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Forord

r høvlerier hvor det anvendes båndkIøyver som ikke er bygget
inn i st.øykabin, er det vanlig at ktøyvene er dominerende
støykiIder. støy fra båndktØyver utgjør vanligvis melrom 94
og l-00 dB(A) i nærheten av maskinen når kløyving pågår. ved
kløyvene oppstår det også fint sagstøv som kan væresjenerende for operatørene.
r sarnarbeid med Teroteknisk service og Hedarm Trerast
har Norsk Treteknisk rnstitutt søkt å komme frem tir en
enkel Iøsling for å bedre avsuget og dempe stØy ved en
Stenner båndkløyve uten at rnasÈinen ble Ëygget- inn.
r mai 1988 utgav Träteknikcentrum i sverige rapportene
rrBuller och damm vid bandsågningrr og rrBandsågar- i sågverk.
A,tgarder mot damm och bullert forfattet av Gunnar Erikson.
r^rapportene beskrives metoder for denping av støv rundt
båndsager ved å forandre avsug og tuftätrømmer ved maskinene. videre vises resultater av forsøk med skjerming mot støy
fra forskjellige deler av båndsag. ved NTr b1e en lnteressert i å bruke de metoder son brã beskrevet i en praktisk
Iøsning på et høvleri.
Høsten l-990 bre det fra arbeidstilsynets distrikt 3 på Hamar
fremsatt ønske om at NTr så på muligheten av å støydärnpe
blåndkløyvgr på en enkel måte. støyñessig g)ør uånårrøyvene
seg også gjeldende ved operatørplaåser sõn-itre er tilÊnyttet kIøyvingen. Det ble hevdet at hvis en kunne dempe stãyen
fra kløyvene ville det ved mange høvlerier være rnulig å fõnrne
ned på et. rimelig støynivå.
sommeren t99L bre det inngått en samarbeidsavtare mellom
Hedalm Trelast, avdering Romedal, Teroteknisk servíce og NTr
om demping av støv og støy ved båndkløyve i høvleriet på
trelastbruket. Avtalen gikk ut på gjenñornføring av et,
prosjekt hvor trelastbruket skulre-ãxatfe nødvéndige materialer, Teroteknisk service skulre utføre nye løsnínger og
NTr skulle være ansvarr-ig for fremdri-ft og áokumentaãion áv
prosj ektet.
Gjennomføringen av prosjektet har foregått trinnvis og en
har prøvet seg frem med forskjellige løsninger. Det
praktiske arbeidet ved rnaskinãn begynte med forandring av
avsuget under drivhjulet på maskinen. senere er tiltak
gjennomført rundt maskinen for å få styrt luftstrømmen mot
avsuget og skjermet mot stØy.

Deltagere ved gjennomføríng av prosjektet har vært:
Martin Furulund, Hedalm Trelast
Leif ola Vo1ungholen, Teroteknisk Service
Andreas Garnæs, Norsk Treteknisk Institutt
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2Beskrivelse av maskin og arbeidsplass.
Maskinen er en Stenner båndkIøyve, VQL levert til trelastbruket i første halvdel av 1-970-årene. Manøverpult for
maskinen er plassert foran og ti1 venstre for maskinen i en
avstand av ca. 80 cm. Trelasten kommer på tverrtransportør
og faller på transportbånd som sørger for innmating i maskinen. Arbeidsområde for operatøren er nær ved maskinen det
meste av tiden.

Maskin og operatØr
fnnmatingen kan skje automatisk, men en del av trelasten må
vendes av operatøren for å få margen på samme side. Ved
utmating fra maskinen går trerasten over på båndtransportør
for videre transport til sortering og høv1ing. Det meste av
trelasten btir krøyvet på tytctcersen, men en del brir splittet
på bredden. Største trelastdinensjon ved kIøyvíng og

splitting

er (1-00x300)mrn.
trtålinger av støv i luften rundt maskinen ble foretatt før
tiltak bre iverksatt ved maskinen. størrmålingene bre utført
med Dupont bærbare luftpumper og støvfiltre. Operatøren
bar pumpen på seg hele dagen.
En del av støvet som operatøren blir utsatt for kommer fra
trelasten når froene faller fra vippe tir tverrtransportør
og en del kornmer fra selve båndkIøyven. Uålinger over
7 arbeidsdager viste en gjennomsnittlig støvkonsentrasjon i
luften på 0,6 mg/rn3. Dette er ikke speåielt høyt. Tillatte
grense er satt til 2 mg/m3. Mye av støvet ved tørrktøyving
består imidlertid av små partikler som vi tror tetterã kañ
trenge inn i luftveiene enn tilfe1le er med sagstøv fra
råskur. Rundt maskinen la det seg mye sagstøv åom kunne
virvles opp ved rengjøring. Det fine tørre støvet kunne også
bidra til- å Øke brannfaren.
Måling av stØy som bIe foretatt under kIøyving ved båndsagen
før tiltak ble iverksatt viste et støynivå ved manøverpult
for maskinen på 97 dB(A).

3Tiltak for bedring av avsug og fjerning av støv.
Forandring av avsug:
Avsuget fra båndsagen er i stupet under maskinen. Under og
på sidene av drivhjulet er det en kasse av st,åIp1at,er. Avsugsåpningen var tidligere plassert i forkant av drivhjulet
til høyre for sentrum i dette. Ved forandring av stålkasse
og flytting av avsugsrør er avsugsåpningen flyttet nærmere
drivhjulet og over på venstre side av sent,rum i hjulet.
stålkassen er mindre dyp enn tidligere. Avsugsrørãt er
derfor hevet. Skissen i fiqur nr. 1 viser drivhjul, stup og
avsugsåpning sett fra innmãtingsiden på rnaskineñ.
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På skissen har vi stiplet tidligere utforming av stup
plassering av avsugsrør, mens heltrukne streker visei
1øsning.
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ny

sagbradet går mot urviseren sett fra innmatingsiden. Mye av
sagflisen som fø1ger sagbl-adet fortsetter mot bunnen av
stupet. ved å ftytte avsuget til venstre for drivhjuret vi1
dette bli prassert nærmere spruten av sagflis mot bunnen av
ståIkassen. ved å få åpningen nærrnere drivhjulet håper en
også å få større effekt av avsuget stik at rnindre airder av
frisen førger sagbladet rundt nedre del av drivhjuret. Figur
nr. 2 viser tidligere og ny utforrning av ståIkasse og
plassering av avsug sett ovenfra.
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Figur nr. 2.
SeIv om avsuget kommer nærmere drivhjulet regner en med at
en del flis vil følge sagblad og luftstrøm rundt nedre de1
av drivhjulet. For å bryte luftstrømmen som føIger sagbladet
og redusere mengden av flis sorn blir med rundt hjulet er det
satt opp en plate i bunnen av ståIkassen, sê figur nr. 3.
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Figur nr. 3.
P1aten er plassert slik at den fremste delen er under
sentrum av drivhjulet mens bakerste del er et stykke til
høyre for sentrum. Praten er satt på skrå for at sagfris som
legger seg på høyre siden av denne skal g1i fremovei og
fa1le mot avsuget i kassen. på toppen av platen er festet en
gurnmiplate for å unngå skader på sagbradeL ved bladskift.
Avstanden me1lom drivhjul og toppen av platen er ca. 5-6 cm.
Det er av hensyn til skifting av sagblad at en har valgt å
ha så stor åpning.
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Foran maskinen er det en lem i gulvet son fjernes ved
bladskift. Under lemmen er det festet to gumrniplater
vinkelrett på hverandre. Platene går ca. 40 cm ned i kassen.
Hensikten med disse er at de skal bidra til å styre
luftstrømmen mot drivhjul og avsugsåpning. Figur nr. 4 viser
plassering av platen i bunnen av stålkasse og gummiplater
under lem sett ovenfra.
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Figur 5 viser gummiplaten under lem sett forfra.
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For å konsentrere ruftstrømmen srik at mest mulig flis brir
redet mot avsuget har en også tettet det meste av åpnínger i
sagstativet over gulvet. I forbindelse med dette har en
brukt røkampurler for å førge ruftstrømmen rundt maskinen.

6

Under saging blir en del flis liggende på bordpl-aten i
maskinen rundt sagbladet. Fl"isen blir skjøvet fremover og
falt tidligere ned på gulvet hvor den ble sopt ned i en luke
i gulvet. oet san1eL seg vanligvis mye støv på gulvet og
oppover på Uaksiden av maskinen. Det bIe derfor laget en
tiáft for å lede flisen ned mot åpning i gulvet, sê bilde.

Innkledning av øvre de1 av maskinen.
For å få bedre effekt av avsuget under maskinen kan det være
en fordel å få styrt luftstrømmen rundt maskinen på en hensiktsmessig måte. SeIv om det meste av støyen under kløyving
kommer fra onrådet rundt sagsnittet, viser forsøkene som er
gjort ved Trätek at stØy også kommer fra området rundt Iøpehjulet. For å dempe denne støyen og samtidiq få styring på
luftstrømmen rundt øvre del av båndsagen ble det besluttet å
lage en tettere kapsling rundt øvre del av båndsagen. Rundt
Iøpehjulet var det fra tidligere en kapsling av stålplater.
Denne var montert av sikkerhetsmessige grunner. Se bilder.
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Kapslingen i forkant av maskinen var hengslet på høyre side
sett forfra slik at den kunne åpnes ved bladskift. på kapslingen foran og bak-maskinen ble det festet 2 mm tykke
stålplater slik at åpninger rundt maskinen b1e tetLet i
størst murig utstrekning. r forkant av maskinen b1e de nye
stålpratene festet srik at de furgte med den garnle kapslingen når denne bIe åpnet ved bladskift. på venÃtre sidä av
maskinen, sett forfra, var det et deksel på utsiden av sagbradet. Dette ble fjernet. De nye platene som ble påsatt ble
slik utformet at de dekket det område som da b1e åþent,.
Øverst i den opprinnelige kapstingen var det fire åpninger.
Tre av disse ble tettet mens det i den fjerde åpningen rre
montert en gjennomsiktig plastplate slik at operatøien ved
sagen har rnulighet for å se inn tiI øvre del ãv Iøpehjul og
sagblad.

For å dempe gjennorngang av stØy i stårpratene som nå omsruttet øvre del av maskinen, bre det på utsiden av pratene
festet rsonyr 55. Dette er et tungt pvc-materiare. på den
ene siden av PVC-duken er det et tynt lag rned skurnplast.
rsonyl leveres av A/s Norsk Titanduk i Holmestrand og egner
seg godt til- denping av stØy fra blant annet ventilasjoñsrør.

I
På innsiden av kapslingen bl-e det festet selvkl-ebende plater

av absorbent. Platene som er av skumplast Ieveres av
Antiphon og har betegnelse Antiphon 410. Se bilde.

Kapsling av maskin.
På baksiden av maskinen er det et åpent felt i underkant av
stålp1atene. Grunnen til dette er at en nå ha tilgang for å
kunne slakke eller strarnme sagblad i forbindelse med
bladskift. Her er det hengt opp støygardiner i vanlig 3 mm

tykk

PVC-duk.

vi skal vj-se senere i rapporten ble det foretatt
støymålinger før arbeidet med mont.ering av stålplater
og tetting rundt maskinen ble foretatt og nye måIinger når
dette arbeide var ferdig. Resultaten av rnålingene viste en
nedgang i støynivå ved de forskjeltige rnålepunktene som
utgjorde mellom 0.5 oq 2.0 dB(A).
Som
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Kasse for demp¡ng av støy fra sagsnittet.
For- å dempe stØy fra området rundt sagsnittet b1e det laget
en kasse av kryssfinèrprater. Kassen er utfornet srik
den er åpen^på siden sórn vender mot maskin ù-;;g;r;ä. atpå
oversiden går kassen hert inn til kapsringen-rundt øvre de1
av_båndsagen. Å,pninger.for inn- og
tra ,À"ii".n er
tilpasset de største dimensjoner ãon
"[*ãiing
skal Lrøv"""-patykkelsen e1Ier solittes på bredden. r åpningðn.
a"t
hengt opp støygardiner av 3 nrn tykk pVC-duk.
"i

På baksiden av bordplaten i maskinen var det tidrigere to
utmatingsrurrer. Den ene av disse er fjernet
og kasãen er
hengslet tiI akslingen for utrnatingsruiren. Kassen
kan
derfor Iøftes til side når operatøien skal ha t,irga"õ
tir
maskinen elter det skal skiftes sagbrad. Hengslinéãn-er
at kassen kan trekkes ut fra maskiñen og fj"ír,"= iåi a"t slik

blir

nødvendig.
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Innvendig er kassen kledd med selvklebende absorbent og på
undersiden av kryssfinèrplatene er det gurnmilister.
på den siden som vender bort fra maskinen er det nederst
montert en myk gunrniplate på utsiden av veggen i kassen.
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Oppnådde resultater ved gjennomføring av tiltakene.
uålinger av stØv og støy er foretatt før og etter at
tiltakene er gjennornf ørE. stø\rmålingene er som nevnt tidrigere utført med Dupont bærbare luitpurnper som operatøren
bærer på seg hele arbeidsdagen. Resurlatãt av støirmålingene
viste en liten^nedgang fra 0.6 til 0.5 ng. pr. rn3 luft.
De siste stør¡målingene ble utført i en tãrkãperiode i juni
måned. Det var da spesielt mye støv fra tomtèn på trelásten.
r og med at operatøren en stor del av tiden står rike ved
nedfallet av flo fra vippen kan dette være noe av årsaken
til at reduksjonen bIe så beskjeden. Formannen på høvreriet
oppryser eIIers at stør¡mengden son legger seg på og rundt

avtatt.
støymålingene er utført rned støymåIer type z23r levert av
Brüel & Kjær. støyen er nårt fern forskjerríge steder rundt
maskinen når sagbladet var i inngrep mea trãvirke.
maskinen har

Fire rnålepunkter var en meter tir siden for hvert av
hjørnene i maskinen. Et fente nårepunkt var ved manøver-

pulten

er plassert ca. gO cm fra maskinen.
De første målingene bre foretatt før noen tirtak var
gjennomført ved båndsagen. HØyeste verdi bIe nått ved
manøverpulten og utgjorde 97.2 dB(À). Laveste verdi ble mårt
en meter til siden for bakerst hjørne og utgjorde
som

e4.8 dB(À)

.
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Resultat av de første støymålinger angitt i dB (A).
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I forbindelse de første målingene ble det også foretatt en
frekvensanalyse av støyen. De høyeste verdier ble registrert
for frekvenser mellom 1000 og 16 000 Hz med en topp ved 4000
Hz. Dette bekrefter forsåvidt bare at stØyen er spesielt

høyfrekvent.

Etter at øvre de1 av maskinen var tettet med ståIplater og
absorbent ble nye måIinger gjennomført. Den høyeste verdi
ble igjen registrert ved manøverpulten og utgjorde nå
96.4 dB(A), det vil si en nedgang på 0.8 dB(A). Laveste
verdÍ b1e registrert til siden for høyre hjørne i forkant
av maskinen. Registrert verdi var 93.7 dB(A) som betyr en
nedgang på 2.5 dB(A) fra tidligere.
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Støy etter tetting med stâlplater.

De siste nåIinger b1e foretatt etter at tíltakene ved
maskinen var ferdig gjennonført og kassen ved sagsnittet var
montert. Høyeste verdi ble også nå registrert ved
manøverpult og utgjorde 91 dB(A) som betyr en nedgang på ca.
6 dB(A) fra de første målingene. trtålingene utført på sidene
av maskinen utgjorde mellom 89 og 90 dB(A). Dette tilsvarer
også en gjennomsnittlig nedgang på ca. 6 dB(A).
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Støy etter gjennomføring av tiltak.

Avslutning

/

konklusjon.

Resurtatet av størrmåtingene viser en reduksjon av st,øvinnholdet í ruften fra 0.6 tir 0.5 rng/rn3 . r tillegg har en
oppnåda at støvmengden på gurvet, iilndt maskineñ er redusert
vesentlig.
En reduksjon i støynivået på 6 dB(A) vir ikke være tirstrekkelig tir at operatøren kan slutt,e å bruke ørekrokker. For
støyen i høvleriet vil inidlertid en srik reduksjon kunne
bety ganske mye.
støyen fra båndsagen er spesielt sjenerende på grunn av den
høye frekvensen. operatørene kan også bri ner iiritert av
støy som kommer fra andre arbeidsprasser enn fra deres egen.

r.tilregg vir det ha større nensirt å foreta støydempende
tiltak ved de andre arbeidsplassene når støyen fla båndsagen
er redusert.
vårt inntrykk er at mye av støyen som fortsatt kommer fra
båndsagen skyldes stØy fra virke som er i inngrep r"ã sagbladet. r forkant av maskinen er det rite å gjørã med aette.
Bak båndsagen kan det imidrertid være nurig-å rage en
støyfelle over transportbåndet som er hengsret srfu at en
kan komne tiI for å inspisere og foreta kóntrorlmåringer av
trelasten som kommer fra kløyva.
For å redusere støyen for operatøren ved klØyva kan det også
være.en mulighet å flytte manøverpurten lengãr vekk fra
maskinen.

