomen går vanligen över inom 24 - 48 timmar.
Inandning av zinkkloridstoft ger svåra skador på lungorna som kan leda till döden.

Sammanfattningsvis så spelar mängden avgående zink stor roll, små mängder är
ingen större fara för vare sig människor eller för miljön. Skaderisken ökar markant
vid kraftigare exponering och vid reaktioner med krom eller klor.
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3.2  Bly

Källor till förhöjda blyhalter i skrot är bl a gamla blyrör, blytätningar av järnrör,
PVC-rester och legerat gods m m. På gjuterier där man inte själva använder bly är
det främst inom smältavdelningen som exponering av bly förekommer.
Huvudsakligen via stoftemissioner. Även renseripersonal kan komma att exponeras
för bly.

De oorganiska blyföreningarna tas upp sämre än de organiska, och har sämre
penetration av blod-hjärn barriären. Oorganiskt bly ackumuleras i skelettet och har
en biologisk halveringstid på flera år efter långvarig exponering. De organiska
blyföreningarna passerar lätt genom kroppens membraner. Kronisk förgiftning med
oorganiskt bly ger blodbrist (anemi), skador på nervsystemet m m.
Absorptionsgraden av oorganiskt bly beror på partikelstorleken. I lungorna kan upp
till 50 % tas upp om partiklarna är små.

Symptomen vid akut blyförgiftning är huvudvärk, irritabilitet, magsmärtor
(blykolik) och symptom från nervsystemet.

De kritiska organsystemen vid exponering för metalliskt bly och oorganiska
blyföreningar är benmärgen och de centrala och perifera nervsystemen.
Nivågränsvärdet för respirabelt damm angivet som mängd bly är 0,05 mg/m3. För de
organiska föreningarna tetrametylbly och tetraetylbly är det centrala nervsystemet
det kritiska effektorganet. Nivågränsvärdet är 0,05 mg/m3 (som Pb).

Arbete med material innehållande mer än 1 viktsprocent bly (blyarbete) omfattas av
särskilda bestämmelser från Arbetarskyddsstyrelsen.

3.3  Mangan

Yrkesmässig exponering för mangan kan ge en kemisk lunginflammation. Kronisk
manganförgiftning ger en neurologisk skada med Parkinsonliknande symptom.
Mangan är en för människan essentiell spårmetall. Upptaget av mangan i födan är
lågt och utsöndringen sker framför allt med avföringen.

3.4  Kadmium

Kadmium är en metall med stor miljömedicinsk betydelse pga den låga marginalen
till skadlig effekt på njurarna hos allmänbefolkningen. Födan och tobaksrök är
viktiga exponeringsvägar.

Yrkesmässigt har man, förutom njurskada och ökad risk för njursten, observerat
lungskador efter exponering via inhalation.

I naturen finns kadmium främst i zinkmalmer. Under det senaste seklet har det skett
en spridning av metallen i den allmänna miljön p g a den industriella
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användningen, men också som förorening i fosfatgödselmedel. Kadmium kan
användas som ytbeläggning på plåt, kadmiering (analogt galvanisering med zink).
Den har använts som legeringsmetall i bl a lod för lödning och till bilkylare.
Kadmiumföreningar har använts som pigment i röda och gula målarfärger, plaster
och keramiska glasyrer. Fortfarande används kadmium i elektroder till
ackumulatorer.

Absorptionen av kadmium i magtarmkanalen är låg, normalt endast 5 %. Järnbrist
ökar upptaget. Därför kan kvinnor i fertil ålder ha ett högre upptag av kadmium än
män. Vid inhalation av respirabla kadmiumpartiklar kan absorptionen bli upp till 50
%. Den biologiska halveringstiden för kadmium är mycket lång, troligen cirka 30 år.
Absorberat kadmium binds i levern och avsöndras till njurarna.

När kadmiumkoncentrationen blir tillräckligt stor uppstår en irreversibel skada. Den
yrkesmässiga exponeringen för kadmium sker främst med inhalation. Exponering
för kadmiumhaltig rök och damm kan ge upphov till njurskada och leda till
lungskador. Akut förgiftning med kadmium är dock sällsynt. Det finns misstankar
om samband mellan kadmiumexponering och lung- samt prostatacancer.

Den kritiska effekten för kadmium är njurskada. Nivågränsvärdet för respirabelt
damm av kadmium eller oorganiska kadmiumföreningar (som Cd) är 0,01 mg/m3.

3.5  Koppar

Av yrkesmässig betydelse är exponering för kopparrök med inandningen. Den kan
ge metallröksfeber av samma typ som zinkfrossa. Inhalation av kopparföreningar
kan ge irritation i luftvägarnas slemhinnor. I höga koncentrationer är koppar
irriterande för magslemhinnan efter oralt intag. Kopparsulfat kan användas som
kräkmedel.

3.6  Organiska föroreningar

De organiska föroreningar som kan uppkomma vid smältning är främst olika
”dioxiner” och polyaromatiska kolväten PAH. Dessa härstammar i huvudsak från
oljor, plaster och färg på skrotet. De oljor som kan finnas på skrot kommer i
huvudsak från olika bearbetningsmetoder där det används tekniska oljor som
skäremulsioner och pressoljor.

Gamla stötdämpare kan också innehålla betydande mängder olja. Plastrester kan
förekomma som skikt runt järnet eller som rena föroreningar i skrotet. En del skrot
kan vara målat, färgen ångar då av skrotet vid smältning och organiska föroreningar
bildas. Gemensamt för alla föroreningar som kan bilda dioxiner är att de innehåller
klor.
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Det som vi i dagligt tal kallar ”dioxiner” eller bara ”dioxin” är egentligen en grupp
av 210 olika ämnen som sinsemellan är rätt lika varandra. Det är dels 75
polyklorerade dioxiner (PCD) dels 135 polyklorerade dibensofuraner (PCDF).
Gruppen utgörs av två besenringar sammanbundna av en (dibensofuraner) eller två
(dioxin) syreatomer. Till dioxinmolekylen kan sedan ett varierande antal kloratomer
fästa sig. Det finns på samma sätt olika varianter av bromerade substanser, där
kloratomerna ersatts av bromatomer. Det finns också ämnen som är både bromerade
och klorerade.

Alla dessa ämnen brukar sammanfattas som ”dioxiner”. Tolv av dessa anses som
mycket giftiga, och kallas därför ”det smutsiga dussinet”. Värst bland dessa tolv
isomerer är dioxinet TCDD.

Bild 4 Dioxiner, från vänster TCDD, dibensofuran och dioxin.

3.7  Radioaktivitet

Runt om i världen finns det mängder av radioaktivt skrot. Detta har blivit ett
problem för främst stålverksbranschen men också för gjuterier.

Idag importeras stor del av det skrot som säljs i Sverige. Vid ett flertal tillfällen de
senaste åren har radioaktivt skrot upptäckts i tullen och vid stålverkens
godsmottagningar. Hur mycket av detta som hamnar hos gjuterierna är osäkert men
risken för att radioaktivt skrot kan nå svenska gjuterier måste tas på allvar.

Det finns olika sorters strålning, alfa-, beta- och gammastrålning, där
gammastrålning i särklass är farligast.

Redan måttliga doser av gammastrålning kan ge skador på de som exponeras.
Damm med mycket små strålningsmängder som inandas kan ge allvarliga skador.

Det radioaktiva skrotet kan vara strålkällor, skrot från kärnkraftsindustrin eller
annat. Strålkällor är små och väl avskärmade (ofta med ett blylager) och avger
därför mycket lite strålning. De kan därför vara svåra att upptäcka med
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mätutrustning. Strålkällor används för många ändamål inom industri, forskning och
sjukvård. Exempel på användningsområden är t ex nivåvakter, rökdetektorer m m.

Bild 5 Exempel på en gammal strålkälla.

Skrot från kärnkraftsindustrin kan exempelvis vara rör, tankar, plåtar m m, vilka
använts i kärnreaktorer eller liknande anläggningar. Strålning från sådant skrot är
relativt enkel att upptäcka med mätutrustning.

Om strålkällor eller radioaktivt skrot smälts ner kan produkter, restprodukter som
exempelvis stoft från smältverk, slagg samt utrustning förorenas. Saneringen och
omhändertagandet av detta kan vara svår och leda till mycket stora kostnader. I USA
hade ett stålverk tre kontamineringar på kort tid. Kostnaden för sanering uppgick till
drygt 15 miljoner US dollar.
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Bild 6 Exempel på hur radioaktivt skrot kan se ut

Det är inte bara skrot som kommer direkt från kärnkraftsindustrin eller gamla
strålkällor som avger strålning. Vid Gotthards Aluminium i Kolding i Danmark
visade sig en sändning skrot från Holland vara radioaktiv. Skrotet levererades i en
container och denna visade sig vara byggd av radioaktivt material som härstammade
från borrör från oljeplattformar i Nordsjön (Støberiet, nr 6, 1998).

Då det krävs speciell mätapparatur är det en kostsam och omständig procedur för
gjuterierna att utföra kontroll av radioaktivitet på det skrot man köper in. Istället bör
gjuterier kräva garantier från sina skrotleverantörer på att allt det skrot de levererar
är fritt från radioaktivitet. Det bör också ligga i gjuteriernas intresse att följa upp
garantierna med en kontroll av att leverantörerna utför kontroller på allt sitt skrot.
Detta då det kan bli fråga om mycket höga kostnader om radioaktivt skrot smälts
och sanering måste göras.

4 KARTLÄGGNING AV KEMISKA INSATS- OCH HJÄLPVAROR VID
SMÄLTNING AV RÅVAROR INOM JÄRN- OCH METALLGJUTERIER

4.1  Bakgrund

I kapitel två och tre i denna rapport har belysts dels vilka försörjningsvägar som
finns för skrot till svensk gjuteriindustri, dels vilka föroreningar som kan
kontaminera skrotet, t ex olika tungmetaller och organiska ämnen. I detta kapitel
skall redovisas det arbete som gjorts för att klarlägga vilka övriga tillsatser som görs
till smältan för att uppnå avsedda metallurgiska och gjuttekniska egenskaper.
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4.2  Chargering, upplegering och smältaanalys

Oavsett vilken metall som skall gjutas är det önskvärt att utgå från en råvara, skrot
eller tackmaterial, som ligger så nära slutproduktens metallurgiska specifikation som
möjligt. Genom att ta ut ett smältaprov och automatisk överföra resultatet i ett
chargeberäkningsprogram kan ett recept över tillsatser för att uppnå det önskvärda
slutresultatet enkelt och snabbt erhållas. För att få rätt analys vägs de olika
legeringsämnen som receptet anger upp och tillsätts smältan. Ytterligare en analys
och temperaturmätning bör därefter genomföras för att bekräfta att smältans
sammansättning och avgjutningstemperatur är korrekt.

4.3  Kemiska insats- och hjälpvaror

En kartläggning av leverantörer av kemiska insats- och hjälpvaror till
gjuteriindustrin har genomförts. Som underlag har använts register över
varuinformationsblad hos ett flertal gjuterier. Kartläggningen visar att ett knappt
100-tal leverantörer förekommer inom branschen. I varierande omfattning levererar
dessa produkter som exempelvis legeringstillsatser, förädlingspreparat,
kornförfiningsmedel, reningssalter, täcksalt, avslaggningsprodukter m m. Som
exempel på hjälpvaror kan nämnas tegel, infodringsmassor, isolermaterial,
matarhjälpmedel m m.

Kartläggningen av leverantörerna och deras produkter gjordes i syfte att undersöka i
vad mån de kemiska insats- och hjälpvaror som används, kan bidra till exponeringen
för skadliga ämnen hos smältverkspersonalen.

Tyvärr visar studierna över leverantörernas varuinformationsblad att kvalitén på
dessa i många fall är oacceptabelt låg. Förutom att bladen i många fall innehåller
direkta felaktigheter ifråga om riskfraser m m, är informationen mycket bristfällig
avseende produktens innehåll. Som exempel kan nämnas en produkt som enligt
leverantören uppges innehålla mellan 5 – 10 % funktionella komponenter. Förutom
en allmän reflektion över att alla produkter torde innehålla funktionella komponenter
av något slag vilket därmed inte torde behöva nämnas, är det anmärkningsvärt att
man av hänsyn till sekretess inte anser sig behöva tala om vad de funktionella
komponenterna består av. Det finns också tydliga indikationer på att vissa av de
leverantörer som går via svenska agenter, förutsätter att agenten kan göra en riktig
översättning till svenska av det ursprungliga varuinformationsbladet. Enligt vår
uppfattning kräver en översättning goda kunskaper både i kemi och rent språkligt.
Många exempel finns på att översättningen blivit direkt felaktig.

Dessutom måste varuinformationsbladen anpassas till gällande svenska lagar. Inom
kemikalieområdet har Sverige ett antal undantag från EU-regler (exempelvis våra
riskfraser R313 – R340).
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4.4  Uppbyggnad av databas över leverantörer av kemiska insats- och hjälpvaror

Leverantörskartläggningen inom branschen har medfört att Gjuteriföreningen idag
förfogar över ett betydande material ifråga om leverantörer och de varor som
används inom smältområdet i branschen. Efter diskussion med både
leverantörsfirmor, vilka i många fall liksom gjuterierna är medlemmar hos
Gjuteriföreningen, har det framförts önskemål om att branschföreningen, dvs.
Gjuteriföreningen, skulle ta ett ökat ansvar för att styra upp kvalitén på bl a
varuinformationsbladen som bifogas produkter inom smältområdet. Som ett
väsentligt resultat inom projektet har därför skapats ett embryo till databas över
kemiska insats- och hjälpvaror inom legerings- och smältabehandlingsområdet.
Varuinformationsblad över hundratals produkter kommer att registreras i ett
datasystem vid namn Chemsoft. Inom en tvåårsperiod är målsättningen att samtliga
inom branschen verkande leverantörsföretag dels skall registrerat samtliga befintliga
produkter i databasen, dels infört som rutin att nya produkter först registreras i
Gjuteriföreningens databas och därefter lanseras ut på marknaden. Fördelarna med
detta förfarande är flera, av vilka bör framhållas dels att kvalitén på
varuinformationsbladen uppfyller de formella minimikraven, dels att
Gjuteriföreningen kan bistå gjuterierna med aktuella blad och viss rådgivning vid
val mellan likvärdiga produkter.

5 EXPONERINGSMÄTNINGAR AVSEENDE TUNGMETALLER SAMT
EMISSIONSMÄTNINGAR OCH RÖKGASANALYSER I SMÄLTHALL MED
AVSEENDE PÅ DIOXIN

När exponeringsmätningar utförts på gjuterier har det främst varit mätningar
avseende tungmetaller som utförts. På senare år har dock intresset för
emissionsmätningar avseende dioxiner ökat. I följande kapitel redovisas olika
exponeringsmätningar avseende både tungmetaller och dioxiner.

5.1  Emissionsmätningar med avseende på dioxin

Prov 1C (ng/Nm3) 2D (ng/Nm3) 3D (ng/Nm3)
TCDD-ekv, EADON 0,05 0,05 <0,01
TCDD-ekv, NORDIC 0,05 0,04 <0,01
TCDD-ekv, NATO 0,05 0,04 <0,01

5.2  Kommentarer

Mätningarna har utförts i smältverken på de två gjuterierna C och D.

Resultaten är redovisade som TCDD-ekvivalenter enligt tre modeller.
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I ekvivalentberäkningarna har de toxiska isomerernas toxicitet jämförts gentemot
den giftigaste isomeren, 2,3,7,8-TCDD. De tre modeller som använts är:

- EADONS modell som utgår från de 12 giftigaste isomererna.

- Den nordiska modellen, NORDIC, som grundar sig på andra toxikologiska data
vilket ändrar viktsfaktorerna på vissa isomerer.

- Den internationella modellen liknar den nordiska i fråga om viktsfaktorer och
som används inom NATO.

Det fullständiga mätresultatet från gjuterierna C & D kan studeras i bilaga 1.

5.3  Sammanställning över mätningar av metaller

Följande mätningar har utförts på två olika gjuterier.

Gjuteri A,
med mätpunkterna:

Gjuteri B,
med mätpunkterna:

Ämne Gränsvärde
mg/m3

A1
mg/m3

A2
mg/m3

B1
mg/m3

B2
mg/m3

B3
mg/m3

B4
mg/m3

Totaldamm 10 1,4 2,0 - - - -
Respirabelt
damm

5.0 - - 0,44 3,9 0,46 0,17

Al, aluminium 4,0 0,038 0,058 0,37 0,026 0,045 0,013
As, arsenik 0,03 - - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Ca, kalcium
(CaO)

2,0 0,029 0,035 0,006 0,014 0,060 0,002

Cd, kadmium 0,01 - - <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cu, koppar 0,2 0,002 0,006 <0,002 0,011 <0,002 <0,002
Fe, järn 3,5 0,260 0,696 0,060 0,470 0,150 0,102
Mg, magnesium - 0,016 0,120 0,016 0,011 0,018 0,003
Mn, mangan 0,5 0,021 0,021 0,016 1,230 0,015 0,017
P, fosfor - 0,001 - <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Pb, bly 0,05 0,014 0,004 <0,002 0,009 0,005 <0,002
S, svavel 5,0 0,012 0,010 0,003 0,019 0,006 0,003
Si, kisel (SiO2) 0,1 0,240 0,290 0,176 1,5 0,200 0,117
Zn, zink (ZnO) 5,0 0,079 0,027 <0,002 0,018 0,003 <0,002

Mätpunkt Beskrivning

A1 Företag A, stationär mätning 3 m från smältugn
A2 Företag A, personburen mätning – smältverkspersonal
B1 Företag B, personburen mätning – smältverkspersonal
B2 Företag B, stationär mätning kupolugn
B3 Företag B, stationär mätning spånsmältning
B4 Företag B, stationär mätning avgjutning
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5.4  Kommentarer

Mätningarna gjordes på två olika gjuterier, gjuteri A och gjuteri B. Gjuteri A har två
mätpunkter A1 och A2, gjuteri B har fyra mätpunkter B1-4.

Gränsvärdena är tagna från Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS
1996:2, Hygieniska Gränsvärden.

6 UPPDATERING BETRÄFFANDE TEKNISKA LÖSNINGAR FÖR SMÄLTVERK

6.1  Ventilationstekniska lösningar

De problem som föreligger beträffande ugnsavsugning är att både få en effektiv
avsugning över ugnen som möjligt och att samtidigt komma åt ugnen för chargering,
avslaggning och omfodring. Detta ställer speciella krav på utformningen av
utsugningshuvarna, i syfte att samtidigt täcka ugnen så mycket som möjligt för att
fånga upp alla emissioner och ändå ha den åtkomlig för de olika processerna. De
huvudsakliga processer som utförs vid en ugn är chargering, nedsmältning
varmhållning, tappning mellan ugn och skänk, slaggning samt smältabehandling.
Vidare utförs omfodringar och reparationer av ugnarna. Här följer exempel på
ventilationstekniska lösningar hos två gjuterier.

6.2  Exempel 1

På detta gjuteri är varje ugn försedd med en utsugningskåpa i grov plåt. Kåpan kan
vinklas fritt längs en horisontell axel, den kan höjas och sänkas samt vridas åt sidan.

På det viset nås lägen som är anpassade för att optimera avsugning och tillgänglighet
till ugnarna vid varje processmoment. Kåpans läge regleras genom att trycka på en
knapp för respektive läge. Konstruktionen har visat sig hållbar och huvarna har haft
en driftstillgänglighet på över 99 %.

Luftflödet i varje kåpa styrs av ett spjäll med fyra lägen, vilka är;

- forceringsdrift (vid tappning och smältbehandling samt ibland vidslaggning och
chargering)

- normaldrift (vid chargering och nedsmältning)

- varmhållningsdrift

- avstängd
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Luftflödet och kåpans läge regleras från samma plats. Avsugningsfläktarna för hela
systemet är frekvensstyrda , så att när summan av utsugsbehoven vid alla
avsugningsplatser är lägre än maximalt, vilket oftast är fallet, kan de två fläktarna
varvas ner och den totala utsugningsvolymen minskas.

Stoftutsläppen genom filtret är <0,01 kg stoft per ton smält metall. I filtren samlas
det upp ca 0,7 kg stoft per ton smält metall. Systemet med styrning av luftflödet i
varje enskilt avsug gör att flödet inte är högre än nödvändigt vid varje
avsugningsplats. Det medför att det maximala totalflödet sänks. Genom att
fläktmotorn kan ha en lägre effekt och den mängd uppvärmd luft som dras ut ur
lokalerna minskar sparas energi. Varvtalsreglering av fläktarna för att sänka
totalflödet när maxflöde inte erfordras sparar ytterligare drivenergi till
fläktmotorerna.

Det lägre luftflödet medför också att flödeshastigheten över filtret kan minskas utan
att man behöver ha större filteryta. Det är viktigt att inte ha för hög flödeshastighet
över filtret; om hastigheten blir för hög ökar tryckfallet, vilket ger högre
energiförbrukning. Hög hastighet medför också att de finaste partiklarna tränger in
så djupt i filtermaterialet att det inte kan avlägsnas vid filterrensning. Partiklarna
tränger gradvis igenom filtermaterialet och skapar på så sätt kanaler genom filtret,
som därför släpper igenom flera partiklar.

En slutsats som kan dras från exempel 1 är att för system som har mer än en
ansluten avsugningspunkt och där varje anslutningspunkt har varierande
avsugningsbehov, lönar det sig att installera flödesstyrningssystem.

Det moment för vilket det varit svårast att få bra placering av kåpan är chargeringen.
Det är därför som forceringsdrift av utsuget ibland används vid detta moment, trots
att rökgasflödet i sig inte är så stort.

Trots att rökgasmängderna inte är så stora vid chargeringen, är det till betydande del
i stoftet från chargeringen som organiska föroreningar av typ pyrolysprodukter samt
zink och andra toxiska metaller förekommer, eftersom sådana ämnen huvudsakligen
bildas/drivs av under upphettningen och nedsmältningen. Dessa rökgaser kan därför
befaras utgöra en oproportionerligt stor del av miljöproblemet med gjuteriernas
stoftutsläpp. En utformning för bättre utsugning vid chargering kan således bedömas
vara den viktigaste fortsatta teknikutvecklingen av sådana effektiva system för
stoftutsugning från gjuterier som här beskrivits.

6.3  Exempel 2

Gjuteri nummer två har tre högfrekvensugnar en större och två mindre samt en
hållugn och en liten lågfrekvensugn. Vid samtliga HF-ugnar skall speciella kåpor
byggas och vid hållugnen kommer punktutsug att installeras. Ett nytt spärrfilter har
installerats dit ugnsutsug, takfläktar i smältverk och avgjutning för hårdjärn har
kopplats.
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Med det nya spärrfiltret har man ökat kapaciteten från 20 000 m3/h till max 90 000
m3/h. Fläkten är frekvensstyrd och det finns en förberedd modul för framtida
installation av en värmeväxlare. Till filtret är kopplat utsug från en LF-ugn, tre HF-
ugnar, två takfläktar över smältplan, ett punktutsug över avtappningen på hållugnen
och en takfläkt över hållugnen. Även ett punktutsug över påfyllningen med en extra
fläkt för forcerad drift vid lansning är kopplat till filtret. Det finns även en kanal som
går till ett pater nosterverk där avgjutning och avkylning av hårdjärn sker.

De nya huvarna kommer att utformas på två olika sätt. De två mindre HF-ugnarnas
utsugningshuvar utformas på ett sätt och den större HF-ugnens utsugningshuv på ett
annat. De två mindre ugnarna kommer även i fortsättningen att chargeras med
magnet vilket gör att dessa inte kan täckas över helt. Utsugningshuven kommer
därför att utformas som en hästsko och avsugningen kommer att ske från sidorna
och från tappningssidan. Från den fjärde sidan utan avsugning kommer
avslaggningen att ske. Efter chargering och avslaggning kan eventuellt ett lock fällas
ner över huven. Utsugningshuvarna kommer att vara kopplade till
ventilationssystemet via en utdragbar kanal.

Den större ugnens utsugningshuv kommer att utformas något annorlunda då gjuteriet
planerar att chargera ugnen med en skakränna istället för med magnet. Detta gör att
ugnen kan täckas över på ett annat sätt.

Vid chargering och avslaggning öppnas en lucka och spjället för avsugningen
öppnas mer så att avsugningen blir effektivare. På så vis kan gjuteriet minimera den
rökutveckling i lokalen som uppkommer vid chargering.

En aspekt som kan vara värd att nämna i sammanhanget är att magneten ofta lämnas
kvar över ugnen vid magnetchargering och därmed i princip fungerar som en sköld
mot stänk från ugnen.

Vid tippning av alla tre ungarna kommer en lucka i avsugningshuven automatiskt att
öppnas via en motvikt vilket gör att avsugningen blir effektivare under detta
moment. I huvarna kommer det att finnas ett expansionsutrymme så att de kan ta
emot all rök vid tömning. För att rökutvecklingen från skänkarna skall kunna fångas
upp av utsugningshuvarna över ugnarna kommer skänkarna vara täckta med en
lucka som öppnas i ena kanten vid tippning från ugn till skänk. Luckan stängs då
tömningen av ugnen i skänken är klar. På så vis är skänken täckt vid transport med
travers till hållugnen.

När skänken töms i hållugnen öppnas luckan på skänken och punktutsuget vid
påfyllningen på hållugnen startar. På så vis fångas även den rökutveckling som
bildas vid påfyllningen av hållugnen upp. Detta utsug används även vid lansning av
hållugnen, då med förstärkning av en extra fläkt i kanalen. Vid tappning av hållugn
till skänk för avgjutning används ett annat punktutsug.

Förutom punktutsug och utsugningshuvar finns utsug uppe i taket som kan ta
eventuell rökutveckling som går förbi huvarna och punktutsugen. Även utsugen i
taket är kopplade till det nya spärrfiltret.
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Alla fläktar, spjäll, larm, stoftemissionsmätare, tryckfallsmätare och positionerna på
de olika kåporna styrs och övervakas från ett centralt styr- och övervakningssystem.
Där kan alla värden på enheterna ställas in individuellt. Exempelvis kan olika
spjällinställningar kopplas till olika aktiviteter vid ugnarna. Med hjälp av gränslägen
som känner av huvarnas läge, känner systemet av om ugnarna chargeras, tippas, osv.
Vid de olika lägena ställs spjällen in så att man får olika kapacitet på utsuget vid
olika aktiviteter.

6.4  Mekaniska chargerings- och avslaggningssystem

Gjuteri nummer ett har tillsammans med Gjuteriföreningen tagit fram en
mekaniserad avslaggningsutrustning. Den teknik som togs fram är en roterande
slaggskopa som kan hängas i en travers eller i en truck. Före avslaggning doppas
slaggskopan i ett blackbad för att förhindra att slagg fastnar på skopan.

Fördelarna med slaggskopan är att ugnsskötaren som skall slagga av kan stå en bit
ifrån ugnen vid arbetet. Det är dock framförallt en ergonomisk vinst på det viset att
smältverkspersonalen slipper den tunga manuella avslaggningen som kan orsaka
belastningsskador.

Gjuteriet beskrivet i exempel två ovan planerar att chargera sin större ugn med en
skakränna istället för med magnet. Detta gör att ugnen kan täckas över på ett annat
sätt. Vid chargeringen öppnas en lucka. Skakrännan kommer att gå på räls fram till
ugnsöppningen och backas undan vid tippning och avslaggning av ugnen. För att
skakrännan inte skall avge för mycket buller kommer den att fodras med en
gummimatta i rännan och eventuellt kläs med foder på utsidan. Hur skakrännan skall
fyllas på med skrot är ännu ej bestämt. Alternativen som diskuteras för tillfället är
antingen att skakrännan lastas med magneten som tidigare användes för chargering
av den stora ugnen, eller att den fylls på med skrot från tippbackar av något slag.
Tippbackarna körs då fram och lyfts upp med truck.

7 UTVÄRDERING AV ARBETSMETODER OCH RISKER VID REPARATION
ELLER BYTE AV INFODRING I UGNAR

7.1  Risker

Exponering för keramiska fibrer

1982 trädde förbudet mot asbestanvändning i kraft vilket innebar att övergången till
asbestfria material blev tvingande. Eftersom de tekniska egenskaper som asbesten
hade även krävdes av de nya materialen är även de fibrösa, däribland de eldfasta
keramiska fibermaterialen. Vid experimentell forskning har det visats att keramiska
fibrer kan orsaka liknande tumöreffekter som asbest.
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De eldfasta keramiska fibermaterialen har olika fina fibrer (diametern på fibern). Ur
arbetshygienisk synpunkt är de finfibrigaste produkterna (< 1µm) särskilt
intressanta. Detta eftersom risken bedöms som större att de genererar fler luftburna
fibrer. Det är dessa som har de kritiska dimensionerna för uppkomst av lungtumörer.
Ju mindre nominell diameter desto större fiberavgivning vid hantering. Den
nominella diametern, som leverantörer uppger, är ofta förskjuten åt grövre
dimensioner. Beroende på att tunnare fibrer blir kortare och tjockare fibrer blir
längre vid tillverkningen så överrepresenteras längre fibrer vid längdvägningen.

Keramiska fibrer används till skänkar, tapprännor, hållugnar,
värmebehandlingsugnar och i vissa metallsmältugnar. Keramiska fibermattor
används även som spillmattor och isolering.

De vanligaste skyddsåtgärderna vid arbete med keramiska fibrer är punktutsug och
andningsskydd. Vid utsug gäller det att se till så att detta är anpassat för hantering av
fibermaterial. Andningsskydd av typen vanliga munskydd anses inte ge ett fullgott
skydd beroende på risken för läckage. Keramiska fibrer sprider sig runt en
arbetsplats, det är därför viktigt att även arbetstagare i närheten av arbetet med dessa
har skydd.

Damm
På gjuterier förekommer det många källor till damm främst från användningen av
kvartsinnehållande sand vid form- och kärntillverkning. Det har länge varit känt att
silikos eller stendammslunga kan uppstå vid inandning av det kvartsinnehållande
dammet. Därför har de flesta gjuterier sedan länge minskat damningsproblemet i
processerna.

Just vid rivning av ugnsinfodringar finns dock än idag brister som gör att det damm
som uppstår från infodring av ugnar skapar arbetsmiljöproblem. Höga
totaldammhalter i kombination med höga halter kristallin kiseldioxid medför att
gällande hygieniska gränsvärden relativt ofta överskrids. Dammet innehåller också
rester från smältorna, det kan därför finnas bly och zink i dammet.

De skyddsåtgärder som främst används är olika typer av utsug och skyddsmasker.
Skyddsmasker är oftast en förutsättning vid rivning av ugnsinfodringar, det går dock
inte att enbart förlita sig på andningsmasker. Det damm som bildas kommer ju inte
att försvinna utan att lägga sig i den omgivande lokalen, och därför komma att
virvlas upp igen vid rörelse. Andningsskydd skulle då behövas ständigt i en sådan
lokal.

Kombinerat med andningsskydden behövs således kraftiga punktutsug och en bra
allmän ventilation. Punktutsuget kan med fördel placeras så att det suger neråt i
ugnen, för detta krävs ett kraftigt utsug.
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7.2  Arbetsmetoder

Vid byte av ugnsinfodring bör det alltså finnas ett bra utsug. De som arbetar med att
fodra om ugnen skall ha andningsskydd under arbetet. Vidare bör omfodringen ske
på så vis att närliggande arbetsplatser inte utsätts för dammexponering.

Förutom ovan nämnda arbetsmiljöproblem så innebär rivningen en hög
arbetsbelastning med vibrerande maskiner och oftast i arbetsställningar som är direkt
olämpliga. För att inte värmebelastningen skall bli alltför stor krävs det att ugnen får
svalna av ordentligt. Eftersom det är dyrt att låta ugnen stå stilla så utförs rivningen
ofta på ugnar som inte hunnit kallna tillräckligt för att inte ge en hög
värmebelastning.

För att komma bort ifrån de problem som uppstår vid manuell rivning av
ugnsinfodringar har olika metoder för mekanisering av detta arbete prövats på olika
gjuterier. Än så länge är dock spridningen av dessa metoder mycket ringa bland de
svenska gjuterierna.

I huvudsak är det två mekaniserade metoder som används på gjuterier, rivning med
en så kallad rivningsrobot och uttryckning av ugnsinfodringen med en hydraulisk
utskjutare.

Rivningsrobotarna kan se ut på olika sätt, men i huvudsak är det en liten maskin som
går på hjul eller band med en hydraulisk arm i vars ände ett mejselspett har
monterats. Rivningsroboten styrs av en operatör med fjärrstyrning, vilket gör att
operatören inte utsätts för de påfrestningar maskinen utsätts för, detta gör att risken
för vibrationsskador är helt eliminerad. Operatören kan hela tiden placera sig på ett
sådant sätt att full uppsikt vid varje moment uppnås.

Vid uttryckning av ugnsinfodringen med en hydraulisk utskjutare tippas i regel
ugnen och med en hydraulisk kolv trycks hela ugnsinfodringen ut, se bild 7.

Bild 7 Hydraulisk utskjutning av infodring.
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8 REKOMMENDATIONER BETRÄFFANDE KLÄDSEL FÖR
SMÄLTVERKSPERSONAL

Allmänt för gjuterier rekommenderas användning av flamsäkra overaller,
skyddsskor, hörselkåpor eller hörselproppar och arbetshandskar. Allt detta gäller
även för smältverkspersonal men här behövs också förstärkning på flera områden,
exempelvis ansikts/ögonskydd.

ALLMÄNT SMÄLTVERK

Flamsäkra arbetskläder

Gjutarkängor eller skyddsskor och
damasker, skyddsskorna med
isolering mot värme, värmebeständig
sula med stötupptagande häldel.

Metalliserade tjocka handskar mot
hetta.

Hörselskydd eller hörselproppar

Hjälm

EN 531

EN 344, EN 345
SBHI+HRO+E

EN 420 - EN 407

EN 352-1, EN 352-2

EN 397, MM med nackskydd

VID CHARGERING, SLAGGNING OCH ÖVRIG HANTERING AV SMÄLTA

Metalliserade skyddskläder med
värme reflekterande jacka och huva.

Visir till hjälm.

EN 531

Exempel på hur ett gjuteri kan skriva sina instruktioner vad gäller klädsel för
smältverkspersonal kan ses i bilaga 2.

9 STUDIE AV DEN FÖRÄNDRADE YRKESROLLEN SOM SMÄLTARE VID ETT
GJUTERI SOM ÖVERGÅTT FRÅN KUPOLUGNSSMÄLTNING TILL
ELSMÄLTNING

Gjuteri 1

Gjuteriet vi utförde den huvudsakliga studien på smälter fortfarande järn med både
elugn och kupolugn. Vid intervju av smältverkspersonal kom följande fram.

Vid kupolugnssmältning arbetar tre personer vilka rustar, chargerar och tappar.
Dessa tre skiftar arbetsuppgifterna sinsemellan. Arbetet att sköta en kupolugn är ett
hantverk som kräver större yrkeserfarenhet jämfört med elsmältning. Chargereceptet
bestäms för varje dag.
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Ett analysprov tas ut per dag. Den erfarne kupolugnsskötaren kan av erfarenhet se
vilken blandning av skrot, koks, kalksten och legeringsämnen som krävs för en bra
smälta. Den erfarne smältaren kan också med god precision se temperaturen på
smältan.

Vid övergången från den mer hantverksmässiga hanteringen av kupolugnen till den
modernare hanteringen av elugnarna märks ett ökat intresse för arbetet samtidigt
som det krävdes en kompetenshöjning av personalen. Det här gjuteriet hade vid
övergången några fördelar som gjorde övergången lättare då en av de berörda
medarbetarna hade metallurgisk utbildning. Denne kunde föra in de analysmetoder
som behövdes för elugnssmältning. Vid smältning med kupolugn hade ju smältaren
tittat på smältan och visste av erfarenhet ungefär när smältan hade rätt temperatur
och sammansättning, här märks tydligt skillnaden mellan hantverk och teknik.
Vidare hade två av smältarna datorvana från hemmet vilket gjorde att användningen
av datorer vid framtagningen av Excel-ark för smältans sammansättning
underlättades avsevärt.

Vad gäller arbetsmiljön uppfattas arbete vid elugn vara bättre på alla sätt, förutom
vad gäller värmebelastningen som upplevs något högre vid smältning med elugn
jämfört med kupolugn. Annars upplevs arbetet vid elugnarna som avsevärt lättare
men betydligt intensivare. Några pauser uppstår ej. Ett problem som beskrevs av
personalen var att ugnens flexibilitet ifråga om olika kvalitéer på smältor medför att
planeringshorisonten kortas. Idag har man högst en dags framförhållning. Detta
framkallar en stress som inte upplevs på samma sätt vid kupolugnssmältning.

Slutligen beskrevs även hur personalens behov av ökad metallurgisk kompetens
tydliggjorts i och med övergången till elsmältning. Kunskap om hur olika tillsatser
påverkar analysen för varje smälta är mot bakgrund av dagens kvalitetskrav hos
många individer otillräcklig.

Kvalitetsskillnaden mellan en smälta från elugn och en från kupolugn verkar också
som en sporre i arbetet. Prov tas på varje smälta från elugnarna vilket gör att det
finns en spårbarhet till varje smälta.

Om några detaljer blir dåliga så kan smältarna gå tillbaka och se hur smältan för den
detaljen var sammansatt. Detta gör att smältarna på ett helt annat sätt kan styra
kvalitén på den produkt de levererar till resten av gjuteriet dvs. smält järn.

Gjuteri 2

Vid ett annat gjuteri gjordes en fullständig övergång från smältning med kupolugn
till smältning med elugn. Nedan följer en sammanfattning av konsekvenserna av
detta.

Gjuteriets smältverk bestod tidigare av två kallblästerkupolugnar. Många
arbetsmoment vid smältning med kupolugnarna var besvärliga ur miljösynpunkt.
Hantering av skrot, koks och kalksten var tungt, dammigt och vintertid kallt och
dragigt.
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Tappningen av ugnen gav hög värmebelastning och stor risk för metallstänk.
Koloxidhalten och dammnivån var hög. Underhållsarbetet runt kupolugnarna och
deras reningsanläggning var mycket besvärlig.

Genom att investera i elugnar gavs möjlighet att förändra arbetsplatsen radikalt.
Arbetet upplevs som lättare och kan utföras i lag med ett eget kvalitetsansvar.
Möjligheten till byte av arbetsuppgifter är större.

Stora utbildningsinsatser är genomförda med målsättningen att höja personalens
kompetens och flexibilitet. Dagens arbete i elsmältverket ställer höga krav på
individen men ger samtidigt ett mer stimulerande arbete. Detta visar sig ibland annat
minskad personalomsättning. Andra nyckeltal som sjukfrånvaro och olycksfall har
radikalt förbättrats. Andra positiva faktorer är olika förbättringar av företagets
belastning på den yttre miljön. Här kan nämnas:

• Stoftutsläppen minskar över 90 % ner till under 0,1 kg/ton smält järn

• Hanteringen av koks, kalksten och skrot utomhus försvinner vilket minskar den
diffusa damningen

• Svaveldioxid- och koldioxidutsläppen minskar
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BILAGA 1: MÄTRESULTAT

Rökgasprovtagningen samt analys av polyklorerade dibenso-p-dioxiner (PCDD) och
polyklorerade dibensofuraner (PCDF) har utförts av Institutionen för Miljökemi,
Umeå Universitet. Provtagningståget bestod av en kyld prob, impinger och PUF-
adsorbent med aerosolfilter. Före mätningarnas början har i impingern tillsatts kända
mängder 13C-märkta polyklorerade dioxiner (PCDD) och13C-märkta
dibensofurander (PCDF), så kallade provtagningsspikar. Dessa var:

2, 3, 7, 8 -TetraCDF 5 ng
2, 3, 7, 8 -TetraCDD 5 ng
1,2,3,7,8 -PentaCDF 5 ng
1,2,3,7,8 -PentaCDD 5 ng
1,2,3,6,7,8 -HexaCDF 5 ng
2,3,4,6,7,8 -HexaCDF 5 ng
1,2,3,6,7,8 -HexaCDD 5 ng
1,2,3,4,6,7,8 -HeptaCDF 5 ng
1,2,3,4,6,7,8 -Hepta CDD 5 ng

 OktaCDF 5 ng
 OktaCDD 5 ng

Efter varje provtagning sköljdes hela provtagningståget först med aceton för att
avlägsna allt vatten och sedan med diklormetan för att extrahera ut alla PCDDs och
PCDFs från glasytorna.
Varje rökgasprov bestod av tre olika delprov:

Kondensat och impingerlösning
Polyuretanskum-adsorbent (PUF) med aerosolfilter
Skölj; aceton och diklormetan

Före upparbetningen tillsattes 13C-märkta PCDD och PCDF, s.k.
upparbetningsspikar (1/3 i varje delprov). Dessa isomerer var:

2,3,7,8 -TetraCDD 2,5ng
1,2,3,7,8,9 -HexaCDF 2,5ng
1,2,3,7,8,9 -HexaCDD 2,5ng

De olika delproven extraherades var för sig och totalt 50 µl tetradekan tillsattes.
Varje delprov indunstades och slogs ihop med de andra delproven. Tetradekanen
förhindrar evaporationsförluster vid indunstning till torrhet.
Eftersom provtagningståget ej skiljer på dioxiner bundna på partiklar och dioxiner
som existerar i gasfas analyseras de olika delproven inte var för sig.

Uppreningen av dioxiner och furaner utfördes med tre LC-kolonner. Den första
kolonnen bestod av en övre del med sur kiselgel och en undre med enbart kiselgel.
Kolonn nummer två var en aluminiumoxid kolonn. Den tredje kolonnen bestod av
aktivt kol. Efter uppreningen koncentrerades provet och sprutspikarna tillsattes.
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Innan slutliga kvantifieringen utfördes på en gaskromatograf kopplad till en
masspektrometer (GC/MS) tillsattes två 13C-märkta PCDFs, s k sprutspikar.
Dessa var:

1,2,3,7,8 -PentaCDF 2,5ng
1,2,3,4,7,8,9 -HeptaCDF 2,5ng

Analysen utfördes med en högupplösande gaskromatograf kopplad till en
högupplösande masspektrometer (HRGC/HRMS). För att erhålla isomerspecifik
separation av de toxiska isomererna, användes en 60 m Supelco SP 2330 fused silica
kapillärkolonn.
Masspektrometern som användes var en VG 70-250E som opererade med
elektronstöt (EI) och selektiva joner (SIR).

Två typer av återfinningsgrader (recovery) har beräknats, den totala
återfinningsgraden eller provtagningsrecovery och upparbetningsåterfinningsgraden.
Den totala återfinningsgraden har beräknats genom att jämföra mängden
provtagningsspik före provtagningen med mängden efter upparbetningen.
Upparbetningsåterfinningsgraden är beräknad på mängden upparbetningsspik före
respektive efter upparbetningen.

Kvantifieringen har utförts enligt metod rekommenderad av US-EPA (amerikanska
motsvarigheten till Naturvårdsverket). Vid denna metod bestäms responskvoten
mellan 12C- och 13C-isomererna, vilken sedan används för kvantifiering. Detta
förfarande medför att värdena blir direkt kompenserade för totalförluster.

I de fall då inga dioxiner eller furaner kan detekteras anges ett 'mindre än'-värde som
definieras som den halt 3*bruset motsvarar. TCDD-ekvivalenterna i dessa fall
beräknas som ett intervall där det lägre ekvivalentvärdet är beräknat  på endast
detekterade halter och det högre ekvivalentvärdet är beräknat på detekterade halter
och 'mindre än'-värden.
Resultaten är normerade till Nm3 torr gas, och kompenserade mot totalrecovery.

Förutom halterna för de enskilda isomererna har även TCDD-ekvivalenter
beräknats, i ekvivalentberäkningarna jämförs de toxiska isomerernas toxicitet
gentemot den mest giftiga isomeren, 2,3,7,8-TCDD. TCDD-ekvivalenter=
Γ(halt av varje isomer*viktfaktor).

Tre ekvivalentmodeller har använts:
*Eadons modell som utgår från de 12 mest giftiga isomererna.
*Den nordiska TCDD-ekvivanlentmodellen som grundar sig på andra toxikologiska
data vilket ändrar viktsfaktorerna på vissa isomerer. Denna modell förväntas bli den
officiella i Norden.
*Den internationella modellen liknar den nordiska i fråga om viktsfaktorer och som
används inom NATO.
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Ekvivalenterna har beräknats enligt viktsfaktorerna nedan:

Isomer Eadon Nordic Intern.
     2,3,7,8-TetraCDD 1 1 1
     2,3,7,8-TetraCDF 0.33 0.1 0.1
   1,2,3,7,8-PentaCDD 1 0.5 0.5
   1,2,3,7,8-PentaCDF 0.33 0.01 0.05
   2,3,4,7,8-PentaCDF 0.33 0.5 0.5
1,2,3,4,7,8-HexaCDD 0.033 0.1 0.1
1,2,3,6,7,8-HexaCDD 0.033 0.1 0.1
1,2,3,7,8,9-HexaCDD 0.033 0.1 0.1
1,2,3,4,7,8-HexaCDF 0.01 0.1 0.1
1,2,3,6,7,8-HexaCDF 0.01 0.1 0.1
1,2,3,7,8,9-HexaCDF 0.01 0.1 0.1
2,3,4,6,7,8-HexaCDF 0.01 0.1 0.1
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0.01 0.01
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 0.01 0.01
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 0.01 0.01

OctaCDD 0.001 0.001
OctaCDF 0.001 0.001

Dessutom finns summakoncentrationerna för varje kloreringsgrad av PCDD/F
angivna. Dessa anger det totala innehållet av dioxiner/dibensofuraner i provet, d v s

även de isomerer som inte har 2,3,7,8-substitutionen finns med här. Dessa
isomerer anses inte toxiska och bidrar därför inte till de toxiska ekvivalenterna.
Denna provtagningsmetod uppfyller och överträffar Statens Naturvårdsverks
rekommenderade metod för dioxinmätning i rökgaser vid avfallsförbränning
(Bergvall G., Jansson B. PM 1986-02-19). Hos oss har elva provspikar använts
istället för rekommenderade två, vilket gör precisionen betydligt bättre.

Recovery-återfinning            MPR 1486:1     1486:2         1486:3
Snv nr.   0510S045      0510S046    0510S047

13C TCDF PROV REC 78% 74% 93%
13C TCDD PROV REC 79% 91% 82%
13C PeCDF PROV REC 64% 57% 79%
13C PeCDD PROV REC 88% 70% 126%
13C –HxCDF PROV REC 63% 43% 100%
13C –HxCDD PROV REC 81% 49% 124%
13C –HxCDF PROV REC 58% 63% 71%
13C –HpCDF PROV REC 58% 30% 64%
13C –HpCDD PROV REC 83% 44% 92%
13C –OCDF PROV REC 31% 33% 45%
13C –OCDD PROV REC 53% 40% 61%

37C1-TCDD UPPARB REC 82% 86% 83%
13C –HxCDD UPPARB REC 81% 74% 96%
13C –HxCDF UPPARB REC 72% 56% 60%
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Resultat
Data kompenserat mot totalrecovery MPR MPR MPR
Enhet: ng/Nm3 torrgas(1,2) och ng/dm2(3) 1486:1 1486:2 1486:3
Provtyp rökgaser rökgaser avstyrk
SNV nr 0510S045 0510S046 0510S047

2378-TCDF 0.035 <0.002 1.37
SUM TCDF 0.62 <0.01 23.2

2378-TCDD 0.005 <0.002 0.06
SUM TCDD 0.05 <0.01 2.07

12378-PeCDF 0.042 0.002 1.55
23478-PeCDF 0.031 0.002 0.92
SUM PeCDF 0.33 <0.01 15.6

12378-PeCDD 0.008 0.003 0.14
SUM PeCDD 0.08 <0.01 1.76

123478-HxCDF 0.026 <0.003 0.76
123678-HxCDF 0.017 <0.002 0.49
123789-HxCDF 0.005 <0.001 0.05
234678-HxCDF 0.019 <0.003 0.39
SUM HxCDF 0.14 <0.02 4.95

123478-HxCDD 0.008 <0.004 0.08
123678-HxCDD 0.007 <0.004 0.11
123789-HxCDD 0.008 <0.006 0.11
SUM HxCDD 0.05 <0.03 1.39

1234678-HpCDF 0.042 <0.006 1.11
1234789-HpCDF 0.013 <0.005 0.15
SUM HpCDF 0.09 <0.02 2.26

1234678-HpCDD 0.020 <0.004 0.91
SUM HpCDD 0.03 <0.02 1.64

OCDF 0.03 <0.02 0.60

OCDD 0.03 <0.02 6.28
__________________________________________________________

TCDD-ekv EADON 0.05 <0.01 1.51

TCDD-ekv NORDIC 0.04 <0.01 0.97

TCDD-ekv NATO 0.04 <0.01 1.03
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Dioxiner och furaner
Enhet: ng/prov
Värdena är kompenserade för provtagnings- och upparbetningsförluster

Vår provbeteckning: mpr16151
Er provbeteckning: Valmet 931125

Ugn 4, Prov 2

2378-TCDF 0.02
SUM TCDF 0.43

2378-TCDD 0.02
SUM TCDD 0.29

12378-PeCDF 0.01
23478-PeCDF 0.01
SUM PeCDF 0.16

12378-PeCDD 0.02
SUM PeCDD 0.45

123478-HxCDF 0.02
123678-HxCDF 0.04
123789-HxCDF 0.00
234678-HxCDF 0.02
SUM HxCDF 0.12

123478-HxCDD 0.01
123678-HxCDD 0.01
123789-HxCDD 0.01
SUM HxCDD 0.71

1234678-HpCDF 0.07
1234789-HpCDF 0.01
SUM HpCDF 0.16

1234678-HpCDD 0.05
SUM HpCDD 0.08

OCDF 0.04

OCDD 0.12

TCDD-ekv EADON 0.05
TCDD-ekv NORDIC 0.05
TCDD-ekv I-TEF 0.05
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BRANSCHREKOMMENDATION
FÖR

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
I

 GJUTERIER

Framtagen av Svenska Gjuteriföreningens
arbetsgrupp i projektet

"Skydd och personsäkerhet i gjuterier"

Svenska Gjuteriföreningen
Box 2033, 550 02  JÖNKÖPING

Tel 036 - 30 12 00
Fax 036 - 16 68 66
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Föreliggande skrift är framtagen av Svenska Gjuteriföreningens arbetsgrupp inom
projektet "Skydd och personsäkerhet i gjuterier". I denna ingår:

• Pål Brekke, Fundo AB, Charlottenberg
• Bengt Gullgren, SKF Mekan AB, Katrineholm
• Lars-Erik Johansson, Åkers International AB, Åkers Styckebruk
• Valter Lindén, Klarahälsan AB, Karlstad
• Hans-Olov Lundgren, Guldsmedshytte Bruks AB,Guldsmedshyttan
• Siv Persson, Volvo Lastvagnar Komponenter AB, Skövde
• Anna Assarsson, Svenska Gjuteriföreningen, Jönköping
• Zoltan Tiroler, Svenska Gjuteriföreningen, Jönköping

Synpunkter har också inhämtats av ledamöterna i programkommittén för
projektet "Ramprogram för gjuteriindustrin inom arbetsmiljöområdet". I denna
ingår:

• Bengt Grimsby, Stål & Metallgruppen, Stockholm
• Anders Gullander, Sveriges Verkstadsindustrier, Stockholm
• Bengt Gullgren, SKF Mekan AB, Katrineholm
• Bo Lundberg, Svenska Metallindustriarbetareförbundet,Stockholm
• Anita Odefalk, Arbetarskyddsstyrelsen, Stockholm
• Leif Persson, Johnson Metall AB, Örebro
• Siv Persson, Volvo Lastvagnar Komponenter AB, Skövde
• Carl Ridder, Rådet för Arbetslivsforskning, Stockholm
• Rolf Ählberg, Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Stockholm
• Claes Häger, Svenska Gjuteriföreningen, Jönköping
• Mats Holmgren, Svenska Gjuteriföreningen, Jönköping

                                      Sammanställningen har gjorts av Zoltan Tiroler, Svenska Gjuteriföreningen.
                                      Arbetet har finansierats med hjälp av medel från Rådet för Arbetslivsforskning.

INLEDNING
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I Arbetsmiljölagen sägs det bl a: "Kan betryggande skydd mot ohälsa eller
arbetsgivarens försorg". D v s, grundprincipen är att riskerna identifieras och så
långt som möjligt tas bort. För kvarvarande risker används lämplig personlig
skyddsutrustning.

                                       Se också Internkontrollföreskriften, AFS 1996:6.

Utförande av personlig skyddsutrustning regleras i AFS 1996:7. Observera att
tillverkarkontroll och väl synlig CE-märkning, som håller utrustningens livstid,
krävs. AFS 1993:40 reglerar de allmänna krav som gäller vid personlig
skyddsutrustning. Föreskrifterna är anpassade efter EU-direktiv.

För detaljer kring klassificering av utrustning omnämnd i denna folder hänvisas
personlig skyddsutrustning", Arbetarskyddsstyrelsen 1994, H 227.

Som framgår av titeln är detta en rekommendation till hjälp för branschen. Det handlar
om en vägledning som bör användas med sunt förnuft, och detta är ingen lagtext.
Dessa återfinns i Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens Föreskrifter.
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Arbetsgivaren:

• Informerar om vilka risker skyddsutrustningen skall skydda emot 
samt ge instruktioner

• Ansvarar för att instruktionerna är uppfattade korrekt

• Ansvarar för att rätt skyddsutrustning tillhandahålls samt underhållet
av utrustningen vad gäller skyddseffekt och hygienisk standard

Arbetstagaren:

• Följer givna instruktioner

• Sköter utrustningen väl och kontrollerar att skyddseffekten bibehålls

• Kan lämpligen underteckna en skrivelse där det framgår att han/hon är
informerad om riskerna i sitt arbete och vilken personlig skydds-utrustning
som skall användas.

Vid riktad arbetsmiljörond/skyddsrond är det lämpligt att kontrollera
skyddsutrustningen.

Generella principer
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• Om inte speciella skäl föreligger, skall flamsäkra overaller (EN 531),
skyddsskor (EN 344 och 345), hörselskydd (EN 352-1) eller hörsel-

• proppar (EN 352-2) och arbetshandskar användas

• Där det finns risk för att föremål faller ned från t ex travers eller högre
arbetsplan, skall hjälm alltid bäras (EN 397)

• Där det finns risk för stänk eller splitter skall ögonskydd alltid  användas

• Vid byte till arbete i annan avdelning skall skyddsutrustning för denna
avdelning användas. Den aktuella arbetsuppgiften bestämmer vilken
utrustning som skall användas

• Alla åtgärder som rör upp damm i onödan är olämpliga. Tryckluft skall ej
användas för renblåsning av kläder

För allt gjuteriarbete rekommenderas
GENERELL SKYDDSUTRUSTNING
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• Arbetsledning och chefer skall föregå med gott exempel!

• Arbetsledningen är ansvarig för att underställd personal följer
bestämmelserna.

• Arbetsledning är ansvarig för att skyddsutrustning finns lätt
tillgänglig.

För respektive arbetsuppgift skall den anmodade skyddsutrustningen
användas.

ARBETSLEDNING
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Reparatörer och
underhållspersonal

Förutom generell skyddsutrustning
skall lämplig skyddsutrustning för
respektive arbetsuppgift användas.

Se sid. 4

Modellverkstad

Andningsskydd, typ fläktförsett
filterskydd eller slangmatad tryck-
luftsutrustning där så krävs enligt

arbetsinstruktion.

Lämpligt gasfilter, vid slipning P2

Vid arbete med härdplaster skall
särskild anordnad lokal användas.

Annat arbete får ej pågå samtidigt i
lokalen. Obehöriga äga ej tillträde.

Allt arbete skall ske i dragskåp.
Skyddsglasögon eller ansiktsmask.
Skyddskläder; overall, underarms-

skydd och skyddshandskar av
engångstyp.

Typ B eller C

4H-typ (byts efter max 4 tim)

Kärnmakeri

Skyddsglasögon vid hantering av
vätskor.

Specialhandskar vid hantering av
vätskor.

Vid byte av doseringskärl handskar
(se handskguide från tillverkare).

Typ B eller C

Typ B eller C

Typ C

SKYDDSUTRUSTNING
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Vid rengöring av kärnskjutmaskin

Engångsoverall av kem skyddstyp,
tät framsida, med huva.

Skyddshandskar
Gummistövlar

Skyddsglasögon eller visir
Andningsskydd med filter

4H-typ

Typ B eller C
Klass P2 + lämpligt gasfilter

Sandblandning, formning Generell skyddsutrustning,
se sid. 4

Smältverk

Flamsäkra arbetskläder
Gjutarkängor eller skyddsskor och
damasker. Skyddsskor med isole-
ring mot värme, värmebeständig
sula och stötupptagande häldel.

Metalliserade tjocka handskar mot
hetta.
Hjälm

EN531
SBHI + HRO + E

EN420-EN 407

En 397 typ MM med nackskydd

Vid chargering, slaggning och övrig hantering av smälta

Metalliserade skyddskläder med
värmereflekterande jacka och hu-

va.
Visir (med färgad skärm).

EN 531

SKYDDSUTRUSTNING
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Avgjutning

Flamsäkra arbetskläder.
Metalliserade skyddskläder med
värmereflekterande jacka och hu-

va.
Visir

Gjutarkängor eller skyddsskor och
damasker. Skyddsskor med isole-
ring mot värme, värmebeständig
sula och stötupptagande häldel.

Tjocka handskar mot hetta.
Hjälm

EN531

EN531

SBHI+HRO+E

EN420-407
EN 397 typ MM med nackskydd

Skänkskötare, ugnsarbete

Tryckluftsvisir eller fläktförsett
filterskydd.

Gjutarkängor eller skyddsskor och
damasker. Skyddsskor med isole-
ring mot värme, värmebeständig
sula och stötupptagande häldel.

Metalliserade, tjocka handskar mot
hetta.

Dammfilter P2

SBHI + HRO + E

EN420-407

Vid avgjutning, slaggning och transport av smälta

Metalliserade skyddskläder med
värmereflekterande jacka och hu-

va.

EN531

SKYDDSUTRUSTNING
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Rensning inklusive uppslagning och blästring

Tryckluftsvisir eller fläktförsett
filterskydd.

Tätslutande ögonskydd:
skyddsglasögon/visir.

Flamsäker overall.
Tjocka handskar mot mekaniska

risker.

Dammfilter P2

Typ B eller C

EN531

EN388

Rivning och fodring av ugnar

Tryckluftsvisir eller fläktförsett
filterskydd.

Skyddsglasögon

Dammfilter P2

Typ B eller C

Svetsning och plåtarbeten

Flamsäkra arbetskläder.
Svetsskärm eller svetsglasögon.

Värmetåligt svetsförkläde.

EN 470
D eller E

Målning

Visir eller skyddsglasögon.
Andningsskydd (gasfilter)

vid sprutmålning
vid doppning

Engångsoverall, halvtät
Handskar

Typ B eller C

A2P2
A2

Typ 4H el PVA

SKYDDSUTRUSTNING
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Städning

Arbetshandskar
Andningsskydd (friskluftsmask)

Typ 1
P2

Besökare

Skyddsglasögon
Hjälm där hjälmtvång råder.
Hörselskydd skall finnas tillgäng-
ligt.

Typ A

Kåpa eller propp

SKYDDSUTRUSTNING
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En första åtgärd, som inte bara rör personlig skyddsutrustning, är att identifiera
alla förekommande risker som är förbundna med aktuellt arbete. Detta underlättas
genom att använda en eller flera accepterade och för ändamålet anpassade
riskanalysmetoder.

Steg två är att eliminera de identifierade riskerna så långt som är praktiskt
möjligt.

När valet av personlig skyddsutrustning sker är det mycket viktigt att komma
ihåg att utrustningen är personlig. Det betyder att utrustningen skall anpassas till
den person som skall använda den. Exempelvis kan skyddsglasögon behöva
provas in av en optiker.

För att vald skyddsutrustning ska bibehålla sin skyddsfunktion krävs att den
underhålls enligt bestämda rutiner. Det är därför viktigt att förutsättningar för
sådant underhåll skapas på arbetsplatsen samtidigt med att skyddsutrustningen
tillhandahålls av arbetsgivaren.

STRATEGI FÖR RÄTT VAL AV
PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING
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SYFTE

Undersöka vad olika gjuterier gjort för att förbättra arbetsmiljön för
smältverkspersonal. Identifiera risker samt undersöka rutiner som påverkar
smältverkens arbetsmiljö och säkerhet.

INNEHÅLL

I rapporten redovisas en kortfattad lägessituation vad gäller skrothanteringen
och skrotförsörjningen till de svenska gjuterierna. Riskmoment vad gäller
arbetsmiljö och säkerhet i smältverk. Vilka ämnen som en smältverksarbetare
exponeras för samt ämnenas påverkan på människor och miljö. Databas för
smältverkskemikalier. Åtgärder för att minska exponeringen för farliga ämnen
såsom andra arbetssätt, ventilationsteknik och skrothantering. Vidare går
rapporten in på arbetsmoment i smältverk som skapar särskilda risker såsom
omfodring av ugnar och åtgärder för att minska dessa risker. Slutligen belyses
den förändrade yrkesrollen för smältare vid övergång från kupolugnssmältning
till elsmältning.

ÄMNESOMRÅDE

Arbetsmiljö

Säkerhet

Gjutning

NYCKELORD

Inre miljö

Smältverk

Gjutning

Ventilationsteknik


