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Innledning. 

Ved TIG-sveising (TIG=Tungsten inert Gas) brukes istedet for 

rene wolframelaktroder,elektroder legert med 1-2% thorium-

oksyd. Grunnen til dette er at man oppnår bedre sveise-

egenskaper på elektrodene. 

Malinger utført på slike elektroder i Finland (Annanaki,19765 

ga isotopfordelingen vist i tabell 1. 

Tabell 1. Thoriums langlivde isotoper i en sveise-

elektrode (Etter Annamaki,1978). 

Nuklide 
Konsentrasjon 

pCi/g Bq/g 

232 
Th 570 21 

228, Th 410 15 

230, 
Th 7400 274 

Forholdet mellom de ulike isotoper var altså: 

Th-230/Th-232 = 3.3 og Th-228/Th-232 = 0,72 

Disse målingene antyder at dersom man måler total a-.-aktivitet 

for lufta på et filter så vil Th-230 dominere i aktivitet. 

Dette vil ha betydning for beregningene av doser ved in

halering . 

I de følgende avsnitt vil vi ut fra tilgjengelige data om 

malinger av luft.aktiviteten ved slik sveising gjør be-

regninger av dosebelascningen til sveiserne ved slikt 

arbeid. 
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Aktivitet i innåndingsluft. 

Annamåki (1978) utførte malinger av totalaktiviteten på 

filterprøver samlet fra lufta under ulike sveisesituasjoner. 

Totalaktiviteten på filtrene ga resultater mellom 0,01 og 

0,4 Bq/m3 i lufta ved sveiserens hode og bryst. 

0'Donnell(1977) og hans medarbeidere har utført en til-

svarende undersøkelse. Her ble raengden thorium i lufta 

En verdi på 1 .ug/m ble funnet oppgitt i vektenheter. 

som en typisk luftkonsentrasjon. Pga. ventilasjonstil-

tak og andre beskyttende midler anslår disse forfatterne 

at konsentrasjonen i den innåndede lufta neppe var større 

enn 0,3 .ug/m . For å regne om vektkonsentrasjon til total 

aktivitetskonsentrasjon trenger vi å vite isotopsammen-

setningen av støvet. I tabell 2 er slike beregninger utført 

for en vektkonsentrasjon på 1 ,ug/m for ulike aktivitets 

forhold mellom Th-230 og Th-232. 

Tabell 2. Total a-aktivitet i lufta for 1 ,ug/m med ulike 

aktivitetsforhold mellom Th-230 og Th-232 

Forhold 

Total aktivitet 

Bq/m3 

Målt aktivitet 

av Annamåki(1978) 

0/1 

1/1 

5/1 

13/1 

0,004 

0,008 

0,02 

0,05 0,05 (0,01-0,4) 

For et forhold som ble funnet i svelseelektrodene (13/1) ser 

vi at det er god overensstemmelse mellom Annamåki's(1978) 

ogo'Donnell,s(1977)tall. 

Isotopfordelingen vil variere med hvcr thoriumpreparatet 

er utvunnet, fordi mengden Th-230 er avhengig av uran-

konsentrasjonen i malmen. Utfra verdiene i tabell 2, er 
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det imidlertld rimelig å anta at isotopfordelingen er 

noenlunde i samsvar med det som oppgis i tabell 1. 

Berg Justesen (1978) har utført en undersøkelse av tung-

ntetaller i sveisernes miljø ved Bergens Mekaniske Verksteder. 

Denne undersøkelsen viser at den midlere partikkelstørrelse 

for det luftbårne thoriumstøvet er omkring 0,1,um. Dette 

er i høyeste grad respirabelt støv som vil trenge dypt ned 

i lungene. Ved bruk av vanlig verneutstyr vil det antagelig 

også være vanskelig å beskytte seg mot dette støvet. 

Doseberegninger. 

ICRP(1979) har publisert grenseverdier for opptak av ulike 

radionuklider. Disse verdiene er i stor grad basert på 

beregninger utført av Adams et.al.(1978). Grenseverdiene 

har framkommet på følgende måte: 

1) Et års opptak av en radionuklide skalikke gi en effektiv 

doseekvivalent på mer enn 50 mSv i løpet av 50 år. 

2) Et års opptak av en radionuklide skal ikke gi dose-

ekvivalent over 500 mSv i løpet av 50 år til noe 

enkeltorgan,selvom den integrerte effektive dose

ekvi valent er mindre enn 50 mSv. 

For inhalert thorium er benhinnene det kritiske organ, i 

det thorium overføres til blodet fra lungene og fra blodet 

til skjelettet. Thorium i oksyd/hydroksyd form overføres 

i mindre grad til skjelettet enn andre kjemiske former, 

derfor vil inntaksgrensene være høyere for oksyder/hydro-

oksyder enn for andre kjemiske former. I beregningene av 

årlig inntaksgrense for thorium er det derfor faktisk de 

ikke-stokastiske effekter i benhinnene som er grensesettende. 

I tabell 3 er årlig inntaksgrense for inhalasjon av Th-230 

og Th-232 satt opp (ALI=Annual Limit of Intake). 
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Tabell 3. Årlig inntaksgrense (ALI) ved inhalasjon for 

Th-230 og Th-232 (ICRP,1979). 

Nuklide Kjemisk 

form 

ALI 
(Bq) 

Th-232 

Th-230 

Oksyder/hydroksyder 100 

Alle andre 40 

Oksyder/hydroksyder 600 

Alle andre 200 

I det følgende skal vi se på hvordan inntaket for sveisere 

vil ligge i forhold til ALI-verdiene gitt i tabell 3. 

Uansett isotopoammensetning av thoriumstøvet, vil man kunne 

forvente at vektkonsentrasjonen som males i lufta vil vare 

den samme. I fig. 1 har vi tegnet opp dosebelastningen 

fra en gitt vektkonsentrasjon av thorium som funksjon av 

forholdet mellom Th-230 og Th-232. 

i 1 r 
9 10 11 13 14 15 

Th-230 / Th-232 

Fig. 1. Relativ doseekvivalent som funksjon av forholdet 

mellom aktivitetskonsentrasjon av Th-230 og Th-232. 
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Som man ser av denne figuren, øker dosene fra en gitt vekt-

mengde thorium med et øket forhold mellom aktiviteten 

av Th-230 og Th-232. 

I det følgende vil vi se på opptaket hos arbeiderne relativt 

til ALI-verdiene ut fra to synspunkter: 

En beregning gjøres konservativ i den forstand at dose-

belastningen overvurderes sterkt. Dette vil representere 

en øvre verdi for det årlige opptak. I den andre beregningen 

prøver vi å gjøre beregningene mest mulig realistiske slik 

at de opptak som framkommer vil representere verdier som 

ikke er usannsynlige. 

I de to beregningene har vi brukt følgende verdier: 

A) Konservativt estimat. 

1) Total a-aktivitet 0,1 Bg/m 3 

2) Forholdet mellom aktivitet av Th-230 og Th-232 er 13/1. 

3) 50% av aktiviteten er i oksyd/hydroksyd form. 

4) Pustefrekvens er 20 l/min. 

5) Inntak i 1000 timer pr. år. 

B) Realistisk estimat. 

1) Total a-aktivitet : 0,05 Bq/m 3. 

2) Forholdet mellom aktivitet av Th-230' og Th-232 

er 13/1. 

3) All aktivitet er i oksyd/hydroksyd form. 

4) Pustefrekvens er 20 l/min 

5) Inntak i 500 timer pr. år 

I tabell 4 er resultatene av disse beregningene satt opp. 

Verdiene er oppgitt i prosent av ALI-verdiene. Dette er 

regnet ut på følgende måte: 
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[ jO j-a 0 ja -) 
% av ALI = 100 ] 230 +230 + 232n +232 I „. 

[_ ALI° ALI a ALI° ALI a \ U ) 

230 230 232 232 

Hvor: I og I a = er årlig opptak av Th-230 i henholds-
230 230 

vis oksyd og andre former. 

.0 .a ALI og ALI = Opptaksgrense for henholdsvis oksyder 
2 3 0 2 3 0 og andre former for Th-230. 

I , I a , ALI og ALI a er tilsvarende størreIser 
232 232 232 232 

for Th-232. 

Tabell 4. % av ALI ved svært konservativt estimat og 

realistisk estimat. 

Estimat 

Prosent av årlig opptaksgrense 

(% ALI) 

Konservativt 

Realistisk 

48 

7 

Som det framgår av tabellen vil realistiske vurderlnger 

tilsi at årlig opptak ligger under 10* av ALI. Ved ekstremt 

konservative vurderlnger vil opptaket kunne ligge på ca.50% 

av ALI, men det understrekes at dette er svært urealistisk. 

Diskusjon 

I en vurdering av bruken av thorlumlegerte svelseelektroder 

bør et inntak på ca. 10% av opptagelsesgrensen anses som 

mulig,om enn Ilte sannsynlig. 
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En faktor som kan være et usikkerhetsmoment i vurderingene 

er at de målte partikkelstørrelser er så små som 0,1 ,um. 

(Berg Justesen,1978). Beregningene av ALI-verdiene 

(ICRP,1979) er utført for partikkelstørrelser på l.um, 

og resultatene vil muligens bli noe annerledes for 

0,l,um partikler. 

Med de sikkerhetsmarginer det her er tale om vil dette 

imidlertid ha liten betydning. 

ICRP framhever i sin publikasjon 26 (1977) prinsippene om 

"justification, optimization and dose limits" for stråle-

vernsarbeid. Ut fra de resultater som fremkommer i denne 

rapporten er det intet som tyder på at dosegrensene for 

yrkeseksponerte kan overskrides seiv i ekstreme tilfeller. 

Et helt annet spørsmål er problemet med "justification" 

og "optimization". 

La oss først se på "justification" prinsippet: 

Dette betyr at man ikke skal bruke radioaktivitet dersom 

dette ikke kan begrunnes tilstrekkelig. I det aktuelle 

tilfelle vil dette bety at thoriumlegerte sveiseelektroder 

må ha vesentlige fordeler i bruk framfor andre typer 

elektroder. Ut fra vår egen viten, kan vi vanskelig uttale 

oss om dette er tilfelle. Dette vil nødvendiggjøre uttalelser 

fra fagfolk på området. Det antydes imidlertid at zirkonium-

legerte elektroder muligens vil kunne gjøre samme nytte. 

Når det gjelder "optimization"-prinsippet betyr dette at 

man skal søke å gjøre dosene så lave som mulig (når først 

prinsippet om "justification" er oppfylt). Dette vil inne-

bære at man sørger for best mulig ventilasjon og bruker 

verneutstyr i den utstrekning dette er praktisk mulig. 

P.g.a. de små partiklene vil imdilertid verneutstyr muligens 

være av begrenset nytte. 
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Konklusjon. 

Ut fra den viten vi pr. idag sitter inne med kan følgende 

konklusjoner trekkes: 

Da bruk av thoriumlegerte sveiseelektroder vil kunne gi 

doser på opptil 10% av dosegrensen, bør ikke slik sveising 

benyttes uten at dette innebærer store fordeler fremfor 

andre metoder. I den utstrekning slike sveiseelektroder 

må benyttes, bør verneutstyr og god ventilasjon etterstrebes. 

På nåværende tidspunkt vil det ikke være grunnlag for et 

forbud mot bruk av thoriumlegerte sveiseelektroder, men 

saken bør følges opp med vurderinger av hvor berettiget 

slik bruk er. Det anbefales imidlertid at bruken av 

thoriumlegerte sveiseelektroder begrenses mest mulig. 
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