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Forord 

Wed finansiell støtte fra Kommunal-og Arbeidsdepartementet 

har Statens Institutt for Strålehygiene utført en under-

søkelse av stråleeksponeringer fra industrielle sveise-

maskiner som benytter radiofrekvent energi til oppvarming. 

Slike maskiner finner vi i plastindustrien og til liming 

av tre. 

Undersøkelsen har tatt sikte på å prøve ut måleteknikk, 

kartlegge bestralingsforhold og vurdere tiltak med henblikk 

på å redusere bestråling av operatør. Rapporten tar for seg 

disse tre forholdene og gir resultater fra et stort antall 

arbeidsplasser, og prøver i tillegg å angi noen av årsakene 

til bestrålingsforholdene. I diskusjonen trekkes inn en 

omtale av skjerming, grenseverdier og usikkerheten i malingene. 

Arbeidet er i sin helhet utført av cand.real Merete Hannevik 

under ledelse av lsboratorieførstefysiker Gunnar Saxebøl. 

// Johan Baarli 

Direktør 
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Kn spesiell takk rettes til Kjell Hansson Mild ved 

Arbetarskyddsstyrelsen i Umeå, Sverige, for lån av 

instrument mens instituttets eget var til reparasjon 

og ellers nyttige samtaler. 
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Abstract 

Radiofrequency (RF) dielectric sealers and heaters are used 
to weld,glue or heat plastic or wood materials. During the 
prosess, the operators of the sealers can be exposed to high 
levels of RF-radiation. In this report measurements of the 
electric and magnetic field strengths in the operator position 
of 89 devices in 20 facilities are presented. The results 
are discussed in relation to the Radiation Protection Standard 
which is under work in Norway. A significant number of devices 
exposed their operators to fields having the equivalent power 2 density greater than 250 W/m averaged over one second and 2 10 W/m averaged over one hour. 

Some means for reducing exposure to the operators are presented. 
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!• INNLEDNING. 

Radiofrekvent (RF) energi har vært brukt til oppvarmings-

prosesser innen industrien i over 30 år. Noen av anvendelses-

områdene er sveising av plast, f.eks. presenninger, permer 

og regntøy. Innen treindustrien er herding av lim ved 

laminering og forvarming av materialer vanlige RF anvendelser. 

En benytter bestemte frekvenser i området 1-100 MHz (dvs. 

bølge lengder f ra 3-300 m) , innen de såkalte ISM-båndene san står 

for Industrial, Scientific and Medical. Av disse frekvensene 

er 13.56, 27.12 og 40.68 MHz mest brukt. I slike arbeids-

miljøer vil eksponering av elektromagnetiske (EM)-feiter 

kunne forekomme. 

I en årrekke har biologiske effekter av radiofrekvent stråling 

vært studert. Resultåtene fra forskjellige undersøkelser er 

langt fra sammenfattende og gir ikke noe enhetlig bilde av 

biologiske virkninger og betydningen av dem. Rapporterte 

effekter bygger vesentlig på dyreforsøk, og det er med stor 

usikkerhet disse resultatene overføres til mennesket, bl.a. 

på grunn av kompliserte dosimetri- og geometri-forhold. 

Eksempler på slike effekter kan finnes 1 referansene 4, 6, 7, 

8 og 11. 

Enkelte rapporter om eksponeringsskader på personer forellgger. 

Ciano et al. (1982) beskriver et tilfelle der en operatør 

fikk hånden under elektroden og feltet ble slått på. Brann

skadane var så store at amputasjon var nødvendig. NIOSH (1979) 

har samlet en del rapporterte effekter av eksponering av bl.a. 

radar. Noen få •pidemiologiske undersøkelser er gjort uten 

at en har funnet noen irreversible skader hos yrkes-

eksponerte (10). 

Det framkommer også at enkelte yrkeaeksponerte klager over 

subjektive plager som hodepine, tretthet, mavebesvær o.l. 

Disse effakteneer imidlertid vanskelige å påvise og dose-

responsforhold virker svert individuelle. 

Det eksisterer i dag ikke noen internasjonal organisasjon 

som gir råd om eksponering av ikke-ionlserende stråling. 
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Det finnes en rekke nasjonale forskrifter som tildels 

viser store forskjeller. Noe av begrunnelsen for for-

skjellene ligger i ulik vurdering av termiske og ikke-

termiske effekter. I USA og vestlige land har man satt 

verdiene slik at termiske effekter ikke skal kunne oppstå. Dette 

bygger på at risiko for irreversible skader antas å 

være rene termiske effekter. Grenseverdien har ligget på 
o 

100 W/m som en gjennomsnittsverdi i frekvensområdet 10 MHz-

300 GHz i snart 30 år. I Sovjet og de østeuropeiske land 

legges mer vekt på ikke-termiske effekter. Konsekvensen 

av dette blir strengere forskrifter sammenlignet med de 

vestlige. Under visse forhold kan forskjellen være en 

faktor 1000. 

Mellom de ulike nasjonale forskriftene er det også dissens 

om hvilke tidsperioder grenseverdiene skal midles over. 

Eksempler på midlingstid er 0.1 time (amerikanske og svenske regler), 

1 time (kanadiske regler) og 8 timer (Sovjet). 

Situasjonen i Norge er at vi har ca.2-300 maskiner med et noe 

høyere antall yrkeseksponerte. Fra ulike hold har det framkommet 

ønske om et klart regelverk for slik eksponering. Med det 

eksisterende lovverk er det naturlig at forskrifter, eventuelt 

bestemmelser, gis med hjemmel i strålevernslovgivningen som 

forvaltes av Statens Institutt for Strålehygiene. 

Ved Statens Institutt for Strålehygiene er det utarbeidet 

et diskusjonsforslag til slike regler (9). Som en del i 

arbeidet med å lage et slikt regelverk, var det ønskelig 

å få mer innsikt i den yrkesmessige eksponeringen av RF-

stråling. Dette var serlig aktuelt for operatører av plast-

svelsing- og trelimingsmaskiner. Meningen var å skaffe noe 

praktisk erfaring fra disse anvendelsesområdene for i kunne 

vurdere konsekvensane og gjennomførbarheten av et eventuelt 

regelverk. 

I det foreliggende prosjekt er hovedmålet nettopp å skaffe 

tilveie slik informasjon. Her konkret er milsettingen 

følgende: 

I Utprøving av måleteknikk 

II Kartlegging av bestrålingsforhold 1 møbel-
og plastindustrien. 
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III Vurdering av resultater med særlig tanke på 
tiltak for å redusere bestråling. 

Prosjektet er hovedsakelig finansiert av Korranunal- og 

Arbeidsdepartementet. 
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2. FELT.KILDER OG MALEINSTRUMENTER. 

2.1. Elektromagnetiske felt. 

En elektromagnetisk bølge beskrives ved en elektrisk, É, og 

en magnetisk feltvektor, H. Enhetene en måler henholdsvis 

den elektriske og den magnetiske feltstyrken i, er Volt/meter 

og Ampere/meter. I en plan elektromagnetisk bølge svinger 

de to feltkomponentene i fase normalt på hverandre. Sammen-

hengen mellom dem i fritt rom er da 

E = Z -H 
o 

der Z =377 0 er tomromsimpedansen. 

Den energien en bølge transporterer, gis av feltets strålings-

tetthet, også kalt effekt-tetthet, bestemt ved Poyntingsvektor, 

S. For en plan elektromagnetisk bølge er S gitt ved 

S = E-H (W/m2) 

eller de tilsvarende ekvivalente enhetene 

S E = E 2 / Z Q (W/m2) 

S H = V H 2 ( » ) 

I fjernfeltsonen, definert som området utenfor noen få bølge-

lengder fra strilekliden e] ler antennen, har man tilnærmet 

plan bølgeforhold. Der gjelder altså at S » S_ = S„ og at 

strålingstettheten avtar med kvadratet av avstanden. 

I nærfeltet, dvs. området innenfor noen få bølgelengder fra 

kilden, er feltbildet mer komplisert. Verken feltkomponentenes 

relative størrelse, retning eller fase kan beskrives ved 

enkle relasjoner mellom dem slik som i fjernfeltet. Felt

bildet bestemmes av antennens geometri. Eksempelvis vil 

sveiseelektrodene og omgivelsene (f.eks. operatør i feltet) 

inngå i antennekretsen. En får da et svart variabelt og 

komplisert feltbilde. For å få en best mulig bestemmelae av 

feltblldet 1 nærfeltsonen, må både E- og B-feltkomponentene 

males. 
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Ved malinger i nærfeltsonen anvender man ofte de ekvivalente 

enhetene S„ og £L . De representerer det som ville vært 

strålingstettheten til en plan bølge med den samme elektriske 

eller magnetiske feltstyrken. 

Det er i nærområdet eksponering i arbeidssituasjoner ofte skjer. 

Ved plastsveislng er den vanligste frekvens ca.27 MHz og 

ved tre-liming ca. 13 MHz (se kap. 2.2.), dvs. bølge-lengder 

på ca. 11 m og 22 m. De fleste arbeidsoperasjoner skjer innen-

for noen få meter fra maskinen. 

2.2. Industrielle RF-kilder. 

De vanligste typene av RF-kilder i industrien er maskiner 

for plastsveislng og treliming. Disse maskinene består av 

en generator og en presse, eventuelt med et arbeidsbord for 

tilrettelegging av materialet. RF-signalet fra generatoren 

føres til elektrodene i pressen. Maskinen betjenes med 

fotpedaler eller med manuelle brytere. Noen maskiner er 

fjernstyrte og mates automatisk . Under selve prosessen 

senkes overelektroden, og feltet slås på. Materialet 

smeltes/varmes under press, og trykket på elektrodene varierer 
2 

fra noen få kg/cm ved plastsveislng til et par tonn på hele 
2 

elektrodearealet (som kan være opp til noen få m ) vod tre

liming. Etter selve svelsingen er det en kjøletid hvor 

overelektroden fortsatt holde8 nede. Varme fra materialet 

ledes da over i elektrodene som får en bestemt driftstemperatur. 

Maskinens effekt varierer mellom 1-30 kW og er generelt høyere 

ved treliming enn ved plastsveislng. En oppgitt maskineffekt 

er å forstå som en maksimal-effekt. Vanllgvls benyttes bare 

en del av denne effekten. Belastningen av generatoren 

reguleres ved å endre elektrodekretsens resonansfrekvens 

ved hjelp ".v en variabel kondensator. Effekt-uttaket til 

elektrodekretsen avhenger av hvor resonansfrekvensen ligger 

i forhold til den stabile generatorfrekvensen (5). 

Sveisetlden ved plastsveislng er vanllgvls mellom 1-10 sekunder 
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mens varmetiden ved treliming er rundt ett minutt. Ved 

enkelte anlegg (forvarming av tre) står RF-feltet på 

kontinuerlig. 

Elektrodens utforming varierer mye, både i form og størrelse, 

avhengig av typen produkt som skal lages. 

Da elektrodene vanligvis er usjijermet, kan lekkasjestrålingen 

både fra elektroder, tilførselskabler og generator være høy. 

Det fører til at operatørene på maskinene eksponeres for 

radiofrekvente felt. 

For å redusere lekkasjestrålingen, er enkelte maskiner 

skjermet. På noen maskiner har man montert en jordretur-

skinne på baksiden av den bevegelige elektroden, se fig. 2.1. 

Erfaring viser at skinnen bør være relativt bred, og 

avstanden fra elektroden liten. Skinnen er ikke i direkte 

kontakt med nedre elektrode. 

Figur 2.1. En sveise-elektrode med jordreturskinne. 

Et annet skjermingstiltak, er å koble brede metallband, 

returband, fra øvre til nedre del av pressen på forsiden av 

elektroden, se fig. 2.2. 



Figur 2.2. Plastsveisemaskin med returbånd og skyvebord. 

På automatiske maskiner, kan elektrodene ofte bygges inne i 

en skjermet boks, et Faraday bur. Ved slike maskiner er 

operatørens oppgave å rydde unna sveiseproduktet og å 

kontrollere at prosessen forløper normalt. Operatøren 

behøver ikke å kunne se på selve sveisingen. 

2.3. Måleinstrumenter. 

Eksponering av operatører på plastsveising-og trelimings-

maskiner skjer vesentlig i nærfeltet. Ved feltstyrkemålinger 

på operatørplass, bør man derfor ha instrumenter for måling 

av både E- -• H-feltkomponenten. 

Ved Statens Institutt for Strålehygiene, SIS, har man to instru-
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menter for måling av radiofrekvente felt. Det ene er et 

HI-3002 Broadband Exposure Meter (Holaday Industries, 

Minnesota, USA, 1982).* Det består av to prober, en H- og 

en E-feltantenne, og et felles viserinstrument kalibrert i 

JFSU| (Field Strength Units squared). Det gir altså den 
2 2 elektriske feltkomponenten i- V /m og den magnetiske i 

2 2 2 
A /m . Måleområdene er spesifisert til henholdsvis 10 -

IO 7 V2/m2 og 0,001-100 A 2/m 2 inndelt i fire følsomfcets-

områder. Kalibreringsnøyaktigheten er for begge probene 

oppgitt til 0,5 dB i det aktuelle frekvensområdet. Instru

mentet skal også være isotropt med samme nøyaktighet. 

E-feltantennen kan benyttes i frekvensområdet 0,5 MHz-

6 GHz og H-feltantennen i området 5-300 MHz. Probene 

monteres på et langt skaft slik at avstanden fra antenne 

til handtak er ca. 0,6 m. 

Instrumentet har automatisk nulljustering. Det eliminerer 

driftproblemer og er en stor fordel. Instrumentet tåler 

relativt stor overbelastning, 800 % av fullt utslag. 

En svakhet ved instrumentet er at H-feltantennen har vist 

seg å være noe anisotrop til tross for fabrikantens utsagn om 

det motsatte. Dette er testet i en Crawford-celle 

i Umeå av Kjell Hansson Mild, som fant at den avleste verdi 

er lavere enn den reelle. Kalibreringsdiagram er vist i 

fig. 2.3.a. 

instrumentet gir heller ikke korrekte verdier ved måling av 

modulerte signaler. Det er et toppverdifølende instrument 

kalibrert til å vise effektivverdi (rms) ved kontinuerlige 

bølger (CI 7). Avviket avhenger dermed av modulasjons-

signalet. Sammenligningsmålinger for 50 Hz modulert signal 

og CW er vist i fig. 2.3.b. for to orienteringer av antennen. 
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v I" 

>7, 

1 

>7, :r 
Pig.2.3.a. Kalibreringskurver for Holaday E- og H-feltprober 

ved CW målt relativt til beregnet verdi i Craw-

fordcellen. 

l«M 

Pig. 2 .3 .b . Kalibreringskurver for Holadays H-feltprobe ved 
CN og ved 50 Hz modulert signal målt relativt t i l Narda-instr. 
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Diagram 2.3.a. og b. er hentet fra Kjell Hansson Mild ved 
Arbetarskyddsstyrelsen i Umeå, Sverige. 

Det andre instrumentet er en Narda Broadband Isotropic 

Radiation Monitor (Narda Microwave Corporation, New York, 

USA, 1976). Det består av to H-feltantenner, modell 8631 

og 8633, med forskjellig følsomhetsområde og et felles viser-
2 

instrument. På modell 8631 er full skala fra 2-200 W/m 
2 

delt i tre step, mens tilsvarende for modell 8633 er 10-3D00 W/m . 
Instrumentet er anvendbart i frekvensområdet 10-300 MHz med 

nøyaktigheten - 3 %. 

Antennen er en termocouple-konstruksjon. Det gjør at en 

måler signalets effektivverdi direkte. Ve-i måling av modu

lerte signaler får en derfor riktige verdier uten å måtte 

korrigere for modulasjon. 

Antennen har imidlertid vist seg å være svært følsom for 

overbelastning (3). Instrumentet har heller ikke auto

matisk nulljustering. Drift er dermed et stort problem med 

dette instrumentet. 

Målingene i denne undersøkelsen er foretatt med Holaday 

instrumentet. Ved sammenligningsmålinger viste dette seg 

best bl.a. på grunn av den automatiske nulljusteringen. 

Driften i Narda instrumentet gjorde målingene svært tid-

krevende og unøyaktige fordi nulljustering i en maskinhall 

er vanskelig. En årsak til instrumentvalget var også at 
2 

Nardas lave følsomhetsområde, 1000 W/m , overskrides for 
ofte. Det Narda-instrumentet SIS eier, har kun H-feltantenner. 

Narda har nylig utviklet en E-feltantenne, men bare med 

følsomhetsområde opptil 30 W/m . 
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3. RESULTATER. 

i dette kapitlet presenteres resultatene fra feltstyrke-

målinger ved 72 plastsveisemaskiner og 11 trelimingsmaskiner. 

Resultatene blir inndelt i grupper etter typen anlegg. Disse 

er maskiner for sveising av permer, presenninger og regntøy 

og trelimingsmaskiner. I alt er 20 bedrifter besøkt hvorav 

14 er innen plastindustri. 

3.1. Målemetode og presentasjon av resultatene. 

Resultatene er presentert i tabellform på grunnlag av malinger 

foretatt i den delen av feltet der operatøren normalt oppholder 

seg. Feltstyrkene er målt ved personens hode, kropp, hender 

og ben. Mållngene er så langt som mulig foretatt uten operatør. 

Hensikten med det er at operatøren vil ha en innvirkning på 

feltbildet som ikke alltid kan forutsis. Ved å måle mest 

mulig uten operatør fas resultater som er bedre sammenlignbare 

innbyrdes. Sammenligning med biologiske effekter vil også være 

mer riktig når mållngene er gjort uten operatør. 

Der operatøren ikke kunne fjerne seg, har en målt på 

hver side av personen. Antennens avstand fra kroppen var da 

15-20 cm. Erfaringer har vist at ved denne avstanden er opera-

tørens innvirkning på måleresultåtene liten. Dette gjelder 

særlig E-feltmålingene. Resultatene for disse tilfellene har 

fremkommet ved middelverdien av de to mållngene i hver posisjon. 

Toppverdiene som oppgis i tabellene, tilsvarer høyeste avleste 

verdi i løpet av sveise/varmeperioden. Se kap. 4.3. 

Gjennomsnittsverdien for strålingstettheten er den målte topp-

verdien korrigert for arbeidssyklus. Denne er gitt som forholdet 

mellom sveise/varmetiden og hele perioden. For de undersøkte 

maskinene lå denne faktoren mellom 0,1 - 0,5. De høyeste 

verdiene fant en ved automatmaskinene. 

2 
Resultatene er gitt i enheten W/m seiv om dette bare er en 

ekvivalent størrelse (se kap. 2.1). Dette gjøres fordi en da 
lettere kan sammen Ugne de to feltkomponentenes størrelse. 

Måleresultatene blir sammenlignet med spesifiserte strålxngs-
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tetthetsnivåer for E- og H-feltet som er aktuelle i forskrifts-

sammenheng. Disse er for toppverdien 250 W/m 2 og 100 W/m 2. 

Gjennomsnittsverdiene blir vurdert i forhold til strålingstett-

heter på henholdsvis 10,50 og 100 W/m 2. 

I resultatene er det beregnet en størrelse kalt effektiv 

strålings-tetthet etter følgende uttrykk 

Seff - \ S i " W R F , i 
i=l 

wRF.i e r vektfaktor for kroppsdel i gitt i tabellen nedenfor, Sj 

er gjennomsnitts-strålingstetthet i kroppsdel i (9). Disse er 

vurdert mot de to aktuelle grenseverdiene på 10 W/m og 50 W/m 2. 

Kroppsdel Vektfaktor,W„„ 
R F f i 

Hode 1/3 

Kroppstamme 1/3 

Hender 1/6 

Ben 1/6 

Før overskridelse av spesifiserte nivåer er blitt konstatert, 

er det beregnet en usikkerhet i målingene på ca. 30 %. Dette er 

gjort på grunnlag av forhold nevnt i kap. 4.3. 

3.2. Maskiner for sveising av permer. 

Denne gruppen omfatter maskiner for sveising av permer, foto

album, kontokortlommer o.l. Maskinenes overelektrode er formet 

spesielt for hvert produkt, f.eks. som omrisset av en perm 

eller et mønster som skal preges på et album. 

Denne typen maskiner har en effekt mellom 2-12 kW. Materialet 

som sveises, er vanllgvls to lag relativt tynn plast. 

I alt er 34 maskiner med 39 tilhørende operatørplasaer undersøkt. 

Ca. 40 t av maskinene var automatiske og flertallet av disse 

var skjennet. De fleste manuelle maskinene hadde skyvebord 

for tilrettelegging av materialet, og to var skjennet med 

returbånd (se kap. 2.2). 
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Det er beregnet en middelverdi for strålingstettheten på alle 
operatørplassene på grunnlag av E- og H-feltmålingene . 

Resultatene er vist i tabell 1 a sammen med høyeste og laveste 

målte verdi. Som tabellen viser er spredningen i de målte 

verdiene stor. Lekkasjestrålingen fra maskinene varierer 

mye og målingene ligger ikke jevnt fordelt rundt middel

verdien. 

En grov fordeling av målingene gis i tabell 1 b. Resultatene 

for hver operatørplass er sammenlignet med de tidligere 

spesifiserte nivåene av strålingstettheten. Antall operatør-

plasser der overskrideIse forekommer, oppgis i tabellen. 

Den mest utsatte kroppsdelen viser seg å være hendene, som 

ofte er plassert svært nær elektrodene. 

Fire av maskinene peker seg ut med høy strålingstetthet på 

operatørplass. Måleresultåtene er vist i Appendiks, maskin 

1-4. Det er små symaskinlignende maskiner med en effekt på 

2 kw. Maskinene betjenes med fotpedaler og sveisetiden er kort 

("1,5 sekund). Det gjør at operatøren ofte holder hendene 

svært nær elektrodene under selve sveisingen. Eksempelvis var 

strålingstettheten for E-feltet i håndposisjon 100 0 W/m2 med 

en gjennomsnittsverdi på 270 W/m . 

Lekkesjestrålingen fra generator var også høy ved disse fire 

maskinene. Ved en maskin med generatoren plassert ved siden 

av operatørens venstre ben, ble H-feltets strålingstetthet 
2 2 

målt til henholdsvls 40 W/m og 7500 W/m ved høyre og venstre 
ben. 
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TABELL la 

Målt strålings-tetthet for E- og H-feltkomponenten på 39 operatør-
plasser ved maskiner for sveising av permer. 

H-felt 

Posisjon Ben Kropp Hode Hand Eff.verdi Enhet 

Høyeste målte verdi 7500 

Laveste målte verdi 0.4 

Middelverdi av toppvordi 145 

Middelverdi av gj.sn.verdi* 24 

Middelverdi av eff.verdi 

90 90 300 180 

0.4 0.4 0.4 0.04 

14 14 55 -

3 2 16 -

W/nT 

12 

E-felt 

Posisjon Ben Kropp Hode Hand Eff.verdi Enhet 

Høyeste målte verdi 700 

Laveste målte verdi 0.2 

Middelverdi av toppverdi 46 

Middelverdi av gj.sn.verdi 8 

400 530 5000 120 

0.2 0.2 0.2 0.02 

40 50 220 -

9 6 35 -

W/nT 

Middelverdi av eff.verdi 14 

"Gjennomsnittsverdien tilsvarer toppverdlen korrigert for arbeids-
syklus. 
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TABELL lb 

Antall operatørplasser med EM-felt større enn de spesifiserte 
nivåene for strålings-tetthet. Materialet omfatter 39 operatør
plasser ved maskiner for sveising av permer. 

H-felt 

Toppverdi over Gj.snittsverdi over Eff.verdi over Enhet 

2 
Pos. 250 100 100 50 10 50 10 W/m 

Ben 

Kropp 

Hode 

Hand 

3 6 

0 1 

0 1 

2 7 

E-felt 

Pos. 

Toppverdi over Gj.snittsverdi over Fff.verdi over 

250 100 100 50 10 50 10 

Enhet 

W/m' 

Ben 2 4 1 1 2 

Kropp 2 3 2 2 6 

Hode 2 3 1 1 4 

Hand 4 9 4 6 10 

3.3. Maskiner for sveising av presenningar. 

I denne gruppen er maskiner for sveising av presennlnger 

behandlet. Pa disse maskinene er overelektroden lang, med et 

relativt Btort sveiseareal, f.eks. 2,5 x 100 cm. 

Maskinens effekt er mellom 2-10 kw. Materialet som sveises 

er oftest to lag kraftig plastduk. 

I alt er 9 maskiner med like mange operatørplasser undersøkt. 

Det lave antallet skyldes at man ofte bare har fin slik maskin 

på hver bedrift og derfor må reise ganske langt for å få 
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undersøkt én maskin . Tre av disse maskinene var utstyrt med 

jordreturskinne. 

Resultatene er vist i tabell 2a og b tilsvarande inndelt som 

i tabell 1. Det ble ved disse maskiner registrert høyere 

lekkasje^tråling enn ved maskinene for sveising av permer. 

Også her var verdiene høyest i håndposisjon. 

Maskinene med jordreturskinne hadde tydelig lavere lekkasje-

stråling enn de uskjermede maskinene. I appendiks er 

måleresultatene fra to maskiner, maskin 5 og 6,vist. Det er 

to maskiner som ser like ut, men der den ene er skjermet med 

jordreturskinne. 

TABELL 2a 

Målt strålings-tetthet for E- og H-feltkomponentene på 9 operatør-
plasser ved maskiner for sveising av presenninger. 

H-felt 

Posisjon Ben Kropp Hode Hand Eff.verdi Enhet 

røyeste målte verdi 

Laveste målte verdi 

Middelverdi av toppverdi 

Middelverdi av gj.sn.verdi" 

55 900 750 26000 300 

2 4 2 4 0.2 

16 180 95 2300 -

3 40 26 430 -

W/nT 

Middelverd i av eff.ve rdl - - - 80 II 

E-£elt 

Posisjon Ben Kropp Hode Hand Eff.verdi Enhet 

Høyeste målte verdi 

Laveste målte verdi 

Middelverdi av toppverdi 

Middelverdi av gj.sn.verdi* 

Middelverdi av eff.verdi 

800 800 600 8000 185 

1 1 1 4 0.1 

120 140 265 1500 -

16 22 55 270 -

W/m' 

75 

"Gjennomsnittsverdien tilsvarer toppverdlen korrigert for arbeids-
syklus. 
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TABELL 2 b 

Antall operatørpiasser med EM-felt større enn de spesifiserte 
nivåene for strålings-tetthet. Materialet omfatter 9 operatør
piasser ved maskiner for sveising av presenninger. 

H-felt 

Toppverdi over Gj.snittsverdi over Eff.verdi over Enhet 

2 
Pos. 250 100 100 50 10 50 10 W/m 

Ben 

Kropp 

Hode 

Hand 

0 2 

3 6 

1 4 

5 7 

E-felt 

Toppverdi over Gj .snittsverdi over Eff .verdi over Enhet 

Pos. 250 100 100 50 10 50 10 W/m2 

Ben 1 2 1 2 2 

Kropp 

Hode 

1 

4 

3 

5 

0 

1 

1 

4 

3 

5 
5 6 

Hind 6 6 5 6 7 

3.4. Maskiner for sveising av regntøy. 

Denne gruppen består av maskiner for sveising av regntøy. 

Det er maskiner med effekt p* 1-6 kW. Vanligvis ligger de på 

2-3 kW. Elektrodenes utforming er sv»rt variabel, et eksempel 

er vist i fig. 3.1. 
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Pig. 3.1 

En elektrodeform kalt svane-

hals, for sveising av ermer, 

bukseben o.l. 

28 maskiner med 29 operatørplasser er undersøkt. Ingen av disse 

var skjermet. 

Resultatene er vist i tabell 3 a og b, tilsvarende inndelt som 

i tabell 1. 

Operatøren sitter foran elektrodene og holder i materialet mens 

verktøyet presses ned. Det fører til at operatøren ofte holder 

hendene svxrt nær elektrodene under selve sveisingen og dermed 

utsettes for relativt høy eksponering i håndposisjon. Ved 

noen maskiner ble det også registrert høye verdier for E-

feltkomponenten i hodeposisjon. 

i appendiks er resultatene fra to maskiner vist. Maskin 7 har 

høy strålingstetthet i hodeposisjon mens resultatene ved 

maskin 8 er mer representative for denne typen maskiner . 

På en maskin ble feltet målt i to forskjellige arbeids-
2 

situasjoner. Med en stor elektrode (areal ca. 80 cm ) og et 

tykt materiale var effekt-tettheten en faktor 10 høyere enn 
2 

med en liten elektrode (areal ca. 20 cm ) og tynt materiale. 

Dette viser vllken betydning elektrode og materialet som skal 

sveises bar for lekkasjestrålingens størrelse. 
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TABELL 3a 

Målt strålings-tetthet for E-og H-feltkomponentene på 29 operatør-
plasser ved maskiner for sveising av regntøy. 

H-felt 

Posisjon Ben Kropp Hode Hand Eff.verdi Enhet 

Høyeste målte verdi 1885 

Laveste målte verdi 0.4 

Middelverdi av toppverdi 160 

Middelverdi av gj.sn.verdi 

Middelverdi av eff.verdi 

36 

900 250 3770 220 

2 0.4 4 0.04 

90 65 460 -

24 13 100 _ 

W/nT 

34 

E-felt 

Posisjon Ben Kropp Hode Hand Eff.verdi Enhet 

Høyeste målte verdi 

Laveste målte verdi 

Middelverdi av toppverdi 

Middelverdi av gj.sn.verdi" 15 

Middelverdi av eff.verdi 

105 800 2650 1600 320 

0.2 1 1 10 0.02 

40 40 425 425 -

15 23 105 100 -

42 

W/nT 

"Gjennomsnittsverdien tilsvarer toppverdien korrigert for arbeid-

sylkus. 
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TABELL 3b 

Antall operatørplasser med EM-felt større enn de spesifiserte 
nivåene for strållngs-tettbet. Materialet omfattar 29 operatør
plasser ved maskiner for sveising av regntøy. 

H-felt 

Pos. 

Toppverdi over Gj.snittsverdi over Eff.verdi over Enhet 

250 100 100 50 10 50 10 W/m2 

Ben 4 6 2 4 8 

Kropp 2 4 3 2 6 

Hode 0 4 0 1 8 

Hand 13 19 6 11 20 

14 

E-felt 

Toppverdi over Gj.snittsverdi over Eff.verdi over Enhet 

2 
Pos. 250 100 100 50 10 

Ben 1 2 1 2 3 

Kropp 3 5 2 3 5 

Hode 8 12 4 4 14 

Hand 11 17 8 11 20 

50 10 

16 

W/m 

3.5 TrelimlnqamaBklner. 

Dette er store maskiner med effekt i området 8 - 3 0 kW. Elek-

trodene på dlsae maskinene har relativt stort areal, opp til 

noen få m 2. Formen er avhengig av det ferdige produkt. Et 

eksempel er vist i fig. 3.2. Materialet som limes er et ti

tal Is lag tynn finer C-1,5 mm tykt). 
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Figur 3.2. Pressen på en trelimingsmaskin for laminering av 
stolben. 

I alt er 11 maskiner med 12 operatørplasser undersøkt. To av 

disse var fingerskjøtanlegg, dvs. at RF-energien brukes kun til 

forvarming av materialet. 

Feltstyrkene ble målt ved vanlig arbeidsposisjon ved lim-

rullen, 2-4 m fra pressen. Lekkasjestrålingen i denne posisjoner 

var ikke registrerbar. 

Malinger ble også gjort midt foran pressen i en avstand av ca. 

3/4 m. Dette er det nærmeste operatøren er pressen. Resultatene 

for E-feltkomponenten er vist i tabell 4. For H-feltkomponenten 

fikk en ikke registrerbart utslag i denne posisjonen. 

TABELL 4 

Antall tilfeller med E-felt større enn de spesifiserte 
nivåene for strålings-tetthet målt ca. 3/4 m fra pressen. 
Materialet omfatter 12 operatørplasser ved treliming-
maskiner. H-feltet var ikke registrerbart. 

Toppverdi over Gj.snittsverdi over Eff.verdi over Enhet 

Pos. 250 100 100 50 10 50 10 W/m 2 

Ben 0 0 0 0 2 

Kropp 1 1 1 1 4 1 3 

Hode 0 0 0 0 2 
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Dersom E er mindre enn bindingsenergien til elektronet 

vekselvirkningen skjer med, vil elektronet ikke løsrives fra 

sitt skall. Det fåes derfor skarpe diskontinuiteter i 

svekkningskurven for fotonene med energler korresponderende 

til bindingsenergiene til de forskjellige elektronskall. Se 

f.eks. svekkningskurva for Pb i appendiks A le. 

3.1.2. COMPTON SPREDNING 

INNKOMMENDB FOTON 

T _ 
REKYL ELEKTRON 

Pig. 3.3. Compton spredning Si'SPREDT FOTO» 

Ved denne prosess vekselvirker gamma-fotonet med et elektron. 

Dette får en rekylenergi, T, samtidig som det blir sendt ut 

et spredt foton med energi £'. Dette foton kan seiv undergå nye 

veksel vir kninger. Alle elektroner har Banane sannsynlighet til 

å delta. De regnes derfor i gjennomsnitt for frie elektroner, 

bindingenergi lik null. Karakteristisk røntgen-stråling er 

derfor negllsjerbar. 

Compton forlapet sees på som et uelastisk «tøt, E > T, med 

andre ord - fotonet må bli spredt. 

Ut fra loven on energi- og lnpulsbevarelse kan det utledes 

felgand* uttrykk for E' og T. 

Det spredt* t-fotonet» energi i E'" Sy (3.3.) 
Y 1 + E^l-co»e>/E, 

Tllbakespredningstopp, e-180»: E'- J «3.4.) 

• In. 1 * 2 V E ' 
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TABELL 5b 

Tilsvarende som tabell 5a, men verdiene gjelder for de arbeids-
sykluskorrigerte gjennomsnittsverdiene og for effektivverdiene. 

H-felt 

Posisjon Ben Kropp Hode Hand Eff.verdi Enhet 

Høyeste målte gj.sn.verdi 1350 

Laveste målte gj.sn.verdi 0.04 

Middelverdi av gj.sn.verdi 22 

Middelverdi av eff.verdi 

300 800 4750 300 

0.04 0.04 0.04 0.04 

13 10 83 -

31 

W/nT 

E-felt 

Posisjon Ben Kropp Hode Hand Eff.verdi Enhet 

Høyeste målte gj.sn.verdi 200 

Laveste målte gj.sn.verdi 0.02 

Middelverdi av gj.sn.verdi 13 

Middelverdi av eff.verdi 

200 1000 950 500 

0.02 0.02 0.02 0.02 

15 42 75 _ 

W/m 

34 

Gjennomsnittsverdien tilsvarer toppverdlen korrigert for arbeids-
syklus. 
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TABELL 5c 

Prosentvis andel operatørplasser med EM-felter større enn de 
spesifiserte nivåene for strålings-tetthet. Totalt ble 89 
operatørplasser undersøkt. 

H-felt 

Ant % med Ant % med Ant % . led Enhet 

toppverdi over gj.sn.verdi over eff.verdi over 

Pos. 250 100 100 50 10 50 10 W/m 

Ben 8 13 4 8 18 

Kropp 3 11 4 6 15 

Hode 1 7 1 2 15 

Hand 25 36 15 20 38 

10 28 

E-felt 

Ant % med Ant % med Ant % med Enhet 

toppverdi over gj.sn.verdi over eff.verdi over 

Pos. 250 100 100 50 10 50 10 W/m 

Ben 5 9 3 6 19 

Kropp 7 13 5 7 16 

Hode 16 23 7 10 26 

Hand 24 36 19 26 42 

15 34 
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Figur. 3.1. Antall operatørplasser ved maskiner med angitt maskin
effekt. Gjelder for i alt 89 operatørplasser. 
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Maskineffekt (kW) 

Figur 3.2. Relativ del av maskinar med an gitt effekt der S„ 
eller Se overskridar 250 W/m på minst en posisjon. 
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4. DISKUSJON 

Resultatene fra denne undersøkelsen viser at operatører ved 

maskiner som anvender RF-energi blir eksponert for radiofre

kvente felt. 

Trelimingsmaskinene viste seg å ikke representere noe stort 

problem. Ved disse maskinene var lekkasjestrålingen liten, og 

operatørens vanlige arbeidsposisjon var langt fra pressen. 

Det var vesentlig ved plastsveisemaskinene de høyere ekspo-

neringsverdiene var å finne. Relativt sett var slike over-

skridelser hyppigst ved maskiner for sveising av presenninger 

og regntøy. Med hensyn til fordelingen av lekkasjefeltene på 

operatørplass, så var hovedtendensen at hendene ble eksponert 

for de høyeste feitene. Det gjaldt særlig fotbetjente 

maskiner, fordi operatøren ofte holdt hendene i nærheten av 

elektrodene under sveisingen. 

Ved noen maskiner, særlig regntøymaskiner, målte en hflye 

feltstyrker også i hodeposlsjon. Metallsylindre over elektroden 

så ut til å være årsaken. Disse var ikke i elektrisk kontakt 

med generatoren, og dette viser at gjenstander i feltet kan 

ha en viktig innvirkning på feltbildet. 

Et problem som ikke gjelder operatørene, men vedkommende 

som har vedlikehold og reparasjon av maskinene, er stråling 

fra generator når deksler fjernes. Ved feilsøking arbeides 

det i blant foran apen generator mens feltet står på. Feltet 

ble målt foran en apen generator på en 12 kW-maskJn . I en avstand 
2 

av ca. 25 cm fra generator var S„ og S H henholisvis 26500 W/m 

og 37700 W/m (full skala på instrumentet). En strålings-
2 

tetthet på 250 W/m ble målt i en avstand på ca. en meter 

fra generator for det elektriske feltet og 5-6 meter for det 

magnetiske feltet. 

En har 1 løpet av denne undersøkelsen ikke hørt om alvorlige 

skader på grunn av eksponering. Brannskader ved berøring av 
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elektroden kan forekomme. Subjektive plager som kvalme, trett-

het og hodepine har enkelte klaget over uten at en har kunnet 

sette det i sikker forbindelse med eksponering. En har her ikke 

gjennomført en systematisk undersøkelse om biologiske effekter. 

Det er kun tilfeldige opplysninger en har fått. 

Resultatene i kap. 3 viser at det er behov for tiltak for å 

redusere eksponering av RF-felter i arbeids-situasjoner. 

En vet fra besøk hos en maskinprodusent i Sverige at det.der 

i samarbeid med Arbetarskyddsstyrelsen arbeides med skjermings-

problematikken. Målet er at maskinene fra produksjon av skal 

være konstruert slik at de gir minimal lekkasjestråling. 

Skjerming av eldre maskiner er også et problem. For å få 

dette til i praksis, er innføring av forskrifter for slik 

stråling kanskje et nødvendig skritt. 

4.1. Skjerming. 

Eksponeringen av operatør varierer mye ved de ulike maskinene. 

Dette skyldes blant annet at enkelte maskiner er skjermet 

og andre ikke. Noen skjermingstiltak er beskrevet i kap. 2.2. 

Hvorvidt disse tiltakene blir effektive eller er praktisk 

gjannomførbare, avhenger av typen maskin. 

Ved maskiner for sveising av permer, er skjerming relativt 

enkelt og gjennomførbart. Dette henger sammen med at operatøren 

vanligvis ikke behøver i se på selve sveisingen, og at 

materialet som skal sveises tar liten plass. 

Ved presenningsmaskinene, kan skjerming være et større 

problem. Ved disse skal mye materiale kunne håndteres fritt 

rundt elektrodene. På nye maskiner er skjerming foretatt ved 

at jordretursktnne er montert, se fig. 2.1. Dette har vist 

seg å vare et effektivt skjermingstiltak (se Appendiks, maskin 

5 og 6). På eldre maskiner er montering av en slik skinne 

også fullt mulig. Problemet kan vare at det er for trangt bak 

elektrodene og for mye materiale 1 velen slik at det ikke er 

plass til skinnen. 

På maskiner for sveising av regntøy må operatøren ofte holde 
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materialet på plass når elektroden presses ned. Ofte bryter 

operatøren seiv RF-effekten før den brytes automatisk. Ved-

kommende må derfor kunne se på arbeids-stykket under selve 

sveisingen. Elektrodene må også være lett tilgjengelige. 

Skjerming kan på grunn av foran nevnte forhold ofte være 

vanskelig. Ved enkelte maskiner har metallgjenstander, f.eks. 

lampe festet til maskinen, vist seg å være årsak til høy 

lekkasjestråling. En slik gjenstand kan altså fungere som 

en antenne som fanger opp feltet og stråler det ut igjen. Det 

fører igjen til at feltet konsentreres i nærheten av den. 

Der hvor hendene viser seg å være spesielt utsatt, kan 

prinsippet med to manuelle brytere som må betjenes sam

tidig, være aktuelt. Da må begge hendene fjernes før feltet 

slås på. 

Operatøren kan også flyttes vekk fra maskinen til en avstand 

der feltet er redusert til et akseptabelt nivå. Dette er 

imidlertid en dårlig løsning ved manuelle maskiner hvis 

ikke skyvebord monteres fordi operatøren raskt er tilbake 

til gamle vaner. 

4.2. Grenseverdler. 

Det er, som nevnt innledningsvis, utarbeidet et forslag til 

norske forskrifter (9). I de fleste forskrifter opererer 

man med en grenseverdi for toppverdlen, takverdien, og en for 

den arbeidssyklus-korrlgerte verdien, her kalt gjennomsnitts

verdien. Det er imidlertid Internasjonale variasjoner i 

midlingstidene for disse verdiene. I en del normer opereres det 

med grenseverdler midlet over ett eller seks mlnutter og en 

time. Ved meget korte sveisetider, som ved plast8veiaing, 

og få arbeidsoperasjonar pr. time, har man i realiteten kun 

en gjennomsnittsverdi og ingen takverdi. En kan dermed ha 

temmelig høy strållngs-tetthet uten å bryte forskriftene. Ved 

en svaisetid på 1.5 sekunder som er registrert i denne under-

søkelsen, og en grenseverdi på 250 W/m midlet over ett minutt 

vil det kunne tillates 10000 K/m 2 forutsett at gjennomsnitts-
2 

verdien over en time ikke overskrider 10 W/m , dvs. kan to 

operasjoner pr. time. 
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I noen forskrifter har man kim en gjennomsnittsverdi midlet 

over en time eller en arbeidsdag. Dette illustrerer usikker-

heten omkring ikke-termiske effekter av en puls med høy 

strilings-tetthet. 

I det foreløpige norske forslaget er midlingstidene ett sekund 

og en time. Med en midlingstid på ett sekund har man en reell 

takverdi på 250 W/m i tillegg til gjennomsnittsverdien ved 

slike operasjoner som her er behandlet. 

Grenseverdiene er inndelt i forskjellige frekvensområder 
2 

med laveste verdi, 10 W/m som gjennomsnittsverdi, i 

området 3 - 1000 MHz. Dette skyldes blant annet resonans-

fenomener. Kroppens absorpsjon av feltenergien er frekvens

avhengig. Når kroppslengden er ca. 0.4 ganger bølgelengden i 

fritt rom, absorberer kroppen mest. Denne resonansfrekvensen 

er for et stående menneske med normalhøyde (1.75 m) ca. 70 MHz. 

Direkte jordkontakt vil redusere denne til ca. halvparten, 

dvs. nær den meget anvendte frekvensen 27.12 MHz. 

Noe som skiller det norske forslaget fra andre slike for

skrifter, er at man har beregnet en samlet strålings-tetthet 

for hele kroppen, kalt effektiv strålings-tetthet. De ulike 

kroppsdelane gis forskjellige vektfaktorer. Dette er gjort 

for å prøve å få til en sammenlignbar vurdering av operatør-

plasser der feltets fordeling er ujevn. Denne verdien må 

vurderea sammen med toppverdien fordi strålings-tettheten ikke 
2 

må overskride takverdien på 250 W/m ved noen kroppsdel. 

Ved Forsvarets Porsknings Institutt har man gjort en undersøkelse 

som bekrefter kroppens antennevirkning (2). Ved å se på strøm

gjennomgang i en jordet, stående person utsatt for en elektro

magnetisk puls (EMP), fant man en topp ved ca. 27 MHz med en strøm 

på 8-9 mA/(V/m) fra føttena. Dette er forhold som bør vurdere» med 

når grenseverdiar skal bestemne». 
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4.3. Måleusikkerhet. 

I denne undersøkelsen har en forsøkt å kartlegge eksponerings

forhold ved plastsveise - og trelimingsmaskiner. Måling av 

strålings-tetthet på operatørplass innebærer stor usikkerhet 

og det er flere faktorer som bidrar til dette. Nedenfor 

diskuteres noen av disse. 

Verdiene som oppgis for lekkasjestrålingen, er høyeste 

avleste verdi i løpet av sveise/varme-perioden og oppnås 

som regel først nær slutten av perioden. Det er således 

den verste situasjonen for operatøren en viser i resultatene. 

Fordi en går ut fra at den avleste verdien gjelder over hele 

sveise/varmeperioden, er de beregnede gjennomsnittsverdiene 

noe høyere enn de reelle verdiene. Dette betyr mest ved 

korte sveise/varmetider og periodar. 

Ved enkelte sveiseprosesser er sveisetiden av samme 

størrelsesorden som instrumentets tidskonstant (~1 sekund). 

Forsinkelsen i viserinstrumentet fører dermed til at det 

viser for lave verdier. Dette gjelder imidlertid langt de 

færreste maskinene, og medfører ingen stor usikkerhet ved 

en slik samlet vurdering som her. 

De fleste enfasede maskiner er 50 Hz amplitudemodulert. 

Dette bør reglstreres ved måling fordi enkelte instrumenter, 

deriblant Holadays H-feltprobe som nevnt i kap. 2.3, er føl-

somme for modulasjon. 

Flere forhold gjør måleresultatenes reproduserbarhet vanskelig. 

To operatører kan plassere seg forskjellig ved samme maskin. 

Dermed kan en få awikende reaultater ved to måleserier seiv 

om forholdene ellers er de samme. En maskin kan også utføre 

forskjellige operasjoner. alike elektroder og materialtyper 

(tykkelse og elektriske egenskaper) kan gi store utslag i 

lekkasjestrålingen fra en maskin. En faktor 10 ble nevnt i et 

tilfelle i kap. 3.3. 

På grunnlag «v diss* ualkkerhetsfaktorene har en anslått 
nøyaktlgheten 1 målingane til ca. - 30« , altså en temmelig 
stor usikkerhet. 
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APPENDIKS 

Her er vist eksempler på måleresultater fra 8 maskiner. 

Maskin 1-4 er uskjermede maskiner for sveising av permer med 

relativt høye verdier for strålings-tettheten i hend og hode-

posisjon. 

Maskin 5 og 6 er presenningsmaskiner, henholdsvis skjemtet og 
uskjermet. 

Maskin 7 og 8 er uskjermede maskiner for sveising av regntøy 

med henholdsvis ektrem verdi for stralings -tettheten i hode-

posisjon og representative verdier for denne typen maskiner. 

For alle maskinene gjelder at feltet er svært inhomogent. 



H-fe l t (A 2 > 2 ) ^W/ta 2 ) Gj .sni t t SjjW/ra2) E - f e l t t v V ) Sg (W/ta2) G j . sn i t t Sg (W/m2) 

POS. Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre 
- • ' 

Fot 

Kne 

Kropp 

Hode 

Hind 

0.9 

0.25 

0.25 

0.55 

340 

95 

95 

210 

85 

25 

25 

50 

3-IO 5 

2-IO 5 

2-IO 5 

2-IO 5 

800 

530 

530 

530 

200 

130 

130 

130 

Maskin 1. 

Resultåtene fra måling ved en maskin for sveising av permer. Maskinens effekt er 2 kw. 

Tall plassert midt i en kolonne, tilsvarer malinger tatt på operatørplass uten operatør 

til stede. 



8-f«lt<A 2 /* 2 ) ^Wa?) Gj.sni t t SjjW/ta2) E-feltfvW) SgfW/m2) G j . sn i t t SgW/m2) 

Pos. Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre 

Fot 

Kna 

Kropp 

I lode 

Hind 

0.15 

1 S 

0.01 

0.008 

0.3S 

60 

375 1885 

4 

3 

130 

15 

85 435 

< 1 

< 1 

30 

1.5-10 3 

4 .5-10 3 

3.5-10 4 

2-IO 3 

5-IO 4 

4 

13 

90 

5 

130 

1 

3 

23 

1 

30 

Maskin 2. 

Resultatene fra måling ved en maskin for sveising av permer. Maskinens effekt er 2 kw. 

Tall plassert midt i en kolonne tilsvarer malinger tatt på operatørplass uten operatør 

til stede. 



H-felt(A2/B2) SgWAn2) Gj.snitt Sg (W/m2) E-felUV2/™2) s E (WA
2) Gj.snitt Sgfw/m2) 

Poe. Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre 

Fot 

Kne 

Kro» 

Hod» 

Hind 

0.075 4 

0.1 20 

0.15 

0.015 

0.75 

30 1500 

40 7500 

55 

6 

280 

6 270 

7 1350 

10 

1 

50 

2-103 1-104 

2.5«104 

6-104 

2.5-104 

2-IO5 

5 25 

55 

160 

70 

530 

1 5 

10 

30 

13 

95 

Maskin 3. 

Resultåtene fra måling ved en maskin for sveising av permer. Maskinens effekt er 2 kw. 

Tall plassert midt i en kolonne tilsvarer malinger tatt på operatørplass uten operatør 

til stede. 



H-fe l t tøW) Sg (W/ta2) G j . s n i t t SjjfW/m2) E - f e l t t v W ) SgtW/ltl2) G j . s n i t t Sg (W/ta2) 

PO*. «Hyre Venstre Høvre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre vens t re Høyre Venstre 

Fot 

Kne 

Kropp 

Hode 

Hind 

0.025 

0 .1 0.4 

0.025 

0.01 

1.0 

9 

40 150 

9 

4 

380 

2 

10 35 

3 

1 

100 

1 '10 3 

5 - 5 a 0 3 

7-10 4 2 ,5-10 5 

1-5-10 4 

4-10 6 

3 

15 

190 665 

43 

1000 

< 1 

4 

50 180 

12 

270 

Maskin 4. 

Resultatene fra i iling ved en maskin for sveising av permer. Maskinens effekt er 2 kw. 

Tall plassert midt 1 en kolonne, tilsvarer malinger tatt på operatørplass uten operatør 

til stede. 



H-*«lt»2/B2> Sj,(W/ta2) Gj.snltt Sj,(W/m2) E-felt<vVm2) Sg (W/ta2) Gj. sn i t t Sg (W/in2) 

POS. Bt*ra Vtastn Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre røyre Venstre 

Fot 

Kn* 

Kropp 

Hote 

Hind 

r o,oo5 

0,15 

0,06 

0,25 

2 

60 

25 

95 

1 

25 

10 

40 

1 . 5 - 1 0 3 

1-10 4 

1 ' 1 0 4 

2 , 5 - 1 0 4 

4 

25 

25 

70 

2 

10 

10 

30 

Maskin 5. 

Resultatene fra måling ved en presenningsmaskin med effekt 10 kw. Den er skjermet med 

jordreturskinne. Mållngene er foretatt uten operatør til stede. 



1 

i PO». 

H-fe l t lA 2 /n 2 ) S,j(W/te2) G j . s n i t t SjjfW/ta2) E - f e l t f v W ) Sg (W/ta2) G j . s n i t t Sg (W/in2) 1 

i PO». Høyre venstre Høyre Venstre Høyre Venscre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre 

•Fot 
0 ,05 20 5 1 , 5 - 1 0 4 40 10 

JKne 
i 
Kropp 0 , 4 150 40 5 , 5 - 1 0 4 145 35 

'Hote 
t 

0 , 2 75 20 7 , 5 - 1 0 4 200 50 

>Hånd 1 - 565 140 7 , 5 ' 1 0 5 2000 500 

Maskin 6. 

Resultatene fra maling ved en uskjermet presenningsmaskin med effekt 7 kW. 

M&lingene er foretatt uten operatør til stede. 



ros. 

H-«eltl*W> SHW/B?) Gj.sn i t t Sjjrø/m2) E - f e l t ( v W ) Sg (W/ta2) 2 1 G j . s n i t t Sg (W/hr) 

ros. Høyre Venstre Høyre Vtastre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre 

rot 0 ,005 2 < 1 
4 4 

3-10* 6*10 80 160 30 60 

Km 0 , 5 190 60 3 ' 1 0 5 2 . 5 - 1 0 5 800 660 300 250 

Kxqøp 0 , 1 40 12 2 . 5 - 1 0 5 660 250 

ifcxta 0 , 5 190 60 1 - 1 0 6 2650 1000 

Uånd 1 ,5 565 175 5 . 5 - 1 0 5 3 « 1 0 5 1460 800 555 300 

Maskin 7. 

Hesultatene fra måling ved en regntøymaskin med effekt 4 kw. Tall plassert midt 

i en kolonne tilsvarer malinger p* operatørplass tatt uten operatør til stede. 



t 
1 

H - r a l t o A * 2 ) Sjjrøfa2) GJ . sn i t t S^Wm2) B-fe l t (vW) SgCW/in2) Gj . s n i t t Sg (W/ta2) 

*?os« Htyre venstre Høyra Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre Høyre Venstre 

Fbt 

ttm 

Kropp 

Hod* 

Hind 

0,2 

2 

0,04 

0,35 

0,1 0,05 

75 

755 

IS 

130 

40 120 

20 

210 

4 

40 

10 5 

2 .5-10 3 1 '10 3 

0.5-10 3 1*103 

1.10 4 

2-10 4 

4-IO 6 

7 3 

1 3 

25 

55 

1060 

2 <1 

< 1 

7 

15 

295 

Maskin 8. 

Resultåtene fra roiling ved en regntøymaskin med effekt 1,5 kw. 

Tall midt i en kolonne tilsvarer malinger pi operatørplass tatt uten 

operatør til stede. 
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