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1 OPPSUMMERING AV SAKEN 

1.1 Problem 

Arbeidstilsynet ønsker ikke at trykkluft brukes til å blåse rent arbeidstøy. Det er tre grunner til 
dette: 

1. Det er fare for at luft kan blåses inn i huden og skape luftbobler i blodet 

2. Det er fare for at trykkluft kan blåse partikler i øynene til operatørene. 

3. Renblåsing av arbeidstøy med trykkluft skaper støv i arbeidsatmosfæren som kan belaste 
innåndingsluften. 

Trykkluft har vært brukt til renblåsing av arbeidstøy i mange år, og brukes fortsatt i ukjent 
utstrekning. Grunnen til at det fortsatt brukes er mangelen på alternative rengjøringsmetoder. 

 

1.2 Tiltak som er prøvet 

Aluminiumindustriens Miljøsekretariat (AMS) har tatt tak i dette problemet og prøvet å utvikle 
alternative rengjøringsmetoder.  

For å unngå problemene nevnt i pkt 1 til 3 ovenfor har de verkene hvor renblåsing med trykkluft 
praktiseres redusert trykket oppstrøms blåsemunnstykket til maks 2,1 bar (30 psi). Dette er i hht. 
OSHA STD 01-13-001 - STD 1-13.1 “ Reduction of Air Pressure below 30 psi for Cleaning 
Purposes ”. 

For å unngå problemet med at det blåses støv ut i arbeidsatmosfæren har AMS gjennomført et 
prosjekt hvor man har søkt å utvikle alternative metoder. To tiltak ble foreslått: 

 Kabinett hvor renblåsing kan foregå 

 Blåsesuger, en kombinasjon av trykkluftmunnstykke og støvsuger 

Av disse to tiltakene valgte man å utvikle en blåsesuger, i samarbeid med bedriften Nederman 
Norclean i Sandefjord. Det ble utviklet to prototyper, og den siste prototypen ble prøvet i praksis 
hos Hydro Aluminium på Sunndalsøra. 

Resultatet av prøvene var at rengjøringseffekten var god, men den var for tungvint å bruke i 
praksis, spesielt når den ble vurdert mot bruk av enkelt trykkluftmunnstykke. 

 

1.3 Resultat 

Vi har ikke funnet noen enkel og brukervennlig metode som er et fullgodt alternativ til å blåse 
rent arbeidstøyet med et enkelt trykkluftmunnstykke. Vi mener renblåsing av arbeidstøy med 
trykkluftmunnstykke kan foregå uten å øke helserisikoen for arbeidstakere under følgende 
forutsetninger: 

 Lufttrykket oppstrøms blåsemunnstykket skal ikke overstige 2,1 bar 

 Operatørene skal bruke støvmaske under renblåsingen, og briller dersom det er skarpe 
partikler i støvet. 
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2 ARBEIDSTILSYNETS HOLDNING 

Vi rettet en henvendelse til Arbeidstilsynet om bruk av trykkluft til rengjøring av arbeidstøy. 
(Arbeidstilsynets avdeling i Trondheim v/ Morten Buhagen, 9. oktober 2007), Vi fikk følgende 
svar: 

”Det står ingen steder at det er forbudt å bruke trykkluft til renblåsing av arbeidsklær (selv om det 
naturligvis er uønsket), men det er noen forutsetninger for at dette skal kunne gjøres: 

 Lufttrykket må være så lavt at skade (også på for eksempel øyne) ikke kan oppstå. 

 Arbeidsgiver må kunne garantere at trykklufta er helt ren; det vil i praksis si oljefri. 

 Den skitten som skal blåses bort må ikke være helseskadelig (arbeidsgiver må kunne 
dokumentere). Dette fremgår av kjemikalieforskriften. Metoden skal derfor ikke brukes 
der den oftest brukes: melstøv, trestøv, sveise- og slipestøv.” 

 

3 FAREMOMENTER VED BRUK AV TRYKKLUFT TIL RENBLÅSING AV 
ARBEIDSTØY 

Vi har registrert følgende faremomenter i kontakt med Arbeidstilsynet og i litteraturen: 

1. Det er fare for at luft kan blåses inn i huden og skape luftbobler i blodet. 

2. Det er fare for at trykkluft kan blåse partikler i øynene til operatørene. 

3. Renblåsing av arbeidstøy med trykkluft skaper støv i arbeidsatmosfæren som kan belaste 
innåndingsluften. 

 

4 BEGRENSNING AV LUFTTRYKK FOR RENBLÅSING AV ARBEIDSTØY 

I USA har OSHA (Occupational Safety and Health Administration) utgitt OSHA STD 01-13-001 
- STD 1-13.1 – “Reduction of Air Pressure below 30 psi for Cleaning Purposes”. Denne 
standarden krever at lufttrykket i munnstykker for renblåsing av arbeidstøy og annet ikke får 
overstige 30 psi, dvs. 2,1 bar. 
Firma SILVENT i Sverige, som produserer blåsemunnstykker, oppgir at det i dag er to land i 
verden, USA og Sveits, som har bestemmelse om maksimalt lufttrykk ved renblåsing. Silvent sier 
på sine nettsider at regelen i USA er kommet etter et antall dødsulykker der luftbobler er kommet 
inn i operatørens blodomløp.1 Vi har ikke funnet dette beskrevet andre steder. 

 
 
  
 

 

                                                 
1 Se http://www.silvent.se/www/live/standard_double.aspx?TreeID=68 
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5 BLÅSESUGER 

5.1 Beskrivelse 

Etter forespørsel fra AMS foreslo SINTEF i september 2007 et konsept med blåsesuger. Idéen var 
at man skulle ha et håndholdt rør med munnstykke som illustrert på Figur 1. Blåsesugeren er 
koplet til trykkluft som blåser støvet av fra arbeidstøyet. Rundt trykkluftdysene er det et deksel 
hvor den støvholdige lufta suges ut. 

 

Blåsesuger

Avsugslange

Trykkluftslange  

Figur 1 Håndholdt rør med munnstykke som blåser rent tøyet og suger inn støvholdig luft. 

 
Avsug

Trykkluft

Rør

Munnstykke med 
avsug fanger opp 
støvholdig luft 

Trykkluftstråle 
blåser mot 
tøyet

Arbeidstøy

 

Figur 2 Detaljer 
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5.2 Utviklingsprosessen 

5.2.1 Utvikling og prøving av prototyp hos Nederman Norclean sommeren 2008 

AMS tok kontakt med to potensielle produsenter av denne type utstyr, og avtale ble inngått med 
Nederman Norclean i juni 2008 om utvikling av en blåsesuger. 

Nederman Norclean hadde tidligere utviklet et blåse-suge munnstykke for rengjøring av fresebord 
i mekaniske verksteder. Dette munnstykket ble montert på et rør, og den første prototypen ble 
prøvet hos Nederman Norclean den 26. august 2008. Se Figur 3. 

 

 

Figur 3 Første prototyp til blåsesugeren. 

 

Etter en del prøving med ulike avsugsmengder kom man fram til følgende driftsdata for 
Prototyp 1: 

 Sugetrykk ved slangeanslutningen   -650 mmVS 
 Avsugsmengde:     110 Nm³/h 
 Trykk i reguleringsventil    2,5 bar 

(Målet er å ha 2,1 bar overtrykk inne i munnstykket) 
 Indre diameter av trykkluftdyse:   3,2 mm Ø 
 Slangelengde      5 meter 
 Innvendig slangediameter    Ø38 mm  

 
Disse driftsdataene ga bra virkning ved fjerning av støv fra kjeledress. Se Figur 4. 
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Figur 4 Prototyp 1 av blåsesugeren i bruk hos Nederman Norclean i Sandefjord. 

 
Praktisk prøving med formen på røret resulterte i at vi bøyde røret. Dermed kom man fram til 
prototyp nr 2, se Figur 5. 
 

 

Figur 5 Prototyp 2 med anbefalt bøy på røret. 

 
Prototyp nr 2 ble valgt for utprøving i praksis hos Hydro Aluminium på Sunndalsøra. 
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5.2.2 Utprøving av prototyp hos Hydro Aluminium i desember 2008 
 

En prototyp for blåsesugeren ble prøvet i en av elektrolysehallene hos Hydro Aluminium Sunndal 
verk den 16. desember 2008. Nedermann Norclean AS hadde sendt to prototyper av 
blåsesugerarmaturet og en sugeenhet til Sunndal verk for utprøvingen. Prototypen var laget i 
aluminium etter de spesifikasjonene man var blitt enige om under møtet 26. august 2008 hos 
Nederman Norclean. 

Utstyret ble prøvet av tre operatører i ovnshallen som hadde normalt støvete arbeidsantrekk. 
Representanter fra Sunndal verk, AMS, Arbeidstilsynet, Nederman Norclean og SINTEF deltok 
under utprøvingen. 

Selve blåse/suge-munnstykket virket utmerket, og fikk meget god kritikk fra de som prøvde det. 

Utstyret må imidlertid endres noe slik at det blir lettere å bruke. Dette er nøyere beskrevet i det 
følgende. 

Sunndal verk vil ha utstyret hos seg inntil videre og vil prøve å sette av personell til å finne en mer 
brukervennlig montering av utstyret. 

 

Resultater av utprøvingen 

1. Saker som er bra 
 
 Selve blåse/suge-munnstykket virket utmerket. Ett raskt strøk med munnstykket over 

arbeidstøyet fjernet alt løst støv. 
 

2. Saker som bør forbedres 
 
 Slangen mellom armaturen og sugeenheten var for stiv. Den ”tok styringen” av blåsesugeren 

under bruken. 
 Armaturen kan med fordel være lettere. Plast i stedet for metall. 
 

3. Forslag til forbedring 
 
1. Røret bør lages i plast slik at det blir lettere (Kommentar: Plast er målet. Plast krever 

støpeverktøy som er for kostbart på prototypstadiet). 
2. Svivel mellom armatur og slange. 
3. Svivel mellom slange og sugeenhet. 
4. Trykkluftventil på armaturen kan kuttes ut. 
5. Redusere innvendig slangediameter fra Ø38 mm til Ø32mm. 
6. Kanskje litt kortere armatur? 
7. Oppheng av blåsesuger og slange, slik som vist på Figur 7, eller et oppheng med 

slangetrommel. 
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Figur 6 Utprøving av blåsesuger. 

 

5.2.3 Videre utprøving hos Hydro Aluminium på Sunndalsøra vinteren 2008 – 2009 

Det viktigste ankepunktet mot blåsesugeren var at den var for tung og klumpete å bruke. Spesielt 
var dette tilfellet fordi den ble sammenliknet direkte med et enkelt blåsemunnstykke som 
operatørene var vant til å bruke på den samme plassen i ovnshallen. 

Det ble laget et oppheng for blåsesugeren (Figur 7), men den ble likevel vurdert til ikke å være 
godt nok av operatørene ved bedriften. 

 

5.2.4 Avslutning av utviklingsprosessen 

På generalforsamling hos AMS den 31. mars 2009 la representanter fra Hydro Aluminium fram 
erfaringer og vurdering av blåsesugeren. 

Det ble vedtatt å avslutte utviklingsprosessen, da man innså at den var for tungvindt i bruk til at 
operatørene ville bruke den. 

 
 



 11

 

16X833  TR F6850  
 

Bøyle med rør/slange

Suge-
enhet

Fjæroppheng

Blåsesuger

 

Figur 7 Idé til oppheng med fjær i bøyle. 

 

6 BLÅSEKABINETT 

Idéen er at renblåsing med trykkluftmunnstykke skal foregå i et kabinett med avsug slik som vist 
på Figur 8. Når klappdørene lukkes blir lufthastigheten inn gjennom åpningene så stor at den 
hindrer støvfylt luft i å komme ut til omgivelsene. Åpningen er slik plassert at lufta som trekkes 
inn i kabinettet blåser mot hodet til personen som bruker den. Derved beskyttes han mot støv. Se 
Figur 9. 
 
 

Avsug

 

Figur 8 Renblåsingskabinett med avsug. 
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Ren innkommende 
luft til pustesonen

 

Figur 9 Lufta strømmer mot hodet til personen som bruker renblåsingskabinettet. 

 
AMS valgte å satse på utvikling av blåsesugeren i stedet for å gå videre med denne idéen. 
 

Idéen ovenfor finnes som ferdig produkt i USA. Se Figur 10 nedenfor. 

 

  

Figur 10 Kabinett for rengjøring av arbeidstøy med trykkluft Illustrasjon fra firma Wilson, North 
Carolina, USA. 
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