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Hvordan skal emissioner 
fra coldbox kerner 
bedømmes?
Af Dr. Alexander Schrey – Foseco Europe

Indledning.
Coldboxmetoden er fortsat den 
mest anvendte kernefremstil-
lingsmetode. Coldboxkerner er 
kendetegnet ved høj fremstil-
lingshastighed og stor umiddelbar 
styrke. Imidlertid giver produktio-
nen anledning til  ikke-optimale 
arbejdsmiljømæssige forhold, og 
især emission under støbning og 
emission fra isocyanater under 
håndtering  kræver omfattende 
forholdsregler. 

I mange år har de fleste cold-
box producenter arbejdet med at 
forbedre deres coldbox bindemid-
ler (det vil sige del  1 og del 2, 
hhv. binder- og hærderdel), og de 
nyeste typer kræver mindre til-
sætning af binder, hærder og ka-
talysator (amin), og de tekniske 
egenskaber forbliver trods dette 
de samme eller endda forbedret. 
En 25% lavere tilsætning er ikke 
usædvanlig, og det reducerer selv-
følgelig også mængden af genere-
rede gasser betydeligt.

Nogle coldbox typer kaldes 
endda miljøvenlige af deres produ-
center, og selv om man næppe bør 
kalde de nuværende typer for mil-
jøvenlige, er de blevet forbedret 
med hensyn til uønskede påvirk-
ninger af miljø og arbejdsmiljø. 
Det skyldes blandt andet at ind-
holdet af aromatiske opløsnings-
midler og fri fenol er blevet redu-
ceret betydeligt. Men hvor venlige 
er dagens coldboxbindemidler i 
virkeligheden?

Miljøvenlige coldbox-
bindemidler.
Når det tales om miljøvenlige 
bindemidler menes generelt bin-

demidler, der er mindre miljøska-
delige end dem, vi er vant til at 
bruge.

I støberiet er man selvfølgelig 
klar over, hvilke sundhedsmæs-
sige forholdsregler arbejdet med 
coldbox indebærer. Sikker hånd-
tering og anvendelse ifølge sik-
kerhedsdatablade er derfor en 
selvfølge.  Men i realiteten ved 
støberifagmanden mere om betyd-
ningen af bænktid, straksstyrke, 
begasningstid, skudtryk, udluft-
ning etc. end, hvordan man skal 
forstå og håndtere begreber som 
aromatiske komponenter, VOC, 
BTX, alifatiske opløsningsmidler, 
eluere, fri fenol osv.

Hvad støberierne skal vide, er 
det faktum, at selvom et kemisk 
stof ikke er nævnt på produktets 
etiket, er det ikke altid ensbety-
dende med, at det ikke findes i 
produktet, men kun at det fore-
kommer i en koncentration, der 
er mindre end grænsen for oplys-
ningspligten. At et produkt har en 
reduceret mængde af et bestemt 
indholdsstof betyder ikke nødven-
digvis, at det er så meget reduce-

ret, at selve produktet ikke læn-
gere er farligt.

Derfor kan udtrykket miljøven-
ligt give et forkert signal til støbe-
rierne.

Hvad bliver man i 
praksis udsat for.
Som vist i fig. 1 kan man under 
anvendelse af de forskellige cold-
box processer bliveudsat for for-
skellige stoffer.

Under selve kernefremstillings-
processen er det primært emis-
sioner fra opløsningsmidler, fenol, 
formaldehyd og amin, som man 
bliver udsat for. 

Coldboxens binder- og hærder-
del bruges i  væskeform og giver 
en fugtig sandblanding, der ved 
stuetemperatur næppe udvikler 
giftige dampe, som overskrider 
de gældende grænseværdier. Ved 
overbegasning kan der dog opstå 
for store koncentrationer amin i 
kernemageriet, og overbegasning 
skal derfor altid undgås, ikke 
alene fra et sundhedsmæssigt 

Fig. 1: Emission fra coldbox-bindemidler
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synspunkt, men også fra et økono-
misk og støberiteknisk synspunkt.

I praksis bliver operatøren sjæl-
dent direkte udsat for dampe un-
der blandingsprocessen, idet mix-
eren normalt er indkapslet (fig. 2) 
og ofte finder selve blandingspro-
cessen sted et stykke væk fra ker-
neskyderen og dermed operatøren 
(fig. 3).

Af sikkerhedshensyn er mo-
derne kerneskydere også indkaps-
let (fig. 4), og med en afsugning 
i bunden af kabinen reduceres 

aminudslippet til arbejdspladsen 
betragteligt.

Nyfremstillede kerner kan un-
der lagring (fig. 5) afgive kulbrin-
ter og amin. Derfor anbefales til-
strækkelig afsugning og/eller ven-
tilation i lokaler til lagring.

Generelt har de danske støbe-
rier styr på de arbejdsmiljømæs-
sige forhold under fremstilling og 
lagring af coldbox kerner, og de 
arbejdsrelaterede påvirkninger 
burde derfor ikke overskride de 
lovmæssige grænseværdier.

Pyrolyse produkter. 
Når det kommer til spørgsmålet 
”hvor meget emission fra coldbox 
kerner kan vi forvente?” er svaret 
ret vanskeligt at give. Emission 
er ikke kun et spørgsmål om den 
kemiske sammensætning af cold-
box bindemidlet, men også  ikke 
mindst af, hvordan coldboxtekno-
logien anvendes.

Kerner, der kræver stor styrke, 
har naturligvis brug for relativt 
mere bindertilsætning. Termisk 
stress forårsaget af støbetid og 
støbetemperatur kan forøge emis-
sionen. Hvorvidt formhulrummet 
har en reducerende eller oxide-
rende atmosfære, kan totalt æn-
dre den type emission, der udvik-
les  under støbning.

Derfor kan analyse af pyrolyse-
gasser give forskellige resultater, 
afhængig af, under hvilke betin-
gelser  målingen er udført.

Et eksempel på de kemiske for-
bindelser, som kan dannes ved 
ufuldstændig forbrænding af en 
coldboxkerne, er vist i fig. 6. Disse 
værdier er baseret på en velunder-
bygget analyse af pyrolyseproduk-
terne (af McKinley 1999, måling 
udført med særlig fokus på ben-
zen) ved 900 ° C efter 20 sekunder 
forløb. 

Af disse kemiske forbindelser 
har der været et stærkt fokus på 

Fig. 3: Mixning placeret fjernt fra kerneskyderFig. 2: Indkapslet mixer.

Fig. 4: Indkapslet kerneskyder
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benzens sundhedsfarlige egenska-
ber. Imidlertid er benzenandelen 
(fig. 7) ekstremt lille. 

Vær opmærksom på, at andre 
stoffer, f.eks. CO, også kan være 
klassificeret og bør tages med i be-
tragtning. 

Miljø og sikkerhed handler der-
for ikke kun om et par enkelte 
stoffer som for eksempel benzen 
og fenol.

Nye coldbox 
bindemidler.
Selvfølgeligt har der siden 1999 
fundet en produktudvikling sted. 
I dag findes coldbox bindemidler, 
hvor de aromatiske opløsnings-
midler er blevet erstattet af ali-
fatiske kulbrinter. Dette tiltag 
reducerer mængden af benzen, 
men husk på, at disse produkter 
fortsat indeholder MDI, som ifølge 
databladene er klassificeret som 
giftig.

Med hensyn til fenol er del 1 

stadig et fenolbaseret produkt. 
Det faktum, at fri fenol kommer 
under 1 % betyder simpelthen, at 
produktet ikke skal mærkes, men 
det indeholder stadig fenol, som 
kan udvikle forskellige skadelige 
gasser som BTX og andre flygtige 
stoffer under støbning.

Støberierne skal derfor huske 
på, at produktets mærkning ikke 
betyder, at produktet kan bruges 
uden omtanke og herved give an-

ledning til miljø- og helbredsmæs-
sige problemer.

Hvis vi kaster et blik på fig. 8 
kunne vi stille spørgsmålet: ”Er 
en beholder med 1100 kg binde-
middel, der indeholder 12 kg fri 
fenol farlig, mens en container, 
der indeholder 10 kg fri fenol er 
uskadelig? ”Svaret er indlysende.

Selvom coldbox bindemidler er 
blevet væsentligt forbedrede i lø-
bet af de sidste to årtier, skal stø-

Fig. 5: Nyfremstillede kerner på lager Fig. 6: Pyrolysanalyse af en coldbox kerne

Fig. 7: Andelen 
af benzen i en 
pyrolyseanalyse 
af encoldbox 
kerne
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berierne acceptere det faktum, at 
coldboxteknologien stadig, under 
støbeprocessen, giver anledning til 
dannelse af gasser og dampe, der 
ikke er mindre farlige og ikke op-
træder i væsentlig mindre mæng-
der end for 20 år siden. Dette fak-
tum kan være svært at acceptere 
eller tro på, men et simpelt kig på 
et sikkerhedsdatablad (fig. 9 og 
10) vil kunne bekræfte pålidelig-
heden af denne kendsgerning.

Arbejdet med coldbox kræver 
derfor fortsat omhu og opmærk-
somhed.

Sammenfatning.
Alle coldboxbindere afgiver gasser 
og dampe under de forskelige pro-
duktionstrin

De gasarter, der dannes under 
støbning af alle typer coldbox ker-
ner, har været kendte i mange år 
og er ikke meget forskellige fra le-
verandør til leverandør.

De forskellige coldbox typer 
påvirker kun lidt forekomsten og 
mængden af de dannede gasser. 
Afgørende faktorer er binderkva-
litet, termisk stress, formhulrum-
mets atmosfære etc.

En effektiv afsugning under alle 
procestrin kan altid forbedre ar-
bejdsmiljøet for de ansatte

Faresymboler på beholdere er 
på ingen måde relateret til den 
emission som først indtræffer un-
der støbning.

De miljømæssige farer og de 
nødvendige forholdsregler er de 
samme for alle coldboxbindemid-
ler fra alle leverandører.

Alle ansatte, der arbejder med 
støberibindemidler skal modtage 
de nødvendige arbejdsinstruktio-
ner og anvende det påkrævede be-
skyttelsesudstyr.

Artiklen er baseret på et foredrag 
givet af Dr. Alexander Schrey ved 
DSF's årsmødet 2017 i Gatten. 
Bearbejdet for STØBERIET af re-
daktionen.

Fig. 10: Uddrag fra et sikkerhedsdatablad for en coldbox binder: Ekspo-
neringskontrol

Fig. 8: Fenolindholdet i en IBC 

Fig. 9: Uddrag fra et sikkerhedsdatablad for en coldbox binder: 
Faresætninger.


