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SAMMANFATTMNG 

Vid Träteks laboratorium i Jönköping har spånhuvar och utsugningsdon till tre olika typer 
av kapsågar förändrats eller nytillverkats. Syftet har varit att minska avgivningen av 
trädamm samt att om möjligt också minska bullret från maskinerna. 

Huvudprincipen har varit att hindra luftens tillträde till sågbladens centrum så att 
verktygen inte fungerade som okontrollerade fläktar och spred damm ut i lokalen. 
Samtidigt har det gällt att främja sådana luftflöden som kunnat transportera bort damm 
och spån från bearbetningsställct t i l l utsugningspunktema. 

Kapsågama var av följande typ och fabrikat: 
- Snabbkapsåg, Paul. 
- Parallellkapsåg, Bäuerle. 
- Radialsåg, De Walt. 

För alla sågmaskinema uppnåddes avsevärda minskningar av dammemissionen. 
Minskningen har verifierats dels genom indikerande, jämförande mätningar i Träteks 
laboratorium, dels genom normerade mätningar av de förändrade maskinerna. De 
normerade mätningarna utfördes i Tyskland enligt DIN 33 891. 

Målet var att nå sådana förbättringar att de tekniska hindren undamöjdes för en strängare 
tysk norm om en högsta tillåtna dammemission av 2 mg damm per m^ luft. Detta värde 
kunde tyvärr inte underskridas för radialsågen även om en avsevärd minskning kunde 
åstadkommas. Ytterligare åtgärder presenteras emellertid som gör att maskinen kan klara 
gränsvärdet. 

Projektet med de tre kapsågama var en del i ett större tysk-svenskt samarbete som 
omfattade flertalet av de maskintyper som används i små och medelstora träindustrier. Det 
experimentella arbetet delades mellan Trätek och Institut fiir Werkzeugs- und 
Fertigungstechnik i Braunschweig. 

Svensk finansiär i projektet var Arbetsmiljöfonden. Syftet med det svenska engagemanget 
i projektet är att få bättre importerade maskiner till Sverige, med högt ställda krav på liten 
dammemission. Eftersom vi importerar många maskiner från Tyskland är engagemanget 
ett sätt att successivt förbättra arbetsmiljön i de svenska industrierna. 
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BAKGRUND 

Trädamm - ett hälsoproblem 

Att minska mängden damm och buller från träbearbetande maskiner har länge varit en 
strävan inom svensk träindustri. Åtgärderna när det gäller buller har bestått i att bygga in 
maskinerna och att komplettera med personlig skyddsutrustning. Infångningen av damm har 
man försökt förbättra genom ökade lufthastigheter och -flöden samt genom att förstärka 
allmänventilationen. Av erfarenhet vet man emellertid att alla sådana åtgärder har sämre 
effekt och kostar mer än om buller- och dammemissionen minimeras vid själva konstruktio
nen. 

Det är dock svårt att ställa specifikt svenska krav på träbearbetningsmaskinema. Orsaken är 
att flertalet av maskinerna importeras och den svenska marknaden är för liten för att kraftfullt 
kunna ställa långtgående krav. En stor andel av maskinerna importerar vi från Tyskland och 
Italien. 

Trädammet kan vålla svåra hälsoproblem. Därför beslutades i Sverige 1981 om ett hygieniskt 
gränsvärde på 4 mg damm per m^ luft (AFS 1981:8). Trädamm gavs samtidigt beteckningen 
"K" - ämnet har cancerframkallande egenskaper! Sambandet mellan trädamm och en viss 
form av cancer i näsa och bihålor har varit starkast när det gällt yrkesmässig exponering för 
damm från vissa lövträslag, t ex ek och bok. Under projektarbetets gång, 1989, skärptes det 
svenska gränsvärdet t i l l 3 mg/m^ (AFS 1990:13), och en ytterligare skärpning till 2 mg/m^ 
har aviserats. 

På 1980-talet hade även problemet med trädamm och cancer på allvar uppmärksammats i 
Tyskland. Föreskrivande myndigheter införde gränsvärden liknande dem i Sverige, 6 mg/m^, 
och man beslöt att satsa kraftigt på att förbättra arbetsmiljön inom träindustrin. Man började 
ivrigt söka efter goda tekniska lösningar. 

Trätek i tyskt samarbete 

Träteks tidigare arbeten med att minska buller- och dammemissionen från träbearbetnings-
maskiner hade uppmärksammats i Tyskland. Kontakter togs från tysk sida med Träteks 
jönköpingsenhet och ett samarbete inleddes. Parter i Tyskland blev Berufsgenossenschaft-
liches Institut fiir Arbeitssicherheit (BIA) i Sankt Augustin, Fachausschuss Holz hos Berufs-
genossenschaft (Holz-BG) i Stuttgart och Institut fur Werkzeugs- und Fertigungstechnik 
(IWF) i Braunschweig. Tysk finansiär var arbetsmiljöprogrammet Humanisierung des 
Arbeitslebens (HDA) vid forskningsministeriet i Bonn. Tillskyndare och finansiär från svensk 
sida var Arbetsmiljöfonden. 

MÅL 

Strängare tysk norm möjliggjord genom ny teknik 

Syftet med samarbetet var att praktiskt visa vilka förbättringar som, tack vare ny teknik, 
kunde uppnås för de vanligaste typerna av bearbetningsmaskiner avsedda för små och 



medelstora träbearbetande industrier. Syftet var också att få tillgång till nya maskiner direkt 
från tillverkarna och att genomföra ett utvecklingsarbete tillsammans med dem. Detta för att 
få förståelse för problemen och för att kunna påverka kommande konstruktioner. 
Genom att visa att förbättringar var möjliga skulle också hindren undamöjas för en strängare 
tysk norm. Häri ligger motivet för Trätek och Arbetsmiljöfonden att engagera sig. Strängare 
tyska normer tvingar maskintillverkare att införa förbättringar vilket ger bättre importerade 
maskiner till Sverige! 

Mellan länderna gjordes en arbetsfördelning med hänsyn till kompetens och resurser. IWF 
i Braunschweig skulle åtgärda följande: 

- Bordfräsmaskiner, såväl fräsning mot anhåll som fräsning mot mallring. 
- Enkla fyrsideshyvelmaskiner med bullerkapsling. 
- Svarvar, såväl kopiersvarvar som supportsvarvar. 
- Bandsågar. 
- Bordbandslipmaskiner. 
- Kantslipmaskiner. 
- Parkettslipmaskiner. 
- Arbetsplatser för handslipning. 

Trätek i Jönköping skulle åtgärda följande: 

- Vertikala skivsågar. 
- Dubbeltappmaskiner. 
- Kapsågar; parallellkapsågar, radialsågar och snabbkapsågar. 

Mål med Träteks arbete på kapsågar 

Målet med Träteks insats var att utföra förändringar på vanligt förekommande typer av 
kapsågar så att dammemissionen minskade. Den eftersträvade minskningen skulle vara av en 
sådan omfattning att den strängare tyska normen, som tillåter maximalt 2 mg damm per m^ 
luft, skulle innehållas. Problemet med damm var viktigast, men möjligheterna att samtidigt 
minska bullernivån skulle beaktas. En bedömning skulle göras i vad mån de föreslagna 
förändringarna var möjliga att utföra på ett enkelt sätt på befintliga maskiner. Alltså ett medel 
för att direkt förbättra arbetsmiljön hos enskilda företag i träindustrin. 

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING O C H BESKRIVNING AV A R B E T E T 

Tre olika kapsågar modifierade 

I projektet har tre olika typer av kapsågar studerats och modifierats. En av maskinerna var 
en s k snabbkapsåg med sågbladet liggande under sågbordet. Vid kapning matades bladet 
först uppåt genom en öppning i sågbordet varefter kapningen avslutades med att bladet rörde 
sig i riktning mot anhållet. Denna kapsåg var av fabrikatet Paul, modell 15A0.1 Sverige säljs 
den av Bo E Sjöberg AB. 
Den andra maskintypen var en parallellkapsåg med sågenheten placerad "bakom" bordet och 



via ett länksystem fördes fram och åter över sågbordct vid kapningen. Parallellkapsågen var 
av fabrikatet Bäuerle, modell PKS. Sågen säljs av Carstens AB. 
Den tredje maskintypen var en radialsåg med sågenheten röriigt monterad på en bom, eller 
utliggare, över sågbordet. Radialsågen var av fabrikatet De Walt och säljs i Sverige hos 
Black & Decker. Sågtypen har en mycket mångsidig användning. Den kan användas som 
kapsåg och klyvsåg lika väl som för fräsoperationer. 

f l 

Figur 1. Snabbkapsåg av fabrikatet Paul, modell 15A0. 

Figur 2. Parallellkapsåg av fabrikatet Bäuerle, modell PKS. 



Figur 3. Radialsåg av fabrikatet De Walt. 

Originalhuvama ger bra skydd mot olycksfall men inte mot dammemission 

Ett gemensamt problem när det gäller kapsågar är att huvarna till maskinerna i första hand 
är utformade för att ge ett ingreppsskydd och därmed förhindra olycksfall. Huvarna är 
däremot sällan bra utformade för att förhindra avgivning av spån och damm till omgivningen. 
I många fall har fabrikanterna därför försett maskinerna med separata don för spån- och 
dammavsugning, placerade nära bcarbetningsstället men inte tillräckligt nära för att ge bra 
resultat. 

Vid sågningsoperationer med cirkelsågar används vanligen höga varvtal och därmed höga 
skärhastigheter. Ofta används dessutom skärdata som leder till att en onödigt stor andel fint 
damm uppstår. Fint damm bildas dessutom när tänderna en andra gång passerar över snittytan 
i ett s k bakskär. 

Ett avgörande skäl, för alla tre maskintyperna, till den kraftiga spridningen av spån och 
damm var att luften fick obegränsat tillträde till sågbladets centrum. Luften sögs därmed in 
vid centrum och blåstes radiellt ut vid bladets periferi. Sågbladet fungerade därmed som en 
primitiv fläkt som gav upphov till ett stort och okontrollerat luftflöde. Det gemensamma 
angreppssättet blev därför att på olika sätt strypa lufttillträdet till centrum och sedan 
styra det kvarvarande flödet av luft och spån, på ett strömningstekniskt riktigt sätt, mot 
utsugspunkten. För respektive maskintyp gjordes dessutom modifieringar av de separata 
utsugningsdonen och tillsatshuvar konstruerades eller förändrades. 
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Figur 4. Skissen visar principen för luftströmmarna kring ett roterande sågblad. Om luften 
får tillträde till verktygets centrum pressas den sedan ut mot bladets periferi och sprider spån 
och damm på ett okontrollerat sätt. 

Mätmetoder 

Ett antal olika mätmetoder användes vid förändringsarbetet. Dels användes metoder som var 
indikerande och enbart tjänade som jämförelser mellan olika vidtagna förändringssteg. Dels 
användes metoder som var registrerande med regelrätta mätvärden. Nedan följer en 
redovisning av metoderna. 

1. Okulära iakttagelser användes för att studera spån och damm som blåstes eller kastades 
ut och hamnade runt maskinen under kapningsoperationen. 

2. Jämförelser av provytor användes för att bedöma infångningsförmågan av främst grövre 
partiklar. I metoden väljs en provyta i den riktning damm och spån sprids. Mängden spån och 
damm på provytan bedöms. 

3. Termoancmometer användes för indikerande mätningar av lufthastigheten. 

4. Balansflödesmätning användes för att fastställa storleken på det luftflöde som behöver 
sugas ut ur en spånhuvs anslutningsstos för att balansera det luftflöde som verktyget alstrar 
i en oönskad riktning. Metoden går ut på att öka eller minska luftflödet till den nivå då 
någon påverkan inte längre sker på omgivningen utanför huven. Nivån kan fastställas genom 
att damm släpps förbi en öppning i en huv. Vid balans skall dammet inte påverkas när det 
faller förbi öppningen; varken sugas in i eller blåsas bort från öppningen. 

5. Pitotrör och U-rörsmanometer användes för bestämning av tryck, hastigheter och flöden 
hos luften. 



6. Dammätningama avsågs att utföras på två olika sätt i projektet. Dels enligt den tyska 
normerade mätmetoden (DIN 33 891), dels enligt en modifierad metod för jämförande 
mätningar i Träteks laboratorium. Den modifierade metoden för jämförande mätningar blev 
emellertid sparsamt använd. 

Den DIN-normerade metoden innebär att den maskin som skall utvärderas placeras i ett 
mätrum som i genomskärning har en yta av 6-7 m^. Från mätrummet evakueras luftflödet 
genom en kanal med en tvärsnittsarea som är 1/10 av mätrummets. Tilluften till mätrummet 
tas genom gavelväggen så att en jämn lufthastighet erhålls över hela rummets tvärsnitt. På 
en bestämd punkt i mätkanalen placeras en mätsond genom vilken ett luftflöde för mätning 
tas ut isokinetiskt (hastigheten och riktningen är lika i och utanför mätsonden) och dammet 
samlas upp på ett filter. Med kännedom om luftflödet kan man beräkna den mängd damm, 
i mg/s, som den provade maskinen avger till sin omgivning under provperioden. Den största 
partikelstorlek som fångas upp vid mätningen är 50|xm, vilket betraktas som övre gränsen för 
storleken på inhalerbart damm. Tillsammans med ett totalvärde på mängden damm utvärderas 
också ett värde för mängden fint, respirabelt damm, alltså sådant damm som är mindre än 
5 \xm. Mätningen tar en halv till en timma att utföra vilket innebär att stora mängder material 
måste bearbetas. Metoden är därför svår att utnyttja vid experimentellt arbete för att t ex 
fastställa förändringar efter olika förbättringssteg. 

M ä t i w i Danimalstringspunkt 

A . 
A . 
u 

V Mätpunkt A^ 

r 
Mätkanal 

-2m 

= Öppningens tvärsnittsarca 6-7 n r 
= Mätkanalcns tvärsnittsarca 0,10 x A j , kvadratisk eller rund 
= Medelhastighet i mätrummet 

Figur 5. Skissen visar mätkammare och mätkanal för mätning enligt DIN 33 891. 

Dammätningen enligt den DIN-normerade metoden gjordes vid Berufsgenossenschaftliches 
Institut fiir Arbeitssicherheit (BIA) i Sankt Augustin i Tyskland. Mätrummet har här bredden 
3 m, höjden 2,2 m och längden 6 m. Inloppstratten är 2 m lång, mätkanalen 0,8 x 0,8 m och 
har längden 6 m. Lufthastigheten genom rummet är 0,25 m/s ±10%. För dammätningen 
används utrustningen Gravicon VC 25 G. 

Förutom mätningen av dammkoncentrationen i frånluften fastställdes också värden på 
koncentrationen kring maskinen och i mätrummet med s k "worst-case-mätningar". 
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Mätningarna görs för att få fram värden som kan tänkas uppnås under verklig drift vid en 
operatörsplats. Vid dessa mätningar skärmas inloppet t i l l den stora mätkanalen av och hela 
mätrummet ventileras med en separat fläkt så att man åstadkommer 2,5 luftomsättningar per 
timme. 

Minst tre mätvärden registreras. Avviker något av värdena med mer än 30% från 
medelvärdet utökas mätserien med ytterligare två mätvärden. Slutresultatet anges som det 
aritmetiska medelvärdet av de gjorda mätningarna. 

Vid experimenten i Träteks laboratorium i Jönköping skulle relativa mätningar av 
dammängdema med hjälp av en fotometrisk metod (Mini-RAM) användas. Instrumentet 
fungerar så att en detektor registrerar ett ljusflöde och då luften förbi detektom blir mer eller 
mindre bemängd med damm påverkas ljusflödet. Detta registrerar detektom som är kopplad 
till en skrivare. Emellertid blev dammkoncentrationema så små och mätosäkerheten därmed 
för stor för att mätvärdena, annat än i undantagsfall, skulle kunna användas för resultatredo
visning. De gav dock en viss uppfattning om effekten av de vidtagna åtgärderna. 

REDOVISNING OCH DISKUSSION AV R E S U L T A T 

Snabbkapsåg - Paul, modell 15A0 

Vid sågning med snabbkapsågen alstrades spån och damm i "såghusets" övre del medan 
avsugningen var ansluten i den nedre delen av såghuset. Under sista fasen av kapningen 
skulle den tillhörande överhuven ta hand om spånströmmen. 

i l" 
/ 

"T-

Figur 6, De tre olika faserna vid kapning med snabbkapsågen visas i skissen. Till vänster 
ingreppsfasen, i mitten sågbladet i sitt högsta läge och till höger avslutningsfasen när bladet 
förts in mot anhåll och pelare. 

De ideala lösningarna för att minska luftflödet till sågbladets centrum hade inneburit dyrbara 
konstruktionsändringar. Enklare och billigare lösningar valdes istället, för att minska 
luftflödet till centrum av sågbladet och för att styra det önskade flödet av luft och spån till 



11 

utsugningspunkten. Därmed minskades också mängden spån och damm som tilläts följa med 
sågbladet runt och pressas upp genom öppningen i sågbordet. 

Förutom att ta hand om spånströmmen under den sista fasen av kapningen hade överhuven 
en viktig uppgift i att minska dammemissionen genom att suga bort damm från arbetsstyckets 
ovansida. Huven var rörligt fastad till pelaren. Här fanns ett antal stora spalter och 
luftinflöden på oönskade ställen som minskade huvens effektivitet. Det gällde att med 
tätningar och insatser i huv och pelare minska de oönskade flödena och härigenom alstra 
bättre avsugning och transport av spån och damm genom huven. 

Ytterligare ett problem uppdagades som minskade huvens effektivitet. Beroende på den sneda 
vänstra kanten på sågbordet, se figur 1, styrdes luftströmmen, och därmed spån och damm 
som kom upp genom slitsen i sågbordet, vid sidan av överhuven. Detta flöde behövde 
korrigeras för att i större utsträckning kunna tas om hand av överhuven. 
Påbyggnader och insatser ger rätt luftström i såghuset och effektivare sugförmåga hos 
överhuven. 
I figur 7 har de punkter på maskinen markerats från A ti l l G där förändringar gjorts. 

Figur 7. Skissen visar de punkter där åtgärder vidtagits på snabbkapsågen. 
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A. För att sågspindeln skulle kunna röra sig uppåt och mot anhållet undet kapningen fanns 
i originalutförandet ett stort urtag i såghusets inre vägg. Öppningen minskades ti l l ett 
minimum med ett inlägg av plast vilket innebar en reducering av öppningen med ca 50%. 
Härigenom minskade luftflödet till sågbladets centrum avsevärt. 

B. Vid båda sidorna om sågbladet monterades inlägg. Inläggen byggdes dels från den inre 
fasta väggen, dels från den vägg som utgjordes av den öppningsbara luckan i såghuset. 
Sågbladet kom på detta sätt att arbeta i en smal spalt där avstånden från bladyta till inlägg 
var 1-2 mm. Även denna åtgärd minskade lufttillträdet t i l l sågbladets centrum samtidigt som 
en viss bullerdämpning erhölls. Dessutom var inläggen utformade så att de styrde den 
spånförande luftströmmen bort från bearbetningsstället och avlänkade den från sågbladet, 
se figur 8. 

C. I såghusets nedre del monterades en styrning som dels vände luftströmmen och riktade 
den mot utsugspunkten, dels minskade mängden spån och damm som kunde föras med 
sågbladet mnt och upp genom slitsen i sågbordet, se figur 8. 

Figur 8. Bilden visar såghuset med den öppnade luckan. På luckans insida syns på
byggnaden och i såghusets botten en styrning. 

D. Uppe i kanten placerades en insats som ändrade riktningen på den av sågbladet alstrade 
luftströmmen och som kompenserade för den sneda bordskanten, se figurerna 1 och 9. 

E . En aluminimumplåt med ett smalt spår för sågbladet skiljde utrymmet inuti pelaren från 
såghuset. Spåret i plåten vidgades till 20 mm samtidigt som det spånmottagande utrymmet 
inuti pelaren förändrades med hjälp av plåtinsatser, se figur 10 och j f r med figur 1. Insatserna 
var formade dels så att spån- och damminfångningen främjades, dels så att sugförmågan 
genom huven förstärktes. 
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Figur 9. 7 skissen illustreras luftflödet upp genom slitsen i sågbordet, före respektive efter 
monteringen av styrklack. 

Figur 10. I bilden syns de insatser som placerats i det läge där spånströmmen går in i 
pelaren. Jämför med figur 1 där insatserna inte monterats i pelaren. 
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F. En anslutningsdel placerades mellan pelaren och överhuven. Anslutningsdelen tätade med 
gummilister mot innerytorna av pelarväggama och med plastklotsar mellan överhuvens 
pendelarmar. Huvens placering visas i figur 11. Med anslutningsdelens hjälp förhindrades ett 
stort ogynnsamt luftflöde in i pelaren. 

Figur 11. Bilden visar anslutningsdelens utseende och placering. 

Figur 12. Pilarna visar på de insatser i överhuven som minskar luftinflödet närmast anhållet 
och ökar det i den del av huven som är närmast operatören. Se punkt G, nästa sida. 
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G. För att ytterligare höja den dammavsugande förmågan hos överhuven försågs denna med 
insatser som minskade spalten i huven för sågbladet. Reduktionen gjordes närmast pelaren 
och anhållet, varigenom flödet till större delen tvingades in genom den del av huven som var 
närmast operatörsplatsen (se figur 12). 

Klara förbättringar uppmätta 

Med hjälp av paraffinoljerök kunde de förbättrande effekterna av de stegvis vidtagna 
förändringama konstateras. Dock var de iakttagna rökrörelsema svåra att dokumentera med 
fotografering. 

Mätning av det statiska undertrycket visade på klara förbättringar av sugförmåga i såghus och 
överhuv. Det statiska undertrycket ändrades från ca 40 Pa till ca 100 Pa i såghuset efter de 
vidtagna förändringama. Mätningarna gjordes vid en lufthastighet från utsugningsfläkten av 
16-18 m/sek. Fläkten var då kopplad till utsugningsstosen med diametern 120 mm. I 
överhuven innebar de vidtagna förändringama att det statiska trycket ändrades med ca 70% 
i förhållande t i l l originalutförandet. 

De avslutande DIN-normerade mätningarna av dammemissionen hos BIA i Sankt Augustin 
visade på klara förbättringar. Mätdata från operatörsplatsen vid maskinen visade en 
förbättring från 0,15 mg/m^ för originalutförandet till 0,08 mg/m^ för den modifierade 
maskinen. Mätdata från kabinen i övrigt, att jämföra med en arbetslokal i vilken maskinen 
arbetar, visade en förbättring från 0,10 mg/m^ ned till 0,06 mg damm per m^ luft. 

Snabbkapsågar kan förändras, när det behövs 

De här genomförda förändringama är relativt enkla att utföra och inte särskilt kostsamma, 
vilket gör att de är möjliga att utföra på befintliga snabbkapsågar. Emellertid bör det strykas 
under att den här modifierade maskinen redan i sitt originalutförande hade god förmåga att 
hindra avgivning av damm till omgivningen, mycket tack vare den befintliga överhuven och 
de stora luftflöden som används. 

Flera av förbättringsförslagen kan användas vid produktmodifiering hos tillverkaren. Frånsett 
de kostnader som alltid är förknippade med ändringar bör vissa av förslagen inte leda till 
speciellt dyrbara tillsatser eller utföranden. 

Parallellkapsåg - Bäuerle, modell PKS 

I maskinens originalutförande fanns inget utsug anslutet till huven över sågbladet. Spån- och 
dammavsugningen var helt och hållet tänkt att ske med ett fast utsug som var monterat på 
sågbordet. Det fasta utsuget, bordshuven, hade sin öppning i ungefär samma läge som 
anhållet. Bordshuven var slitsad vilket medgav att sågbladet gick "in i " bordshuven när snittet 
avslutades. 



16 

utsug 

Figur 13. Principskissen visar parallellkapsågen i sitt originalutförande. 

Bordshuven förmådde inte att suga tillräckligt effektivt med normalt tillgängliga och 
realistiska luftflöden. De viktigaste orsakerna till detta var för det första att öppningen runt 
arbetsstycket var för stor. För det andra att spån och damm följde med sågbladet upp i huven 
och runt ett varv, varefter det kastades ut långt bort från bordshuvens sugöppning. För det 
tredje berodde den otillräckliga utsugningen på den tidigare beskrivna, okontrollerade 
fläktverkan hos sågbladet. 

Arbetet inriktades på att konstruera en delbar såghuv kring sågbladet med en anslutning för 
utsugning. Såghuvens innanmäte skulle utformas strömningstekniskt korrekt. För att begränsa 
den stora öppningen runt arbetsstycket krävdes någon form av skyddshuv. Denna behövde 
vara h ö j - och sänkbar för att kunna justeras efter arbetsstyckets höjd. En rätt utformad 
skyddshuv borde dessutom kunna ge ett förbättrat ingreppsskydd och därmed minska risken 
för olyckor. 

Den befintliga bordshuven fick som en följd av den nya huven kring verktyget modifieras 
för att kunna ta hand om den ökade spånströmmen som nu koncentrerades till bordshuven. 

Utsug och bullcrdämpning i ny huv 

De olika konstruktionsdetaljerna i den nya huven kring sågbladet är markerade från A till G 
i figur 14. 

A. Huvens insidor täcktes med distansmaterial i polyeten. Materialet formades så att det 
anslöt till sågblad och spännflänsar men lämnade en spalt på 1,5 mm. Härigenom 
begränsades luftens tillträde till sågbladets centrum samtidigt som en viss bullerdämpning 
erhölls. 
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Figur 14. Skiss av den nya huven till parallellkapsågen med viktiga konstruktionsdetaljer 
markerade. 

B. Distansmaterialct formades så att cn luftkanal bildades, vilket gav ett gynnsamt luftflöde 
och en medejektering av spån och damm. 

C. Delar som böjde av flödet mot utsugningspunkten sattes in. 

D. Huven försågs med en stos med diametern 60 mm för anslutning av en utsugning. 

E. Utformningen av distansmaterialet och huven gjordes så att en sekundärkanal bildades för 
intag av luft. Kanalens förträngningar resulterade i en dysfunktion som delvis förhindrade att 
damm och spån följde med sågbladet varvet runt. 

Täckande och ställbar skyddshuv minskar även risken för olycksfall 

Skydds huven utformades som ett tråg med cn slits i botten för passage av sågbladet. 
Skyddshuven försågs med en öppning för luftintag. Vid öppningen placerades en utskjutande 
plåt för att få effektivare intag av luft på det rätta stället i huven. I figur 15 visas 
skyddshuven monterad tillsammans med den nya såghuven. 

Skyddshuven gjordes manuellt h ö j - och sänkbar på gejdrar. För att underlätta inställningen 
hängdes huven upp i spiralfjädrar. En utveckling av idén, som emellertid inte testades, är att 
montera skyddshuven på gaskolvar och förse konstruktionen med en måttskala för 
noggrannare inställning. 
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Figur 15. I figuren visas skyddshuven monterad tillsammans med såghuven i två utföranden. 
Till vänster den variant som utfördes och till höger den ideala utformningen, som tyvärr inte 
kunde genomföras på just denna maskin. 

Bordshuvens kapacitet blir tillräcklig efter komplettering med klaff 

När maskinen försetts med de nya såg- och skyddshuvama visade det sig att bordshuven inte 
lyckades ta hand om spån och damm. Spånsprutet passerade delvis förbi bordshuven 
när utsugningsluftens hastighet var så låg som 16 m/s (den hastighet som är föreskriven 
enligt DIN-normen). Vid lufthastigheten 20 m/s klarade bordshuven av att ta hand om 
spånsprutet. 

Egentligen hade här krävts en annan dimensionering och formgivning av bordshuven. Dock 
medgav inte tid och pengar inom projektet detta. Istället försågs bordshuven med en rörlig 
klaff, vilken var monterad i den bakre kanten på bordshuven och som manövrerades av 
sågens matningsrörelse. Klaffen minskade den öppning i bordshuven som frilades under 
sågningsoperationen och utgjorde samtidigt en mekanisk spånfångare. 

Kk*ri 11, I I Al f 

Figur 16. Principskiss av klaffen som var monterad i den bakre kanten på bordshuven. 
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Tnget synligt spån och damm från maskinen efter förändringarna 

Prov med rök visade att de luftströmmar som eftersträvades verkligen hade erhållits. 
Inget spånsprut till omgivningen eller ut på sågbordet kunde iakttas från maskinen när den 
försetts med de nya huvarna. Kanaldiametrama ti l l bordshuven och till såghuven var 100 
respektive 60 mm. 

Då bordshuven försetts med den rörliga klaffen kunde inte längre något spån iakttas ut till 
omgivningen eller ut på sågbordet. 

Beroende på transporttekniska problem har ännu inte den modifierade parallellkapsågen 
provats i mätkammaren hos BIA i Sankt Augustin. Sådana kompletterande provningar 
planeras emellertid. 

Radialsåg - De Walt 

Radialsågen är svårbemästrad när det gäller att minska dammemission och buller. Orsaken 
är sågtypens varierade användning. Den är avsedd både för kapning och klyvning och är 
därför försedd med två ställbara klyvknivar, se figur 17. Maskinen kan dessutom användas 
för vissa fräsningsoperationer. En enda konstruktionslösning för såghuv eller utsugningsdon 
är därför sällan tillräcklig för maskinens olika användningar. Vid kapning arbetar sågen i 
medmatning och vid klyvning i motmatning. 

65>65" 

Figur 17. Illustration från katalogblad (Black & Decker) där de två klyvknivarna, Cj och C2, 
visas. 

Såghuv och skydd i originalutförandet kunde omöjligt bidra till att förhindra spridning av 
damm och spån. Konstruktionen var för öppen för detta och gav fritt tillträde för luft till 
sågbladets centrum. Inte ens med stort luftflöde i den befintliga utsugningsstosen i såghuven 
var det möjligt att få någon god sugeffekt. Spånsprutet var vid kapning inte riktat uppåt i 
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såghuven utan parallellt med sågbordet, alltså i 90° vinkel mot sugriktningen. Även som 
hinder mot ingrepp och olycksfall var såghuv och skyddsanordning i vekaste laget. 

Det gällde att konstruera en stabilare och täckande såghuv så att utsugningsluftflödet kunde 
verka vid bearbctningsstället. Såghuven behövde en rörlig del för att ge god omslutning av 
bearbetningsstället oavsett tjockleken hos det bearbetade materialet. Konstruktionen skulle 
också ge bullerdämpning och säkerhet mot ingrepp. 

Ett svårt problem att bemästra var existensen av två klyvknivar. Den ena klyvkniven, som 
var avsedd att användas vid kapning, utgjorde med sin hållare ett stort hinder för 
utsugningsluften. 

Det stod klart att det också skulle krävas ett separat utsug, fixerat vid bordet, för att till fullo 
ta hand om spånsprut längs bordet. 

Ny såghuv avpassad både för kapning och klyvning 

I figur 18 visas den modifierade såghuvens fasta och rörliga del samt den kompletterande 
bordshuven. Viktiga detaljer har i figuren markerats från A till F. 

Figur 18. Skiss av huvkonstruktionen vid radialsågen. I skissen är viktiga punkter för 
funktionen markerade. 
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A . Utsugningsstosen placerades i rätt läge och i rätt riktning i förhållande t i l l den önskade 
flödesriktningen. Anslutningen till utsugningssystemet skedde med hjälp av en flexibel slang, 
se figur 19. Stosen gavs en diameter av 60 mm. 

B. Bullerdämpande skivor sattes in så att bladet fick arbeta i en smal spalt. Härigenom 
hindrades luftflöde till verktygets centrum samtidigt som utsugningsluften hindrades att ta sig 
fram via icke önskade vägar. Därmed ökade nyttan av det tillgängliga luftflödet. Dessa skivor 
bildar även en luftkanal tillsammans med den rörliga delen, se punkt D. 

C. Såghuven försågs med en rörlig teleskoperande nederdel som kunde dras upp respektive 
sänkas ned beroende på sågsätt och arbetsstyckets dimension. 

D. I den rörliga delen monterades dämpskivor som dels hindrade utblås, dels bildade en kanal 
för bästa lu f t - och spånflöde. 

E. Vid öppningen för intaget av luft i den rörliga huvdelen monterades en konisk, 
flödesförbättrande insats. 

F. En bordshuv tillverkades som komplement. Under försöken i laboratoriet var den inte fast 
monterad. Emellertid är det möjligt att fixera bordshuven vid pelaren, på det sätt som visas 
i figur 19a-g. 

F R O N T V Y S I D O V Y 

[ = r > MEDMATNING 

AlJHALL lARBr .TSSTYCKr : TILLSATSKAi^A 

T O P P V Y 

5 

A N H A L L i A R B E T S S T Y C K E 

Figur 19. Översiktlig illustration av huvarrangemanget till radialsågen. 19a-c visar huven 
vid kapning 90^", framifrån , från sidan och uppifrån. 
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S I D O V Y 

T U N T 
A R B E T S S T Y C K E U N D E R K A P A 

V E R T I K A L T 

R Ö R L I G 

T Ä C K E R H E L T 

S Å G B L A D 

c^o I MEDMATNING] 

S P A N S P R U T 
I S A G S P A R ARBETSSTYCKE 

19d. Kapning 90°. Sidovy vid bearbetning av tunt arbetsstycke. 

T O P P V Y 

19e. Kapning 45°. Toppvy. 

T O P P V Y 

|ARBE~SSTYCKE! 

I9f. Klyvning. Toppvy. 
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F R O N T V Y 

A R B E T S S T Y C K E 

SPANSPRUT 
UPP I KÅPAN 

19g. Klyvning. Frontvy. 

Avsevärda förbättringar uppnådda, dock ej tillräckliga 

Mätning av det statiska trycket, vid utsugningsstosen i såghuven kring sågbladet, visade på 
bättre sugförmåga för den nya huven i jämförelse med originalhuven. Iakttagelser och 
mätningar av spån- och dammängder på provytor i den huvudsakliga spridningsriktningen 
visade på avsevärda förbättringar med den nya såghuven. 
Den separata bordshuven var dock nödvändig för att komma ned ti l l området för godtagbara 
emissionstal. 

Radialsågen uppvisade så markanta skillnader i damm- och spånspridning, i originalutfö
randet jämfört med det modifierade utförandet, att förändringarna gick att registrera via 
mätningar med Mini -RAM. En markant förändring uppstod också i spridningsbilden för 
dammet. Efter förändringen var spridningen riktad bort från operatören, vilket illustreras i 
figur 20a och b. 

SIDOVY 

ORIGINAL 

UTVECKLAD 

20a. Dammspridningen sedd från sidan i det modifierade utförandet. 
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TOPPVY 

Figur 20b. Dammspridningen sedd uppifrån i det modifierade utförandet. 

Även mätningar av dammemissionen från maskinen i mätkammaren hos BIA i Sankt 
Augustin verifierade de stora förbättringarna. Emissionen vid operatörsplatsen minskade från 
425,0 mg/m^ för originalutförandet ned till 7,0 mg/m^ för den modifierade maskinen. 
Mätningarna från det omgivande rummet gav resultaten 62,0 respektive 3,3 mg/m^. 

Mätresultaten påverkades av två förhållanden. För det första tilläts inte den separata 
bordshuven vid mätningen eftersom DIN-normen föreskriver att endast fast utrustning får 
ingå och påverka mätresultatet. Med bordshuven fixerad vid pelaren hade den emellertid fått 
delta i mätningen. För det andra utfördes mätningarna vid klyvsågning och inte vid 
kapsågning, vilket försvårar möjligheterna till kategoriska uttalanden om mätresultatet i 
förhållande t i l l det uppställda målet. 

En rimlig slutsats blir att trots de stora förbättringarna med huven över sågbladet är chansen 
liten att nå ned till den eftersträvade nivån 2 mg/m^ utan att tillgripa det separata sugdonet. 

Målet 2 mg/m^ är inom räckhåll 

Den ytterligare förbättringspotential som finns rör klyvkniven. Krav på klyvkniv för 
kapoperationer förekommer i vissa länders säkerhetsbestämmelser. KJyvknivens positiva 
effekt vid kapning är tveksam och därför omdiskuterad. Risken för olycksfall är stor när 
kniven måste passera genom snittet då sågen går tillbaka till utgångsläget. Missar klyvkniven 
kan den tvingas in i bladet med gnistbildning och risk för haveri som följd. Med anledning 
av detta projekt har frågan om behovet av denna klyvkniv omprövats i de berörda länderna 
och man har därefter beslutat att slopa detta krav. Om klyvkniven med fästanording kan 
elimineras försvinner också hindret för ett gynnsamt luf t - och spånflöde upp genom 
såghuven mot utsugspunkten, vilket syns tydligt i figur 18. 

Såväl lösningen med den omslutande såghuven kring sågbladet som lösningen med den 
separata bordshuven är möjliga att använda på befintliga maskiner. I försöken uppnåddes 
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klart intressanta förbättringar både vad gällde minskad dammemission, reducerad risk för 
olycksfall och lägre buller. Med den nya huven sjönk bullernivån vid operatörsplatsen från 
89 t i l l 84 dB(A) vid sågning, respektive fi-ån 86 till 81 dB(A) vid tomgång. 

SLUTSATSER O C H REKOMMENDATIONER 

Inte ända fram 

Det övergripande målet har nåtts, nämligen att medverka ti l l en strängare tysk norm när det 
gäller dammemission. Normen antogs under projektarbetets gång, 1989, och idag är den 
högsta tillåtna avgivningen av damm från träbearbetningsmaskiner till omgivningen 2 mg per 
m^ luft. Följden av detta blir att de maskiner som i framtiden tillverkas i Tyskland och som 
vi importerar till Sverige uppfyller högre ställda krav på god arbetsmiljö. 

Eftersom Tyskland är en viktig marknad även för andra länders tillverkare får den nya 
normen positiva återverkningar på det totala utbudet av träbearbetningsmaskiner. 

De separata delmålen har inte i alla avseenden uppfyllts eller kunnat verifieras. Samtliga 
modifierade kapsågar har emellertid blivit avsevärt förbättrade både vad gäller avgivning av 
damm och av buller. De modifierade maskinerna har återsänts till maskinfabrikanterna och 
de utarbetade principlösningarna förväntas i tillämpliga fall komma att användas på nya 
modeller. 

Förbättring möjlig av äldre maskiner 

Resultaten visar att det går att minska dammemissionen från äldre kapsågar som idag finns 
i industrin. De föreslagna spånhuvama och utsugningsdonen är tekniskt inte speciellt 
komplicerade att tillverka. Oftast kan företagens egen personal klara av både konstruktion 
och tillverkning. Idéerna har också provats på ett antal kapsågar i industrin med bra resultat. 
Här finns med andra ord goda förutsättningar för praktisk tillämpning. 

Samarbete med mersmak 

I projektarbetet har ytterligare ett indirekt mål uppnåtts, nämligen att visa på fördelama i 
samarbete mellan myndigheter i olika länder och mellan maskintillverkare och 
FoU-organisationer. Trots skillnader i synsätt, arbetsformer, språk m m har ett gemensamt 
konkret mål nåtts. Erfarenhet finns givetvis tidigare från samarbete mellan forskande enheter 
i olika länder, men här har målet varit både normförändring och industriell tillämpning. 
Projektet i stort kan därför vara ett exempel på lämpligt agerande i likartade situationer. 
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