Miljöanpassad energiproduktion och
arbetsmiljö

Tillverkning av träpellets

Eliana Alvarez de Davila
B1438
Stockholm, april 2002

Organisation/Organization
RAPPORTSAMMANFATTNING

IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Report Summary
IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd.

Projekttitel/Project title

Adress/address

Box 21060
100 31 Stockholm

Miljöanpassad energiproduktion och
arbetsmiljö. Tillverkning av träpellets
Anslagsgivare för projektet/
Project sponsor

Telefonnr/Telephone

08-598 563 00

Vinnova

Rapportförfattare/author

Eliana Alvarez de Davila
Rapportens titel och undertitel/Title and subtitle of the report

Miljöanpassad energiproduktion och arbetsmiljö. Tillverkning av träpellets
Sammanfattning/Summary
Denna studie inriktades mot att kartlägga arbetsmiljön vid tillverkning av träpellets. Kartläggningen
genomfördes vid tre fabriker. Vid dessa fabriker studerades teknik för träpellets-tillverkning samt brand- och
explosionsrisker.
Mätningar gjordes av damm, mikroorganismer (både levande och döda bakterier och mögelsvampar) och
terpener i arbetsmiljön vid tre träpelletsfabriker. Mätningarna var både stationära och persorburna. Med
direktvisande damminstrument kartlades dammkällorna och dammspridningen i lokalerna.
Arbete i råvaru- och träpelletslager och vid halvautomatiserade säckfyllningstationer kan ge hög exponering
för trädamm (högst 4,7 mg/m3) Dessa höga trädammshalter kan orsaka irritation i andningsvägarna i form av
torra slemhinnor, nästäppa, ögonirritation och ökat antal förkylningar.
Halter av terpener i pelletstillverkningslokalen till fabriken som saknade torkning av sågspån och kutterspån,
var förhållandevis höga. Vi bedömer att pressning av icke torkade spån, som sker med värmeutveckling, leder
till att terpener och sannolikt även andra gasformiga föreningar avges till lokalen.
De uppmätta mikroorganismhalterna var i samma storleksordning som halterna uppmätta utomhus.
I rapporten ges också rekommendationer om arbetsmiljöförbättringar.
Nyckelord samt ev. anknytning till geografiskt område eller näringsgren /Keywords

Träpellets, arbetsmiljö, damm, mikroorganismer, terpener, buller, brand- och
explosionsrisker
Bibliografiska uppgifter/Bibliographic data

IVL Rapport/report B1438
Beställningsadress för rapporten/Ordering address

IVL, Publikationsservice, Box 21060, S-100 31 Stockholm. Eller via www.ivl.se,
fax: 08-598 563 90 eller e-mail: publicationservice@ivl.se

Miljöanpassad energiproduktion och arbetsmiljö. Tillverkning av träpellets

IVL-rapport B1438

Innehållsförteckning
Sammanfattning ................................................................................................................ 3
1.

Bakgrund................................................................................................................... 4

2

Målsättning ............................................................................................................... 4

3

Metoder ..................................................................................................................... 4

4

Svenska träpelletsfabriker och deras kapacitet ......................................................... 5

5

Råvaror och andra produkter som används vid träpelletstillverkning ...................... 6

5.1 Råvaror...................................................................................................................... 6
5.2 Bindemedel ........................................................................................................... 6
6

Arbetsmiljöproblem vid tillverkning av träpellets.................................................... 6

7

Beskrivning av de undersökta fabrikerna ................................................................. 8
7.1 Fabrik A ................................................................................................................ 8
7.1.1 Processbeskrivning ....................................................................................... 8
7.2 Fabrik B ................................................................................................................ 9
7.2.1 Processbeskrivning ....................................................................................... 9
7.3 Fabrik C .............................................................................................................. 10
7.3.1 Processbeskrivning ..................................................................................... 10

8

Sammanställning av resultat och slutsatser............................................................. 11
8.1 Damm.................................................................................................................. 11
8.2 Mikroorganismer................................................................................................. 15
8.3 Terpener .............................................................................................................. 15
8.4 Klimatuppgifter................................................................................................... 18
8.5 Om buller och vibrationer................................................................................... 18
8.6 Brand- och explosionsrisker ............................................................................... 18
8.7 Olycksfall och allvarliga tillbud ......................................................................... 19

9

Sammanfattande diskussion.................................................................................... 19

10

Referenser ............................................................................................................... 22

1

Miljöanpassad energiproduktion och arbetsmiljö. Tillverkning av träpellets

IVL-rapport B1438

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Provtagnings- och analysmetoder för damm, mikroorganismer och terpener
Kort sammanfattning av hälsorisker och egenskaper av damm, mikroorganismer
och terpener
Momentana dammhalter uppmätta med PD-RAM vid olika mätpunkter vid
samtliga undersökta fabriker
Riskanalys av brand- och explosionsrisker vid en träpelletsfabrik

2

Miljöanpassad energiproduktion och arbetsmiljö. Tillverkning av träpellets

IVL-rapport B1438

Sammanfattning
Denna studie inriktades mot att kartlägga arbetsmiljön vid tillverkning av träpellets.
Kartläggningen genomfördes vid tre fabriker. Vid dessa fabriker studerades teknik för
träpelletstillverkning samt brand- och explosionsrisker.
Mätningar gjordes av damm, mikroorganismer (både levande och döda bakterier och
mögelsvampar) och terpener i arbetsmiljön vid tre träpelletsfabriker. Mätningarna var
både stationära och persorburna. Med direktvisande damminstrument kartlades
dammkällorna och dammspridningen i lokalerna.
Arbete i råvaru- och träpelletslager och vid halvautomatiserade säckfyllningstationer
kan ge hög exponering för trädamm (högst 4,7 mg/m3) Dessa höga trädammshalter kan
orsaka irritation i andningsvägarna i form av torra slemhinnor, nästäppa, ögonirritation
och ökat antal förkylningar.
Halter av terpener i pelletstillverkningslokalen till fabriken som saknade torkning av
sågspån och kutterspån, var förhållandevis höga. Vi bedömer att pressning av icke
torkade spån, som sker med värmeutveckling, leder till att terpener och sannolikt även
andra gasformiga föreningar avges till lokalen.
De uppmätta mikroorganismhalterna var i samma storleksordning som halterna
uppmätta utomhus.
I rapporten ges också rekommendationer om arbetsmiljöförbättringar.
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Bakgrund

Energiproduktion har en kraftig miljöpåverkan och innebär också förbrukning av
ändliga resurser i form av olja och kol. Energiproduktionen ger ett stort bidrag till
växthuseffekten. En omställning av energiproduktionen i mer miljövänlig riktning är
önskvärd och har redan påbörjats, om än i lite skala. Sverige är t ex det land i Europa
som producerar mest bioenergi räknat son MWh. För närvarande finns ett 20-tal
pelletsfabriker med en total produktionskapacitet av ca 600 00 ton/år. Den huvudsakliga
råvaran till pelletsproduktion är sågspån, kutterspån och bark. Flera bedömare förutspår
en ökad produktion och satsning på pellets eftersom pellets lämpar sig väl för
användning både i villapannor och i lite större pann- och värmecentraler i tättbebyggda
områden. Om några år kommer därför sannolikt många att arbeta med produktion,
distribution och användning av träpellets.
De studier som gjorts på pelletstillverkning har i stort sett behandlat lagring och i viss
mån inkluderat yttremiljöaspekter [1, 2, 3]. Pelletstillverkning är en så pass ny
verksamhet att antalet rapporterade studier om olika aspekter inkl. arbetsmiljö är mycket
begränsat.
Kända arbetsmiljöproblem från bland annat virkes- och trädbränsleproduktion kan
återfinnas också inom träpelletstillverkning, exempelvis exponering för damm,
mikroorganismer och olika gasformiga föroreningar. Buller, brand- och explosionsrisk,
kan också finnas vid pelletsproduktion.

2

Målsättning

Att kartlägga effekten på arbetsmiljön vid tillverkning av träpellets. Mot bakgrund av
kartläggningen föreslås åtgärder för att förbättra arbetsmiljön.

3

Metoder

Projektet inleddes med en studie av olika arbetsmiljöfaktorer vid tillverkning av
träpellets. Studien inriktades mot att kartlägga arbetsmiljöförhållanden vid hela
tillverkningskedjan, från mottagning av råvarorna till färdig träpellets. Kartläggningen
genomfördes vid tre fabriker som tillverkade träpellets. Vid dessa fabriker studerades
arbetsmetoden och tekniken samt arbetsmiljön.
Kartläggning av halter av damm, mikroorganismer (både levande och döda bakterier
och mögelsvampar) och terpener genomfördes vid tre fabriker.
Stationära och personburna mätningar utfördes i varje fabrik. Provtagningspunkterna för
de stationära mätningarna placerades vid de platser där personalen vistades mest eller
där halterna förväntades bli höga. Personburna mätningar gjordes på personal som
utförde ordinarie arbetsuppgifter som rondering, städning och små reparationer.
4

Miljöanpassad energiproduktion och arbetsmiljö. Tillverkning av träpellets

IVL-rapport B1438

Vid varje mättillfälle uppmättes också halten av mikroorganismer utomhus.
Ett direktvisande instrument PDRAM användes för att mäta variationer av momentana
dammhalter vid olika mätpunkter. PDRAM mäter endast fina dammpartiklar
(partikelstorlek 0.1-10 µm) vilka kan hamna i lungorna. PDRAM ger endast ett
ungefärligt mått på dammhalten.
Metoder för provtagning och analys av damm, mikroorganismer och terpener beskrivs i
bilaga 1.

4

Svenska träpelletsfabriker och deras
kapacitet

I Härnösand, Skellefteå, Luleå och Norberg finns Sveriges största pelletsfabriker. I dag
finns drygt 20 fabriker utspridda över hela landet, se figur 1 [5].

Figur 1

Träpelletsfabriker i Sverige. [Källa: Pelletspärmen, JTI]
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Råvaror och andra produkter som används
vid träpelletstillverkning

5.1

Råvaror

För träpelletsproduktion används huvudsakligen biprodukter från massaindustrin och
sågverksindustrin som kutterspån, sågspån och bark.
! Kutterspån är en lämplig råvara vid framställning av pellets och briketter.
Kutterspån kommer främst från sågverk och snickerier. Torrhalten hos
kutterspån varierar mellan 50-70% [1].
! Sågspån används som råvara för tillverkning av pellets och briketter.
Sågspån kommer främst från barrträd som tall och gran och även från
lövträd. Torrhalten hos sågspån kan ligga mellan 50-70% [1].
! Bark används ibland som tillsats i en blandning med såg- och kutterspån. För
bark varierar torrhalten mellan 40-50% [1].

5.2 Bindemedel
Ett flertal pelletstillverkare använder bindemedel i produktionen. Ligning, lignosulfonat
och malda kärnor av råg, vete eller havre är exempel på bindemedel som används ofta
[4]. På senare år har bindemedel ersatts med vattenånga med bra resultat.

6

Arbetsmiljöproblem vid tillverkning av
träpellets

Tillverkning av pellets kan ge upphov till damm vid tippning av råvaran och i övriga
delar av tillverkningskedjan. Råvarorna och färdiga pellets kan frigöra mycket fina
dammpartiklar som kan virvla runt i luften. Dessa dammpartiklar kan ge hälsoproblem.
Höga halter av trädamm i inandningsluften kan orsaka irritation i andningsvägarna i
form av torra slemhinnor, nästäppa, ögonirrritation och ökat antal förkylningar, se
bilaga 1. För trädamm har Arbetarskyddsstyrelsen fastställt ett hygieniskt gränsvärde på
2 mg/m3 [12].
I fuktigt sågspån, kutterspån och bark kan mikroorganismer växa och skapa
hälsoproblem vid tillverkning av träpellets. För närvarande har man inte identifierat
vilka specifika agens i dammet (organiskt damm, bakterier, mögelsvampar, toxiner
m.m.) som kan orsaka hälsoproblem. Normalt orsakar mikroorganismer i vår omgivning
inga problem. Halten mikroorganismer utomhus varierar över året från 104- 105
mikroorganismer/m3 luft. I miljöer där halten mikroorganismer är högre än 109
mikroorganismer/m3 luft vet man erfarenhetsmässigt att mikroorganismer bidrar till
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hälsoproblem. I bilaga 1 finns en kort sammanfattning om symptom/sjukdomar som kan
orsakas vid exponering för organiskt damm och mikroorganismer.
Råvarans lagringsförhållanden har stor betydelse för tillväxten av mikroorganismer.
Tecken på att en skada uppkommit är exempelvis synligt mögel.
Vid träpelletstillverkning frigörs terpener, huvudsakligen α-pinen, β- pinen ∆3-caren
och limonen, vilka finns i alla trädslag. Från tall avges betydligt större mängder av
terpener än från gran. Terpener luktar redan vid mycket låga halter eftersom
lukttröskeln för α- pinen är 0,016 mg/m3. De mätningar av terpener som är gjorda i
sågverk, snickerier och vid pappersmassatillverkning visar på exponeringsnivåer mellan
80-550 mg/m3 [8, 9, 10]. I dessa miljöer har anställda fått olika symptom som irritation i
ögon, näsa och svalg [8, 9], se bilaga 1. Terpener kan även orsaka hudsensibilisering
[11]. Besvär från andningsvägarna upplevs ofta vid halter på 100-200 mg/m3 [7]. För
terpener finns ett hygieniskt gränsvärde på 150 mg/m3 [12].
Vid torkning av sågspån, kutterspån och bark avges, förutom terpener, andra gasformiga
föreningar som exempelvis aldehyder och fettsyror. Låga halter av aceton och metanol
har uppmätts i pelletslager och kring kondenseringstank till fabrik C [13]. I samma
studie uppmärksammas de relativt höga kolmonoxidhalter (25 ppm) som uppmätts i
pelletslager till fabrik C.
Idag finns endast ett fåtal arbetsmiljömätningar av gasformiga föreningar från fabriker
som torkar sågspån, kutterspån och bark. Mätningar saknas helt från fabriker som
saknar tork för sågspån etc.
Pressar och kvarnar är de största bullerkällorna vid pelletstillverkning. Ibland ställs
kvarnen i ett separat utrymme. I övrigt vidtas sällan åtgärder för att minska ljudnivån i
fabriken. I bullriga lokaler (85 dB(A)) använder personalen hörselskydd.
I lokalerna där pelletspressarna står på icke vibrationsdämpat golv känns det oftast
obehagliga vibrationer. Dessa vibrationer överförs ofta till intilliggande lokaler.
Vid pelletstillverkning finns det ofta brand- och explosionsrisk i nästan hela
processkedjan. Gnistbildning i siktar, kvarnar, krossar, råvaru- och pelletslager kan
orsaka explosion eller brand. Transportband, elevator m fl kan också vara riskfaktorer
som startar en brand genom överhettning, slirning, varmgång etc i bandrullar, lager och
motorer etc. Elevatorer är en av de mest explosiva processdelar som har högst
explosionsrisk eftersom de brukar vara slutna torn, vilket resulterar i att de fungerar som
skorsten. I torksystemet dominerar risken för CO-explosion.
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Beskrivning av de undersökta fabrikerna

7.1 Fabrik A

Drift start
Antal anställda
Ordinarie råvara

1983
16
70% sågspån (50% fukthalt)
30% kutterspån (30% fukthalt)
Produktion
80 000 ton/år
Torkning av råvaran Ja, med rökgastork

7.1.1 Processbeskrivning
Sågspån hämtas från ett tiotal sågverk och lagras utomhus. Kutterspån som lagras under
tak matas med hjullastare till en liten tippficka.
Med rökgastork torkas sågspånet till en fukthalt på 8%. Sedan fortsätter spånet till en
silo som också fungerar som en mellanbuffert. Torkgaserna kondenseras efteråt. I
kondenseringsanläggningen finns ett litet kontrollrum och en processlokal. I
processlokalen står en stor kondenseringtank, utan lock, mitt i lokalen.
Efter torken blandas det torkade sågspånet med kutterspån. Denna blandning mals sedan
i en hammarkvarn till en fraktion mindre än 5 mm.
Efter malningen passerar spånet en rullsåll och därefter matas materialet till två
ringmatrispressar. På vägen till pressarna tillsätts ånga för att binda materialet. Sedan
pressas spånet med högt tryck. Pellets blir varma (ca 80oC) efter pressningen och måste
därför kylas ner till ca 15oC. Färdiga pellets siktas i en vibrationssikt, för att minska
andelen finfraktion (mindre än 8 mm). De transporteras sedan med sluten transportör till
ett pelletslager. Med hjullastare matas en silo med pellets. Bulkbilar fylls med pellets
från silon. Pellets kan också fraktas till kund i konventionella lastbilar. Mindre
förbrukare kan köpa pellets i säckar om 600 eller 900 kg.
Hela pelletsproduktionen sköts från ett kontrollrum som finns i samma byggnad som
pelletstillverkningen.
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Torkning

7.2 Fabrik B
Drift start
Antal anställda
Ordinarie råvara

1993
2 per skift
Sågspån (50% fukthalt)
Kutterspån (14% fukthalt)
25 000 ton
Nej

Produktion
Torkning av råvaran

7.2.1 Processbeskrivning
Fabriken består av fyra enheter: mottagningshall för råvaran, tillverkningsbyggnad och
två pelletslager.
Från ett intilliggande hyvleri transporteras kutterspån via rör in i mottagningshallen.
Sågspån, som levereras med konventionella bilar, matas in i tippfickan med hjullastare.
Från mottagningen förs råvaran till en tillverkningbyggnad. I olika våningar sker både
beredning av råvaran och tillverkning av pellets. Först avlägsnas allt främmande
material (stenar, metallbitar mm) från råvaran innan den mals i en hammarkvarn. Det
malda pulvret passerar en cyklon innan det fortsätter till två pressar. Bindemedel, en
blandning av havre och potatisstärkelse, tillsätts materialet före pressningen.
9
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Färdiga pellets förs på öppna transportörer till en elevator och vidare till ett kyltorn för
kylning. Sedan siktas pellets i en skaksikt, där finfraktionen tas bort och återförs till
processen. Siktade pellets förs via transportband till ett pelletslager. Pellets transporteras
oftast med bulkbilar till kunden.
Fabriken styrs från ett kontrollrum som ligger i tillverkningsbyggnaden.

7.3 Fabrik C
Drift start
Antal anställda
Ordinarie råvara
Produktion
Torkning av råvaran

1994
10
Sågspån (50% fukthalt)
80 000 ton
Ja, med rökgas

7.3.1 Processbeskrivning
Sågspån från furu och gran lagras i stora högar utomhus. Sågspån matas in via en
inlastnings- och en bufferficka (1) till hammarkvarnen (2), för malning till fint pulver,
se figur 3. Här tillförs också heta rökgaser från en hetgasgenerator (4) för att torka
materialet.
Pulvret transporteras vidare genom torksystemet av en fläkt (3) och passerar en sikt (5).
I cyklonen (6) avskiljs det torkade pulvret från rökgaser och vattenånga. Därefter
mellanlagras pulvret i en buffertsilo (7) som sedan matar pelletsmaskinerna (8). I dessa
maskiner pressas pulvret genom hålmatriser till pellets, som blir ca 80oC varma.
I luftkylaren (9) kyls pellets till lämplig lagringstemperatur. Före lagringen av pellets
avskiljs en finfraktion i en vibrationssikt (10).
Det damm som medföljer kylluften (11) och den finfraktion som avskiljs vid siktningen
(10) används som bränsle vid hetgasgeneratorn.
Huvuddelen av rökgaserna och vattenångan som bildas vid torkningen återförs till
hetgasgeneratorn för att återupphettas. En mindre släpps ut efter rökgasrening (12, 13).I
reningsprocessen kondenseras vattenångan i en värmeväxlare (14) som överför värmen
till det kommunala fjärrvärmenätet.
Pellets levereras till kunderna i bulk eller säck. Fyllning av säckarna görs med en
halvautomatisk säckningsanläggning.

10
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Bild över pelletstillverkning i fabrik C

Sammanställning av resultat och slutsatser

Nedan redovisas mätresultat av halter av damm, mikroorganismer och terpener.
Bullernivåerna och nivån på säkerheten beskrivs också nedan.

8.1 Damm
I tabell 2, 3 och 4 visas stationära och personburna dammätningar samt mätningar med
ett direktvisande damminstrument (PDRAM). I bilaga 2 visas diagram med de
momentana dammhalterna uppmätta med PDRAM vid varje mätpunkt vid samtliga
fabriker. PDRAM mäter endast fina dammpartiklar (partikelstorlek 0.1-10 µm), vilka
kan hamna i lungorna.

Mätresultaten visar följande:
! Vid fabrik B och C uppmättes dammhalter som överskred nivågränsvärdet för

trädamm (2 mg/m3). De högsta dammhalterna (4,2 mg/m3 resp 4,7 mg/m3)
uppmättes vid förflyttning av ett mobilt transportband i spånlagret till fabrik B
samt vid fyllning av säckar med pellets i säckfyllningstationen i fabrik C.
Dammet spred sig snabbt genom hela säckfyllningstationen. och det var
svårt att arbeta utan andningsskydd. Den anställde som sköter den
11
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halvautomatiska säckfyllningsmaskinen exponeras för trädammhalter över
gränsvärdet. Lokalen har allmän ventilation och det finns inga punktutsug vid
maskinen

! Den högsta momentana dammhalten (16,4 mg/m3) vid fabrik B uppmättes
också vid förflyttning av transportbandet i pelletslagret, se bilaga 2. Mätning
med PDRAM är ingen absolut mätning, det kan skilja med faktor 2 från den
reella halten. Gränsvärdet gäller som medelvärde för en hel arbetsdag och
momentana (tillfälliga) höga halter kan därför inte jämföras med gränsvärdet
Vid fabrik A och C gick momentana dammhalten upp till 3,1 mg/m3 resp. 5,2
mg/m3 vid arbete med hjullastare i kutterspånlager resp. vid fyllning av
träpellets i 25 kg säckar. I kutterspånlagret liksom i undersökta lager för
råvaror och färdig träpellets saknades ventilation. Endast i fabrik A fanns det
rutiner för byte av dammfilter till hjullastares luftintag.

! Dammhalten i samtliga kontrollrum, där personalen vistas stora delar av sin tid,
var mycket låg.

! Ett tjockt dammlager låg på kabelstegar och andra ytor i främst lager för
råvaror och färdig pellets. Det fanns även damm på väggarna och golvet i de
studerade fabrikerna.
!

Städning av lokalerna utförs vanligen med kvast även om det ibland finns
dammsugare.

12
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1,2

<0,1

Kylrum

Pelletstillverkningslokal:
* mellan pressarna

* i lagret (ingen körning)

Hygieniska gränsvärde för trädamm:

Anställd 2 (Klas)

Anställd 1(George)

Kontrollrum

* intill fickan till bindemedelstank

Pelletstillverkningslokal
* mellan pressarna

* pelletstransport med hjullastare

Pelletslager
* förflyttning av transportband

2 mg/m3

<0,2

Stationär
mätning

4,

2,7

Personburen
mätning

0,001-0,4

0,5-1,5

1-16,4

0,05-2,9

1-16,4

0,2-0,7

0,02-0,2

Mätning
med PDRAM

Uppmätta dammhalter vid anläggning B. Stationära och personburna
dammätningar samt mätningar med ett direktvisande damminstrument
(PDRAM). Halterna är angivna i mg/m3

Spånlager
* inne i hjullastaren

Plats/
arbetsmoment

Tabell 3

Förklaring: (NGV)1 = Nivågränsvärde. Ett hygieniskt gränsvärde för exposition under 8 timmars arbete.

Hygieniska gränsvärde för trädamm:

0,2 – 1,6
0,28 - 5,2

1,05 – 4,9

0,03 – 0,23

0,12 – 0,33

0 – 0,001

Mätning
med PDRAM

* säckfyllningsrum
4,7

<0,2

Personburen
mätning

* anställd 2, säckfyllning

Lagring och säckning av pellets:
* pelletslager

2 mg/m3

<0,2

Kontrollrum

Ronderingsarbete:
* Anställd 1(Tommy)

Stationär
mätning

Uppmätta dammhalter vid anläggning C. Stationära och personburna dammätningar samt
mätningar med ett direktvisande damminstrument (PDRAM). Halterna är angivna i mg/m3

2 mg/m3

Plats/
arbetsmoment

Tabell 4

Hygieniska gränsvärde för trädamm:

Anställd 2 (Håkan)

0,4

0-0,013

Anställd 1 (Anders)

0,04-0,16

0,01-0,3

Pelletstillverkningslokal

Kontrollrum

0,02-0,79

Torkanläggning

Säckfyllning med sågspån

0,02-0,5
0,025-0,15

Kondenseringsdel

0,5

Mätning
med PDRAM

Hjullastare

0,6

Personburen
mätning
0,01-3,1

Stationär
mätning

Uppmätta dammhalter vid anläggning A. Stationära och personburna dammätningar samt
mätningar med ett direktvisande damminstrument (PDRAM). Halterna är angivna i mg/m3

Kutterspånlager

Plats/
arbetsmoment

Tabell 2

Uppmätta dammhalter vid de samtliga undersökta fabriker

Miljöanpassad energiproduktion och arbetsmiljö. Tillverkning av träpellets
IVL-rapport B1438

14

< 8.6x103

1.8x104

6.9x104

1.8x104

Kontrollru
m

Anställd
1(Anders)
Sterilt mycel (100%)

Sterilt mycel (70%)
Aspergillus fumigatus (15%)
Jäst (15%)

Ej detekterbar

Aspergillus fumigatus (100%)

Sterilt mycel (70%)
Aspergillus fumigatus (30%)

Cladosporium (65%)
Sterilt mycel (35%)

Anställd 2
(George)

Anställd 1(Klas)

Kontrollrum

5.2x104

4.1x104

9.7x103

3.2x104

5.0x104

4.4x104

1.1x104

1.3x104

Pelletstillverkningslokal:
* mellan pressarna

Ronderingsarbete:
* Anställd 1 (Tommy)

Lagring och säckning av pellets:
* Anställd 2, säckfyllning

<1.1x10

<1.1x10

Kylrum

<1.0x10

4

6.5x104

<1.1x104

1.1x104

4

4

4

<1.0x10

<1.2x104

<1.2x104

Blandflora (95%);
Pseudomonas (4%)
Bacillus (1%)

Blandflora (100%)

Ej detekterbara

Bacillus (100%)

Ej detekterbara

Ej detekterbara

5.0x104

Blandflora (67%)
Pseudomonas (33%)

Blandflora (80%)
Pseudomonas(20%)
Blandflora (75%)
Pseudomonas(25%)

Blandflora (100%)

Botrytis (58%)
Penicillium spp (18%)
Paecilomyces (12%)
Penicillium variabile(6%)
Jäst (5%)
Cladosporium (1%)
Penicillium (41%)
Eurotium (26%)
Cladosporium (23%)
Trichoderma (10%)

Cladosporium (37%)
Penicillium spp (37%)
Cladosporium (100%)

Sterilt mycel (55%)
Cladosporium (40%)
Penicillium spp (5%)

Trichoderma (73%); Penicillium spp (18%)
Eurotium (9%)

Cladosporium (76%); Paecilomyces (12%); Phoma (6%); Aureobasidium (6%)

Jäst (34%); Sterilt mycel (33%); Dematiaceous hyphomycetes (33%)

Sterilt mycel (50%); Cladosporium (25%); Dematiaceous hyphomy-cetes (25%)

Ej detekterbara

Cladosporium (60%); Penicillium spp (16%); Sterilt mycel (16%); Oidiodendron (8%)

1.0x105

5.5x104

9.7x103

4.7x104

Blandflora (100%)

Uppmätta halter luftburna bakterier och mögelsvamp samt identifierade mikroorganismer vid
anläggning B (2000-08-31)
Totalantal
Totalantal
Identifierade
Identifierade
mögelbakterier
mögelsvamp
bakterier/m3
svamp/m3

Pelletstillverkningslokal:
mellan pressarna

Utomhus

Plats

Tabell 6

Uppmätta halter luftburna bakterier och mögelsvamp samt identifierade mikroorganismer vid anläggning C (2000-09-27).
Totalantal
Totalantal mögelIdentifierade
Identifierade
bakterier
mögelsvamp
bakterier/m3
svamp/m3

Ej detekterbar

Blandflora

Blandflora

Blandflora

Blandflora

Blandflora

Kontrollrum

Utomhus

Tabell 7
Plats

9.5x103

3.5x104

7.1x103

Torkdel

< 9.5x103

2.5x104

8.2x103

Kondenseringsdel

Anställd 2
(Håkan)

1.0x104

1.5x105

Uppmätta halter luftburna bakterier och mögelsvamp samt identifierade
mikroorganismer vid anläggning A (2000-05-24)
Totalantal
Totalantal
Identifierade
Identifierade
mögelbakterier
mögelsvamp
bakterier/m3
svamp/m3

Utomhus

Plats

Tabell 5

Uppmätta halter luftburna bakterier och mögelsvamp samt identifierade mikroorganismer
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8.2 Mikroorganismer
Totalantalet bakterier och mögelsvampar samt identifierade mikroorganismer vid
respektive mätpunkt har sammanställts i tabell 5, 6 och 7

Mätresultaten visar följande:

" Totalantalet bakterier och mögelsvampar i lokalerna var låga. Halterna var
ungefär i samma storleksordning som utomhus eller en tiopotens högre.
Totalantalet bakterier varierade mellan 9.5 x 103- 1.5 x 105 bakterier/m3.
Totalantalet mögelsvampar varierade mellan 8.6 x 103 – 1.0 x 105
mögelsvampar /m3.

" Paecilomyces, Aspergillus fumigatus och Pseudomonas

som kan ge
respiratoriska problem fanns i luften i olika fabrikslokaler. De låga uppmätta
halterna av dessa mikroorganismer innebär dock att hälsorisken är liten.

" I kontrollrummen till samtliga fabriker uppmättes de lägsta bakterie- och
mögelhalterna. Dessa lokaler har separat ventilation.

8.3 Terpener
De uppmätta terpenhalterna vid respektive mätpunkt redovisas i tabell 8, 9, 10.

Mätresultaten visar följande:

# Halterna av terpener låg under nivågränsvärdet för terpener (150 mg/m3) vid
samtliga fabriker.

# Intill till bindemedelstank, som står högst upp i fabrik B, uppmättes ca 80%
av det hygieniska gränsvärdet för terpener. Man ser en tydlig ökning av
terpenhalten från fabrik B nedre plan (41 mg/m3) upp till översta plan där
bindemedelstanken står (119 mg/m3) se tabell 9.
Vid fabrik A och C var terpenhalten upp till 23 mg/m3 resp. 15 mg/m3.

# I kontrollrum i samtliga fabriker kunde inte terpener detekteras.

15

<2,6
<2,4
<2,1 (<2)*
<2,5
<2,5 (<2)*
<2,7

<2,5 (<2)*
<2,7

d-limonén
mg/m3

<2,6
<2,4
10,6 (20)*
<2,5

16

- (4)*
150 mg/m3

Summa
terpener, mg/m3
23,4 (22)*
2,5

Tabell 10 Uppmätta halter av terpener vid anläggning C
Plats
a-pinén
b-pinén
3-karén
mg/m3
mg/m3
mg/m3
Stationära mätningar
Kontrollrum
<3,7
<3,7
<3,7
Kylrum
<3,3
<3,3
<3,3
Pelletstillverkningslokal:
* mellan pressarna
<3,1
<3,1
<3,1
Kondensering:
* innanför draperier
3,1
3,1
<1,6
* utanför draperier
<1,6
<1,6
<1,6
Ronderingsarbete:
* anställd 1 (Tommy)
7,7
7,7
<3,8
Hygieniskt gränsvärde för terpener (NGV)1
6,2
15,4
150 mg/m3

<3,1
<1,6
<1,6
<3,8

Summa terpener, mg/m3

<3,7
<3,3

d-limonén
mg/m3

12
6,1

6,1.
<3

16
27
48
11
<2,6

2,3

23

<2,8

3-karén
mg/m3

4,4
7,4
<3,7
<2,6

<2,8

<2,8

* mellan pressarna
40
* Intill fickan till bindemedelstank
63
Spånlager
15
Pelletslager
<2,6
Personburna mätningar
Anställd 1(George
18
Anställd 2 (Klas)
9,1
Hygieniskt gränsvärde för terpener (NGV)1

Stationära mätningar
Kontrollrum
Pelletstillverkningslokal:
* botten plan

Tabell 9 Uppmätta halter av terpener vid anläggning B
Plats
a-pinén
b-pinén
mg/m3
mg/m3

(NGV)1 = Nivågränsvärde. Ett hygieniskt gränsvärde för exposition under 8 timmars arbete.

Förklaringar: ()*= mätningen utfördes en varm dag

Kontrollrum
<2,6
<2,6
Kondenseringsdel
<2,4
<2,4
Torkdel
12,8 (2)*
<2,1 (<2)*
Pelletstillverkningsl 2,5
<2,5
okal
Anställd 1(Anders)
<2,5 (4)*
<2,5 (<2)*
Anställd 2 (Håkan)
<2,7
<2,7
Hygieniska gränsvärde för terpener

Tabell 8 Uppmätta halter av terpener vid anläggning A
Plats
a-pinén
b-pinén
3-karén
mg/m3
mg/m3
mg/m3

Uppmätta halter av terpener vid samtliga undersökta anläggningar

<3
<3

<2,2
<3,7
<3,7
<2,6

<2,3

<2,8

d-limonén
mg/m3

36
15
150 mg/m3

71
119
26
-

41

-

Summa
terpener, mg/m3
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1)

o

50%

18 oC

Pelletslager
Förklaring: 1)=andra mätning

17
45%
49%
65%

17 C
o

15 C
o

Kylrum

Pelletstillverkningslokal

Lagring och säckning av pellets
* säckfyllningsrum

10 C

35%

o

84%

21 oC

6 C

Relativ luftfuktighet

Kontrollrum

o

Temperatur

Utomhus

Plats

Uppmätta temperaturer och relativa luftfuktigheter i olika lokaler vid anläggning C

55%

22 oC

Pelletstillverkningslokal
* mellan pressarna

Tabell 13

65%

o

19 C

76%

14 oC

Kondenseringsdel

50%

21 C

76% (48%)

1)

Relativ luftfuktighet

Torkdel

1)

Kontrollrum

o

12 C (23 C)

o

Temperatur

Uppmätta temperaturer och relativa luftfuktigheter i olika lokaler vid
anläggning A

Utomhus (regn), (sol)

Plats

Tabell 11

Kontrollrum

* intill fickan till
bindemedelstank

22 oC

37 oC

34 C

o

18 oC

18 C

o

17 C

o

Temperatur

47%

30%

34%

50%

55%

60%

Relativ luftfuktighet

Uppmätta temperaturer och relativa luftfuktigheter i olika
lokaler vid anläggning B

Pelletstillverkningslokal
* mellan pressarna

Pelletslager

Spånlager

Utomhus

Plats

Tabell 12

Uppmätta temperaturer och relativa luftfuktigheter i olika lokaler vid samtliga undersökta anläggningarna
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8.4 Klimatuppgifter
Den uppmätta temperaturen och relativa luftfuktigheten vid olika lokaler i de studerade
fabrikerna redovisas i tabell 11, 12 och 13.

Mätresultaten visar följande:

$

De högsta temperaturerna uppmättes i produktionslokalens övre våningar
till fabrik B. Mellan pressarna uppmättes 34 oC och intill bindemedelstanken
var det 37 oC.

$

Det var Endast 10 oC i säckfyllningsstationen till fabrik C. I denna lokal
arbetar två anställda med fyllning av träpellets i 25 kg säckar.

8.5 Om buller och vibrationer
Malning av råvarorna samt motorer till olika apparater bidrar till höga bullernivåer i
olika lokaler vid samtliga fabriker. Motorerna var inte inkapslade. Generellt saknades
ljudabsorbenter och avskärmningar i lokalerna.
Bullernivåerna i kvarnhusen och intill pressarna i fabrikerna överskrider heldagsvärdet
för buller (85 dB(A)). I dessa bullriga lokaler uppehåller sig personalen endast kortare
stunder. Vid reparationsarbeten stängs maskinerna av.
I lokalerna där pressarna till fabrik A och B står, skakar golvet på grund av vibrationer
som överförs från pressarna. Pressarna står endast på var sin tunna gummimatta. I fabrik
B överförs dessa obehagliga vibrationer vidare till hela byggnaden inklusive
kontrollrummet.

8.6 Brand- och explosionsrisker
Små bränder har inträffat vid fabrik A, där cyklonen och kvarnen har varit inblandade.
Numera är bränder sällsynta tack vare förbättrat brandskyddssystem i fabriken, som
bl.a. utformats efter erfarenheter från tidigare bränder.
Det har brunnit i fabrik B`s mottagningshall ett par gånger. Grannarna varnade
brandkåren när det brann en helg. Fabriken saknar både brand- och explosionsskydd
(inga sprinklar, inga gnist/glöddetektorer). En brandingenjör har anlitats för att utforma
ett lämpligt brand- och explosionsskydd.
I fabrik C inträffade för några år sedan en explosion i systemfläkten och de närmaste
kanalerna. Orsaken var troligen att oförbränd gasol kommit ut i systemet. Fläktrummet
fick stora skador och väggen mot trapphuset rasade p.g.a. tryckvågen. Efter olyckan
installerades ytterligare sprängluckor.
18
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Vid ett annat tillfälle blev det stopp i systemfläkten och det inträffade en CO-explosion
som berörde halva systemet från cyklon till skorstenen. Systemet kunde snabbt
återställas då tryckavlastningsluckorna fungerade väl.
I övrigt har det inträffat några glödbränder vid ett par tillfälle
Med åren har brandsäkerheten i fabrik C förbättrats. Idag är fabrik C brandskyddad med
ett automatiskt brandlarm med rökdetektorer. I tork- och pelletssystemet finns ett
vattensprinklersystem som styrs av gnist- och värmedetektorer. CO2- sprinkler finns vid
olika fabriksdelar. Hela torksystemet har explosionskyddats och en buffertsilo har
sprängavlastats.

8.7 Olycksfall och allvarliga tillbud
I fabrik A och C finns det goda och välfungerande rutiner för rapportering av olycksfall
och allvarliga tillbud. Följande olycksfall och allvarliga tillbud har inträffat under 1990talet:
Fabrik A

* en anställd har fått klämskador vid arbete på en cellmatare
* en anställd har ramlat från en arbetsramp

* en anställd har skadats sig då han klev på ett transportband och ramlade
ner
Fabrik C

* en anställd har fått skärskador då han halkat vid arbete med en skruv
transportör
* en anställd har snubblat vid säckhantering

* en anställd skadats då en pall med småsäckar välte.
* en anställd har anmält ögonbesvär.
I fabrik B saknas rutiner för rapportering av olycksfall och allvarliga tillbud.

9

Sammanfattande diskussion

Arbetsmiljön i träpelletsfabriker liknar den som finns i värmeverk som använder
träpellets, flis och andra biobränsle. Olika steg i träpelletstillverkningen kan ge
arbetsmiljöproblem som också är ganska vanliga i olika industrimiljöer. Till exempel
krossning/malning av råvara kan ge både hög ljudnivå och även obehagliga vibrationer.
Dammet och risk för tillväxt av mikroorganismer finns både vid träpellsttillverkningen
och i andra miljöer där träbränsle hanteras. I övrigt styrs produktionen vanligen från ett
kontrollrum och personalen vistas i fabriken under kortare tid.

Nedan sammanfattas några slutsatser och anges förslag på åtgärder.
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Arbete i råvaru- och träpelletslager och vid halvautomatiserade säckfyllningstationer
kan ge hög exponering för trädamm Dessa höga trädammshalter kan orsaka irritation i
andningsvägarna i form av torra slemhinnor, nästäppa, ögonirritation och ökat antal
förkylningar. Tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det hygieniska
gränsvärdet för trädamm [12].

% Några förslag till förebyggande åtgärder
& Man bör eftersträvas sluten och helt automatiserad säckfyllning. Vid behov
bör säckfyllningsanläggningen kompletteras med punktutsug.
I övrigt bör betonas att manuella lyft av säckar på pall bör undvikas.
Lyfthjälpmedel samt utrustning som underlättar arbete i rätt arbetshöjd bör
finnas på plats.

& Inget arbete bör tillåtas i pelletslagret under eller strax efter transport av
pellets med hjullastare eftersom det frigörs mycket fint damm. Dammet
svävar länge i luften eftersom pelletslagren i de undersökta fabrikerna
saknar ventilation.

& Vid allt arbete i lokaler som kan innebära exponering för damm,
mikroorganismer eller andra luftföroreningar bör personlig skyddsutrustning
användas tills man löst dammproblemet.
Generellt föreligger inte stora skillnader mellan halterna mikroorganismer vid varje
processdel för respektive fabrik. Oftast var halten av bakterier och mögelsvampar i
samma storleksordning. Den generella exponeringen för mikroorganismer vid
tillverkning av träpellets skiljer sig inte från de nivåer som tidigare uppmätts vid
värmeverk som använder träpellets. Mikroorganismer är ett större problem vid
hantering av träflis och torv än vid träpelletstillverkning. Råvarornas låga fukthalt och
lagringssättet kan förklara de låga mikroorganismhalterna. För närvarande finns inget
hygieniskt gränsvärde för mikroorganismer.
Halter av terpener i pelletstillverkningslokalen till fabriken som saknade torkning av
sågspån och kutterspån, var förhållandevis höga. Vi bedömer att pressning av icke
torkade spån, som sker med värmeutveckling (ca 100oC), leder till att terpener och
sannolikt även andra gasformiga föreningar avges till lokalen. Detta orsakar den starka
lukten i tillverkningslokalen i fabriken som saknade torkning. I övrigt var personalens
exponering för terpener låg. Detta beror förmodligen på att fabrikspersonal arbetade
mest i kontrollrum som var fritt från luftföroreningar.
I stort sett saknas studier av hälsoeffekter av damm och terpener och andra gasformiga
föreningar vid pelletstillverkning. Under hösten 2001 startar Yrkes- och
Miljömedicinska Kliniken i Örebro ett pilotprojekt för kartläggning av
exponeringsförhållande, lungfunktion och luftvägsbesvär vid tillverkning av träpellets.
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Bullernivåerna i kvarnhusen och intill pressarna i samtliga fabriker överskrider
heldagsvärdet för buller (85 dB(A)). I dessa bullriga lokaler uppehåller sig personalen
endast kortare stunder. Vid reparationsarbeten stängs maskinerna av. Tekniken för att
reducera ljudnivån är till stor del känd Det finns ett flertal undersökningar i fabriker
inom tillverkningsindustrin, med likartad bullersituation. I dessa studier ges oftast olika
förslag för att minska ljudnivån. Att bullerproblem trots allt förekommer i de undersökta
pelletsfabrikerna beror förmodligen på att problemet inte har beaktats tillräckligt vid
projektering av fabrikerna och vid drift.

% Några förslag till förebyggande åtgärder
$
$
$
$

Vid varje fabrik bör bullerkällorna inventeras.
Ett tidsplanerat bulleråtgärdsprogram bör tas fram.
Åtgärder kan göras direkt på maskin eller annan bullerkälla. Genom
inbyggnad av bullerkällan samt komplettering med ljudabsorbenter i
lokalerna kan personalens bullerexponering minskas.
Användning av hörselskydd i bullriga lokaler är av stor vikt tills man löst
bullerproblemet.

Bränder har inträffat i samtliga undersökta fabriker. Lämpligt brandskydd har eller
kommer att installeras i olika fabriksdelarna. De tekniska säkerhetsanordningarna har
justerats efter de erfarenheter som dragits från driften. I vissa fall kan fel i
processtyrning, felfunktioner i olika system samt ev extern påverkan leda till brand och
explosion. I bilaga 4 visas ett exempel på riskanalys där dessa faktorer och dess
konsekvens riskvärderats för fabrik C [6, 14].

% Några förslag till förebyggande åtgärder
$

En riskanalys av brand- explosionsrisker bör göra i befintliga fabriker och
vid nybyggnation.

$

Stabil processtyrning och säker elförsörjning bör skapas. Lämpligt
släcksystem och tryckavlastningsanordningar bör finnas i fabriken.

$

Fortlöpande utbildning och övning för driftpersonal i säkerhetsfrågor.
Varje träpelletsfabrik bör utarbeta säkerhetsföreskrifter.

$

Man ska sträva efter god städning av hela fabriken. Det är av stor vikt att
man arbetar efter fasta städrutiner. Städningen bör helst göra med
centralsug. Torrsopning bör inte förekomma. Personlig skyddsutrustning
ska användas vid städning om fabriken saknar dammsugare eller
centralsug. Lågtryckspolning av ytorna rekommenderas framför
högtryckspolning (risk för aerosoler).
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Provtagnings- och analysmetoder för damm, mikroorganismer och terpener
Mikroorganismer (bakterier och mögelsvamp)
Provtagning gjordes med Nucleporefilterkassett (25 mm polykarbonatfilter med en
porstorlek på 0,8 µm). Luft sögs genom filtren med hjälp av bärbara, batteridrivna SKC
pumpar med flödet inställt på cirka 2,0 l/min. Mikroorganismerna analyserades med
avseende på totalantal och antal levande organismer. De i proven dominerande levande
bakterier och mögelsvampar artbestämdes.
Provtagnings- och analysmetoden finns beskriven som CAMNEA-metoden [1].
CAMNEA-analysen är en kombination av fluorescensmikroskopi och odling, en
kombination av totalhaltbestämning och levandehaltbestämning. Det insamlade provet
tvättas av från filtret. En del av den uppsamlade suspensionen används för odling. En
annan del används för kvantifiering av totalantalet sporer och bakterier i luften.
Mikroorganismerna färgas med akridinorange och samlas upp på ett filter för
fluorescensmikroskopiering. De fixeras med formaldehyd. Behandlingen underlättar
räkningen eftersom de flesta mikroorganismerna färgas gula och blir lätta att skilja från
andra partiklar. Omräkningfaktor från mikroskop var 27,612.
Pegasus Lab AB i Uppsala analyserade samtliga prover.

Damm
Dammproverna provtogs på vägda cellulosaacetatfilter (Milliporefilter) med porstorlek
0,8 µm. Luft sögs genom filtren med hjälp av portabla SKC pumpar med ett flöde
inställt på cirka 2,0 l/min.
Dammanalyserna utfördes av SGAB Analytica AB i Täby.

Terpener

Terpenerna α-pinen, β-pinen, ∆3-caren och d-limonen provtogs med SKCpassivprovtagare.
Analys av terpener gjordes med gaskromatografi enligt NIOSH Metod 1551.
Desorptionsmedel var CS2. Detektionsgränsen är 0,01 mg/prov. Analysen utfördes av
Yrkes- och Miljömedicinska Kliniken i Örebro.

Referenser
[1]

Palmgren U m fl. Collection of airborne microorganisms on nucleopore filters,
estimation and analysis, CAMNEA method. Journal of Applied Bacteriology,
61:401-406 (1986).
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Kort sammanfattning av hälsorisker och egenskaper av
damm, mikroorganismer och terpener
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Om symptom/sjukdomar som kan orsakas vid exponering för
organiskt damm och mikroorganismer
Normalt orsakar mikroorganismer i vår omgivning inga problem. Halten mikroorganismer
utomhus varierar över året från 3x104 – 2x105 mikroorganismer/m3 luft.
Hälsoproblem kan uppkomma när människan exponeras för höga halter mikroorganismer.
Andra faktorer som avgör om mikroorganismer utgör en hälsofara är mikroorganismernas
egenskaper (som varierar beroende på art), exponeringsväg och mottagarens känslighet.
Följande sjukdomar/symptom kan orsakas vid inandning av mikroorganismer:
! Allergisk Alveolit. Allergisk alveolit (allergisk pneumonit) är en välkänd allvarlig
lungsjukdom som innebär att alveolerna blir inflammerade och att lungfunktionen gradvis
försämras. Symptomen är torrhosta, illamående, andfåddhet, trötthet, feber, och muskelvärk.
Sjukdomen kommer ibland smygande med rethosta och andfåddhet. Allergisk alveolit kan ge en
gradvis nedsättning av lungfunktionen och bestående lungskador. Fall av allergisk alveolit har
inträffat vid arbete inom lantbruk [1], i justerverk [2], samt vid hantering av mögelangripen
bränsleflis [3, 4].
! Akut Toxisk Alveolit eller Organic Dust Toxic Syndrome" (ODTS). Vid inandning av
damm med höga halter av svampsporer, bakterier eller endotoxiner har rapporterats en toxisk
reaktion med hög feber och frossa, muskel- och ledsmärtor samt allmänna influensaliknande
symptom. Feberreaktionen med symptom i luftvägarna startar 4 till 8 timmar efter
exponeringen. Symptomen är kortvariga och försvinner efter ca 1-3 dygn.
ODTS har rapporterats i miljöer med exponering för bomullsdamm, spannmålsdamm, damm i
lokaler med svin och höns, mögeldamm och dimma från luftbefuktare.
! Allergisk astma och rhinit
Allergisk astma kan orsakas av mögelsvampsporer som Alternaria och Cladosporium. Symptomen är väsande pipande andning, andnöd som uppstår i direkt anslutning till exponeringen.
Kronisk snuva (rhinit), inflammation i näsans slemhinna, är den vanligaste formen av allergi
mot mögelsvamp.
! "Mukös membran irritation"
Symptom som irritation i ögon (sveda, klådda och tårar) och besvär från de övre luftvägarna
(nysning, klådda och rinnande näsa) har rapporterats från många olika miljöer (t ex sågverk,
spannmålshiss). Det är inte helt klarlagt vilken betydelse mikroorganismer har vid uppkomst av
dessa symptom.
För närvarande finns inget hygieniskt gränsvärde för mikroorganismer. För trädamm har
Arbetarskyddsstyrelsen fastställt ett hygieniskt gränsvärdet på 2 mg/m3. Trädammgränsvärdet
används också för träpellets. Tillsynsmyndigheten överväger att så småningom ändra det
hygieniska gränsvärdet för trädamm.
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TERPENER
Terpener ingår i olika trädslag och består bl.a. av följande monoterpener:
α-pinén: CASnr: 80-56-8.
Lukttröskel: 0,016 mg/m3
β-pinén: CASnr: 127-91-3.
Lukttröskel: uppgift saknas
∆-karen: CASnr: 13466-78-9.
Lukttröskel: uppgift saknas
d-limonen: CASnr: 127-91-3.
Lukttröskel: 0,010 mg/m3
Hälsorisker: Yrkesmässig exponering för enskilda terpener är sällsynt. Irritation i
luftvägarna eller allergi är den kritiska effekten av terpenerna var för sig eller
tillsammans, vilket kan resultera i en försämrad lungfunktion. ∆-karen kan även ge
upphov till såväl allergisk som icke-allergisk kontaktdermatit.
Hygieniskt gränsvärde: NGV: 25 ppm (150 mg/m3)
KTV: 50 ppm (300 mg/m3)
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BILAGA 3

Momentana dammhalter uppmätta med PD-RAM vid
olika mätpunkter vid samtliga undersökta fabriker

28

Miljöanpassad energiproduktion och arbetsmiljö. Tillverkning av träpellets

IVL-rapport B1438

FABRIK A
Halt (mg/m3)

KUTTERSPÅNLAGER

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Klockslag

Datum: 2000-05-24

HJULLASTARE
Halt(mg/m3)
0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

Klockslag

Halt (mg/m3)

PELLETSTILLVERKNINGSLOKAL

0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0

Klockslag
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FABRIK A
Halt (mg/m3)

KONTROLLRUM

0,003

0,002

0,002

0,001

0,001

0,000

Klockslag

Halt (mg/m3)

TORKDELEN

0,18
0,16

0,14
0,12

0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0

Klockslag

Halt (mg/m3)

Datum: 2000-05-24

KONDENSDEL

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

0

Klockslag

30

Datum: 2000-0

11:31

31

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

11:31

Dammhalt (mg/m3)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Dammhalt (mg/m3)

11:36

11:36

Klockslag

11:46

11:51

11 :41

Klockslag

11:46

11:51

PELLETSTILLVERKNINGSLOKAL. Intill fickan till bindemedelstank

11:41

PELLETSTILLVERKNINGSLOKAL. Intill fickan till bindemedelstank

Datum: 2000-08-31

11:56

11:56
Datum: 2000-08-31
13:47

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

10:03

Dammhalt (mg/m3)

0

0,02

0,04

0,06

0,08

Dammhalt (mg/m3)

10:29

13:57
Klockslag

14:02

10:39

Ingen körning

klockslag

10:49

10:59

PELLETSLAGER. Pelletstransport med hjullastare

13:52

KONTROLLRUM

11:09

Datum: 2000-08-31

Datum: 2000-08-31
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FABRIK B

32

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

14:34

Dammhalt (mg/m3)

10:04

Dammhalt (mg/m3)

10:09

14:37

Klockslag

10:19

10:24

Klockslag

14:40

14:43

SÅGSPÅNSLAGER. Inne i lagret (ingen körning)

10:14

PELLETSLAGER. Förflyning av transportband

14:46
Datum: 2000-08-31

10:29Datum: 2000-08-31

0

0,1

0,2

0,3

14:09

Dammhalt (mg/m3)

14:14

14:19
Klockslag

14:24

SÅGSPÅNSLAGER. Inne i hjullastaren

14:29

Datum: 2000-08-31
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FABRIK B
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FABRIK C
KONTROLLRUM (BioNorr)

DAMMHALT (mg/m3)
0,0012

0,001

0,0008

0,0006

0,0004

0,0002

0
08:41

08:46

08:51

08:56

09:01

Datum: 2000-09-27

KLOCKSLAG

KYLRUM (BioNorr)
DAMMHALT (mg/m3)
0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0
10:42

10:47

10:52

10:57

11:02

Datum: 20000-09-27

KLOCKSLAG

MELLAN PRESSARNA (BioNorr)

DAMMHALT (mg/m3)
0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0
11:08

11:13

11:18

11:23

11:28

11:33

11:38

KLOCKSLAG

33

11:43

11:48

11:53

11:58

12:03
Datum: 2000-09-27
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FABRIK C

PELLETSLAGER (BioNorr)
DAMMHALT (mg/m3)
5

4

3

2

1

0
10:10

10:13

10:16

10:19

10:22

Datum: 2000-09-27

KLOCKSLAG

SÄCKFYLLNINGSRUM (BioNorr)
DAMMHALT (mg/m3)

1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
12:08

12:18

12:28

12:38

12:48

12:58

13:08

13:18

KLOCKSLAG

13:28
Datum: 2000-09-27

SÄCKFYLLNING, intill anställd 2 (BioNorr)

DAMMHALT (mg/m3)
6

5

4

3

2

1

0
09:19

09:24

09:29

09:34

09:39

09:44
KLOCKSLAG

34

09:49

09:54

09:59

10:04

Datum: 2000-09-27
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BILAGA 4

Riskanalys av brand- och explosionsrisker för en
träpelletsfabrik
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Riskvärdering
X-axel = konsekvens
Y-axel = Sannolikhet

(10 = dödade personer eller företagsnedläggelse)
(5 = återhämtning inom ett år)
(10= Flera händelser per år)

Följdhändelse, risk

Möjlig konsekvens

K x S ⇒ Risk

Strömavbrott

Processen stannar
okontrollerat

Brand eller explosion

2 x 6 ⇒ 12

Spänningsvariationer

Del av processen stannar
okontrollerat

Brand, kvalitetsstörningar

1x8⇒8

Fel på PC-styrning

Delar av systemet felfungerar

Brand eller explosion

2x2⇒4

Nödstopp

Processen stannar
okontrollerat

Brand eller explosion

2x2⇒4

För mycket
spånmatning

Kvarnen och brännaren
Brand
stannar, Torksystemet syresätts

1x5⇒5

För lite spånmatning

Hög systemtemperatur.
Brännaren stannar.
Torksystemet syresätts

Brand

1x8⇒8

Brännaren stannar

Torksystemet syresätts

Brand

1 x 10 ⇒ 10

Kvarnen stannar

Brännaren stannar.
Torksystemet syresätts

Brand

1x8⇒8

Systemfläkten stannar

Processen stannar
okontrollerat

Brand eller explosion

2x2⇒4

Händelse
Extern påverkan

Processtyrning
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Riskvärdering
X-axel = konsekvens
Y-axel= Sannolikhet

(10 = dödade personer eller företagsnedläggelse)
(5 = återhämtning inom ett år)
(10= Flera händelser per år)

Följdhändelse, risk

Möjlig konsekvens

K x S ⇒ Risk

Intern elkraftförsörjning

Processen stannar okontrollerat

Brand eller explosion

2x3⇒6

Brännaren felfungerar

Brännbara gaser i systemet

Brand eller explosion

2x1⇒2

Luftkylaren felfungerar

Heta pellets till lagret

Lagerbrand

5x1⇒5

Cyklonen pluggar

Produktionen stoppar

Driftavbrott

1x6⇒6

Värmeväxlaren pluggar

Reningen stoppar. Brännaren
stoppar. Torksystemet syresätts

Brand

1x2⇒2

Systemfläkten
felfungerar

Spånbeläggning

Driftavbrott

1x1⇒1

Kvalitetsstörning

1x1⇒1

Händelse
Felfunktioner i
delsystem

Kvarnen felfungerar

-

Haveri
Systemfläkten stannar

Processen stoppar okontrollerat

Brand eller explosion

2x1⇒2

Kvarnen stannarr

Brännaren stoppar.
Torksystemet syresätts

Brand

1x2⇒2
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