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Kryogen køling 
Metalindustrien har siden den industrielle revo-
lution altid brugt forskellige former for væsker til 
optimering af produktionsprocesser (kvalitet, ydeev-
ne og håndterbarheden). Denne rapport omhandler 
specifik køle-smøremidler og vil kun have nogle 
få henvisninger til den generelle gruppe af væsker 
anvendt til metalbearbejdning. Det primære fokus 
er at give maskinindustrien mere viden om det 
sundhedsmæssige aspekt vedrørende brugen af 
køle-smøremidler.

Køling med flydende gasser betegnes som kryogen 
køling. Selve processen sker ved en målrettet place-
ring af flydende nitrogen ved lav volumenstrøm så 
tæt som muligt på skærene og skæreområdet uden 
tilsætning af yderligere additiver.

Det flydende nitrogen fordamper næsten øjeblikke-
ligt og da atmosfæren består af ca. 80 % nitrogen, 
har processen ingen påvirkning af det omkring-
liggende miljø. Fordampningen medfører også, at 
emner og spåner er 100 % rene efter processen.

Fordele ved nitrogenkøling er
•  Reduceret værktøjsslid / øget standtid
•  Højere produktivitet, op til 100 % forbedring  

(i hårde legeringer) . Ved hjælp af højere skære- 
parametre og dermed højere spåntagningshastig-
heder

•  Reduceret kraft varians (mere stabil proces)
•  Bedre kvalitet (bedre kvaliteten af   overfladen).
•  100 % rene spåner, reducerer rengøring og bort-

skaffelse omkostninger.
•  Ingen forurening af arbejdsemnet
•  Strømbesparelse grundet kortere behandlingstid.
•  Miljøvenlig.

Den største fordel ved nitrogenkøling er eliminering 
af sundhedsrisici forbundet med tilsætningsstoffer 
og andre forurenende stoffer i forbindelse med brug 
af konventionelle køle/smøremidler. Fordele ved 
substituering til alternativ køling vil følgende blive 
beskrevet. 

Hudsygedomme
Ved kryogen køling kommer operatøren ikke i hud-
kontakt med nitrogenet, da væsken er fordampet 
ud i atmosfæren, som nitrogen er en naturlig del af. 
Derved undgås de hudirritationer og sygdomme, der 
er forbundet med konventionelle køle/smøremidler 
som nævnt tidligere. 



Åndedrætssygedomme
Under stabile bearbejdningsbetingelser vil proces-
sen ikke have indflydelse på den omkringværende 
luft og derfor ikke at medføre luftvejssygdomme. 
Ved brug af nitrogen som kølemiddel opstår der 
ikke dampe og tåge, der kan give respiratoriske pro-
blemer og dermed reduceres risikoen for at udvikle 
arbejdsrelateret astma, bronkitis, irritation af luft-
vejene og åndedrætsbesvær. Det vil også mindske 
eller helt fjerne risikoen for allergisk alveolitis, som 
er en gruppe lungesygdomme, som skyldes en irri-
tationstilstand og betændelsesreaktion i lungevævet 
efter indånding af organisk støv som svampesporer, 
bakterier, dyreproteiner og andet dyrestøv og kan 
forårsage alvorlige vejrtrækningsproblemer. Ligele-
des vil den manglende eksponering reducere eller 
helt eliminere irritation af øjne, næse og hals.
infektionssygdomme.

Bakterierne i de konventionelle køle-smøremidler 
øger risikoen for udvikling af arbejdsrelaterede in-
fektioner f.eks. ved inficering af snit- eller åbne sår. 
Disse infektioner kan også medføre en forværring 
i en medarbejders sundhedstilstand i forbindelse 
med nogen af de respiratoriske eller hudsygdomme, 
der er nævnt ovenfor.

Da nitrogenet fordamper med det samme, vil det 
ikke være grobund for nogen former for bakterier og 
deraf medfølgende problemer. 

Cancer
Da kræft ofte udvikles over længere tid kan det være 
svært at fastlægge de reelle årsager. Der synes dog 
at være en sammenhæng mellem olie baserede for-
bindelser og kræft. Dette er en yderligere motivation 
til substituering af disse i den spåntagende industri.
 
En langsigtet fordel ved anvendelse af kryogen- 
køling er den totale fravær af spildvæsker og  
forurenende materialer. Dette vil medføre et renere 
miljø og en sundere hverdag for operatøren og det 
omkringliggende miljø.

Læs den fulde rapport på www.i-bar.dk under 
temaet kemi/biologi – Kryogenkøling  
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