
Svetsrök – risker och lösningar
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Under svetsning bildas rök och farliga ämnen och 
partiklar frigörs. Detta gäller även för svetsrelaterade 
åtgärder som slipning, skärning och blästring. 
Ohälsosamma förhållanden i verkstaden leder till 
minskad produktivitet, avbrott och lägre lönsamhet. 
Kunskaperna om hälsa och miljöeffekter ökar – vi kräver 
att få arbeta på säkra och rena arbetsplatser. Företag 
som förser personalen med bra arbetsmiljö ökar sin 
konkurrensförmåga. 
Alla drar fördel av ökad livskvalitet. 
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MMA: manuell metallbågsvetsning eller 
SMAW: metallbågsvetsning med skyddsgas

Under SMAW-svetsning förångas fluxmedlet och bildar en 
gas som skyddar svetsfogen från atmosfären. Slaggen som 
bildas av fluxmedlet skyddar svetsmetallen från oxidering.

Manuell metallbågsvetsning (MMA), även 
kallat metallbågsvetsning med skyddsgas 
(SMAW) (eller informellt pinnsvetsning), 
är en manuell bågsvetsningsprocess som 
använder en elektrod täckt med fluxmedel för 
att lägga svetsfogen. Elektrisk ström används 
för att bilda en ljusbåge mellan elektroden 
och metallerna som ska sammanfogas.
När svetsfogen läggs smälter fluxmedlet på 
elektroden och avger ångor som fungerar som 
skyddsgas och bildar ett slagglager. Både 
gasen och slaggen skyddar svetsområdet 
från föroreningar. Metallbågsvetsning med 
skyddsgas är en av de mest populära svets-
metoderna i världen. Detta gäller framför allt 
inom underhålls- och reparationsbranschen, 
och även om bågsvetsning med rörtråd blir 

allt mer populärt används SMAW fortfarande 
i hög utsträckning vid byggande av stål-
strukturer och industriell tillverkning. Bland 
de material som ofta svetsas med SMAW-
metoden finns mjukt kolstål och rostfritt stål. 
Aluminium-, nickel- och kopparlegeringar går 
också att svetsa med den här metoden.

Elektrodtyper 
Fluxbelagda elektroder finns i många 
olika tråddiametrar och längder. Bland 
de tillgängliga materialtyperna finns 
aluminumbrons, brons, mjukt kolstål, nickel 
och rostfritt stål.

Svetstekniker
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Den fluxfyllda tråden matas automatiskt genom mitten av 
pistolen. Normalt sett används en skyddsgas som leds fram 
via pistolen för att skydda smältpoolen från oxidering.

Bågsvetsning med rörtråd (FCAW) är en 
vanlig metod. Svetsningen går snabbt och 
svetsaren behöver inte avbryta för att byta. 
En nackdel är den kraftiga rökutvecklingen. 
God ventilation och rökutsug är nödvändigt. 
FCAW-metoden påminner mycket om MIG- 
och MAG-svetsmetoderna (se nästa sida).

Vid FCAW (rörtrådssvetsning) används en 
ihålig tråd på rullar där kärnan är fylld med 
en blandning av fluxmedel, desoxiderande 
och denitrerande ämnen, legeringsmaterial 

samt beståndsdelar som ökar tåligheten och 
styrkan, förbättrar korrosionsbeständigheten 
och stabiliserar bågen. Typiska material i 
kärnan är aluminium, kalcium, kol, krom, 
järn, mangan samt andra beståndsdelar och 
material.

Extra skydd kan fås genom en extern gas eller 
gasblandning.  
Processen kallas gasskyddad (FCAW-GS) och 
används alltid vid svetsning av rostfritt stål.

FCAW: Bågsvetsning med rörtråd
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MIG-svetsning (Metal Inert Gas) och 
MAG-svetsning (Metal Active Gas) GMAW-
svetsprocessen kallas ofta MIG- eller MAG-
svetsning. MIG och MAG används vanligtvis 
inom bland annat bilindustrin, där mångsidig-
het och snabbhet är viktigt. MIG och MAG är 
lämpligt för plåt och liknande material.
MIG är en form av bågsvetsning där 
smältpoolen skyddas från oxidering med en 

skyddsgas (vanligtvis argon). Trådelektroden 
matas från en rulle i svetsbrännarens spets 
tillsammans med gasen. Gasen bildar en 
plasma som bevarar bågen och överför svets-
materialet från elektroden till smältpoolen.
Vid MAG-svetsning används CO2 som 
skyddsgas.

GMAW: Gasmetallbågsvetsning
MIG-svetsning (Metal Inert Gas) och 
MAG-svetsning (Metal Active Gas)

Trådelektrod
Skyddsgas

Smältpool

Svetsmaterial
Grundmaterial

Droppöverföring
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Precis som MIG-svetsning är TIG-svetsning 
(Tungsten Inert Gas) en form av bågsvets-
ning där smältpoolen skyddas från oxidering 
med en inert gas, till exempel argon. Till 
skillnad från MIG är elektroden tillverkad av 

en volframlegering och förbrukas inte under 
svetsningen. Om ytterligare material behövs 
i svetsfogen krävs en separat elektrodmetall, 
precis som vid gassvetsning.

TIG-svetsning

Med tillstånd av Castolin Eutectic
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Plasmasvetsning

Precis som vid TIG-svetsning uppstår bågen 
vid plasmasvetsning och skärning mellan 
en elektrod som inte förbrukas (vanligtvis 
av volfram) och arbetsstycket. Elektrodens 
spets sitter dock inuti brännarkroppen och en 
plasmagas (separat från skyddsgasen) pumpas 
runt spetsen genom ett smalt innermunstycke. 
Bågen begränsas av plasmaflödet och det går 
därför att uppnå stor energi med relativt låg 

strömstyrka. Den höga energikoncentrationen 
och det snabba plasmaflödet från munstycket 
gör det möjligt att skära genom metall med 
plasmabågen, smälta en liten yta och sedan 
blåsa bort den smälta metallen. Med lägre 
strömstryka och fyllningsmaterial kan tekni-
ken även användas för svetsning.
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Vid CMT-svetsning är arbetsstyckena som ska 
svetsas och svetszonerna mycket ”kallare” än 
vid vanlig gasmetallbågsvetsning. Processen 
bygger på kortslutning av överföringen 
som ger ett systematiskt brytande av 

bågen. Resultatet är en ”varm-kall-varm-
kall”-sekvens som i hög grad minskar 
bågens tryck. Varje gång en kortslutning 
inträffar avbryter en digital process 
strömtillförseln och styr indragningen av 
tråden. Fram- och bakåtrörelsen kan utföras 
upp till 70 gånger per sekund. När tråden 
dras tillbaka förhindras droppavsöndring 
under kortslutningen och den minimala 
strömöverföringen i metallen minskar i hög 
grad värmeutvecklingen under processen.

Den minskade värmen innebär mindre 
spalter och större precision, vilket ger 
svetsfogar av högre kvalitet, minskat sprut 
och möjlighet att svetsa tunna plåtar (ända 
ned till 0,3 mm tjocklek) eller sammanfoga 
stål med aluminium och galvaniserade 
plåtar. Processen är huvudsakligen utformad 
för automatisering och robotassisterade 
applikationer.

CMT: Svetsning med kall metallöverföring

Under bågsekvensen flyt-
tas elektrodmetallen mot 
svetspoolen.

När elektrodmetallen 
doppas i svetspoolen 
släcks bågen. Svets-
strömmen minskas.

Trådens bakåtrörelse 
underlättar frigöring 
av droppar under 
kortslutningen.  
Kortslutningsströmmen 
begränsas.

Trådens rörelse reverse-
ras och processen börjar 
om igen.
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Olika svetsmetoder ger upphov till olika 
stora mängder rök som innehåller olika 
koncentration av farliga ämnen. Bland 
de farliga ämnena finns sexvärt krom 
Cr(VI), mangan, nickel och bly.  
Partiklarna vid källan är ofta extremt 
små, 0,01-0,1 μm, vilket betyder att det 
är mycket lätt att andas in dem djupt ned 
i lungorna. 

Dessutom är det inte bara svetsare 
som utsätts för risker i farliga miljöer. 
Produktionsutrustning och slutprodukter 
påverkas negativt om det saknas till-
räckliga säkerhetsåtgärder. Automatisk 
svetsutrustning som robotar – och deras 
operatörer – kan utsättas för kvardröjan-
de rök och måste också skyddas.

Alstring av svetsrök

Luftburna partiklar från två veckors svetsning. En enda svetsare producerar 20-40 g 
rök i timmen, vilket motsvarar 35-70 kg per år
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Svetsare utsätts för farliga gaser 
och partikulära ämnen
Bildande/sammansättning 
Partikulär rök bildas främst vid förångning 
av metall och fluxmedel. När den svalnar 
kondenseras röken och reagerar med syret i 
luften så att små partiklar bildas.

Partiklarnas storlek (0,01-1µm) påverkar hur 
giftig röken är. Ju mindre partiklarna är, desto 
farligare blir de. 

Dessutom alstrar många processer olika gaser 
(vanligen koldioxid och ozon, men även 
andra) som kan vara farliga om ventilationen 
inte är tillräcklig. 

Rökens sammansättning beror 
på tillsatsmaterialet
Cirka 90 %av röken kommer från tillsats-
materialet, medan grundmetallen står för en 
mycket liten del.

Röken innehåller alla beståndsdelar som finns 
i tillsatsmaterialet, men proportionerna skiljer 
sig ofta. Flyktiga beståndsdelar har en högre 
koncentration i röken än i tillsatsmaterialet, 
medan motsatsen gäller för tillsatsmaterial 
med hög smältpunkt. 

Svetsmetoden påverkar rökens 
sammansättning
Hur mycket svetsrök som uppstår beror på 
de olika svetsmetoderna: Rök från manuell 
metallbågsvetsning (MMA) och bågsvetsning 
med rörtråd (FCAW) innehåller en hög andel 
beståndsdelar från elektrodbeläggningen 
eller fluxkärnan. En jämförelsevis liten andel 
kommer från elektrodmetallen. 

Rök från MIG-svetsning (Metal Inert Gas) 
och MAG-svetsning (Metal Active Gas) 
innehåller höga koncentrationer av de 
metaller som tillsätts.

Rökalstring under svetsning. 
Den intensiva hettan i ljusbågen förångar en fraktion av 
metallen i elektroden och smältpoolen. All metallånga som 
lämnar bågen kondenseras när den svalnar och oxideras 
till svetsrök. Ångan som bildas kondenseras när den 
svalnar och oxideras till svetsrök som innehåller en sam-
mansatt blandning av metalloxider.
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Diametern på partiklarna i svetsröken varierar 
från 0,01 till över 0,1 µm vid källan. När 
partiklarna når svetsarens andningszon har de 
klumpats ihop till rökpartiklar med en storlek 
på 1-2 µm. Partiklarnas storlek är viktig 
eftersom den avgör hur djupt partiklarna 

kan tränga in i andningssystemet. Partiklar 
större än 5 µm fastnar i de övre luftvägarna. 
Partiklar som är 0,1-5 µm, vilket omfattar 
svetsrök, tränger in i de inre delarna av 
lungorna (alveolerna) och fastnar där. 

Partikelstorlekar

Partiklarna i svetsröken klumpas ihop till partiklar med en storlek på upp till 2 µm
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Vårt andningssystem, partikelstorlekar

10-2 µm 
separeras 
i halsen

2-0,5 µm separeras 
i luftstrupen

< 0,5 µm når hela 
vägen till lungorna

Partiklar <5 µm är den 
”inandningsbara delen”, 
eftersom de kan hamna 

i lungorna
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Partiklarna i svetsröken är så små att de 
svävar kvar i luften under lång tid. De kan 
andas in och tränga allra längst in i lungorna. 
Efter en tid kan partiklarna till och med 
komma ut i blodomloppet. 
Rök från MMA- och FCAW-svetsning 
innehåller ofta betydande mängder sexvärt 
krom Cr(VI). Detta är viktigt att observera 
eftersom sexvärt krom Cr(VI) har ett mycket 
lågt gränsvärde. Risker uppstår också på 
grund av förekomsten av mangan, nickel och 
andra ämnen.

Krom VI – Cr(VI)
Rostfritt stål är en ferroreglering med minst 
10,5 % krominnehåll.
Kromet i stålet kombineras med syret i luften 
för att bilda ett tunt, osynligt laget av krom-
haltig oxid som ökar korrosionsmotståndet.
Sammansättningar med sexvärt krom eller 
Cr(VI) innehåller krom i oxideringsstadiet+6. 
Krom i grundmaterialet och svetselektroden 
(tillsats) är normalt sett inte sexvärdigt krom. 

Under svetsprocessen reagerar dock den 
alkaliskt baserade fluxföreningen med 
kromet så att CR(VI) bildas och utsöndras 
i svetsröken. Sexvärt krom är cancerogent 
och undersökningar har tydligt visat att 
exponering för Cr(VI) kan vara mycket 
skadligt för hälsan. 

Mangan
Mangan är viktigt vid järn- och ståltillverk-
ning tack vare ämnets svavelbindande, avoxi-
derande och legerande egenskaper. Mangan är 
också en viktig komponent vid billig tillverk-
ning av rostfritt stål. Långvarig eller kronisk 
exponering för manganångor eller damm i 
hög koncentration kan skada nervsystemet 
och andningsvägarna och ge andra skadliga 
effekter. Ett brett spektrum av neurologiska 
sjukdomar kan härledas till manganförgift-
ning. Bland dessa finns ett obotligt Parkinson-
liknande syndrom. Den nervsjukdom som 
uppstår av den här typen av manganförgift-
ning kallas Parkinsons manganism.

Hälsorisker med svetsrök

Konsekvenser av att  
utsättas för svetsrök
• Lungcancer
• Astma 
• Sårbildning i nässkiljeväggen 
• Sår på huden (kallas kromsår) 
• Allergier och kontaktexem
• Sideros (lungsjukdom)
• Problem med reproduktion och fruktsamhet
• Hjärtinfarkt
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* Occupational Safety and Health Administration

Gränsvärden 
Internationella hälsoorganisationer har insett 
betydelsen av att förebygga potentiella 
hälsorisker som hänger samman med rök och 
gaser som uppstår under svetsning. Lagar och 
regler blir allt strängare. 
De flesta länder har också specifika hälso- och 
säkerhetsbestämmelser för att minska och 
kontrollera exponeringen för svetsrök. Dessa 
begränsar mängden eller koncentrationen 
av ett ämne i luften, och anger under vilket 
gränsvärde hälsoriskerna från de aktuella 
ämnena är acceptabla. Gränsvärdena mäts 
i ppm, mg/m3 osv. och kan anges som ett 
medelvärde under en tidsperiod eller som en 

maximal koncentration. I USA anger OSHA* 
de tillåtna gränsvärdena (PEL), som bygger 
på en vägd genomsnittsexponering under en 
8-timmarsperiod (TWA).
2006 och 2007 infördes dramatiskt hårdare 
tillåtna gränsvärden för krom och mangan i 
USA och Sverige. De tillåtna gränsvärdena 
från OSHA visas nedan.

Standarder och bestämmelser

NÅGRA EXEMPEL PÅ GRÄNSVÄRDEN  
FÖR SVETSRÖK UNDER 8 TIMMAR (mg/m3):

USA Sverige Tyskland

Cr (VI) 0,005 0,02 0,05
Mangan 0,2 0,2 
Nickel 1,5 0,1 0,5
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All svetsning bör ske i väl ventilerade utrym-
men så att giftig rök och gaser ventileras ut. 
Centrala ventilationssystem eller utsugshuvar 
över arbetsytan är ofta helt otillräckliga: 
svetsaren eller operatören kan inte undvika 
att andas in röken eftersom den alltid sprids i 
det allmänna luftflödet. Dessa system är inte 
heller kostnadseffektiva: de förbrukar mycket 
energi eftersom de släpper ut enorma mäng-
der uppvärmd luft från lokalerna. 

Utsug vid källan är mest 
effektivt
När det är praktiskt möjligt har det visat sig 
att utsug vid källan är den mest effektiva 
metoden att fånga upp och avlägsna svetsrök 
och andra ångor. Med den här metoden 
minimeras risken för att svetsaren eller 
operatören utsätts för farliga ångor.

Punktutsug med en 
utsugsarm från Nederman

Svetsbrännare med 
integrerat punktutsug

Ventilations- och filtersystem

Rökutsugslösningar
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Punktutsug

Utsugshuven måste placeras nära ovanför 
bågen med ungefär 45° vinkel. För 
att undvika risken att andas in röken 
måste svetsarens huvud hållas utanför 
utsugszonen. Utsuget sker med lågvakuum. 
Rekommenderad luftvolym är 600-
1 900 m3/h) beroende på typ av utsugsarm.

Hastigheten av den utsugna luften är en kvadratisk 
funktion av avståndet. 

Om munstycket placeras på en yta ökas 
utsugseffektiviteten.

Förlängningsarmar från Nederman
(4,2 och 6 m) utökar utsugsarmarnas 
arbetsområden.

Lufthastighet
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Svetsbrännare med integrerat utsug (utsug på 
brännaren) är en form av utsug vid källan som 
gör att svetsaren kan arbeta både över stora 
områden och inomhus. Utsugseffektiviteten 
varierar mellan 70-98 % beroende på 
svetsmetod, typ av skyddsgas, material och 
svetsarens skicklighet. Utsug på brännaren är 
särskilt lämpligt vid robotsvetsning.

Utsug på brännaren innebär att mindre 
luftvolymer sugs ut från verkstaden, vilket 
är kostnadseffektivt eftersom det minskar 
mängden uppvärmd/konditionerad luft om 
sugs ut ur anläggningen.

Svetsbrännare med integrerat rökutsug har en 
integrerad vakuumslang. Slangens diameter är 
normalt sett cirka 25 mm. De flesta svetsare 
vänjer sig vid svetsbrännarens ökade diameter 
och storlek inom 1-2 veckor. Nackdelarna 
med den ökade diametern uppvägs dock 
genom att risken för att svetsaren utsätts 
för skadlig rök minimeras. Vid behov kan 
en motvikt användas så att svetsaren inte 
behöver bära hela svetsbrännarens vikt. 

Svetsbrännare med integrerat rökutsug 
(utsug på brännaren)

Integrerat utsug kräver 
högvakuum
Utsug på svetsbrännaren använder 
högvakuumteknik för att suga ut svetsröken, 
det vill säga utsug med hög hastighet och 
små luftvolymer. I vilken omfattning detta 
stör skyddsgasen beror på vilken typ av 
gas som används. Argon och Mison är lätta 
gaser som är känsligare för störning, medan 
CO2 är en tung gas som är mindre känslig. 
Genom att öka gastrycket kan effekterna av 
skyddsgasstörningarna elimineras.



19

Robotsvetsning
Svetsning med automatisk svetsutrustning 
kräver noggrann övervakning. Operatörer och 
servicepersonal som övervakar robotsvets-
utrustningen kan utsättas för kvardröjande 
rök och måste skyddas på samma sätt som 

manuella arbetare. Nedermans lösningar för 
robotsvetsning omfattar både utsug på brän-
naren och utsugssystem med huv.

Utsug på svetsbrännaren är särskilt lämpligt för 
robotsvetsning. Utsug på svetsbrännaren använder 
högvakuumteknik för att suga ut svetsröken, det vill 
säga utsug med hög hastighet och små luftvolymer. 

Nedermans lösningar för automatiska svetsprocesser omfattar både utsug 
på brännaren och utsugssystem med huv.

Utsugssystem med huv
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5

10

11
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11

1. Utsug vid källan med armar
En serie armar med olika konstruktion och armlängder, 
slangdiameter och liknande. Fullständigt rörliga i alla 
riktningar och enkla att rikta in.

2. Arm på skena 
När det krävs utsug från större arbetsområden.

3. Förlängningsarm  
När det behövs extra räckvidd. 

4. Mobila utsugs-/filterenheter
En serie lätt flyttbara mobila filterenheter uppfyller de 
flesta behoven när det gäller svetsrök och damm.

5. Utsug på svetsbrännaren 
Svetsbrännare med integrerat utsug gör att svetsaren kan 
arbeta både över stora områden och inomhus. 

6. Robotsvetsning
Nedermans lösningar för automatiska svetsprocesser 
omfattar både utsug på brännaren och utsugssystem 
med huv.

7. Utsug på verktyget 
Skärning, slipning och blästring är vanliga åtgärder i 
svetsverkstäder som ger upphov till farliga koncentrationer 
av damm och partiklar. Utsug på verktygen är det mest 
effektiva sättet att fånga in dessa. Nederman kan erbjuda 
ett stort utbud utsugssatser för mer än 600 verktyg.

8. Stationära vakuum-/filtersystem
Nedermans lösningar omfattar centrala vakuumsystem 
med fläktar, filter och rörsystem som kan suga ut svetsrök 
från ett antal arbetsstationer via utsugsarmar eller från 
svetsbrännare. Systemen används även för utsugning av 
partiklar vid slipning, blästring och liknande samt för 
rengöring av arbetsplatser, lokaler och maskiner.
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9. Mobila vakuumenheter 
För rengöring, insamling av trasor med mera.  
Luft- eller eldrivna. 

10. Kabel- och slangupprullare 
För behändig försörjning av gas, tryckluft, vatten och 
elström. Slangarna och kablarna hålls ur vägen när de 
inte används, vilket ökar säkerheten.

11. Energisparsystem
Med Nedermans fläktregulator, motorspjäll och 
frekvensstyrning av fläkt kan du uppnå stora besparingar 
inom energi- och driftskostnader.
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Vakuum-/filtersystem

Lågvakuum Högvakuum

Luftvolym, m3/h 600-1800 150-250

Avlägsningshastighet, m/s 0,5-5,0 15-18

Transporthastighet, m/s 6,0-14,0 18-25

Exponeringen för svetsrök kan normalt sett 
hållas under kontroll med hjälp av utsug och 
ventilation. Vilken teknik som väljs beror 
på omständigheterna. Målet är att fånga upp 
röken så nära källan som möjligt. Det skyddar 
både svetsaren och övriga arbetare.

Vakuumtekniken kan delas upp i två 
kategorier: hög- och lågvakuum.  
I de flesta system behövs båda teknikerna. 
Nederman bemästrar alla typer och kan 
därför erbjuda de mest praktiska och 
kostnadseffektiva lösningarna. 

Lågvakuum, dvs. utsug med låg hastighet, används för utsug av ångor, damm och 
andra luftburna partiklar. Utsugningen görs med utsugsarmar, utsugsmunstycken, 
avskärmningar och huvar över maskiner, robotar osv. 

Högvakuum används för centralsystem som täcker flera arbetsplatser via ett rörsystem. 
Vanliga högvakuumtillämpningar är utsug från svetsbrännare, utsug på slip- och 
blästringsverktyg samt rengöring av golv och maskiner.

I tabellen visas ungefärliga 
flödesdata per svetspunkt för låg- 
och högvakuumapplikationer.  

Lågvakuum Högvakuum
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Nedermans centrala vakuum-/filtersystem är 
en mångsidig och kostnadseffektiv lösning 
som ger förbättrade arbetsförhållanden och 
minskad belastning på miljön. Systemet ger 
övergripande högvakuumeffekt för bland 
annat uppsamling av rök från svetsbrännare, 
utsug av damm från slipning, blästring 
och skärning, insamling av rester från 
tillverkningsprocesser och allmän renhållning. 
Systemet placeras i ett separat rum och 

ger tyst drift vid arbetsplatserna. Eftersom 
systemet är igång dygnet runt och kräver 
minimalt underhåll blir driftstiden optimal 
under produktionen.

Nederman erbjuder kompletta, anpassade 
system inklusive vakuum- och filterenheter, 
behållare och en komplett uppsättning rör, 
fästen och inlopp.

Centrala vakuum-/filtersystem

Utsug och filtrering Utsug på svets-
brännaren

Skärning, slipning 
och blästring

Industriell 
rengöring
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Nederman modulfiltersystem – MFS
Kan användas för i stort sett alla kombinationer, 
från ett enda filterelement till stora system med 
flera filter för större luftvolymer som kombinerar 
partikeltfilter, HEPA*-filter och gasfilter.

FilterMax är ett modulfiltersystem 
som ger utsug för hela verkstaden. 
W3-godkänt**.

FilterMax hanterar både luftföroreningar från metall-
industrin och icke-explosivt damm från andra industrier. 
Det finns ett stort urval filterpatroner tillgängliga för 
olika användningsområden. W3-godkänt**.

*) Ett utsugssystem från Nederman försett med partikelfilter kan fånga upp till 99 % av nedsmutsningarna. 
Med ett HEPA-filter separeras till och med ultrafina partiklar med en filtereffektivitet på upp till 99,95 %.
**) FilterMax är certifierad för högsta möjliga svetsrökkategori (W3) i enlighet med den internationella 
standarden DIN EN ISO 15012-1 (2005) för hälsa och säkerhet vid svetsning och besläktade förfaranden. 
Svetsrökkategori W3 innebär att enheten pålitligt kan suga ut och rengöra låg-, mellan- och höglegerat stål, 
till exempel stål som innehåller minst 30 % nickel och krom med en separationseffektivitet på ≥ 99 %.

Verkstäder där rostfritt stål och andra metaller som innehåller cancerframkallande 
ämnen hanteras måste vara extra noga med de luftburna nedsmutsningar som passerar 
utsugssystemet. Utsläppen måste uppfylla nationella och lokala bestämmelser och 
företagets specifikationer. Bestämmelserna kring återcirkulation av filtrerad luft skiljer sig 
från land till land. 

Filter

FMC 200
FMC-serien med filterpatroner erbjuder många 
driftsfördelar tack vare sin kompakta utformning och 
det patenterade UniClean®-systemet. Den särskilda 
utformningen av UniClean®-patronerna garanterar 
konsekvent och effektiv rengöring. W3-godkänt**.
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L-PAK

Vakuum- och filterenheter

FlexPAK

E-PAK

VAC-enhet

Vakuumenheter

RBU

C-PAK
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Att låta ett utsugssystem stå på när det inte 
används är oekonomiskt. Om lokalerna 
är uppvärmda eller kylda slösas dessutom 
mycket energi genom det onödiga 
utsuget. Nederman kan erbjuda många 
lösningar som sparar energi och förbättrar 
arbetsförhållandena.

Nederman Fan Inverter 
Med en Fan Inverter från Nederman 
anpassas fläktdriften hela tiden till antalet 
utsugspunkter som används för att säkerställa 
ett tillräckligt luftflöde. Det oljud som annars 
kan uppstå i ett underbelastat system minskas. 
Den lättprogrammerade fläkttimern startar 
och stoppar fläkten med hänsyn till arbetstid, 
ledigheter och liknande.

Motorspjäll från Nederman
I kombination med motorspjäll från Neder-
man som öppnar och stänger anslutningarna 
till respektive utsugpunkt kan effektiviteten 
och driftskostnaderna förbättras ytterligare. 
Spjällen har en stängningsfördröjning på upp 
till 5 minuter för att garantera utsugning av 
kvarvarande damm och ångor.

Motorspjällen är seriekopplade och ett av 
dem är anslutet till en fläktkontaktor som star-
tar och stoppar centralfläkten. Du kan serie-
koppla så många motorspjäll som behövs.

Fläktregulator från Nederman 
Nedermans fläktregulator (som ofta används 
i mindre system) aktiverar centralfläkten så 
att den bara körs under svetsning. Fläkten 
aktiveras manuellt eller automatiskt vid 
svetsning.

Energisparande lösningar

Utsugsarmar i ett rörsystem med en centralfläkt. 
Sensortången känner av strömmen i svetsmaskinka-
beln och anger när fläkten ska startas/stoppas.

Motorspjäll

Motorspjäll Fan inverter

Styrbox

Fläktregulator

Kontaktor
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Standard Teleskopisk arm Original

NEX MD NEX HD

Utsugsarmar från Nederman

En utsugsarm för medeltunga till 
tunga applikationer. 

För arbetsmiljöer med mycket 
kraftig rök, ånga och icke-
explosivt damm. 

För svetsning, slipning och 
andra industriprocesser där en 
lättinriktad arm behövs. Armen 
är som standard utrustad med ett 
spjäll i huven.

För svetsning, slipning och 
andra industriapplikationer vid 
svetsskolor eller för tillverkning 
i små svetsbås. 

För svetsning, slipning och 
andra industriapplikationer vid 
svetsskolor och industrier med 
lätt tillverkning. 

Industriellt svets- och slipbord 
för utsug av rök, damm 
och partiklar vid svets- och 
sliparbeten. Om det jordas 
korrekt kan det användas i 
miljöer med explosionsrisk.

Svetsbord
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Punktutsug på skena när det krävs utsug från större 
arbetsområden.

Förlängningsarm, 4,2 m eller 6,0 m, utformad 
för att användas i kombination med en arm från 
Nederman när det behövs extra räckvidd. 
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Mobila utsugsenheter –  
ett mångsidigt komplement

Rökätare 840/841 
Lätt, bärbar utsugsenhet för svetsbrännare och 
utsugsmunstycken.

FilterCart
Mobil utsugs-/filterenhet för lätt svetsning och 
utsugsapplikationer. W3-godkänd.

FilterBox 
Ett modulärt utsugs-/filtersystem som kan kombineras till en mobil eller stationär enhet med utökningsbar 
kapacitet. Manuell, halvautomatisk eller helautomatisk filterrengöring (trycklufts rengöring) beroende på 
modell. W3-godkänd version tillgänglig.
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Rengöring
En av de viktigaste faktorerna för säkerhet i 
svetsverkstäder är att hålla golv, arbetsbänkar 
och ytor rena från svetsrester, skräp, fett 
och olja. Annars kan det uppstå allvarlig 
brandfara. I svetsverkstäder som arbetar 
med rostfritt stål måste särskild försiktighet 
användas för damm som är nedsmutsat 

med Cr(VI). (OSHA Cr(VI)-standarden för 
allmän industri innehåller särskilda krav på 
renhållningsåtgärder.) Nederman erbjuder 
en rad lösningar för effektiv renhållning, 
från mobila dammsugare till stadionära 
centraldammsugarsystem. Sortimentet 
innehåller även EX-godkänd utrustning.

”Ytor nedsmutsade med Cr(VI) måste rengöras genom dammsugning med 
HEPA-filter eller andra metoder som minimerar exponeringen för Cr(VI). 
Torra metoder: skyffling, torrsopning och borstning är inte tillåtna.”

”Rengöringsutrustningen måste handhas på så sätt att återinförandet av 
Cr(VI) till arbetsplatsen minimeras. Dammsugare med HEPA-filter måste 
rengöras och skötas ordentligt för att undvika onödig exponering för Cr(VI). 
Filter måste bytas vid behov och innehållet måste avfallshanteras korrekt för 
att undvika onödig exponering för Cr(VI)”

OSHA Cr(VI)-standarden för allmän industri innehåller 
särskilda krav på renhållningsåtgärder. 
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Anteckningar



www.nederman.com

Nederman har återförsäljare i: Australien, Belgien, Brasilien, Danmark, Frankrike, Indien, Indonesien, Irland, Kanada, Kina, Malaysia, Nederländerna, Norge, 
Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, USA, Vietnam och Österrike.
Nederman har distributörer i: Argentina, Bulgarien, Chile, Cypern, Egypten, Estland, Filippinerna, Finland, Förenade arabemiraten, Grekland, Hong Kong, Island, 
Iran, Israel, Italien, Japan, Korea, Kroatien, Lettland, Litauen, Malaysia, Mexiko, Nya Zeeland, Saudiarabien, Serbien, Singapore, Slovenien, Sydafrika, Schweiz, 
Taiwan.

Nedermankoncernen är en världsledande leverantör av produkter 
och system inom området miljöteknik. Fokus ligger på industriell 
luftfiltrering och återvinning. 

Nedermans produkter och lösningar bidrar till att minska 
miljöinverkan från industriproduktion, skapa en ren och säker 
arbetsmiljö samt öka produktionseffektiviteten. 

Koncernens utbud omfattar allt från projektering till installation, 
driftssättning och service.  
Nederman har dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer 
i över 30 länder. 

Nederman är certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Koncernen 
bedriver utveckling och produktion vid egna tillverknings- och 
sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien.

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. 


