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Husum og Wergeland (red):
Kamp mot helsefarlig arbeid (1975)
Delfil 2
KAPITTEL 7

KLIMA

Godt klima forutsetter at temperatur, fuktighet og luftstrømning
passer for arbeidet som foregår og for de som skal gjøre arbeidet. Hva
som er behagelig kan det være ulike meninger om. Arbeidsvaner og
klesvaner spiller inn sammen med mer tilfeldig smak og behag. Men det
lar seg likevel godt gjøre å sette opp for eksempel temperatursoner for
tungt arbeid, som de fleste synes er bra. Eller grenser for temperatur,
trekk og fuktighet som det er merkbart ubehagelig å gå ut over. Dårlig
klima er plagsomt og trøttende. Det kan også være direkte helseskadelig
eller øke risikoen for arbeidsulykker. Klimaproblemer kommer lett litt i
bakleksa i forhold til for eksempel giftige stoffer. Det blir ingen
avisoverskrifter av dem, de er jo ikke livsfarlige, »bare» ubehagelige. Og
så er de for vanskelige å måle, klager de som legger mer vekt på
måleapparatene sine enn på hva folk merker på kroppen. Men
LO-undersøkelsen fra 1972 viser at klimaproblemer er blant de aller
vanligste arbeidsmiljøproblemene som folk er utsatt for. Nesten 40 %
var plaget av trekk, 30 % av ubehagelig temperatur og vel 20 % av
tørr/fuktig luft. Og ser vi på hva som hadde ført til skade eller sykdom,
var trekk den årsaken de fleste (30 %) nevnte. For den som kaller slike
problemer uviktige, er også arbeidsfolks kår uviktige.
I dette kapitlet tar vi opp hver for seg de tre forholdene som til
sammen bestemmer klimaet: temperatur (varme-kulde), luftfuktighet og
luftstrømning (trekk).
Temperatur
For stillesittende eller svært lett innendørs arbeid er det behageligste
en lufttemperatur omkring 20° C, kanskje litt over. Ved muskelarbeid
lager kroppen varme sjøl, så jo tyngre arbeidet er, jo kjøligere bør det
være i rommet. Ved tungt kroppsarbeid kan temperaturer rundt 15° C
Pga størrelsen er boka lagt ut i fem deler.
Øvrige filer finnes på
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være det beste. Dersom det gjelder utearbeid uten krav til fingerferdighet, kan temperaturen være enda mye lavere uten å være ubehagelig.
Det er sjelden helt jevn temperatur overalt i et rom. Ventilasjon,
trekk og svært kalde eller varme flater kan føre til store temperaturforskjeller. Kroppen ser ut til å bry seg mer om temperaturen ved golvet
enn i hodehøyde. Hvis det er golvkaldt hjelper det altså ikke om
termometeret opp på veggen viser idealtemperatur. (Termometeret er
kanskje dessuten varmet opp av strålevarme fra en lampe i nærheten,
eller av varmluft fra en panel-ovn nedenunder).
Det ser ut til å være sammenheng mellom temperaturen i lufta og
risikoen for ulykker. Hvis temperaturen fjerner seg for langt fra
området for det som er behagelig, øker tallet på arbeidsulykker.
Kulde
Nar temperaturen synker trekker blodårene under huden seg sammen
og »holder på varmen». Blodtilførselen blir spesielt dårlig til fingre og
tær. Kroppen øker varmeproduksjonen ved a bruke musklene slik at du
begynner a »hakke tenner» og skjelve. Fingrene blir valne og bevegelsene
stive og klossete. Sammentrekningen av årene i fingrene utløser lett
anfall av » • hvite fingre» etter lokal vibrasjonsskade.
Om du er dårlig beskyttet mot kulda, dårlig kledd eller stadig svett og
våt i tøyet, øker også sjansene for snue og luftveisinfeksjoner av alle
slag. Sjøl om det er vanskelig å bevise, peker all erfaring på at det også
øker risikoen for sykdommer i • skjelettImuskelsystemet. Iallfall kan
mange slike sykdommer forverres kraftig om en stadig går og fryser.
Eldre med aldersforandringer i ledd og muskler, og ellers alle som på
forhånd har giktsykdommer eller andre plager fra skjelett/muskelsystemet, er derfor spesielt utsatt for plager på kalde arbeidsplasser.
Avkjøling øker risikoen for blærekatarr, særlig hvis du på forhånd har
lett for å få det. Det er mulig at det hos kvinner også øker risikoen for
underlivsplager.
Sammenhengen mellom kulde og helseskade er lite undersøkt og
vanskelig å »bevise» eller »motbevise». At det er ubehagelig å fryse,
trengs det ikke noe bevis for.
Mens kroppen kan tilpasse seg til å tåle varme ( • akklimatiseres), skjer
det i liten grad noe tilsvarende i kulde. Det eneste er at blodgjennomstrømningen etterhvert kan øke litt til hendene, slik at de blir lettere å
arbeide med tross kulda.
Ofte kan en kald jobb rettes på: For eksempel ved å flytte den
innendørs hvis den ikke må gjøres utendørs, ved å lede varmluft til
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arbeidsplassen, sette opp varmeelementer og bygge provisoriske tak og
vegger ute når arbeidet ikke kan flyttes inn.
Hvis ikke arbeidet kan forandres noe særlig, kan en iallefall beskytte
seg mot kulda med ekstra pauser i oppvarmet hvilerom, varm drikke og
varmt, tørt arbeidstøy. Det er viktig å ha ekstra skift av tørt arbeidstøy
som en kan ta på i løpet av arbeidsdagen, om en er blitt våt og svett.
Arbeid i fryserom er et eksempel på en jobb der en er nødt til å
beskytte seg mot kulda istedetfor å heve temperaturen. Ved slikt arbeid
må en aldri være alene. Ellers kan en risikere å bli innestengt uten at
noen er klar over det og kan få en ut.

KALDT PÅ ARBEIDSPLASSEN?
— Fins det regler om minimumstemperatur i arbeidsrom
hvor det foregår stillesittende arbeid, (maskinskriving etc.). Hvis
arbeidsgiveren ikke holder rimelig
temperatur, hva kan gjøres?
Dette er på bakgrunn av at
enkelte kontorlokaler her i byen
(Oslo) har vært nede i 15 grader i
arbeidstida i flere dager, og arbeidsgiveren skylder på at han
»ikke får nok olje».
Bj., Oslo.
SVAR:
I arbeidervernloven § 5 står det
om forholdene i arbeidsrom blant
annet: »Luften skal så vidt mulig
være passe varm og fuktig — —».
Det er jo ikke så mye å holde seg
til akkurat. I rundskriv nr. 108,
som kan fåes fra Arbeidstilsynet,
er det gitt nærmere regler for
temperaturen. Men det fins domsavgjørelse på at en ikke kan nekte
å arbeide fordi om temperaturen
er lavere enn reglene sier. (Dommen gjaldt ansatte ved et plate- og

sveiseverksted, der temperaturen
var 8-9 gr. mens reglene sa minst
12 gr.). Dette tar vi med for å vise
at loven ikke er til noen særlig
hjelp i dette tilfellet, slik domstolene bruker den.
HVA ER RIMELIG
TEMPERATUR?
Hva som kjennes som passe kan
variere litt med vanen, men mest
med hva slags arbeid som utføres,
— ventilasjon, luftens bevegelse og
fuktighetsgraden. I kommentarene
til arbeidervernloven heter det
spesielt at i arbeidsrom med høy
fuktighet bør temperaturen ikke
være over 25 gr. eller under 15 gr.
Vanligvis regner en at den beste
temperaturen for stillesittende arbeid er omtrent 20 gr., ved tungt
fysisk arbeid kan temperaturer
ned mot 15 gr. kjennes behagelig.
HVORDAN MÅLE OM FORHOLDENE ER »PASSE»?
Det er konstruert mange sinnrike måleinstrumenter for å måle
luftstrømning, fuktighet, strålings103
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varme og lufttemperatur. Disse
kunne forsåvidt vært nyttige om
de ble brukt for å forbedre forholdene i arbeidsmiljøet, det er
ikke alltid så lett uten videre å si
hvorfor klimaet kjennes ubehagelig og hva som bør forandres.
Dessverre brukes disse måleinstrumentene snarere til å finne ut om
forholdene er innenfor det folk
kan tåle, og til å tilbakevise klager
på klimaet med at »målingene
viser at alt er i orden».
Til vanlig bruk er dine egne
sanser derfor vel så brukbare til å
finne ut om det er for varmt, for
kaldt, for tørt eller fuktig, for
trekkfullt eller for dårlig ventilert.
Om dere er misfornøyd med forholdene, skal måleutstyret brukes
til å finne ut hva som kan rettes
på, ikke til å påstå at alt er ok.

fremst ubehagelig. For de som har
giktplager eller lett for å bli forkjølet, kan det også føre til besvær, andre klarer seg vel stort sett
om de kler godt på seg.
Men det må ikke være slik at en
skal være nødt til å godta alt som
ikke er direkte farlig. Uansett om
loven ikke gir noen særlig støtte i
dette tilfellet, bør dere ikke finne
dere i å sitte og fryse på arbeidsplassen. Andre har nektet å arbeide under slike betingelser, og
det bør for all del dere gjøre også.
Skulle en bare holde seg til hva
domstolene mener er »passe» og
»rimelig» for arbeidere å godta,
ville det sett stygt ut for liv og
helse på arbeidsplassene!

ER LAV TEMPERATUR
FARLIG?
En romtemperatur omkring
15 gr. for kontorfolk er først og

Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 18, 1974

Varme

Stiger temperaturen over det vi kan kalle »behagelighets-sonen», virker
det både på reaksjonstid, våkenhet og nøyaktighet. Ubehaget kan gjøre
deg irritabel og trøtt. Om du attpåtil skal arbeide ved slike høye
temperaturer, betyr det en merbelastning som stiller store krav til
reguleringssystemer og tilpasning om kroppen skal greie påkjenningen.

Kroppens varmeregulering
For at alt skal fungere normalt i organismen, må kroppstemperaturen
holdes innafor et lite område omkring 37°C. Avviker den så mye som
5°, vil du være bevisstløs og i livsfare.
Under muskelarbeid lager kroppen samtidig varme. Bare en fjerdedel
av energien til musklene omsettes i muskelarbeid. resten gir varme. Jo
tyngre arbeid, jo mer varme.
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Om vi ikke hadde en effektiv temperaturregulering ville kroppstemperaturen stige 4° i timen med det muskelarbeidet som er vanlig i
mange jobber. Nå stiger den normalt bare litt den første timen, og
legger seg mellom 37,5° og 38° ved vanlig kroppsarbeid. Så lenge
temperaturreguleringen virker som den skal, blir kroppstemperaturen
ikke påvirket av temperaturen i omgivelsene, bare av arbeidstyngden.
Stiger den over 38°, er det tegn på for stor arbeidstyngde —. (Så høyt
går temperaturen først når over halvparten av det som er kroppens
• maksimale fysiske arbeidskapasitet er tatt i bruk, og så hardt greier du
bare å arbeide kort tid.)
Kroppen kvitter seg med varme på to måter:
Utstråling fra varm hud til kalde omgivelser, og oppvarming av svetten
som fordamper fra huden.
Ved at årene i huden utvides og blodgjennomstrømningen øker kan
store mengder varme fraktes fra musklene til hudoverflaten. Svetten
som dannes i svettekjertlene og fordamper fra huden, bruker varme til å
fordampe. Jo kraftigere svetting, jo mer varme går med til fordampingsvarme.
Men hvis lufttemperaturen blir nesten like høy eller til og med høyere
enn hudtemperaturen, kan vi ikke lenger avgi varme direkte fra huden
til omgivelsene. Tvert om, vi opptar varme fra lufta til huden. Det
samme skjer hvis huden utsettes for • varmestråling fra varme flater i
rommet. Under slike forhold blir svettingen kroppens eneste utvei til å
bli av med varmeoverskuddet. Men også reguleringen gjennom svetting
har sine begrensninger. Fuktig eller stillestående luft gjør at fordampingen og dermed varmetapet går langsommere. Det er også grenser for
hvor mye svette kjertlene i huden greier å produsere.
Væsketapet gjennom svetten kan komme opp i 5-6 liter på et eneste
arbeidsskift i sterk varme. Med svetten tapes også salt, (et par gram per
liter) slik at kroppen kan komme i underskudd både på salt og væske.
Akklimatisering
Hvis kroppen er utsatt for varmebelastning over lengre tid, omstiller
den seg etterhvert til å tåle varmen bedre — du akklimatiserer deg.
Pulstakten, kroppstemperaturen og hudtemperaturen går ned, svetteproduksjonen blir mer effektiv (den kan øke til det dobbelte) samtidig
som saltinnholdet i svetten minker. Det meste av akklimatiseringen
skjer på ei uke, raskest de første dagene. Etter 12 - 14 dager er den
fullstendig. En times varmebelastning daglig er nok til å holde den ved
like, sjøl om du resten av dagen er i normalt eller kaldt klima. Derimot
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mister du straks noe av akklimatiseringsgevinsten hvis det blir noen
dagers avbrudd. Bare en helg kan være nok til å sette ned varmetoleransen, spesielt hvis du har drukket alkohol eller er trøtt.
Etter lengre avbrudd (sykefravær, ferie) er det nødvendig å være
forsiktig med varmebelastningen i begynnelsen, og trappe opp gradvis:
Har du vært borte fra jobben mer en ei ukes tid bør du akklimatisere
deg på nytt: Start med bare halv dag i varmt arbeid og legg på litt etter
litt til full dag i løpet av ei uke. Har du vært borte fra varmebelastningen i flere uker, må du regne med at du ikke er akklimatisert i det
hele tatt lenger. En nybegynner i varm jobb trenger sjølsagt på samme
måte tid til akklimatisering.
Under en kraftig varmebølge kan det være nødvendig å sette ned
arbeidstida til en har akklimatisert seg til været, også i arbeid som ikke
er så varmt i seg sjøl.
Ubehag og helserisiko i varmt arbeid
Når så mye blod går til huden og blodmengden samtidig minker på
grunn av væsketapet til svetten, må hjertet arbeide hardere for å skaffe
nok blod til resten av kroppen. Pulsen blir raskere enn den ville vært
med samme arbeid i vanlig temperatur. Ekstrabelastningen på hjertet og
faren for dårlig blodforsyning til andre organer i kroppen gjør arbeid i
sterk varme til en særlig helserisiko om en har sykdommer i hjerte- og
karsystemet, eller i nyrene. Fordi blodomløpet blir mindre effektivt
med alderen, blir faren for at merbelastningen skal føre til skade også
større for eldre. Væskemangel fører til slapphet og nedsatt arbeidsevne.
Dårligere blodtilførsel til hjernen viser seg ved en tendens til å svime av
om en reiser seg brått eller står lenge. Rastløshet, mindre utholdenhet
og flere feilreaksjoner er andre tegn på varmens virkninger på kroppen.
De er ikke så dramatiske, men de forsurer tilværelsen, og kan være
alvorlige nok på en arbeidsplass der feilhandlinger er farlige.
Varmebesvimelse er den straksreaksjonen som er minst alvorlig. Om
du er uvant med varme eller i dårlig form av en eller annen grunn, skal
det ikke mer til enn en varm sommerdag for at du kan svime av.
Forvarslene er gjerne slapphet, kanskje litt kvalme, og klam, blek hud.
En stunds ro på et svalere sted, er tilstrekkelig behandling.
Saltmangel på grunn av kraftig svetting i varmt arbeid kan i
unntakstilfeller utløse krampeanfall, »fyrbøterkrampe» som det er blitt
kalt. En vanligere følge av saltmangel er fordøyelsesbesvær.
Hvis varmeopptaket fra omgivelsene sammen med kroppens egen
varmeproduksjon overstiger det kroppen kan kvitte seg med gjennom
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1 maskinrommet på en supertanker i tropisk farvann kan temperaturen komme opp i
over 50°C.
(Foto: øve Allonson)

svetting, vil kroppstemperaturen stige ut over normalområdet og
tilstanden kan bli livstruende. Det er dette som kalles heteslag. Denne
formen for svikt i temperaturreguleringen er svært sjelden. Den kan
forekomme for eksempel blant soldater på militærmanøver i ørkenstrøk, eller blant gruvearbeider i varme strøk på kloden, med allment
dårlige arbeidsforhold.
Arbeid i sterk varme kan gi hudplage eller forverre hudsykdommer
som allerede er til stede. Dette skyldes ikke minst at den sterke
svettingen bløter opp • hornhuden og svekker det naturlige forsvaret
mot skade.
Det er vanskelig å si om folk som arbeider i sterk varme er utsatt for
spesielle seinskader. Det er mulig at motstandskraften mot smitte
svekkes, og kanskje øker risikoen for høyt blodtrykk. Det ser ut som
om kombinasjonen varme og kullos (CO) er uheldig. Hodepine og andre
plager som er vanlige følger av kullos-påvirkning, slår kraftigere ut i
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varmt arbeidsklima. Den som er utsatt for støy, ser også ut til å tåle
varme dårligere enn ellers. Dette kan jo blant annet skyldes at både støy
og varme betyr stress for kroppen, og kan utløse -stressreaksjoner.
Svært varm og tørr luft kan muligens øke skadevirkningene av
luftforurensing på lungene.
Søvnløshet, diare (med væsketap) og febersykdom setter ned
varmetoleransen. Den avtar også med alderen, og den er mindre hos
overvektige enn hos andre. God fysisk form øker varmetoleransen, men
ikke på langt nær så effektivt som den akklimatiseringen som kroppen
utvikler etter en tids varmebelastning.
Varmestråling (infrarød stråling)
Stråling fra varme flater som glødende metall, ovner osv., kan skade
-linsen i øyet ved langvarig påvirkning, sjøl om strålingen ikke gir
ubehag i øyeblikket. Uten vernebriller, utvikler det seg katarakt
(linseuklarhet eller »grå stær»), som for eksempel »glassblåserstær». Om
avskjerming av strålevarme og om vernetøy, se seinere i kapitlet.
Væsketilførsel .
For at en skal klare å arbeide i varmen, er det nødvendig å fylle på
nok væske etter det som tapes med svetten. Det er ikke nok å drikke
seg utørst. Tørsten får deg ikke til å drikke mer enn omtrent halvparten
av det du egentlig trenger. Det beste er å drikke litt til stadighet (med
15 - 20 minutters mellomrom) enten du er tørst eller ikke. Drikk vann,
ikke cola eller liknende skvip som er fullt av verdiløse sukkerkalorier, og
som dessuten ødelegger tennene. Litt sukker har kroppen godt av. Det
finnes drikke beregnet på idrettsfolk, med noen få prosent sukker og
en saltmengde som tilsvarer saltinnholdet i svetten. (Vanligvis er det
unødvendig eller direkte galt med ekstra salt, fordi det er så lett å få for
mye. Men når saltet er blandet ut i riktig forhold i væsken,
unngår en faren for overdosering.) Denne typen drikke er bra,
og brukes på mange arbeidsplasser, ikke bare i spesielt varmt arbeid.
Men vanlig vann er også brukbart. Salt i tillegg til vannet er egentlig bare
nødvendig i jobber der du svetter kraftig over lang tid, ei uke eller mer.
(For eksempel som fyrbøter i tropene! ) Unngå salttabletter, de gir deg
fort alt for mye. Bruk spesiallaget drikke eller sett til litt salt til
drikkevannet, noen få gram til literen, så får kroppen jevn tilførsel av
vann og salt samtidig. Hvis du så passer på å drikke ofte, ikke bare når
du er tørst, kan du erstatte det du mister gjennom svetten etterhvert.
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Hvordan måles varmen?
Varmebelastningen på kroppen bestemmes ikke bare av lufttemperaturen som vi kan måle med et vanlig termometer. Luftstrømningene,
fuktigheten og innslaget av strålevarme er viktig både for hvor mye
varme vi tar opp fra omgivelsene og for kroppens mulighet til å kvitte
seg med varmeoverskudd. Derfor har en forsøkt å konstruere mål for
varme som tar hensyn også til disse forholdene. Det finnes mange
forskjellige slike varmeindekser. Ingen av dem er helt gode, derfor har
en ikke kunnet bli enig om en felles indeks. De kan alle gi en pekepinn
om hvordan forholdene er, men de har mange feilkilder. Og ingen av
dem tar hensyn til egenskaper ved den som utsettes for varmen, og som
kan være mer eller mindre sårbar for belastningen. Derfor er det svært
viktig å ta hensyn til det kroppen sjøl forteller, uansett hva målingene
viser. Ubehag, trøtthet, svimmelhet og tendens til å svime av, er viktige
varsler på en varm arbeidsplass. De sier ganske enkelt at forholdene ikke
er bra nok, at varmebelastningen må settes ned.
I kapitlet om målemetoder finnes det mer om -varmemåling og
varmeindeks. Det kan være nyttig å kjenne til for å kunne kartlegge
varme arbeidsplasser uten å vente til folk merker varmebelastningen på
kroppen.
Hvordan kan varmebelastningen settes ned?
Ved siden av å sette ned arbeidstyngden og arbeidstempoet, ta inn det
som trengs av væske og sørge for nok tid til akklimatisering, kan en
stenge varmen fra omgivelsene ute, og gjøre det lettere for kroppen å
kvitte seg med varmeoverskuddet.
Arbeidsklær: Løstsittende tøy gir best luftsirkulasjon mellom huden og
klærne. Er det fuktig luft, fordamper svetten lettest med lite tøy på. I
kraftig strålevarme er det nødvendig å beskytte huden med spesielt
vernetøy, mot varme, ansiktsskjerm, forklær, hansker osv. foruten
vernebriller.
Vanlig, litt tykt arbeidstøy beskytter også noe mot strålingen. Hvitt
tøy sender tilbake (reflekterer) mer av strålingen enn mørkt tøy, og kan
derfor holde varmen bedre ute.
Jobbrotering: Det kan ofte være lurt å la den varmeste jobben gå på
rundgang, slik at hver tar en 15 - 20 minutters økt med en times
mellomrom eller mer.
Ventilasjon: Økt luftstrømningshastighet og kjølig luft gjør det lettere
for kroppen å kvitte seg med varmeoverskudd, det avkjøler huden og får
svetten til å fordampe. Både generell ventilasjon i rommet og lokal
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ventilasjon (vifter, kaldluftsinnblåsing) på varme arbeidsplasser kan
være nødvendig.
Plassering av arbeidsstedet: Iblant blir det varmeproblemer bare fordi en
arbeidsplass blir lagt unødig nær en varmekilde (varmt metall, varmegrop, ovn osv.).
Avskjerming av strålevarme: infrarøde stråler (varmestråler) stanses av
vann (absorberes — suges opp). Derfor kan »vanngardiner» — tynne skikt
av vannstråler foran strålekilden gi god beskyttelse. En annen, vanligere
metode er å bruke skjermer som kaster tilbake (reflekterer) varmestrålene. Blanke og lyse flater har den egenskapen. Aluminiumsfolie på
en sponplate er en enkel varmereflektor. Best blir det når skjermen er
blank både mot deg og mot varmekilden (se fig. 15).
Luftfuktighet

Den behageligste luftfuktigheten innendørs ligger mellom 40 % og
60- 70 %, noe lavere om vinteren enn om sommeren. Prosenten står
for luftens metning med vanndamp. Høy fuktighet er verst når det
samtidig er svært varmt eller svært kaldt. Kondens på kalde flater
fremmer mugg- og soppvekst for eksempel i veggene. Lav fuktighet øker
støvinnholdet i lufta, og slimhinnene kjennes tørre i munn og nese.
Noen former for luftforurensing, som tobakksrøyk, virker mer irriterende enn vanlig når lufta er tørr. Eksplosjonsfaren øker, fordi det
lettere blir høye ladninger av statisk elektrisitet som kan utløse gnister.
I lokaler med eksplosjonsfare bør fuktigheten ligge over 60 % (under
visse forhold enda høyere). Om måling av fuktighet, se kapitlet om
• målemetoder.
Høy fuktighet kan være vanskelig å gjøre noe med, hvis en ikke kan
gå løs på årsaken. Litt kan det likevel hjelpe med ventilasjon. Normal
temperatur hjelper også godt. Lav fuktighet kan rettes på ved tilførsel
av luft med høy fuktighet, eller ved å spraye med vann i lokalet, for
eksempel med en blanding av vann og trykkluft.
Luftstrømning — trekk

Når vi klager over trekk, er det vanligvis kalde, raske luftstrømmer
som er årsaken. Ved siden av å være ubehagelig, kan trekken gi stive
muskler, giktplager, snue og rennende øyne, alt etter hvor kraftig den er
og hvor sårbar du er for virkningene. Når det gjelder seinskader av
trekk, er det lite undersøkt, til tross for at trekk (som vi skrev i
innledning) er et av de aller vanligste arbeidsmiljøproblemene. (Se også
om •kulde..)
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Fig. 15 Avskjerming av strålevarme
Figuren viser hvordan avskjerming setter ned varmebelastningen. Størst effekt
har skjermen med aluminium på begge sider (nederst). Minst effekt har skjermen
som er svart på begge sider (nest øverst).
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Hva kan gjøres med trekken?
En vanlig årsak til trekk er undertrykk i rommet på grunn av at
ventilasjonsanlegget suger mer luft ut enn det som kommer inn med
frisklufttilførselen. Dermed suges det inn luft gjennom alle sprekker,
utette dører og vinduer osv. Og det trekker. Problemet lar seg løse ved å
øke tilførselen av friskluft (eventuelt forvarmet friskluft) slik at det
tilsvarer mengden som suges ut eller gjerne mer enn det slik at det heller
blir et lite overtrykk.
Frisklufttilførsel kan i seg sjøl gi trekkproblemer hvis den er kald,
eller hvis den for eksempel blåses inn med stor hastighet gjennom en
trang kanal. Forvarming og spredning av luftstrømmen (for eksempel
ved å føre den inn gjennom perforerte plater i taket) kan fjerne denne
trekken.
Fig. 16. Frisklufttilførsel kan gi trekkproblemer. Fordeling av luftstrømmen
gjennom filterstrømpe eller perforert
plate, kan hjelpe.
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Porter som det stadig går folk og transport gjennom kan gi mindre
trekk om det blir laget en slags »sluse» med dør i begge ender, i stedet
for den ene porten mellom ute og inne. Trekkplagene kan også bli
mindre om en blåser varmluft foran porten (slik som i stormagasinene.)
I nærheten av kalde flater kjennes det ofte ut som om det trekker,
uten at det egentlig er noen kald luftstrøm der. Dette kommer av at
kroppen avgir ekstra mye varme på den siden som vender mot en kald
flate. Resultatet er et varmetap som ligner på varmetapet når vi utsettes
for trekk, altså kjennes det ut som trekk. I slike tilfeller nytter det lite å
tette sprekker, for det er jo ikke luftstrømmen som skaper »trekken».
Enten må arbeidsplassen flyttes bort fra de kalde flatene, eller den må
skjermes av mot dem.
Fig. 17. »Trekk» ved kalde flater
skyldes ofte bare at kroppen avgir
varme i den retningen, så det kjennes
ut som trekk.

kald

Det kan også oppstå virkelig trekk ved slike kalde flater, spesielt ved
vinduer. Den varme lufta i rommet avkjøles i nærheten av flaten, blir
tung og synker. (Kald luft er tyngre enn varm luft.) Når den når
vinduskarmen, skifter den retning ut i rommet og når oss som trekk.
Ved lokal oppvarming under vinduet (panelovn, radiator, varmluftsvifte), kan denne trekken fjernes.
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Huskeliste om klima:
KULDE

Bra:

Unngå:

Flytt utearbeid inn
Lokal oppvarming
Forvarm kalde gjenstander
Provisorisk innebygging
Tørt, varmt tøy
Pauser i varme rom
Varm drikke

Vibrasjon
Fuktighet
Trekk
Lokal avkjøling
(fare for forfrysning)

VARME

Bra:

Unngå:

Korte arbeidsperioder
Kaldluft/ventilasjon
Riktig påkledning
Pauser i normal temperatur
Væsketilførsel
Nok tid til akklimatisering
Vern mot strålevarme
(vernebriller, vernetøy,
avskjerming)

Tungt arbeid
Fuktighet
Støy
Tørr luft
Kullos (og annen
luftforurensing?)
Overvekt
Dårlig fysisk form

HØY LUFTFUKTIGHET

Bra:

Unngå:

Ventilasjon
(kan årsakene fjernes?)

Sterk varme
Sterk kulde

LAV LUFTFUKTIGHET
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Bra:

Unngå:

Luftfukting

Eksplosjonsfare
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TREKK

Bra:

Unngå:

Overtrykk i rommet
Lokal oppvarming
»Sluser»
Spredning av friskluftstrømmen
Forvarming av lufta
Avskjerming

Undertrykk i rommet
Kalde flater
Porter uten sluser eller varmluft
Kald, rask friskluftinnblåsing
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KAPITTEL 8

STRÅLING

Radioaktiv stråling og stråleskader
Radioaktive stoffer er stoffer som brytes ned (spaltes) og avgir
stråling under denne spaltingen. Strålingen har et høyt energiinnhold,
den er ioniserende og det er hovedårsaken til at den kan skade levende
celler.
Slik høyenergetisk stråling finnes i naturen som bakgrunnsstråling —
og kommer fra visse grunnstoffer i naturen og fra verdensrommet
(»kosmisk stråling»). Vi er alle mer eller mindre utsatt for denne
strålingen.
Kunstig framkalt ioniserende stråling nyttes i dag på en rekke felter,
først og fremst på sykehus, i industri og forskning. Gruvearbeidere
(kanskje også bygningsarbeidere) er spesielt utsatt for stråling fra
grunnstoffene i naturen.
Forskjellige typer stråling
Den ioniserende strålingen kan være av flere slag. Et særlig viktig
skille mellom de forskjellige strålingstypene er rekkevidden, det vil si
hvor langt strålene kan gå gjennom luft og annet materiale før de
absorberes eller »stopper opp». (Se fig. 18).
o Røntgenstråling og gammastråling: Stor rekkevidde, kan gå svært
langt gjennom luft. I vann eller kroppens bløtvev er rekkevidden fra
noen centimeter opp til 1 meter.
o Betastråling: Mindre rekkevidde enn gamma- og røntgenstråler, men
kan likevel gå flere meter gjennom luft og flere centimeter gjennom
bløtvev.
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o Alfastråling: Har en rekkevidde i luft på omtrent 10 cm og omtrent
0,1 mm. i bløtvev. Likevel kan alfastrålene medføre stor helsefare. I
enkelte gruver finnes radongass i lufta. Denne sender ut alfastråling
og kan bindes til små støvpartikler som trekkes ned i lungene. På
denne måten kan slimhinnene i store og små bronkier utsettes for
nærbestråling.

rv'mw`)

mxtoaklalaite

Fig. 18. Radioaktiv stråling

Skjerming mot stråling
Fordi ioniserende stråling er skadelig, må en beskytte seg mot den.
Der strålingen først finnes, er det bare en effektiv måte å få slik
beskyttelse: ved avskjerming så strålingen ikke når fram til oss. Stort
sett kan en si at tunge materialer (bly, spesialbetong) er best egnet som
skjermingsmateriale. Som vist på fig. 18 trengs det en nokså tjukk
blyblokk (5--15 cm) for å skjerme av for gamma- og røntgenstråling.
Betastråling stoppes lettere — for eksempel av en tynn aluminiumsplate
(fra noen millimeter til 2-3 cm). Alfastråling stanses allerede av tynt
papir.
Måleenheter
Curie (Ci): Angir hvor mye stråling et radioaktivt stoff sender ut per sekund.
1 Ci er en stor enhet — for eksempel finnes i Norge mindre enn 2 Ci (2 gram)
radium totalt til medisinsk bruk. Derfor opererer en ofte med enheten mikro-curie
Ci, en milliontedels Ci) og milli-Curie ( . 1n Ci, en tusendels Ci).
Rad: Mens Curie uttrykker hvor mye stråling som sendes ut fra en strålekilde, så
sier den ingenting om hvor kraftig virkning denne strålingen har. Den strålingsenergien som opptas i et materiale kalles for stråledose, og måles i rad (radiation

117

Publisert på nettet juli 2012 – Ebbas hjørne – www.ebbawergeland.no
absorbed dosis). Stråledosen fra en strålekilde vil avhenge av avstanden fra
strålekilden og av avskjermingen. Virkningen av strålingen vil dessuten avhenge av
typen stråling. For eksempel så gjør 1 rad alfastråler 10 ganger mer skade på en
celle enn 1 rad røntgen eller gammastråler. Alfastrålenes relative biologiske effekt
(RBE) er ti ganger større.
Rem: Vi innfører derfor en enhet som uttrykker hvor stor skade en absorbert
dose vil påføre en levende organisme, rem. 1 rem = 1 rad x RBE (For røntgen og
gammastråling kan rem og rad brukes om hverandre fordi RBE er omtrent 1
milli-Curie.

Stråling og helsefare
All radioaktiv stråling kroppen utsettes for er helsefarlig. Som for
• kreft framkallende stoffer finnes det ingen sikker nedre grense for
skadelig dose.
Mange arbeidere er blitt alvorlig skadd eller drept ved ulykker under
handtering av radioaktivt materiale. Disse arbeiderne ble utsatt for store
stråledoser i kort tid. Slike skader er per i dag lite aktuelle i Norge, men
disse bitre erfaringene har lært oss hvordan store doser av stråling kan
virke på kroppen.
Det er de cellene i kroppen som deler seg og formerer seg raskest som
er mest sårbare: cellene i blodet (røde og hvite blodlegemer), beinmargen, slimhinnen i mage og tarm, huden, testiklene, eggstokkene og
dessuten øyet (linsen). Men ved høye nok doser vil all slags vev i
kroppen bli skadd.
Akutt strålesyke kan komme etter en bestråling på 50-100 rad eller
mer, med nedsatt forsvar mot betennelser, brekninger, blødning fra
mage og tarm, bevissthetstap. Reaksjonene kan komme straks, eller i
løpet av de første dagene eller ukene. En strålingsdose på 4-500 rad
over hele kroppen er vanligvis dødelig.
Seinskader:
Sjøl ved lave stråledoser kan arvestoffene i kroppens celler ta skade.
Særlig er de hvite blodlegemene utsatt og
resultatet er overhyppighet av leukemi (blodkreft) hos arbeidere utsatt
for slik lav bestråling. Tida fra bestrålingen til symptomene på sykdommen melder seg kan være 5-10 år. Det er også overhyppighet av
kreft blant annet i hud, lunger, bronkier og skjelett hos strålingsutsatte
arbeidere. Sykdommene kan komme 20--30 år etter bestrålingen.
Skader på arvestoffet i kjønnscellene viser seg gjennom dødfødsler,
misdannelser eller forskjellige former for arvelige sykdommer. Endringer i kjønnscellenes arvestoff vil også kunne bringes videre til neste
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generasjon og på dette viset legge grunnlag for sykdom og skader over
flere generasjoner.
Blodsykdommer som • anemi (lav blodprosent), lavt antall hvite
blodlegemer og blodplater følger også ved lav bestråling. (Se kapitlet om
• blodet).
Det er mulig at silikose og andre lungesykdommer kan utvikle raskere
og være mer »ondartet» i sitt forløp om vedkommende arbeider samtidig
er utsatt for stråling.
Barn og unge er mer utsatt for strålingsskader enn voksne. Under
fosterstadiet er organismen særlig utsatt. En regner med at fosteret i
den første tida av svangerskapet er 75 ganger mer følsomt for bestråling
enn et voksent menneske. For å unngå fosterskader som følge av
stråling, må det være et krav at gravide kvinner i det hele tatt ikke må
utsettes for ioniserende stråling i jobben.
All ioniserende stråling er helsefarlig.
Det finnes ingen nedre grense som kan gi oss sikkerhet mot
seinskader.
Skadene etter bestråling kan komme etter lang tid — mange år.
Det spiller liten rolle om en strål dose fordeles over lang tid —
seinskaden kan bli den samme som etter kort tids bestråling med
samme totaldose.
Unge mennesker er mer sårbare enn eldre, og fosteret er spesielt
utsatt for strålingsskade.

Faren for stråleskade i en del yrkesgrupper.
Alle mennesker er utsatt for en viss bakgrunnsstråling. Den vanlige
grenseverdien i Norge for bestråling på hele kroppen, er satt til 0,5 rem
per år. Denne grenseverdien er ingen »sikker grense». Men verre er det at
grensen for arbeidere som er utsatt for stråling i jobben, er satt til 5 rem
årlig — altså det ti-dobbelte. En stråledose på 5 rem årlig er helsefarlig.
Som for -kreftframkallende stoffer kan vi ikke godta noen grenseverdi som »lav nok». Kravet må være: Fortsatte forbedringer, uansett
hvor lav dosen er.
Arbeidere kan bli utsatt for stråling særlig i forbindelse med:
Medisinsk og forskningsmessig bruk av radioaktive stoffer.
I mekanisk industri og verkstedsindustri.
3) I gruvearbeid og i byggebransjen.
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Ved medisinsk bruk av stråling er det særlig ansatte ved røntgenavdelingene som er utsatt. Kontrollregler og sikringsforskrifter er ganske
omfattende, men sykehusansatte som kan være utsatt for stråling, bør
sjøl kontrollere at forskriftene blir fulgt.
I industrien brukes stråling ved forskningsavdelinger og i en del
finmekanisk industri. De siste åra er røntgenstråling blitt stadig mer
brukt i mekanisk industri og skipsbyggingsindustri til kontroll av
sveising. I strålingsutsatt arbeid i industrien må det sjølsagt kreves like
strenge kontrolltiltak og like grundig opplcering som for arbeid ved en
røntgenavdeling.

Gruvearbeid
I jord og fjell finnes radioaktive grunnstoffer: uran, thorium, radium.
Når disse brytes ned (spaltes) dannes det blant annet en radioaktiv gass
— radon. Med dårlig ventilasjon vil radongassen kunne konsentreres i
gruver og anlegg under jorda. Grunnvannet som siver inn i tunneler og
brudd inneholder også mye radioaktive stoffer. Radongassen spaltes
langsomt til »datterprodukter» — såkalte radondøtre. Disse avgir ioniserende stråling, spesielt er alfastrålingen av betydning. Radondøtre
pustes inn i lungene sammen med små støvkorn. Derfor vil radondøtre
kunne gi bestråling særlig av slimhinnene i bronkiene.
Blant gruvearbeidere i Kiruna og Malmberget i Nord-Sverige er det
høyere prosent av lungekreft enn blant befolkningen ellers. En har også
sett et mer alvorlig forløp av • silikose dersom arbeiderne er utsatt for
både kvartsholdig støv og samtidig høy radondatterkonsentrasjon i
gruva.
Det er ikke gjort liknende undersøkelser av norske gruvearbeidere.
Målinger av ioniserende stråling i norske gruver viser lavere verdier enn
det som er målt i Kiruna og Malmberget. Dette kan blant annet ha
sammenheng med grunnfjells-forholdene.
I 1971-72 ble det gjort målinger av ioniserende stråling ved en del utvalgte
norske gruver og dagbrudd. Grenseverdien for gruvearbeid er satt til 30 pCi/liter
luft for gjennomsnittskonsentrasjonen av radondøtre. (pCi = 1 milliontedels mikro
Curie).
Ved undersøkelsen ble det målt gjennomsnittskonsentrasjoner på 10-30
pCi/liter luft i disse gruvene: Sulitjelma (Bursi), Olavsgruva, Knaben og Fosdalen
(Vestgruva).

120

Publisert på nettet juli 2012 – Ebbas hjørne – www.ebbawergeland.no
i
Fosdalen,
Biddjovagge,
Sulitjelma,
Tverrfjellet,
Bleikvassli,
Ved
forsøkstunnelen ved Lier, og ved Løkken, Killingdal, Grong, Rødsand og
Braastad, ble det gjort enkeltmålinger over 10 pCi/l, noen steder også langt over
30 pCi/l. I de fem gruvene som er nevnt sist, ble målingene gjort på steder der det
ikke ble arbeidet, og hvor ventilasjonen var dårlig eller lik null.

En kan ikke slå fast med sikkerhet at overhyppigheten av lungekreft i
Kiruna-gruvene skyldes ioniserende stråling. Gruvearbeiderne kan i
tillegg bli utsatt for andre stoffer, blant annet eksos fra dieselmotorer,
som også kan øke risikoen for lungekreft. Men nettopp derfor er det
ingen grunn til å tillate en slik vilkårlig grenseverdi som den som nå
gjelder for norske gruver.
Det er umulig å få en helt effektiv beskyttelse mot ioniserende
stråling ved gruvearbeid. Men en del tekniske tiltak er fullt ut gjennomførbare og vil være av stor betydning for å sikre helsa:
Radonkonsentrasjonen er størst på steder hvor ventilasjonen er
dårlig. Effektiv ventilasjon er derfor en forutsetning.
Høyt støvinnhold i lufta i gruvene vil øke den effektive bestrålinga
mot slimhinnene i luftveiene. Ventilasjon og støvbekjempelse er
derfor nødvendig. Eventuelt også bruk av masker, som en nødløsning.
Tilsig av vann gjennom borehull og sprekker vil øke bestrålingen.
Drenering kan forhindre dette langt på vei. Radonholdig vann til
borkjøling må unngås.
Strålingen øker ofte med økende dybde under dagen. Ekstra viktig
blir det derfor med effektiv ventilasjon og drenering dypt under
dagen.
Strålingen er målt opptil ti ganger større på sommertid enn på
vintertid. Kravet om økt sommerferie for gruvearbeidere er altså
viktig i denne sammenhengen også. (Alle som er utsatt for stråling
bor ha krav på lengre ferie, se seinere i kapitlet.)
I en del tilfeller kan det være aktuelt med kledning av veggene i
gruvegangene for å skjerme av strålingen.
Norske gruvearbeidere må kreve grundige og jevnlige målinger av
ioniserende stråling på arbeidsplassen. I dag vet en for lite til å
vurdere hvor stor,. faren er for stråleskader. At det kan være fare for
stråleskader kan vi imidlertid si med sikkerhet.
Bygg/anleggsarbeid:
Mineraler i byggematerialer, blokker, ferdigseksjoner, gipsplater osv.
— avgir ioniserende stråling. Vi kan ikke i dag slå fast om dette betyr et
alvorlig helseproblem for arbeidere i denne bransjen. Men undersøkelser
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gjort i svenske bolighus har vist radioaktivitet på 1-10 pCi/liter luft.
Utfra disse relativt høye verdiene er det grunn til å mistenke at
arbeidere ved bygg og anlegg -- især under arbeid med slike mineralholdige materialer som utvikler mye støv — er utsatt for tildels
betydelig ioniserende stråling. I første omgang må det kreves grundige
undersøkelser ved norske byggearbeidsplasser for å kartlegge omfanget
av strålingen.
Målinger utføres av Statens institutt for strålehygiene i Oslo. Herfra
kan en også få opplysninger og retningslinjer for vern mot ioniserende
stråling. (Se •Ilvem gjør hva? og litteraturlista bak i boka.)
Alle som er utsatt for radioaktiv stråling bør kreve:
Regelmessig kontroll av miljøet og av stråledosen hver enkelt får
(for eksempel etter retningslinjer fra Statens institutt for strålingshygiene).
Regelmessig legekontroll (for eksempel i samsvar med Arbeidstilsynets rundskriv nr. 187, for røntgenpersonale).
Ferie- og arbeidstidsbestemmelser og andre særretter, tilsvarende de
reglene som gjelder for røntgenpersonale, eller bedre. (Se rundskriv
nr. 187).
Opplæring om risiko og nødvendige vernetiltak i arbeidet.
— Nøyaktig hvilke krav som skal stilles kommer sjølsagt an på hva slags
arbeid det er snakk om. (Adresser til de institusjonene som er nevnt
finner du i avsnittet •Hvem gjør hva.)
Laserstråler

Laser er en lyskilde som avgir en lysstråle med svært høy energi (men
ikke • ioniserende). Denne lysstrålen spres ikke og kan gå like smal og
konsentrert flere kilometer. På grunn av disse egenskapene brukes laser
stadig
mer
blant
annet
innafor
metallindustri,
glass/
keramikk- og tekstilindustri og til oppmåling for tunnelarbeid.
Om en laserstråle treffer et ubeskyttet øye, kan den gi brannsår på
netthinnen og varig synskade. Mot huden vil laseren gi forbrenning og
skader i dybden med fare for seinere kreftutvikling. En kraftig laserstråle mot hodet kan skade hjernen.
Arbeidere som benytter eller er i nærheten av laser skal ha spesiell
opplæring. Det er nødvendig med årlig undersøkelse hos øyespesialist.
Ingen kroppsdel må rammes av en laserstråle. Arbeidsrommet hvor det
blir brukt laser må være spesielt godt opplyst. En vid pupille (slik den
vil være i dårlig lys) øker sjansen for netthinneskade.
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Det må brukes spesielle vernebriller med avskjerming mot sidene og
glass tilpasset den laseren som brukes. Laserstrålen kastes tilbake fra
både blanke og matte flater. Vernebrillene beskytter vanligvis ikke mot
den direkte strålen eller mot tilbakekasting fra blanke flater. Usynlige
laserstråler er like farlige for øynene og huden som synlige laserstråler.
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KAPITTEL 9

ERGONOMI — UTFORMING AV ARBEIDSPLASSEN

Ordet ergonomi brukes om alt som har med forholdet mellom
mennesket og arbeidsplassen å gjøre. Ordet er sammensatt av to greske
ord, ergo for arbeid og nomos for lov, altså arbeidets lover. Her i boka
bruker vi det om en bestemt side ved arbeidsmiljøet, tilpassing av
arbeidsplassen og arbeidstyngden til den som skal stå i jobben. »Bioteknologi» kaller noen det også, fordi ergonomien spesielt handler om
kroppen som mekanisk system, om arbeidskapasitet og arbeidsstillinger.
Ergonomien er som annen kunnskap ikke spesielt bra i seg sjøl. Det
kommer an på hvordan den brukes, av hvem og for hvem.
Mange arbeidskjøpere bruker ergonomiekspertene til å tilpasse folk til
arbeidsplassen og arbeidstempoet i stedet for omvendt. Og til å finne ut
hvem som ikke kan tilpasses, for å kvitte seg med dem. Ergonomi kan
lett bli bare et nytt og finere ord for rasjonalisering. Det er ikke noen
tilfeldighet at den nye ergonomiingenioren og den tidligere rasjonaliseringsingeniøren ofte er en og samme mann. Som »ergonom» kan han
troppe opp i bedriftshelsetjenesten og delta i »attførings»-utvalg, verneog miljøutvalg osv. med ergonomiglorien om pannen, men med rasjonaliseringseksperten innafor. Og med mye bedre tilgang på opplysninger
om hver enkelt arbeiders helse og arbeidsevne.
Men ergonomi kan også brukes til å forbedre arbeidsplassen. Når du
leser dette kapitlet, vil du ha nytte av å kikke igjennom kapitlene om
• lungene, -hjertet og blodomløpet og • skjelett/muskelsystemet.
Tungt arbeid
Evnen til å drive tungt fysisk arbeidCifen fysiske arbeidskapasiteten,
er svært forskjellig. Den] er bestemt av kroppens evne til å ta opp
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surstoff fra lufta og transportere det ut til musklene som skal gjøre
arbeidet. Det vil si at den er avhengig av hvor effektivt hjertet og
lungene arbeider.
Vi kan sammenlikne kroppen med et lokomotiv som fyres med kull.
Dersom luftinntaket (surstofftilførslen) blir dårlig, hjelper det ikke mye
med kull og sterk maskin. Kullet forbrenner ikke som det skal og
trekkraften blir dårlig. Sjøl om kroppen får det »kullet» den trenger fra
kosten og har sterke muskler, hjelper det lite om den ikke får surstoff
nok til å forbrenne næringsstoffene og omsette energien til muskelarbeid.
1Den fysiske arbeidskapasiteten (evnen til å ta opp surstofftan økes
litt med trening (10-20 %), men det er arv, kjønn, alder og helse som
bestemmer det meste. Du blir ingen Tarzan om du ikke er født til det
(sjøl om muskelmennene som selger bodybuildingskurs i ukebladene
påstår det.)
Når tungt arbeid blir betalt etter »prestasjonslønnsystemet» betyr det
altså ganske enkelt at det du får i lønningsposen blir et nøyaktig mål på
hvor bra lunger og hjerte du har, hvor ung og frisk og sterk du er.
Ettersom du blir eldre eller helsa svekkes, går lønna ned uansett om du
fortsetter å henge i det du greier. (Se fig. 19).
in
Normalt mister vi minst 30 % av (den fysiske arbeidskapasiteten
(— evnen til å ta opp surstoff) fra 25 til 65 års alder. Kvinner har
gjennomsnittlig 30 % lavere fysisk arbeidskapasitet enn jevnaldrende
menn. Likevel kan sjølsagt en sterk 65-åring ha større arbeidskapasitet
enn en svak 25-åring, og en kvinne større arbeidskapasitet enn en mann.
Det som er viktig med disse store forskjellene er at de viser hvor
nødvendig det er å ta hensyn til hva hver enkelt har av krefter og helse i
forhold til arbeidstempo og arbeidstyngde. Systemer som bygger på
»standardtider» og »normalytelser» tjener bare til å presse del svakeste
mer enn de har godt av.
r(Se på avsnittene -Folk er forskjellige, •Risikogrupper, •Det er
normalt å bli gammel og om • akkord og • tidsstudier.)

tI

Det går ikke an å snakke om normalytelser som skal gjelde for alle i
en gruppe. Det som er normalt for en, er unormalt for de andre. Men du
kan snakke om din egen normalytelse, den arbeidstakten du velger når
du kan styre deg sjøl. Den er slik at du ikke sliter deg ut i løpet av en
dag, ikke overbelaster kroppen så det ender med -slitasjesykdommer og
heller ikke behøver å risikere skader på grunn av hastverk.] Det har vist
seg at de fleste nesten automatisk »stiller inn» på omtrent 40 % av det
meste de kan klare (40 % av maksimal fysisk arbeidskapasitet =
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Fig. 19. Lønn etter alder
Figuren viser hvordan evnen til surstoffopptak (fysisk arbeidskapasitet, se
teksten) synker med alderen. (Kurven gjennom de svarte ringene.) Den andre
kurven viser fortjenesten for skogsarbeidere som jobber på akkord. Du ser at den
synker med alderen den også, parallelt med den fysiske arbeidskapasiteten.
Akkordfortjenesten synker altså med alderen, sjøl om folk hele tida jobber det
lunger og hjerte kan makte. En bra framstilling av hva kapitalistisk utbytting av
arbeidskrafta betyr!
(Figuren er omarbeidet etter Kilander, K.: Ergonomics, 5, 291, 1962.)

maksimalt surstoffopptak som er det du kan yte en kort stund f.eks.
når du løper med en bisverm etter deg! ). På 40 %-nivået går det an å
holde på nokså jevnt gjennom hele arbeidsdagen, uten overbelastning.

Småpauser letter arbeidet
Tungt arbeid kan gjøres mindre anstrengende, om det kuttes opp med
mange små »pust i bakken». Hvis arbeidet kan organiseres på denne
måten, er det bedre for kroppen enn langvarig hardkjør med en lang hvil
når du er helt utslitt. Du kan faktisk merke det på at pulsen legger seg
på en langsommere rytme, hjertet behøver ikke slå så raskt for å skaffe
nok surstoff til musklene.
Jo kortere de enkelte arbeidsperiodene blir, jo mindre anstrengende
blir det, sjøl om du utfører akkurat det samme arbeidet på den samme
tida alt i alt. Pustepausen bør være omtrent dobbelt så lang som
arbeidsperioden for å være mest mulig effektiv. Sett at du skal lempe
tunge sekker. Om du bare tar et par om gangen og så puster ut
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innimellom, kan du rekke like mange sekker på dagen som om du
lemper tjue før du hviler -,men du blir mindre sliten. Y
Arbeid i sterk • varme øker hjertets pumpearberdi og dermed pulstakten. Arbeid med •filtermaske belaster lunger og hjerte fordi det blir
tungt å trekke pusten. Fordøyelsen etter et måltid krever også sitt av
blodsirkulasjonen. Slike forhold »spiser opp» en del av arbeidskapasiteten din, slik at det blir mindre ledig til arbeidet. Derfor må
tempo og arbeidstyngde settes ned når slike belastninger kommer i
tillegg.
TUNGE LOFT
Et par tunge løft i løpet av arbeidsdagen kan gjøre en ellers bra jobb
hard eller helt umulig å greie for mange. Spesielt gjelder dette for eldre
og andre som av en eller annen grunn har nedsatt arbeidsevne, eller
sykdommer og skader i •skjelett/muskelsystemet.
En fornuftig mekanisering og planlegging av arbeidet kan fjerne eller
lette disse løftene, og gjøre en sur jobb til en bra jobb (og en
»•yrkesmessig funksjonshemmet» til en vanlig arbeidsfør person —).
Der løfting ikke er til å unngå, er det viktig at det gjøres så lett som
mulig, og at du løfter slik at du sparer ryggen. Det er den som er mest
utsatt for skade ved tunge løft.
Fordi er det forskjell på folk, er det sjølsagt også forskjell på hvor
mye en bør og kan løfte. Det er også forskjell på hva du kan løfte når
løftet kan gjøres riktig, og når det du skal løfte , er så uhåndterlig at du
ikke får skikkelig tak til et godt løft. Vi tar likevel med ei liste over
vektgrenser som er blitt anbefalt for utrente som kanskje løfter en gang
iblant i løpet av arbeidsdagen:
alder
16 — 18
18 — 20
20 — 35
35 — 50
over 50

menn

kvinner

20 kg
23 kg
25 kg
21 kg
16 kg

12 kg
14 kg
15 kg
13 kg

ti

i•

10 kg

Dersom det er snakk om stadige løft, kommer trøttheten inn, og da
bør disse tallene skjæres ned med en fjerdedel, fra 20 kg til 15 kg osv.
ILO, den internasjonale arbeidsorganisasjonen, har tilrådd at aller
øverste grense for enkeltløft for menn som er øvet og fysisk sterke skal
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Fig. 20. Tunge loft.

Jo kortere vektarm, jo bedre. Løft
nær inntil kroppen (b) belaster mindre
enn om du må bøye deg langt framover
(a).

være 55 kg, for kvinner 50 % og ungdom 40 % av dette, altså rundt 25
kg.
Men det er opplagt helt meningsløst å følge noen av disse grensene på
grammet uten hensyn til forholdene ellers. Det er forskjell på å løfte en
margarinkasse og et oljefat, sjøl om begge er like tunge. Og det er
forskjell på å løfte fra gulvet opp over hodet, og å løfte i samme plan.
Den beste høyden å løfte i, er omtrent i hoftehøyde — litt høyere for
lette løft, litt lavere for tunge. Løft i lavere høyde belaster ryggen, løft
som foregår over denne høyden er ofte vanskelig å håndtere, taket kan
glippe og du får børa over deg.
Unngå store høydeforskjeller mellom stedet du løfter fra, og der du
skal sette fra deg. Løft fra gulvet bør for eksempel unngås ved å bygge
opp med paller eller lignende.
Tunge løft krever at du har tid til å tenke på hva du gjør. Hastverk
fører lett til kink og skader. Det samme gjør vridde og skeive
løftestillinger. Forsøk å få jevnest mulig belastning på begge bein og
armer, og unngå overbelastning på' ryggen ved å løfte nær inn til
kroppen med rett rygg.
Om du løfter framoverbøyd med krum rygg, belaster du båndene i
ryggsokkel og ryggmusklene unødig hardt, og -mellornhvirvelskivene
presses sammen på den ene siden. Risikoen for -ischias anfall og -vond
rygg øker. (Se fig. 20a.)

128

Publisert på nettet juli 2012 – Ebbas hjørne – www.ebbawergeland.no

Løft så du sparer ryggen: stå nær det du skal løfte med føttene litt fra
hverandre, bøy deg ved å bøye knærne i stedet for ryggen, og reis deg
opp ved å rette ut i hoften og knærne. (Se fig. 20b.)
,
Du skal ikke finne Ideg i tunge løft for å bevise at du har krefter og
greier å henge med. 1 Tunge loft betyr for eller seinere skader eller
-slitasiesykdommer både for deg og arbeidskameratene. Still krav om
mekanisering, kraner, tilrettelegging av arbeidet — og spar ryggen.

(Foto: Dagens Nyheters arkiv)

5. — Helsebok
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Huskeliste:
TUNGT ARBEID

Bra:
sjølstyrt arbeidstempo
mange, hyppige pauser
jevn belastning
(ikke over 40 % av maksimal
kapasitet, se teksten)
»oppvarming» etter sykefravær
og i starten på dagen med
lettere arbeid.
lang matpause, med tid til å
fordøye maten
behagelig temperatur og fuktighet
lettere arbeid som avveksling
opplæring og jevnlig trening i
riktig arbeidsteknikk, eventuelt hensiktsmessig gymnastikk i arbeidstida
mekanisering av transport, og
løft, kraftbesparende verktøy
god plass, støtt underlag

Dårlig:
tvangsstyrt arbeidstempo
få pauser
harde belastningstopper (enkelte svært tunge løft, kortvarig ekstremt tempo e.l.)
kort hektisk matpause og fullt
kjør like etterpå
sterk varme, høy fuktighet
ensidig arbeid uten avveksling
manglende opplæring i god arbeidsteknikk
dårlig planlegging som fører til
unødig tungvint arbeid
rotete og trang arbeidsplass,
glatt underlag

TUNGE LOFT

mekanisering av løftene
løft omtrent i hoftehøyde
1 omtrent i samme plan
løft med rett rygg nær inntil
kroppen
godt grep om det som løftes
symmetrisk løftestilling, med
mest mulig jevn belastning på
begge bein og begge armer
hansker som beskytter mot
skader, godt fottøy som
støtter foten
god plass, god tid, godt underlag
opplæring og jevnlig trening i
riktig løfteteknikk
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løft i for stor eller for lav
høyde, eller med store nivåforskjeller
løft med framoverbøyd rygg,
langt fra kroppen
uhåndterlige gjenstander
gjenstander som kan skade
(skarpe kanter, spiker osv.)
vridde
arbeidshastverk,
stillinger
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Arbeidsstillinger

Hvis det i det hele tatt er mulig, bør arbeidet være sittende, det sparer
både rygg, bein og krefter. Hvis det ikke lar seg gjøre, må det iallefall
være mulig å sette seg ned iblant for å hvile bein og rygg. En sittestøtte
så du kan arbeide i halvsittende stilling, kan også være til god hjelp.
Arbeidet bør gi muligheter for å skifte stilling, sitte, stå, gå og veksle i
arbeidsrytmen. Jobbrotasjon kan være en bra løsning mange steder.
En god arbeidsstilling er avslappet og symmetrisk (lik for høyre og
venstre side) ikke anspent og forvridd.
Det er to former for muskelarbeid, statisk og dynamisk. Statisk
muskelarbeid brukes til å holde kroppen fastlåst i en eller annen stilling.
Dynamisk muskelarbeid brukes til å bevege kroppen. Statisk muskelarbeid er svært trøttende, derfor bør du unngå det mest mulig ved å
velge arbeidsstillinger som ikke krever for mye »låsing». Det meste vi
gjør er en blanding av statisk og dynamisk muskelarbeid, men den
statiske delen kan ofte skjæres ned. Du sitter for eksempel og skal gjøre
noe småplukk med fingrene i øyenhøyde. Hvis du sørger for støtte
under albuene blir arbeidet straks mye lettere, fordi du slipper det
statiske arbeidet med å holde hendene så høyt. Arbeid i stående, halvt

Fig. 21. Sittende arbeid.
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100 c-rn

16,r) ein
Fig. 22.
Få verktøy, styrespaker eller
hva du ellers bruker, innafor rekkhold sa du slipper å strekke og vri
deg hele tida. Figuren viser omtrentlig rekkhold i sittende stilling.

framoverbøyd stilling er på samme vis mye mer trøttende enn om du
kan slippe å »holde» ryggen og i stedet rette deg opp, eller aller helst
sette deg.
Plassering av speil og vinduer i krankabiner og førerhus, utforming
av verktøy og opplegg for kraftoverføring med spaker, håndtak og
pedaler må ta hensyn til disse tingene, slik at det ikke ødelegger en
ellers bra arbeidsstilling.
-Stress, trøtthet, akkord, høyt tempo, støy, anspent oppmerksomhet
og tvangsstyring er forhold i arbeidsmiljøet som fort fører til spente
muskler og stiv arbeidsrytme, uansett hvor bra arbeidsstillingen ellers
stemmer med det som er sagt her. Slike miljøforhold kan ødelegge mye
av det du vinner ved en god arbeidsstilling, slik at du likevel får
slitasjeskader og smerter fra skjelett/muskelsystemet. Derfor er det ikke
nok bare å snakke om arbeidsstillinger, når en skal forebygge slike
skader. En må også se på forholdene ellers.
Sittende arbeid: Stolen bør ha regulerbart sete, slik at det kan tilpasses
kroppsstørrelse og arbeidshøyde. Ryggstøet skal være omtrent loddrett
og gi støtte i korsryggen. Stolen må stå støtt og vanligvis bør den være
uten hjul. Pass på at det er god plass til beina under arbeidsbordet, og
støtte enten mot golvet eller mot en egen romslig fotplate. Bordplaten
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Krana skal kunne manøvreres uten at du behøver vri deg, med spakene
innafor rekkehold (nederst). Det går an å få til — om bare kravet blir
stilt.
(Foto: Goran Strandh)
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(arbeidsplassen) bør være så høy at underarmene kan hvile på den uten
at du krummer ryggen når overarmene henger ned, skuldrene er senket
og albuene er bøyd. (Litt høyere hvis arbeidet stiller store krav til
synet.) (Se fig 21).
Støtte for albu eller underarm kan være en fordel ved presisjonsarbeid,
eller ved arbeid som krever at du holder hendene høyt.
Fig. 23. Stående
arbeid

-P.R.ESISICVL)SARBE D

Leir ftRBE ID

-1-yNGRE ftizze,E D

n

Fig. 24.
Gal arbeidshøyde kan fort slå ut
i vond rygg, stiv nakke og andre
plager. Stell deg som mannen til
høyre, krev skikkelige arbeidsforhold.
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•y;

Dårlig arbeidsstilling i dag,
vond rygg i
morgen.
(Foto: Fotogruppe
72, Bjørn Myrmann,
Don Mongs)
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Stående arbeid: Underlaget bør være jevnt, støtt, ikke glatt og ikke for
varmt eller kaldt. Gode sko som støtter foten er en fordel. Arbeidet bør
foregå nær kroppen, så du slipper å strekke deg eller stå framoverbøyd.
Hvis du likevel er nødt til å stå bøyd, bør du unngå løft fra den
stillingen. Iblant lar det seg gjøre å sette opp noe å lene overkroppen
mot. Bordplaten eller arbeidshøyden bør som ved sittende arbeid være
slik at underarmene kan hvile når albuen er bøyd og overarmen henger
ned. Litt høyere (brysthøyde) dersom arbeidet stiller store krav til
synet, litt lavere ved tungt arbeid. (Se fig. 23).
Huskeliste for arbeidsstillinger:
Bra:
sittende (helt eller delvis)
avveksling
avslappet
symmetrisk (lik på høyre og
venstre side)
lite statisk muskelarbeid
verktøy, manøverspaker osv.
samlet godt innafor rekkevidde
måleinstrumenter
innenfor
synshold og lette å avlese
(godt lys! )

Dårlig:
stående uten sittemuligheter
ingen avveksling
anspent
skjev, vridd
mye statisk muskelarbeid
verktøy, manøverspaker osv.
plassert slik at en må strekke
og vri seg for å nå dem
måleinstrumenter vanskelig å
lese av og tyde

Les også om forebygging av sykdom og skader i kapitlet om
•skjelettImuskelsystemet.
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Gjør stående arbeid sittende!
øverst: Fra et svensk spinneri. Legg merke til arbeidsstillingen og den lange
spoleraden hun skal passe.
Nederst: Fra bomullsspinneri i Peking. De kvinnelige arbeiderne har sjøl
uteksperimentert en motordrevet stol som sparer både rygg og bein.
(Ryggstøttene er ikke helt bra ennå.)
(Foto: Bjørn Myrmann/Hsinhua)
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KAPITTEL 10

VIBRASJON

Risting eller vibrasjon kan du bli utsatt for på to måter: lokal
vibrasjon som bare virker på en del av kroppen, vanligvis hendene (fra
motorsag, slipemaskiner, pressluftbor osv.), og en sjelden gang føttene.
Eller helkroppsvibrasjoner som virker på hele kroppen. Denne formen
for vibrasjon merker du om du kjører traktor, truck, anleggsmaskiner
eller andre tunge kjøretøy.
Vibrasjonspåvirkningen kan føre til smerter og ubehag i øyeblikket,
men også til varig skade og invaliditet. Skadevirkningene er forskjellige
for lokal- og helkroppsvibrasjon. De avhenger dessuten av hvor kraftige
svigningene er, hvor raske de er (frekvensen: svingninger pr. sekund =
(Herz) og hvor lenge du er utsatt for vibrasjonen. (Sammenlign med
støy, dette gar igjen også for støyskader.) Retningen vibrasjonen har i
forhold til kroppen (opp og ned, fra side til side eller på skrå) har også
betydning. Jo høyere frekvens, jo mer lokal blir virkningen.
Lokal vibrasjon

Vibrerende håndverktøy virker først og fremst på fingrene som griper
om håndtaket, men vibrasjonene forplanter seg også til resten av
handa, handledd og albu, eller helt til skulderen. Nerver, senefester,
muskler og ledd kan skades. Både følelse, kraft og bevegelighet kan
svekkes, og det kan utvikle seg smertefulle slitasjeskader i handledd og
albu, iblant også i skulderen. Leddene er særlig utsatt for slitasjeskade
når de utsettes for støtpåkjenninger. Trykklufthammeren kan gi
alvorlige albuskader på denne måten.
Forandringene i knokler og ledd kan ofte oppdages på røntgenbilder
før du merker dem på annen måte. Mange plages etterhvert av
nummenhet og prikking i fingrene og hendene, eller av smerter i fingre,
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(Foto: Fotogruppe 72)

hender og armer. Smertene kan bli så kraftige at de går ut over
nattesøvnen.
»Hvite fingre» er en vanlig sykdom blant skogsarbeidere, anleggsarbeidere og andre som bruker vibrerende verktøy. En regner med at
noe slikt som halvparten av alle som har vært utsatt for kraftig,
høyfrekvent vibrasjon i mer enn et år, for eksempel i arbeid med
motorsag, slipemaskin, bergbor, viser tegn på denne sykdommen i
større eller mindre grad. (»Hvite tær» er sjeldnere, det kan komme hos
anleggsarbeidere som står på en vibrerende borerigg.)
De første tegnene melder seg gjerne etter et par år, vanligvis
med prikking og nummenhet, »rare fornemmelser» i en eller et par
fingre uten synlige forandringer. Det neste er kanskje at noen av
fingrene lett blir hvite og vonde, spesielt om de griper om noe, om de
blir kalde, eller om du er trøtt og frossen. Dette skyldes en slags
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krampetilstand i karene som fører blod ut i fingrene. De trekker seg
sammen slik at blodtilførselen stanser opp. »Anfallet» kan vare fra
minutter til timer. Det kan være smertefullt, og det er vanskelig å
arbeide med slike »hvite fingre». Samtidig kan de lett bli skadd fordi
følesansen i huden svekkes.
Får sykdommen utvikle seg videre, kan den bre seg til alle fingrene på
en eller begge hender, og anfallene kan begynne å komme også ved
vanlig værelsestemperatur. Slik kan det ende med fullstendig arbeidsuførhet. En sjelden gang fører den darlig,e blodtilførselen til koldbrann i
fingertuppene hvis vibrasjonspåvirkningen får fortsette. Vær på vakt
mot sår som gror seint — det kan være første varsel.
Det finnes ingen effektiv medisin som kan drive tilbake »hvite fingre»
eller de andre skadevirkningene av lokal vibrasjon. Når det gjelder »hvite
fingre», kan plagene gå noe tilbake hvis vibrasjonspåvirkningen tar slutt i
tide. Men bedringen går langsomt og kan ta mange år. Derfor er det
viktig å skifte arbeid hvis en merker tegn på skade; da er sjansene for
bedring størst. Har en først fått »hvite fingre», er det også om å gjøre å
skifte til et arbeid der en slipper å fryse, fordi kulde øker risikoen for
anfallene. Men det viktigste er å hindre at vibrasjonsskaden i det hele
tatt oppstår.
Hvordan forebygges lokale vibrasjonsskader?
Det viktigste er valg av riktig verktøy. De seinere årene har det vært
arbeidet en god del med å forbedre verktøyet, med avdemping av
vibrasjonen, oppvarming av håndtaket osv. Direktoratet for Statens
Arbeidstilsyn (adresse i -Hvem gjør hva) bør kunne gi råd
når det gjelder å finne fram til de beste typene. Hansker er det en fordel
å bruke, de demper vibrasjonspåvirkningen og beskytter dessuten mot
kulde. Redskapen bør ikke være så tung at en må tviholde på den, og
heller ikke brukes i slike stillinger at overføringen til armen blir spesielt
stor (som for eksempel ved boring i skulderhøyde). Det beste er om en
kan unngå å holde tyngden av verktøyet, og bare kan styre det — for
eksempel ved opphenging av slipemaskinen, ved plassering av pressluftbor på en tralle osv.
Ved siden av riktig utforming, bruk og, vedlikehold, er det også viktig
at bruken blir så kortvarig som mulig. Det er det motsatte som skjer i
skogbruket. Der har rasjonaliseringen gjort motorsaga til eneste redskap,
mens en før vekslet med øks og barkespade og hadde mer variert arbeid.
Denne utviklingen har økt risikoen for vibrasjonsskader (og motorsagulykker) blant skogsarbeiderne, et godt eksempel på hvordan et nyttig
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En måte å unngå vibrasjon: Ved å
montere verktøyet på stativ, tralle eller
liknende. Her er boret montert på en
gravemaskin og kan manøvreres fra førerhuset.
(Foto: Lennart Wennberg)

hjelpemiddel forvandles til et helsefarlig redskap takket være rasjonaliseringen som har helt andre mål enn å lette arbeidet for folk. (Se
• arbeidsulykker.)

Pauser i arbeidet på 15-20 minutter, hjelper til å forebygge
vibrasjonsskader.
Folk som på forhånd har leddplager eller andre sykdommer eller
skader i armene, bør unngå den tilleggsrisikoen som vibrasjonspåvirkningen betyr. Det samme gjelder folk som har mye »Raynauds sykdom»
i familien (en sykdom som arter seg omtrent som »hvite fingre», men
uten å være resultat av vibrasjonsskade.)
Sykdommer i armene på grunn av vibrasjon er regnet som •yrkessykdommer og gir rett til utbetaling fra •yrkesskadetPygden. Men det er en
dårlig erstatning for normal kraft og førlighet.
Helkroppsvibrasjon

Den som kjører tunge kjøretøy, som anleggsmaskiner eller
store lastebiler, er spesielt utsatt for denne typen vibrasjon, som
virker på hele kroppen. Ved svært lave frekvenser gir den det vi
kjenner som »reisesyke». Ved høyere frekvenser virker ristingen trøttende, det blir vanskelig å feste blikket, oppmerksomheten kan svekkes
og dermed går det ut over kjøresikkerheten. Typiske • stressreaksjoner i
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kroppen, som økt blodtrykk og hurtigere puls er også et vanlig svar på
helkroppsvibrasjon. Om påvirkningen blir langvarig, kan den gi varig
helseskade. Vanligvis er det ryggen det går verst ut over, med ryggsmerter og forandringer i ryggsøylen på røntgenbildet. Mange er plaget
av trøtthet og smerter i musklene, som automatisk prøver å »holde
igjen» for ristinga. Mageplager av forskjellig slag ser også ut til å kunne
ha sammenheng med helkroppsvibrasjon. Det er usikkert om det
sammenheng mellom helkroppsvibrasjon og sykdommer i urinveiene og
kjønnsorganene. Derimot er det vanlig å regne med at kraftig helkroppsvibrasjon øker risikoen for abort.

Hvordan forebygges skader på grunn av helkroppsvibrasjon?
1 hovedsak gjelder det samme som for lokal vibrasjon. De tekniske
tiltakene er viktigst: avdemping og vedlikehold av kjøretøyet, riktig
innstilling av motoren, godt kjøreunderlag og riktig tilpasset hastighet
betyr mye for å sette ned ristingen.
Det har vært eksperimentert mye for å utforme seter som overfører
minst mulig av vibrasjonene fra maskinen til kroppen. Setene skal være
regulerbare, både for å tilpasse avdempingen etter kroppstyngden til
føreren, og for å kunne tilpasse sittehøyden. Polstring og støtte for
ryggen er også nødvendig. Det er fornuftig å prøve ut et sete ei tid, for
et i og for seg bra sete kan vise seg å være dårlig for noen, sjøl om det er
bra for andre. Ofte er det nødvendig at hele førerkahytten har
avfjæring.
Mange bruker nyrebelter. De kan nok gi en viss støtte, men de er til
liten hjelp hvis ikke arbeidsstillingen ellers er god. Vridde og anspente
arbeidsstillinger på grunn av idiotisk plassering av håndtak, speil og
vinduer, kan forverre virkningene av vibrasjonene på kroppen. Du skal
kunne sitte godt og avslappet, og likevel ha god oversikt og lett adgang
til spaker og håndtak.
Som for lokal vibrasjon, gjelder det å kutte ned på varigheten av
påvirkningen. Pauser og variert arbeid er viktig om du skal slippe plager.
For å unngå ryggsmerter og -skade er det nyttig med gymnastikk som
styrker rygg- og magemuskulatur. De som daglig er utsatt for kraftig
helkroppsvibrasjon i jobben, bør kreve ekstra pauser med slik gymnastikk i arbeidstida.
Folk med svak rygg og svært unge mennesker er spesielt utsatt for
ryggskade på grunn av helkroppsvibrasjon, og bør mest mulig unngå slik
påvirkning.
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(Foto: Fotogruppe 72)

Hvor går grensen for skadelig vibrasjon?

Det er som med støygrensen, det kommer an på hva den som setter
grensene mener er bra nok for deg. Når det gjelder vibrasjon, har
grensene ofte vært satt etter hva som påvirket arbeidstakten, ikke etter
hva som kunne være ubehagelig eller skadelig.
Det er mye uenighet om hvor grensene skal gå, og det er også ganske
vanskelig å måle vibrasjonspåvirkningen nøyaktig, sjøl med fine måleapparater.
Derfor må du først og fremst ta hensyn til hva som kjennes
ubehagelig for deg eller andre. Sjøl om bare en merker noe som kan
være tidlige tegn på begynnende vibrasjonsskade, skal alle ta det som et
varsel om at dette er vibrasjon som på lengre sikt kan gi varig skade.
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Vib rasjon sskader forebygges
ved a få verktøy/kjøretøy til a riste mindre (valg av verktøy.
innstilling, vedlikehold)
ved å dempe overføringen til kroppen gjennom håndtak/sete
ved å kutte ned på varigheten av påvirkningen
ved å legge inn pauser pa 15-20 minutter
ved å kle seg godt (forebygger anfall, men neppe selve skaden)
ved å ta ubehag og »rare fornemmelser» som varsel om at vibrasjonspåvirkningen er for stor
ved om mulig å skifte arbeid ved tegn på begynnende vibrasjonsskade.

TRUCKEN RISTER — IRYGGEN VERKER
— HVA KAN GJØRES?
— Jeg
jobber i transportavdelingen på en større bedrift. De
fleste av folka her kjører enten
traktor eller truck, — det vil si at
vi rister og humper bortimot åtte
timer daglig. I lengden tærer det
på helsa. Spesielt er det ryggen
som er utsatt. Etter noen få måneder bak rattet kjennes det i korsryggen, og etter en del år har de
fleste jevnlig trøbbel med ryggen.
Slik starter et brev fra en truckfører i Oslo. Han legger til at nye
kjøretøyer, med bedre fjæring,
men også med større fart, ikke har
gjort det bedre. Noen har kjørt
med nyrebelte, uten at det hjalp.
Er det virkelig slik at ikke noe
som kan gjøres med ryggproblemer, spør han.
Svar:
Ristingen som forplanter seg til
føreren gjennom setet på trucker,
traktorer, anleggsmaskiner o.l. belaster først og fremst ryggsøylen,
og øker faren for varig ryggskade.
Spesielt vil lette personer, unge og
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folk som allerede på forhånd har
ryggproblemer være utsatt.
Denne ristingen eller vibrasjonen har også andre virkninger,
blant annet kan den forstyrre
evnen til å manøvrere kjøretøyet,
og den er fysisk slitsom fordi det
kreves muskelarbeid for å »holde
igjen» mot den ufrivillige bevegelsen.
Problemene er forsåvidt velkjent, og de kan bare løses ved å
få vekk ristingen. Det finnes ingen
regler om akkurat dette fra
Arbeidstilsynet, men ved Landbruksteknisk institutt på Ås har
de visstnok jobbet en hel del med
forbedring av landbruksmaskiner,
så de kan antakelig gi mer spesielle
råd om det behøves.
Generelt kan føreren beskyttes
mot ristingen på flere måter:
Ved å dempe ristingen av kjøretøyet: Dårlig vedlikehold og dårlig
justering av motoren kan forverre
forholdene. Slitte og defekte deler
må skiftes, kjøretøy og last må
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være riktig avbalansert. Kjørehastighet og turtall må tilpasses
etter forholdene slik at ristingen
blir minst mulig. Dårlig kjøreunderlag Øker også ristingen. Er
det nødvendig å bruke kjettinger,
eller kan det gjøres noe med
strøing el.l. i stedet?
Ved å dempe overføringen fra
kjøretøyet til føreren: Dette kan
gjøres ved å skaffe skikkelig sete.
Det skal være regulerbart slik at
det passer til ulike kroppslengder,
fjæringen skal kunne reguleres
etter forskjellig kroppstyngde og
ryggstøet skal også kunne reguleres og gi støtte i korsryggen og
opp mot skulderbladene. Både
sete og rygg skal polstres. Det er
svært viktig å prøve setet en stund
før en bestemmer seg.
En småting som feil polstring
kan gjøre setet ubrukelig, ved å
forsterke ristingen istedetfor å
dempe den. Spesielle forhold,
manøvreringsvansker, spesiell last
osv. på din arbeidsplass kan gjøre
at et ellers bra sete ikke er bra for
dere.

Ved å ha riktig arbeidsstilling:
Vridde og anspente arbeidsstillinger
Øker
vibrasjonsbelastningen på kroppen gjennom
ryggsøylen. Derfor er en god
arbeidsstilling viktig. Det hjelper
også å veksle mellom å kjøre og å
stå eller gå. Pauser med skikkelig
hvile motvirker også den uheldige
virkningen av ristingen.
»Nyrebeltet» gir nok litt støtte
slik at en kan få bedre arbeidsstilling, men har liten virkning
ellers etter det en vet.
Det dere kan oppnå best resultat med, er å få skaffet spesialseter
til samtlige trucker og traktorer
(husk å prøve forskjellige typer
først), og ellers ta hensyn til slike
ting som vedlikehold, avbalansering og kjøreunderlag. Det kan
kanskje være praktisk vanskelig å
»avpasse kjørehastigheten» hvis en
har liten tid, men dere merker vel
sjøl at det betyr mye for ristingen.
Pauser og avveksling i arbeidet er
nyttig, spesielt så lenge forholdene
er så dårlig som du skriver.
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 6, 1974
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KAPITTEL 11
LUFTFORURENSING

Forurensing av lufta med støv, røyk og gasser hører til hverdagen på
mange arbeidsplasser. Hoste og kronisk bronkitt er kjente plager. Men
det behøver ikke være slik. Når produktene krever det, ser vi at det er
teknisk mulig å sørge for både rein luft og passe temperatur og
fuktighet.
I dette kapitlet skal vi behandle de ulike formene for luftforurensing
(støv, gass, damp, tåke og røyk), hvordan de kan virke på kroppen og
hvordan de kan fjernes. I kapitlet om • målemetoder finner du litt om
hvordan forurensingsmengden kan måles. Det er henvisninger i teksten
til andre avsnitt i boka som det lønner seg å slå opp på underveis. Særlig
kapitlet om • lungene og luftveiene er nyttig å lese igjennom.
Forskjellige former for luftforurensing
STØV: store og små korn (eks.: -kvartsstøv)
TÅKE: store dråper (større enn 1pm = 1 tusendels millimeter) (eks.:
oljetåke)
RØYK: mange små korn eller dråper (mindre enn 1 pm) (eks.:
metallrøyk)
GASS: stoff som er helt fordampet ved romtemperatur (eks.: • kullsyregass)
DAMP: stoff som krever høyere temperatur for å fordampe helt (eks.:
trikloretylen-damp)
Luftforurensinger kan skade:
lokalt ved irritasjon, etsskader, el.l.
ved å utløse overfølsomhetsreaksjon (•allergi)
i andre organer enn der kontakten skjer, når stoffene tas opp i blodet

146

Publisert på nettet juli 2012 – Ebbas hjørne – www.ebbawergeland.no

I

3.‘43)`'ret-t-Xø."-5 e-r

7,•

ciaP‘ ENESTE Snr5.1,,ke",

hote .

på foster, eller på kommende generasjoner hvis arvestoffet i kjønnscellene skades ( • særvern for kvinner).
Luftforurensingene kan nd kroppen gjennom:
Huden, 1,5-2 m 2 overflate — fa stoffer passerer (om • hudopptak i
kapitlet om •hud).
Tarmen, 4 m 2 overflate — flere stoffer passerer tarmveggen, men med
svært forskjellig hastighet.
Lungene, 75-100 m 2 overflate — de fleste stoffene kan tas opp i
blodet om de når ned i luftveiene og lungene (mer om dette i kapitlet
om -lungene).
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Støv
Alt støv kan irritere i halsen og øynene, det skitner til og gjør arbeidet
utrivelig. Men støvet kan også skade. Ved direkte skade på hud,
luftveier og lunger, ved å utløse overfølsomhetsreaksjoner (•astma,
-eksem) eller ved å forgifte kroppen når det tas opp i blodet etter at vi
har pustet det inn eller svelget det ned.
Finstøv + grovstøv = totalstøv
Noe støv gjør mest skade hvis det havner helt nede i lungene. Dette
gjelder for støv som gir • støvlunge. Da er det viktig å vite hvor fint
støvet er. For mens de groveste støvkornene stanses i nesa, eller harkes
opp fra svelget, er det de fineste støvkornene, mindre enn 5-10 tusendels millimeter i tverrsnitt som trenger helt ned i lungene. (1 tusendels
millimeter = 1 mikrometer eller Alm, leses »my»).
For kvartsholdig støv for eksempel, bruker en derfor å måle hvor stor
del som er finstøv, for å bedømme hvor stor faren for • støvlungesykdom vil være.
Det støvet som er så fint at det når ned i lungene, er vanligvis usynlig.
Det er også så lett at det holder seg svevende i lufta lenge, og kan spres
langt bort fra der det dannes. (Se tab. 4). Sjøl om en ikke ser støvet,
og ikke sjøl arbeider med noe som lager støv, kan en altså puste inn
skadelige støvmengder.
Tab. 4. Finstøv er svevestøv!
Størrelse på støvkornet
(i tusendelsmillimeter,
10
5
3
1
0,1

Tid for å synke 1 meter
Bly
2 minutter
30 sekunder
2 minutter
8 1/2 minutt
5 1/2 minutt
23 minutter
48 minutter
3 timer 28 minutter
3 døgn 8 timer
14 døgn 14 timer
Kvarts

(Etter J. Jahr: Pulverteknologi, Yrkeshygienisk institutt, Oslo)

Denne tabellen viser tiden det tar for et støvkorn å synke en meter i
et stille rom, for kvartsstøv og for blystøv med forskjellig størrelse på
støvkomene. Blystøvet er tyngre, derfor synker det raskere.
Hvis det pågår arbeid i rommet vil støvet stadig hvirvles opp, og holde seg
svevende enda lenger enn denne tabellen viser. Luftstrømninger i rommet kan føre
støvet langt vekk fra forurensingskilden.
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Tabellen viser hvorfor rommet ikke blir støvfritt mens dere er ute i matpausen,
sjøl om det kan se sånn ut. Og hvorfor det kan være betydelig
silikoserisiko i et rom mange timer etter at det har vært sandblåst der.

Når en går på jakt etter slikt finstøv, kan en se etter i en solstripe som
faller inn i rommet, eller i lyskjeglen fra ei lykt. Eller en kan føre
fingeren langs lister og flater der det etterhvert vil danne seg et fint lag.
Dette er ikke akkurat nøyaktige -støvmålinger, men det kan gi en
pekepinn om forholdene.
Når det gjelder støvtyper som skader når de tas opp i blodet, er det
tilstrekkelig å kjenne totalstøvmengden. Blystøv er for eksempel farlig
enten det tas opp gjennom tarmen eller gjennom lungene (men det går
lettere over i blodet fra lungene).
Fig. 25. Finstøv fra sandblåsing.

Eksempel

Ço+sdel.tseh
støvpartAl.ene 1 51-GNet som
dannes ved saNIDeLÄSiNe-

cet ligger akkurat inri.4>" det
çariLge området : under-571r,,

•

1

2

3

shbri-elseh av
støvpar ene,
8 yini

Inert støv
Ofte får en høre om støvtyper og støvblandinger at de kan regnes som

inert støv. Meningen er at dette støvet ikke har noen annen virkning på
kroppen enn at det irriterer. Men egentlig betyr det bare at vi ikke vet
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om spesielle helseskader av dette støvet. Mange støvtyper som før ble
regnet som »ufarlige» har seinere vist seg å være mindre uskyldige enn en
trodde. Derfor betyr inert støv bare støv som vi enda ikke kjenner
skadevirkningene av.
All slags støv vil kunne skade lungene, hvis det bare blir tilstrekkelig
store mengder av det. Lungene har nå engang andre oppgaver enn å
være luftfilter for alskens skitt. Vi trenger dem til å ta opp surstoff til
kroppen og avgi kullsyre til lufta over en tynn, fin barriere mellom luft
og blod. (Se kapitlet om • lungene.)
Tab. 5. Støvtyper
etter hva støvet kommer fra:
organisk støv:
støv fra planter og dyr (fjærkre, korn, muggsporer,
bomull osv.) — kan gi allergiske • lungesykdommer
mineralsk støv:
støv fra stein, malm, metaller osv.
etter virkning på kroppen:
— »fibrogent» støv:
støv som kan gi lungefibrose med skade på lungefunksjonen — -støvlungesykdom — (pneumokoniose),
(kvarts, asbest osv.)
— »inert» støv:
støv vi enda ikke kjenner skadevirkningene av — kan
gi fibrose, men tilsynelatende uten skadet lungefunksjon, • »godartet» fibrose
Blandingsvirkninger
Som regel er du utsatt for en blanding av forskjellige støvtyper, og
kanskje for gass og damp samtidig. I blanding kan virkningene bli
annerledes, »inert» støv kan kanskje forsterke virkningen av fibrogent
støv. Det kan være derfor jernoksydstov som skulle være »inert» kan gi
fibrose som svekker lungefunksjonen. Fordi det nesten aldri er »reint»
jernstøv en puster inn, for eksempel som stålverksarbeider eller sveiser.
Alt støv kan skade, om det blir mye nok, og alt støv virker iallfall på
luftveiene (bronkiene) enten det kalles »inert» eller ikke. Det vil si at det
kan gi deg hoste og kronisk bronkitt. Mer om lungenes og luftveienes
reaksjon på støv i kapitlet om •lungene.
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For å lose støv- og støyproblemene i støperier, er det blant annet konstruert en spesiell
boks for rensing av mindre gods. Veggene er lydisolert slik at støyen ikke forpester resten
av lokalet. Friskluft kommer inn gjennom perforerte plater i taket (så en unngår trekk)
og suges ut med slipestøvet gjennom arbeidsbordet under godset som blir renset.
(Foto: Arbetsmiljølaboratoriet, Stockholm)

Støveksplosjon
Hvis brennbart stoff finnes i lufta i støvform i tilstrekkelig mengde,
kan det antennes av varme, åpen flamme eller bare en gnist (for
eksempel på grunn av statisk elektrisitet). Støvet vil brenne med
eksplosjonsartet hastighet — det skjer en støveksplosjon.
Tre-, kork-, tekstil-, mel-, korn-, sukker-, plast-, papir-, kull- og
metallstøv er eksempler på brennbart støv som kan gi slike eksplosjoner.
Reint steinstøv brenner ikke, men metallholdig steinstøv — malmer —
kan være brennbart.
Regn med at alt arbeid som lager store støvskyer kan utløse
støveksplosjon, hvis du ikke sikkert vet om støvet at det ikke er
brennbart.
Den beste formen for forebygging er å bekjempe støvplagen (se
neste avsnitt).
Hvis det ikke går, må en få vekk faren for antenning.
Samtidig må rommet bygges slik at en eventuell eksplosjon vil gjøre
minst mulig skade.
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Støvplagene kan bekjempes
— ved å unngå at støvet blir dannet:
bytte metode:
tørr + våtboring
tørr + våtsliping
saging + klipping
bytte materiale:
kvartsfri slipesand
olivinsand til støping
glassfiber i stedet for asbest
håndter materialet annerledes:
fukting
åpen lukket transport
ved a unngå spredning fra kilden:
innkapsling:
dekkete transportbånd
innelukking av prosessen
-punktavsug og annen lokal -ventilasjon i tillegg til den generelle
spraying med vann (fjerner ikke det fineste støvet)

Generelle regler for arbeidet:
fornuftig valg av tid og sted for støvende arbeid:
når det er få folk i nærheten (ettermiddag, natt)
egne rom, båser, »hytter» for støvende arbeid (lettere å sørge for
effektiv ventilasjon)
renhold:
støvsugingsanlegg
spyling
hyppig rengjøring
kontroll:
regelmessig -støvmaling
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Støvet kan fjernes med avsug på verktøyet. Bildene viser samme jobb uten (øverst) og
med (nederst) avsug på slipemaskinen. Men pass på at ikke avsuget erstatter
støvproblemene med stoyproblemer!
(Foto: ArbetsmiljO)
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Støvende transportbånd kan lukkes inn, eventuelt kapsles helt tett
ved hjelp av gummilister. Bildet er fra et steinknuseranlegg.
(Foto: Claes Forsberg)

KRIMINELLE ARBEIDSFORHOLD
I TANK-COATING FIRMA
I sommer jobba jeg i et tankcoating firma ved et større skipsverft. Jeg var med i den såkalte
»sandgjengen» som feide skipstankene etter at de var blitt
sandblåst. Tre ganger måtte vi ned
før skott, stilasjer og annet var
sandfrie, så var det ei runde med
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støvsuging og oppsuging. Etterpå
var det sprøytemalerenes tur. Det
som imidlertid skapte problemer
var støvplagen.
Den første nedturen var værst.
Da så vi rett og slett ikke det
grann, sjøl om vi gikk med lamper
i handa. Vi måtte bruke kosten
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for å finne ut om vi hadde stilasjer
under beina. Maska vi fikk utlevert, ei blikkplate med vattfilter, tetta seg etter fem-ti minutter i støvet slik at filtera måtte
skiftes ut i ett kjør. Ellers var det
umulig å bruke briller da sanda la
seg som et ugjennomtrengelig belegg på glasset. Resultatet var at
en fløy rundt med konstant røde
øyne og hosta søle (nesa var
»igjenstøpt» allerede etter første
dag). At vi gikk på tre skift gjorde
det ikke bedre.
Mine spørsmål blir da:
Hvilken helsefare ligger det i slikt
arbeid (sjøl måtte jeg slutte p.g.a.
den evindelige hostinga)?. Hva
kan evnt. gjøres for å rette på
forholdene (husk at alle arbeidere
i slike firmaer er uorganiserte)?
Til slutt: Etter at vi var ferdige for
dagen pleide vi å blåse oss reine
med trykk-luft. Nå har jeg hørt at
dette kan være skadelig, stemmer
det?
Kameratslig hilsen
E. Sandefjord.

gjøre uten folk nede i tankene,
ved suging. Fukting av støvet ville
også hjulpet. Må det arbeides
under slike forhold, kreves det
særskilt vernetøy og frisklufthjelmer. Halvmasker som attpåtil
går tett er opplagt for dårlig.'
Vatt stanser ikke det fineste støvet, som er det aller farligste når
det gjelder silikoserisiko, fordi
det trenger helt ned i lungenes
fineste forgreininger. Hvor ble det
forresten av støvet som ble suget
ut av tankene? Hvem pusta inn
det?
Du skriver at arbeiderne var
uorganisert. Det er opplagt en stor
svakhet, men de kan vel sette seg
ned sjøl om de ikke er organisert?
Nå arbeider du jo ikke
lenger der, og det enkleste er å
melde saka direkte til det lokale
arbeidstilsynet. De har ikke lov å
oppgi navnet ditt videre, om ikke
klagen »viser seg å være ugrunnet».
Fra Direktoratet for Statens
Arbeidstilsyn, Oslo-Dep., Oslo 1,
får du gratis rundskriv nr. 140,
Rettleiing om forebyggelse av
Svar:
støvlunger som gjelder hvis støvet
Den alvorligste helsefaren med inneholder kvarts.
sand til sandblåsing, er at den ofte
Du spør om trykkluft til slutt.
inneholder kvarts, og kan gi siliTRYKKLUFT MÅ ALDRI
kose (støvlunge). Det brukes også
RETTES MOT KROPPEN
kvartsfrie typer (stålsand og olivinsand), men mistenk kvartssand verken til reingjøring eller annet.
til det motsatte er bevist. Av- Den kraftige luftstrålen kan gi
hengig av overflaten som sand- livsfarlige skader om den treffer
blåses, vil støvet kunne inneholde riktig ille, for eksempel mot
metaller, malingsrester osv. Uan- kroppsåpningene. At du ikke fikk
sett hva slags støv det var i tanken såpass opplæring at du visste det
der du arbeidet, høres forholdene før du begynte, er en grov forhelt uforsvarlige ut. Mye av
støvfjerninga burde kunne la seg 1) Se •støvmasker.
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sømmelse av firmaet, og nok en
grunn til anmeldelse.
De
behandler
sannsynligvis
sprøytemalerne og andre arbeidere
like dårlig som »sandgjengen», så
her skulle det gå an å få Arbeidstilsynet til å reagere. Eventuelt

kan klubben på verftet blande seg
inn. Ta for all del saken opp sjøl
om du er sluttet i jobb, firmaet
må få en smekk før de rekker å ta
livet av noen. Og la oss helst få
høre hvordan det går:
Fra Råd og Rett i
Klassekampen nr. 48, 1974

Tåke

Tåke er luftforurensing i form av små væskedråper, og dannes spesielt
ved sprøyting (maling, løsemidler, olje) og i damp som avkjøles og
kondenserer til små dråper. Stoffer som vanligvis er flytende, kan i
tåkeform pustes inn, spres langt gjennom lufta, sette seg i klær og på
hud, i det hele tatt komme mye mer i kontakt med kroppen. De blir
vanskeligere å beskytte seg mot. Maling, lakk eller olje som føres på
med kost på gammeldags vis, er mye tryggere å hanskes med enn det
samme produktet påført med sprøytepistol. Dette gjelder for væsker
som vi vet kan skade ved kontakt med huden eller lungene (som
• mineralolje, og • tjæremaling. som er kreftframkallende både i hud og
lunger). Og for væsker som skader ved opptak (som • løsemidler). Når
det gjelder risikoen for å få stoffene ned i lungene, gjelder det samme
som for støv: partikkelstørrelsen (dråpestørrelsen) avgjør hvor mye som
når ned. Forandringer i væsken, eller regulering av trykket eller dysen
slik at dråpestørrelsen økes, kan gjøre at mindre av tåken når helt ned i
lungene.
Røyk

Røyk er forurensing med svært fine korn eller draper. Den dannes
blant annet over metallsmelter, av metall-surstofforbindelser,
(metalloksyder), ved sveising og skjæring, og ved forbrenning (oljerøyk,
tjærerøyk). Partiklene er så fine at de lett når ned i lungen, men de
følger delvis med lufta ut igjen. De holder seg svevende i det uendelige.
og kan drive langt vekk fra der de dannes. På samme måte som tåken,
vil røyken lett sette seg i klær og på huden, og er vanskelig å unngå.
Helserisikoen er sjølsagt avhengig av hva slags stoffer som finnes i
røyken.
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(Foto: Yngve Baum)
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Under kapitlet om -sveising tar vi opp problemet med sveiserøyk.
Ellets vil du finne ut om virkningene ved å se etter det som står om de
enkelte stoffene som røyken består av, enten det er metaller eller annet.
Gass og damp
Det er ingen annen forskjell på gass og damp enn at det gjerne kalles
gass når stoffet er helt fordampet ved vanlig romtemperatur, og damp
når det først fordamper helt ved høyere temperaturer. Derfor sier vi for
eksempel •kullsyregass, men -Iøsemiddeldamp I dette kapitlet behandler vi gass og damp under ett.
Gass/damp kan ha farge (som brune, -nitrøse gasser), eller lukt
( • svovelvannstoff lukter som råttent egg) eller den kan irritere øyne og
hals ( • ammoniakk) slik at vi straks merker den. Men de kan også være
helt uten lukt, farge eller andre kjennetegn som kan advare. Slik er det
for eksempel med den farlige -kullosen — (karbonmonoksyd). Mange
gasser/damper har farge eller lukt, men de er skadelige i så små mengder
at fargen eller lukta ikke kan merkes (nitrøse gasser). Noen lammer
luktesansen slik at de blir luktløse på noen minutter (svovelvannstoff).
Derfor kan vi ikke bare stole på syn, luktesans og rennende øyne for å
oppdage faren. Det viktigste er å vite hvor en kan bli utsatt for
gassene/dampene, og å kjenne til hvilke virkninger de kan ha. Da er det
som regel ikke nødvendig å måle for å vite om det er helsefare på en
arbeidsplass. Mange gasser er dessuten så giftige at du kan bli liggende
før du har rukket å måle. Du må kjenne farene før de er der.
Om måling av gass og damp, se kapitelt om -målemetoder.
Noen egenskaper ved gasser/damper
o Vekt
Damptetthet eller spesifikk vekt, sier hvor tung gassen/dampen er.
Ofte oppgis tyngden sammenliknet med luft. Tall over 1 betyr da
tyngre enn luft, tall under 1 at gassen/dampen er lettere enn luft.

I et stille rom vil gasser/damper som er tyngre enn luft ha tendens til å synke
ned mot golvet. Vanligvis er lufta i bevegelse, slik at det blir en luft/gassblanding
som fordeler seg både høyt og lavt i rommet. Men også blandingen vil ha lett for å
»krype» langs golvet, sige under dørsprekker og samle seg i fordypninger. Dampene
fra de klorerte løsemidlene er eksempel på dette. Hvis de ikke drives til værs av
varme luftstrømmer, vil det oftest være mest effektivt å montere lokalt avsug som
suger nedover, fordi de er tyngre enn luft, så damp/luftblandingen vil ha tendens
til å synke mot golvet.
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o Brennbarhet
Sjølantenningstemperatur eller tennpunkt er temperaturen som skal
til for at gassen/dampen kan antenne av seg sjøl.
Eksplosjonsgrensene er øvre og nedre grense for det konsentrasjonsområdet av brennbar gass/damp i lufta der det er eksplosjonsfare.
Grensene gis i volumprosent (vol%), en volumprosent tilsvarer 10 000 ppm. Når
eksplosjonsgrensene for propan er 2,1 og 9,5 vol%, betyr det at det er
eksplosjonsfare når lufta inneholder mellom 2,1 vol% (21 000 ppm) og 9,5 vol%
(95 000 ppm) propan. Nedre eksplosjonsgrense ligger alltid langt over den
yrkeshygieniske grenseverdien for et stoff.

Flammepunktet er den temperaturen som skal til for at stoffet kan
utvikle nok damp til at mengden i lufta når nedre eksplosjonsgrense.
o Flyktighet
At et stoff er flyktig betyr bare at det kan fordampe. Når det gjelder
stoffer som ikke er helt fordampet ved romtemperatur, altså det som
gjerne kalles damper, er det viktig å vite hvor stor mengde som kan
fordampe ved en bestemt temperatur og hvor raskt det fordamper, hvor
flyktig stoffet er. For det er dampen som når lungene og kan påvirke
kroppen mest. Og det er dampen som i blanding med luft kan gi
eksplosjonsfare, hvis den er brennbar.
Damptrykket ved en viss temperatur sier hvor stor tendens væsken
har til å fordampe ved den temperaturen. Damptrykket stiger med
temperaturen. Når damptrykket er lik lufttrykket (760 mm), vil
væsken kunne fordampe helt. Den temperaturen der damptrykket er lik
lufttrykket kalles kokepunktet .
Fordampingstallet sier hvor lang tid stoffet bruker på å fordampe ved
romtemperatur, sammenlignet med eter.
Metningskonsentrasjon sier hvor mye gass (damp) det er i lufta når
stoffet har fordampet så mye som det er mulig ved en bestemt
temperatur.
helt avstengt rom. Men
Metningskonsentrasjon i lufta vil det bare bli i et
like over flaten som fordamper, kan dampmengden nærme seg metningskonsentrasjonen hvis ventilasjonen er dårlig. Høy metningskonsentrasjon ved 20-25°C
betyr at det kan dannes høye gass(damp) konsentrasjoner i lufta alt ved
romtemperatur.

Fordampningsvarme er den varmemengden som skal til for å få
stoffet til å fordampe. Liten fordampningsvarme betyr at stoffet er
lettflyktig
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(Du kan iblant også støte på ordet»fordampningstall» brukt om den mengden av
stoffet som vil fordampe på en viss tid, da betyr et høyt tall rask fordamping, altså
høy flyktighet.)

Tab. 6. Slik finner du ut hvor flyktig et stoff er i forhold til et annet
hvis du kjenner andre egenskaper ved stoffene:
Damptrykk

Lettflyktige stoffer

Lite flyktige stoffer

høyt (over 30 mm Hg
ved 20°C)
lavt (under 10)

lavt (under 5 mm Hg
ved 20°C)
høyt (over 35)

Fordampingstall
(sammenlignet med eter)
Metningskonsentrasjon
høy
Kokepunkt
lavt
Fordampingsvarme
liten

lav
høyt
stor

Hvis to stoffer har omtrent samme grenseverdi og samme virkning på
kroppen, er det lettflyktige farligere enn det lite flyktige. Det lettflyktige fordamper raskere og mer, slik al en får i seg større mengder. Et
godt eksempel på dette er de to • isocyancztene, TDI (lettflyktig) og MDI
(lite flyktig).
Dampen fra blandinger
Blandinger av flyktige stoffer, slik som »ekstraksjonsbensin», »white
spirit» og »lynol» (se -løsemidler) kan være mer flyktige enn enkeltstoffene som blandingen består av. Det kan også være at et lettflyktig
stoff i blandingen gir det meste av dampen over blandingen. Dampen får
altså ikke den samme sammensetningen som blandingen, og det er like
vanskelig å beregne akkurat hvordan fordampingen vil foregå og hva
dampen over en blanding vil inneholde. Derfor er det sikrest å
gjøre direkte målinger av dampen for å finne ut hvor stor mengde den
inneholder av de forskjellige stoffene.
Et annet problem med slike blandinger er at de enkelte stoffene kan
få en annen virkning på kroppen enn når de er alene (se •grenseverdier
for blandinger.)
De viktigste skadevirkningene gasser kan ha på kroppen
De fleste gassene tar vi bare opp gjennom lungene, men noen kan gå
gjennom huden også (se • hudopptak). Etter virkningene på kroppen
kan vi dele gassene inn i grupper:
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inerte gasser
o gasser som hindrer surstofftransporten til vevene »kvelende gasser»
irriterende gasser (irriterer slimhinnene i øyne, nese, svelg, luftrør og
lunger, dessuten fuktig hud.)
gasser som gir overfølsomhet (•allergi).
gasser med spesiell giftvirkning på kroppen
Inerte gasser har ikke i seg sjøl noen kjent skadevirkning, men de
fortrenger surstoffet fra lufta. En del av de inerte gassene, merket
med stjerne i lista, er brennbare slik at de kan gi eksplosjonsfare. Ved
den felles grenseverdien som er satt for inerte gasser for å hindre
surstoffmangel, 0,1 vol% eller 1 000 ppm, er det ingen eksplosjonsfare.
acetylenkullsyre (karbondioksyd)
argon
kvelstoff (nitrogen)
butanlystgass- (dinit rogenoksy d)
etan •metan
etylen •
neon
helium
propan
Kullsyregass og lystgass (N20) er ikke riktig »inerte»: Begge virker bedøvende
på hjernen, og kullsyregassen får deg til å puste raskere. Ved langvarig kraftig
påvirkning kan lystgass sette ned ned bloddannelsen i benmargen. Men dette er
virkninger som først kommer langt over grenseverdien. I praksis er det
fortrengningen av surstoffet som er den viktigste faren. (Kullsyre har høyere
grenseverdi enn de andre: 5 000 ppm.)

o Gasser som hindrer surstofftransporten til vevene
Blokkeringen av surstofftransporten kan skje på flere måter. Gassen
kan konkurrere ut surstoffet og binde seg til selve transportøren, det
røde fargestoffet i blodet ( • hemoglobinet). • Kullos (karbonmonoksyd)
virker på denne måten, det binder seg til hemoglobinet og danner
karboksyhemoglobin (COHb), som ikke lenger kan frakte surstoffet.
Utnyttingen av surstoffet i vevene kan også blokkeres. Det skjer ved
forgiftning med • blåsyregass (hydrogencyanid — HCN) og med -svovelvannstoff (hydrogensulfid — H2 S).
Uansett hvordan blokkeringen skjer, er resultatet det samme, -surstoffmangel. Blir gassmengden stor nok kan det ende med dødsfall, eller
med alvorlig skade. Hjernen og nervesystemet er spesielt sårbart for
surstoffmangel, og kan ta varig skade av en forgiftning med slike gasser.

6. — Helsebok
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Tab. 7.
Surstoffmangel i lufta
Årsaker:
Lekkasje av gasser som fortrenger surstoffet •inerte
gasser). Kullsyre fra lagret kullsyreis.
Forråtnelse, gjæring. Det blir dannet kullsyre og forbrukt
surstoff. (Høysilo, dårlig konservert fiskelast osv.)
Langvarig avstengte rom (lasterom, tanker) der surstoffet
reagerer med andre stoffer i rommet (spesielt med jern:
rustdannelse).
Virkninger:
(Veksler fra person til person, og med arbeidsforholdene ellers.)
volumprosen t
(vol%)
21
Normal luft
17
Nedre grense for langvarig opphold, nedre grense for trygg
bruk av vanlig filtermaske (ved lavere surstoffmengder må
masken ha surstofftilførsel)
15
Trøtthet, hodepine, ubehag
10
Pustebesvær, uklarhet
7
Bevisstløshet
5
Livsfare, fare for varig skade på hjerne- og nervesystem sjøl
ved kortvarig opphold
2 —3
Dødsfall på få minutter
Kontroll — sikringstiltak:
Ei lykt med et tent stearinlys som kan senkes ned i eller holdes inne i
rommet på en stang, slukner når surstoffmengden er farlig lav (NB:
andre flammer, som acetylenflamrnen, fortsetter å brenne)' Men du er
sikrest hvis du før arbeidet begynner blåser inn rikelig med friskluft i
rommet der du tror det kan være blitt for lite surstoff Arbeid aldri
alene slike steder, og sørg for at det er redningsutstyr klar om noen
likevel skulle glemme å følge forsiktighetsreglene.
Surstoffoverskudd i lufta
For mye surstoff er like farlig som for lite. Bare surstoffmengden i
lufta stiger et par prosent over det normale tallet, 21 vol%, vil klær og
hår lett antennes og brenne nærmest eksplosjonsartet. For mye surstoff
kan skyldes lekkasje fra surstoffbeholder, først og fremst ved •gasssveising (surstoff/acetylen). Det er livsfarlig å blåse surstoff mot
kroppen og klærne.
Det finnes en spesiell lampe til dette, »Davys sikkerhetslampe».
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Fordi både inerte gasser og gasser som hindrer surstofftransporten
egentlig virker på samme måte, med surstoffmangel og i verste fall
kvelning, kalles de under ett for »kvelende gasser».
o Irriterende gasser
Irriterende gasser (kalles også ofte slimhinneirriterende gasser), løser
seg i fuktigheten i slimhinnene, og virker etsende på vevet. I større
mengder kan de ha samme virkning på fuktig hud.
Disse gassene kan altså irritere øyne, svelg, luftveier og lunger, ja helt
ned til lungeblærene. Hvor gassen skader, kommer blant annet an på
hvor raskt den løses i fuktigheten. Svært vannløselige gasser irriterer
øyne, nese, svelg. Lite vannløselige gasser irriterer luftrørene eller
lungene. Fra øynene merker vi det vanligvis bare som tåreflod og svie.
Ved særlig kraftig påvirkning kan det bli varig -hornhinneskade. Andre
virkninger av irriterende gasser er beskrevet i avsnittene om straksskader
og seinskader i kapitlet om -lungene og luftveiene. Spesielt alvorlig
er faren for • lungeødem. Med riktig og rask behandling vil sjøl alvorlige
straksskader av lungen gå tilbake. Men blir en smittet for eksempel av
forkjølelse eller influensa like etter, kan tilhelingen trekke i langdrag og
lungene kan bli varig skadd.
Det vanlige er ikke de dramatiske straksskadene etter kraftige gufs,
men daglig irritasjon av luftveier og lunger fra små gassmengder år ut og
år inn. Dette kan sette ned motstandskraften mot annen skadelig
påvirkning, spesielt mot betennelser i luftveiene. Risikoen for seinskader som -kronisk bronkitt og -lungeemfysem kan også øke, spesielt
om en samtidig er utsatt for annen forurensing i lufta, annen gass, støv
og røyk. Hvis det er -kreftframkallende stoffer i lufta, er det mulig at
irriterende gasser kan forsterke virkningen og øke kreftrisikoen.
Noen av de irriterende gassene, for eksempel svoveldioksyd (S0 2 ) og
ammoniakk (NH 3 ), vil en »venne seg til» etterhvert. Det vil si at den
som har arbeidet lenge i gassen ikke så lett merker irritasjonen. Det skal
kanskje ti ganger så mye gass til, som for en som er uvant. Det betyr
ikke at gassen er blitt mindre farlig, bare at reaksjonen i slimhinnene er
svekket på en eller annen måte. Den nøyaktige årsaken til denne
»tilvenningen» er ikke kjent.
o Gasser som gir overfølsomhet (allergi)
Disse gassene finner du på listene over stoffer som gir -allergiske
hudsykdommer og allergiske • lungesykdommer. De viktigste finner du
mer om ved å slå opp i registeret.
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o Gasser med spesiell giftvirkning på kroppen
Denne gruppen omfatter mange forskjellige gasser som bare har det
felles at de skader kroppen på en måte som ikke faller inn under de
andre gruppene. Gassen tas opp i blodet gjennom lungene eller huden.
Og mens lunger og hud kan være uskadd, merker vi virkningene av
gassen på andre organer i kroppen dit den føres med blodet. Noen av de
viktigste er nevnt i tab. 8 i dette kapitlet.
Ellers er mange nevnt i kapitlene om de enkelte organene i del 5.

Tab. 9. Virkninger av kullos (karbonmonoksyd — CO)
Tabellen over virkningene er nokså forenklet i forhold til virkeligheten. Her som
ellers er det stor forskjell på folk. Arbeidstyngde og andre arbeidsmiljøproblemer
er med på å bestemme hva slags virkninger gassen gir. Kullosmengden i blodet
øker omtrent dobbelt så raskt som i hvile om du har middels tungt arbeid, og tre
ganger så raskt om du har tungt arbeid, for lungene og hjertet arbeider raskere
under anstrengelser. Med 50 ppm i lufta vil en tiendedel av hemoglobinet være
blokkert (10 % karboksyhemoglobin — 10 %COHb) i løpet av 7-8 timer i hvile,
3-4 timer i middels tungt arbeid og 2-3 timer i tungt arbeid. Blodet er mettet.
Virkningene blir også kraftigere i arbeid enn i hvile for samme %COHb, som du
ser av tab. Dette kommer av at kroppen trenger mer surstoff under anstrengelsen.
Røykere kan komme opp i 5-10 %COHb bare på grunn av kullosen i røyken de
inhalerer.
Varme er blant de arbeidsforholdene som ser ut til å forsterke virkningene av
kullos på kroppen.
Tilblanding av andre gasser kan gjøre at du får hodepine ved mindre kullosmengder enn vanlig.
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Tab. 9. Virkninger av kullos (karbomnonoksyd — CO)
Kullos i lufta COHb
(omtrentlig % COH b
(PPm)
når blodet er »mettet»)
35

5

50

10

100

15-20

200

20-25

300

30-35

600

50-55

Virkninger
i hvile

i arbeid

0-10 % COHb:
Nedsatt våkenhet og synsevne, økt risiko
for hjerte- og karsykdom ved langvarig
påvirkning.
10-20 % COHb:
Økt risiko for anfall
av angina pectoris og
hjerteinfarkt. Iblant
hodepine og svimmelhet.
20-30 % COHb:
Svimmelhet,
Iblant
hodepine.
hodepine
(Hodepinen kan komme opptil en time
etter påvirkningen, og er ofte verst etter
noen timer.)
30-40 % COHb:
Hodepine,
Uklarhet,
svimmelhet,
fare for
kvalme
bevissthjerteklapp
løshet.
Unntaksvis dødsfall.
50-60 % COHb:
Bevisstløshet, eventuelt dødsfall.

Den grenseverdien som Arbeidstilsynet i Norge viser til i dag, 50 ppm, er så høy
at den ganske sikkert blir senket snart. I første omgang til 35 ppm, om noen år til
20 ppm (etter hva myndighetene tror bedriftene kan oppnå). Antakelig finnes det
ingen nedre grense, ingen gassmengde som er helt uten virkning på kroppen.
Mange bedrifter har laget seg sine egne skjemaer for korttidspåvirkning, med langt
høyere grenser enn 50 ppm, Dette er det ingen grunn til å godta. Sjøl i den
nåværende -grenseverdilista står • takverdien for kullos oppført som 75 ppm, en
og en halv gang grenseverdien på 50 ppm. Sjøl om en ikke akkurat dør av at
kullosmengden skvetter opp til 100-200 ppm et øyeblikk er det ficke noen grunn
til å tillate slike overskridelser.

Dette er en gass som kan drepe uten noe slags forhåndsvarsel. Og da må
sikkerhetsmarginene være størst mulig. Private grenseverdilister er gambling med
menneskeliv.
Kullosmengden i blod kan måles i en blodprøve. Den må helst tas like etter
påvirkningen, fordi karboksyhemoglobinmengden synker raskt når en puster i ren
luft. Det går likevel an å beregne så noenlunde hva mengden har vært, sjøl om
prøven ikke blir tatt før etter en time eller to.
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Hvor?

INERTE GASSER

Kjennetegn

CO2
kullsyre
eller
karbondioksyd

stikkende Forbrenning, forråtnelse, gjæring —
Fargeløs,
gruvegass, kullsyreis, brannslukningslukt, syrlig smak
middel, dekkgass ved sveising, mineralvannproduksjon.

N2

Fargeløs, luktløs

Produksjon av ammoniakk og kunstgjødsel, normalt 78 % i lufta.

CH4
metan

Fargeløs, luktløs

Bakteriell nedbryting av plantestoffer,
gruvegass, »sump-gass», husholdningsgass.

N20
eller
lystgass
d initrogen-oksyd

Fargeløs, luktløs

Narkosegass.

kvelstoff
nitrogen

eller

GASSER SOM HINDRER SURSTOFFTRANSPORTEN TIL VEVENE
CO
kullos eller karbonmonoksyd

Fargeløs, luktløs, smakløs

Ufullstendig forbrenning av kullstoffholdig materiale (ved, kull, koks, olje,
gass). I eksos fra forbrenningsmotorer,
utslipp fra ovner, i stålproduksjon, kullgniver, ved sprengning, ved brann, i gass
til lys og oppvarming, i sigarettrøyk.

Tab. 8. Gasser !damper
Denne oversikten over en del gasser er oppdelt i de fem undergruppene som er
nevnt i teksten: inerte gasser, gasser som hindrer surstofftransporten, irriterende
gasser (øvre luftveier) og irriterende gasser (nedre luftveier), og til slutt giftige
gasser. Det er ikke skarpe skiller mellom gruppene. Gassene er plassert i den
gruppen der hovedvirkningen hører hjemme, men de kan også ha likhet med gasser
i andre grupper. Spesielt er skillet mellom irriterende gasser i øvre og nedre
luftveier flytende. Gassmengden og forholdene ved påvirkning kan bestemme om
det blir hoste(reaksjon fra øvre luftveier)eller lungeødem.
For hver gass angir vi kjennetegn (farge, lukt), hvor de kan forekomme,
virkningene på organismen, spesielle forhold som er verdt å nevne, og eventuelt
noen ord om førstehjelp.

Der aktiv førstehjelp kan bli nødvendig, må det stilles krav om regelmessige
øvelser, slik at alle får god trening og vet hva som skal gjøres ved en gassulykke.
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Virkninger

Spesielle forhold

Fortrenger surstoffet, skader som ved
surstoffmangel. Ved normalt surstoffnivå, raskere og dypere åndedrett fra
bedøvende
lett
2 000 ppm,
fra
bevisstløshet
(30 000 ppm)
70 000 ppm.

Førstehjelp
(Se også eget kapitel
om•førstehjelp.)

Fortrenger surstoffet, skader som ved
surstoffmangel.
Fortrenger surstoffet, skader som ved
surstoffmangel.

Brennbar, eksplosjonsfare

Fortrenger surstoffet, skader som ved
surstoffmangel. Bedøvende, beinmargsskade ved langvarig, kraftig påvirkning.

Ikke sjøl eksplosiv,
holder forbrenning ved
like.

(Se tab. 9)

Storrøykere kan ha
uten
5-10 % COHb
påvirkning på arbeidsplassen.

Straksskader p.g.a. surstoffmangel.

Seinskader: økt risiko for hjerte- og
karsykdommer med •åreforkalkning.

Frisk luft, kunstig
åndedrett,
surstoff, legetilsyn.

Det er ikke nok å bare ha noen få førstehjelpere eller liknende som kan dette. Det
må også være opprettet kontakt med leger og sykehus, slik at de er forberedt på
hva slags forgiftninger som kan skje.
Men først og fremst må ulykkene forbygges ved å erstatte farlige stoffer med
mindre farlige, eller sørge for at de farlige stoffene kan håndteres slik at det ikke
oppstår helserisiko. Det kan være nødvendig å stille krav om spesiell lagring,
automatisering, innelukking, ekstra renhold, spesiell ventilasjon, spesielt verneutstyr, bedre vaskemuligheter — eller ganske enkelt bedre tid — for å forhindre
ulykker. Forebygg ulykkene, men vær samtidig godt forberedt om de likevel
skjer! (Se også kapitlet om førstehjelp).
Hvis det er navn på stoffer eller sykdommer du ikke kjenner når du leser denne
tabellen, så slå opp etter registrene bak i boka, så finner du forklaring.
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Kjennetegn
HCN
blåsyregass eller
hydrogencyanid

Hvor?

Fargeløs, svak lukt av
bitre mandler

H2S

svovelvannstoff
eller hydrogensulfid

Fargeløs, lukt av råtne
egg (til luktesansen lammes)

IRRITERENDE
LUFTVEIER)

GASSER

HCHO
formaldehyd

Fargeløs, stikkende lukt

NH3
ammoniakk

Fargeløs, stikkende lukt
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I galvanisk industri, insekt- og rottegift,
biprodukt fra gassverk, masovner, koksverk, forbrenning av nitrocellulose, framstilling av akrylplast. Dannes når cyansalter (natriumcyanid, kaliumcyanid
osv.) kommer i kontakt med syre.

Dannes ved nedbryting av svovelholdig
materiale: gjødsel, søppel, eggehvitestoffer (proteiner), f.eks. kjøtt og fisk
som råtner. Forekommer i gruver, naturgass, gjødselkjellere, ved oljeraffinering,
transport av råolje, i garverier, i rayonproduksjon fra cellulose.

(ØVRE
Lim-, lær-, gummi- og sprengstoff.
treindustri (sponplater), plastindustri,
produksjon (formalinplast), laminater,
maling- og lakkindustri, desinfeksjons- og
konserveringsmiddel.

Råstoff for kjemisk og farmasøytisk
industri, bl.a. produksjon av sprengstoff,
kunstgjødsel og plast, i kjøleanlegg, i
petrokjemisk industri, gassverk, ved
lyskopiering, ved forråtnelse av kvelstoffholdig materiale (som proteiner i kjøtt
og fisk).
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Virkninger

Spesielle forhold

Førstehjelp

Den mest hurtigvirkende av alle kjente
gifter: tegn på surstoffmangel fra hode-

Tas
opp
gjennom
huden, derfor er det
ikke nok å holde
grenseverdien i lufta:

Surstoff innånding av amylnitritt, motgift i
venen: kobolt
-EDTA, kunstig
åndedrett. Ta av
tøyet og vask
huden for å få
vekk
rester.
Sykehusinnleggelse

pine, svimmelhet til bevisstløshet og
kvelning.
Langtidspåvirkning uten alvorlig forgiftning: hudirritasjon, kløe, irritasjon i nesa,
neseblødning.

Lave konsentrasjoner: Svimmelhet, kvalme, magesmerter, øyenirritasjon, »spinnblindhet» under 20 ppm, lungeirritasjon
50-500 ppm (lungebetennelse, lungebevisstløshet
(1 000 ppm),
ødem),
momentan død over 5 000 ppm.
Seinskader: skader av nervesystemet
etter akutt forgiftning. Langvarig påvirkning av mindre mengder: hodepine,
trøtthet, fordøyelsesbesvær.

hudkontakt må unngås.

Alltid surstoff,
sjøl uten pustevansker (virker
motgift).
som
Også »små» forgiftninger kan gi
lungeødem og
nerveskade, derfor sykehusinnleggelse.

Luktesansen
lammes
omkring 150 ppm og
ved langvarig påvirkning
— »falsk
trygghet».
Gassen kan være eksplosiv i blanding med
luft.

_

.

Luktgrense under 1 ppm, fra 2-3 ppm
snue og tåreflod, over 10 ppm uutholdlig for den som er uvant. Ved ulykker
(innertegning, bevisstløshet) kan mengden bli så stor at bronkiene irriteres
(50 ppm) eller skades alvorlig. Allergisk
hudeksem kan følge kontakt med formaldehyd. Muligens også allergisk astma.

Formaldehyd løst i
vann gir formalin. Sprut
i øyet, se salmiakk
(ammoniakk)

Flytende ammoniakk: forfrysning lokalt,
alvorlig øyeskade ved sprut i øyet.
Luktgrense omkring 50 ppm, irritasjon
av øyne og nese 20-100 ppm. Hoste,
trykk for brystet 100-200 ppm. Ved
ulykker: risiko for alvorlig skade av
luftveiene (som formaldehyd, se dette),
eventuelt lungeødem og dødsfall.

Ammoniakk løst i vann
gir salmiakk. Sprut i
øyet: skyll med vann i
15 minutter, oppsøk
lege.

Under normale
forhold vil lukt
og
irritasjon
være så ubehagelig at du rømmer
plassen lenge før
det er fare for
alvorlig skade.
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SO2
svoveldioksyd

Kjennetegn

Hvor

Fargeløs,
stikkende
lukt, sur smak

Malmrosting, forbrenning av kull og olje,
svovelsyreproduksjon, celluloseindustri,
oljeraffinering (forbrenning av H2S).

IRRITERENDE
GASSER (NEDRE
LUFTVEIER, LU NGER)
irriterende

Produksjon av fluorforbindelser, metallbeising, etsing på glass, produksjon av
glass, keramisk industri, stål- og aluminiumsverk.

stikkende

Kloralkaliindustri, bleikemiddel i cellulose og tekstilindustri, desinfeksjon av
vann, produksjon av klorforbindelser i
kjemisk industri, krigsgass.

Fargeløs, lukt av råtten
frukt

Brukes i produksjon av fargestoffer, kullsyreestere, og isocyanater, Viktigst: spal-

HF
flu ss-syregass
eller hydrogenfluorid

Fargeløs,
lukt.

C12
klorgass

Grønngul,
lukt

CO C12
fosgen

tingsprodukt når klorerte kullvannstoffer
(løsemidler) kommer i kontakt med
varme (åpen ild, varmt metall) eller
UV-stråling (sveising) (Se •løsemidler).
Krigsgass.
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Virkninger

Spesielle forhold

Ved plutselig, høy konsentrasjon:
dødsfall på grunn av surstoffmangel
(kvelning). Trykk i brystet og hoste ved
1 ppm hos uvante, etter tilvenning opp
til 10 ppm, øyeirritasjon 15-20 ppm.
Ved ulykker (som formaldehyd, se
dette), risiko for irritasjon og skade av
bronkier, eventuelt lungeødem og
dødsfall.
Seinskader: hoste, tungpustenhet, antakelig økt risiko for luftveisbetennelser
(bronkitt, lungebetennelse) og for lungeskade, spesielt ved annen forurensing
samtidig (emfysem, lungekreft).

Førstehjelp
ulykker
Ved
(innestengni ng,
bevissthetstap,
lekkasjer) førstehjelp som for
irriterende gasser
som virker på
nedre luftveier
(lungene),
se
seinere i tabellen.

Ekstremt kraftig etsvirkning på hud og
slimhinner, etter kort latenstid lungeødem.
Seinskade: »fluorose», opptak av fluor i
knoklene som blir skjøre og brekker lett.
Forutsetter store mengder fluor over
lang tid, sjelden sykdom.

Flussyre i væskeform
har en etsvirkning som
gjør at sjøl en liten
sprut krever legebehandling straks.

Lukt alt ved 0,5 ppm, men usikkert
varsel fordi skadelig mengde er så liten.
Irritasjon av øyne, nese (3 ppm), svelg,
luftveier og lunger (fra 10-15 ppm):
trykk for brystet, hoste, slimhinneskade,
lungeødem. Alvorlig skade sjøl ved kortvarig påvirkning over 40 ppm. Brå
dødsfall ved høye konsentrasjoner —
spasme eller hevelse i strupehodet med
kvelning?
Seinskader: se SO2

Bromgass (Br) og jodgass (I 2 ) har liknende
virkning på lungene,
men sterkere enn klorgassen.

Ikke slimhinneirriterende i øyne eller
øvre luftveier, spaltes til saltsyre i lungene. Derfor kan du utsettes for dødelig
skade uten å merke noe før lungeødemet
utvikler seg.
Seinskader: se SO 2 Lukten varsler dårlig.
Merkes den, må rommet forlates straks!

Forbud mot røyking,
sveising eller varme i
rom der det kan være
damp fra klorerte løsemidler i lufta. Se •løsemidler.

For alle gasser
gi
som
kan
lungeødem:
Absolutt ro (all
fysisk anstrengelse forverrer) Ikke
drikke. Legetilsyn.
tilsyneOgså
latende
»små»
forgiftningstilfeller skal behandles på denne
måten!
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NO og NO2
nitrogenoksyd
nitrogenog
eller
dioksyd
»nitrøse gassen>

03
oson

Kjennetegn

Hvor?

Fargeløs

Rykende salpetersyre,

Rødbrun,
lukt

salpetersyre på
beising med salpetersyre på metall (spesielt kopper og
sink), sprenging med dynamitt, gassveising (-skjæring, -brenning), dieseleksos, forbrenning av celluloid. NO omdannes i lufta til NO 2 ved å reagere med
surstoffet.

'organisk materiale,

irriterende

Fargeløs, søtlig lukt

Dannes av surstoff ved UV-stråling:
dekkgass-sveising på lettmetall med
argon og helium, uventilerte rom med
UV-lys og røntgenapparater. Oson dannes normalt i tordenvær, finnes i »fotokjemisk smog» fra industriutslipp.

GIFTIGE GASSER
AsH3
arsin

Fargeløs, lukt av hvitløk

Dannes ved reaksjon mellom syre og
arsenholdige metaller. Arsen er en vanlig
forurensing i jern, bly, antimon og sink
(malmer og metaller) og i svovelsyre og
saltsyre. Forekommer ved produksjon
av sink, kadmium, bly, jern, antimon og
ved hydrogenproduksjon — ved vasking
av stål/jerntanker som det har vært syre
i, ved syrebeising av metall, ved lading av
bly/an t imo n-bat terier.

C6H 6
bensen

Fargeløs væske/damp
med typisk lukt.

Petrokjemisk industri, koksverk (bensen
er et destilasjonsprodukt fra steinkulltjære). Brukes som løsemiddel og kjemisk reagens, kan finnes som forurensing
i andre aromatiske løsemidler.
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Virkninger
Ubetydelig irritasjon av øyne, nese og
luftveier, ved doser som gir lungeødem
etter noen timers latenstid. Som for
fosgen: dødelig dose uten varsel. Farge
og lukt merkes først ved farlig konsentrasjon, altså for seint. Betyr at rommet må
forlates straks!
Seinskader: se SO 2
Straks- og seinskader som for andre
irriterende gasser. Fare for lungeødem
over 0,05 ppm! Lukten varsler for seint.
Kjennes den, må rommet forlates straks!

Spesielle forhold

Førstehjelp

Krev effektiv ventilasjon ved gass-sveising.
Tørk ikke opp salpetersyresøl med papir, sagmugg, treull, tøy el. I.
(organisk
materiale),
det kan være livsfarlig
på grunn av dannelsen
av nitrøse gasser.

For alle gasser
gi
kan
som
lungeødem:
Absolutt ro (all
fysisk anstrengelse forverrer) Ikke
drikke. Legetilsyn.
tilsyneOgså
»små»
latende
forgiftningstilfeller skal behandles på denne
måten!

Hemolyse (ødeleggelse av de røde blodlegemene). Tørste, smerter i brystet,
sott, nyresvikt og dødsfall uten behandling. Skade av hjertemuskelen gir hjertesvikt og lungeødem. Lukter først ved
1 ppm, helsefarlig mengde. Lukt gir altså
ilcke varsel i tide.

VIKTIGST: å vite hvor
arsin kan dannes, og
fjerne risikoen, om det
ikke er mulig å gjøre
det fullstendig, må en
utarbeide vernetiltak og
rutine for førstehjelp.
Det er skjedd dødsfall
fordi
ingen
kjente
til
årsaken
forgiftningen.

Berusende og bedøvende som andre løsemidler.
Seinsk ader: beinmargskade, blodkreft.
Se forøvrig •løsemidler.

Tas
opp
gjennom
huden! Bør ikke brukes
På grunn av helsefaren.

Motgift i sprøyte
(BAL) og øyesykeblikkelig
husbehandling.
Forebygging er
viktig,
svært
ettersom forgiftningen er alvorlig
sjøl med riktig
behandling.

Se

neste side.
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GIFTIGE GASSER

CS2
svovelkullstoff
eller
karbondisulfid

CCI4
te trak lorkullstoff eller karbontetraklorid

CICH: CC12
»tri» eller trikloretylen

Kjennetegn

Hvor?

Fargeløs, væske/damp,
ubehagelig lukt

Løsemiddel, brukes i rayonproduksjon
fra cellulose.

Faregløs, væske/damp

Brannslukningsmiddel, løsemiddel.

Fargeløs væske/damp,
typisk lukt

Vanlig løsemiddel for fett, voks, oljer:
tøyrensing, avfetting av metaller.

Ventilasjon
De første ventilasjonsanleggene som ble tatt i bruk i industrien, kom
ikke for å bedre arbeidsmiljøet. De skulle forbedre kvaliteten på
produktene, blant annet i tekstilindustrien. Fremdeles er ventilasjonen
best der produktene krever det, da ser det ut til at både tekniske og
økonomiske problemer kan løses.
I brosjyren »Bedre arbeidsmiljø» som NAF ga ut i 1973, setter
arbeidskjøperne opp tre kvalitetsgrader for arbeidsmiljøet, og gir eksempler på ventilasjonstiltak innafor disse:

Faresonen:
»I et rom med støv kan ventiler i noen utstrekning gi
nødvendig trekk»

Normalsonen:
»Vifter med avtrekk ved støvkilden og i rommet kan gi
tilfredsstillende romatmosfære»

Luksussonen:
»Innbygging av støvkilden med avtrekk og temperert
luftsirkulasjon kan gi en meget konfortabel romatmosfære».
Er noen i tvil om hvor NAF-folks eget arbeidsmiljø hører hjemme i
disse sonene? Det er ikke seg sjøl de setter opp »normalsone» for. Men
tiltak i luksussonen krever som de sier »relativt større ressursinnsats» —
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Virkninger

Spesielle forhold

Berusende og bedøvende i høye konsentrasjoner.
Seinskader: nerve- og hjerneskade, økt
risiko for åreforkalkning, hjerteinfarkt
og høyt blodtrykk.

opp gjennom
Tas
huden!

Berusende og bedøvende i høye konsentrasjoner, først og fremst lever- og nyregift. Se 'løsemidler.

Tas opp gjennom
huden! Bør ikke brukes
i det hele tatt på grunn
av stor risiko for lever
og nyreskade.

Førstehjelp

Førstehjelp ved
løse middel for
giftning:
Ro,
frisk luft, legetilsyn. Sykehusinnleggelse ved bevisstløshet eller
kramper.

Virkning som for andre •klorerte hydrokarboner. Luktgrense omtrent 50 ppm.
Se •løsemidler.

på godt norsk: mer penger. Derfor deler de ikke frivillig luksussonen sin
med andre.
God ventilasjon er viktig både for trivselen og helsa. Og god
ventilasjon er mer enn å holde liv i folk ved å krype fra »faresonen» til
»normalsonen» på NAF-skjemaet. Derfor kan det være nyttig å se litt på
hva slags krav som kan og bør stilles.
Komfortventilasjon og hygieneventilasjon
En skiller mellom to typer: komfortventilasjon og hygieneventilasjon.
Komfortventilasjon er ventilasjon for å sikre behagelig -klima (temperatur, fuktighet). God komfortventilasjon er et viktig krav for de som
tilbringer dagen sin bak kontorpulter og skrivemaskiner eller i tilsvarende arbeidsforhold. Det betyr mye for trivselen, men den er ikke
like avgjørende for helsa som en god hygieneventilasjon kan være.
Likevel er det på denne sektoren av ventilasjonsteknikken at det er gjort
størst innsats med å utvikle bra anlegg. For dette miljøet er ikke bare
kontorpersonalets, postfunksjonærens, telefonistens og bibliotekarens
arbeidsplass. Det er også der direktører og pamper av alle slag og
størrelser albuer seg opp og fram. Kort sagt, det er der de er villig til å
betale for å få sin »luksussone».
Et konkret krav til komfortventilasjon kan ganske enkelt være samme
standard som direktøren eller bedriftslegen har på sine kontorer, de vet
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som regel hva som bør kreves av behagelig klima. Da kan en få anlegg
som er garantert å gi behagelig • temperatur og -fuktighet, uten -trekk.
Det er viktig med regelmessig kontroll og vedlikehold fra leverandøren,
for det kan behøves justering, utskifting og forandringer etterhvert.
Hygieneventilasjon er ventilasjon for å fjerne helsefarlig eller ubehagelig luftforurensing. På de fleste industriarbeidsplasser vil den være
viktigst, sjøl om komfortventilasjonen også hører med her like fullt som
i kontormiljøer. Generell ventilasjon som behandler lufta i hele rommet
likt, er tilstrekkelig for komfortventilasjon. Men for hygieneventilasjon
behøves i tillegg lokal ventilasjon: for eksempel punktavsug, avtrekkskabin eller avsugsrampe som suger gass, støv og røyk vekk der den
dannes. Generell ventilasjon vil bare »tynne ut» forurensningene ved å
spre dem i hele rommet. Etterhvert som lufta skiftes ut, vil de nok
fjernes. Men det går mye langsommere enn det som skal til for å holde
unna for ny forurensing som hele tiden kommer til. Derfor er generell
ventilasjon nok for komfortventilasjon, men aldri nok der det er
forurensingsproblemer. Der må det være både lokal og generell ventilasjon.
Nyttig å vite om ventilasjon.
Varm luft og gasser som er mye lettere enn luft, stiger til værs og kan
fanges opp med en hette som samler lufta med forurensingene over
kilden.
Kald luft og gasser som er mye tyngre enn luft (de fleste løsemiddeldamper) vil synke mot golvet, og kan samles opp med sug som trekker
nedover fra forurensingskilden.
Jo kraftigere luftstrømninger det er i rommet, og jo mer uttynnet
gassblandingene blir, jo jevnere vil de spre seg i rommet. Det er altså
ikke noen grunn til å regne med at det for eksempel er fritt for
løsemiddeldamp oppunder taket, sjøl om dampen er tyngre enn luft.
Antallet luftvekslinger i timen gir dårlig mål for kvaliteten av
ventilasjonen i rommet. Dersom det mangler lokal ventilasjon, kan
forholdene være elendige sjøl om luftvekslingstallet er aldri så høyt.
Effektiviteten av et avsug minker fort med avstanden fra åpningen. På
en avstand som tilsvarer tverrsnittet av munningen, er krafta i suget bare
en tjuendedel av det den er ved munningen (se fig. 26a). Du merker det
om du prøver å holde støvsugerrøret fem—ti centimeter opp fra golvet,
du har ikke stor nytte av støvsugeren da.
En luftstrøm som blåser har omtrent tretti ganger så stor rekkevidde
som tilsvarende sug. Men det hjelper lite å blåse forurensingene ut i
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Fig. 26. Avsug
Sugeeffekten (angitt i prosent på figuren) synker raskt med avstanden fra
åpningen (a). Sugeeffekten øker med en flens rundt åpningen (b). (Bokstaven d på
figuren står for diameteren = tverrmålet for åpningen.)

rommet, sjøl om det foregår aldri så effektivt. Ved å kombinere en
blåsende luftstrøm for eksempel langs den ene siden av et kar, en ovn
eller et bad, og et avsug langs den motsatte siden, får en et ganske fint
system for lokal ventilasjon, en avsugsrampe som det kalles. (Se fig.17.)
Et vanlig avsug blir også mer effektivt på avstand om det forsynes
med en flens rundt munningen (se fig. 26b).
På fig. 29 har vi tegnet en del forskjellige ventilasjonssystemer. Det er
ikke meninga å oppfordre folk til å konstruere egne anlegg, men å vise
litt av de mulighetene som finnes. At skikkelig ventilasjon er teknisk
umulig er sjelden sant, det er nesten alltid mulig å gjøre forbedringer.
Som regel fins det et eller annet på arbeidsplassen som kalles for
ventilasjon — vifter, vinduer som kan åpnes, eller trekk gjennom
dørsprekkene. Når dere går gjennom ventilasjonsforholdene for å se
hvilke krav som bør stilles, er dette ei huskeliste for vanlige feil og
mangler:
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Fig. 27. Avsugsrampe

lokal ventilasjon (punktavsug osv. ved forurensingskilden) mangler
eller er for sparsom.
friskluftinntaket er mindre enn det som suges ut, dermed blir det
undertrykk i rommet og kraftig trekk fra alle sprekker hvor luft kan
suges inn. Da trekker ikke utsuget så effektivt som det kan gjøre med
tilstrekkelig friskluftinntak.
Dette er en vanlig feil, noen tror at friskluften kommer inn av seg
sjøl, slik at det er nok å suge luft ut!
Det beste er å dimensjonere friskluftinntak og utsug slik at det blir et
lite overtrykk i rommet.
friskluftinntaket ligger like ved utslippet eller ved en annen forurensingskilde, det vil si at den er langt fra »frisk».
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ventilasjonsanlegget er ikke vedlikeholdt og ettersett, så filtrene er
tette, kanalene nedgrodd av støv eller viftene i stykker.
det er koblet nye avsug med kanaler til det opprinnelige ventilasjonssystemet, flere enn opprinnelig beregnet. Dermed blir hele avsugssystemet for svakt, fordi suget blir for svakt.
det er ikke tatt hensyn til hvordan luftstrømmene beveger seg i
lokalet, slik at det i virkeligheten for eksempel bare er lufta oppe
under taket som skiftes ut, mens lufta lavere ned bare hvirvles rundt
og rundt.
avsuget er montert slik at det trekker forurensingene forbi nese og
munn istedefor vekk fra lufta du puster inn.
avsuget er montert for langt fra forurensingskilden (effekten avtar
raskt med avstanden, se fig. 26).
det trekker fra ventilasjonsanlegget når det er effektivt, derfor blir
det ikke brukt (se om • trekk).

Fig. 28. Mobilt avsug
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Fig. 29. Ventilasjon
Den beste ventilasjonen fjerner effektivt luftforurensingene for du puster dem
inn, uten å lage trekk.
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Du kan følge bevegelsene i luftstrømmene med • røykrør. Det er nok
til å kontrollere om viftene i det hele tatt trekker, om avsuget er
effektivt, hvor trekken kommer fra osv. Mer nøyaktig kartlegging av
ventilasjonsforholdene er ikke nødvendig for å kunne stille krav etter
den huskelista som er gjengitt her.
To hovedkrav:
o Lokal ventilasjon der det er luftforurensingsproblemer
o Reglemessig vedlikehold og ettersyn av ventilasjonsanlegget.
Ingen skal godta dårlig ventilasjon, med dårlig klima og luftforurensing. Har NAF større rett til »luksussonen» enn du og arbeidskameratene dine?
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KAPITTEL 12

YRKESHYGIENISKE GRENSEVERDIER

De norske yrkeshygieniske grenseverdiene er stort sett skrevet rett av
ei liste fra USA, utgitt av American Conference of Governmental
Industrial Hygienists — ACGIH. Dette er en helt privat og sjøloppnevnt
gruppe, der blant annet industrien har sine folk med. Det er altså ingen
offisiell, »nøytral» ekspertgruppe, men de var lenge de eneste som
fabrikerte grenseverdier i USA.
I Norge er grenseverdiene ikke juridisk bindende som lover, de er bare
anbefalinger. Det kan være like bra som ordninga i USA. Der setter
helsemyndighetene (altså ikke ACGIH) nå opp grenseverdier som er
lovfestet. Men det fører til langvarig juridisk krangel før en kommer
fram til verdier som industrien godtar (kompromisset blir ofte en
høyere grense enn den fra ACGIH). Og det skal virkelig solide
overskridelser til før det regnes som brudd på lova.
Å tro at lover og jurister kan sikre arbeidsfolk mot helsefarlig
utbytting, er å lure seg sjøl. En sterk fagforening kan sørge for mye
bedre »lovfesting» av grenseverdiene, enn noen lov i klassestatens
lovverk.
I den nyeste norske oversettelsen er yrkeshygieniske grenseverdier
forklart slik:
»De yrkeshygieniske grenseverdier (TLV = Treshold Limit Values)
angir konsentrasjoner av vedkommende substanser i arbeidsluften og
arbeidsforhold hvor man antar nesten alle arbeidstakere kan eksponeres
for gjentatte ganger, dag etter dag uten skadevirkninger.» (Liste over
yrkeshygieniske grenseverdier 1973/74, Red. K. Wulfert. Yrkeshygienisk institutt, Oslo.)
(Siste utgave av grenseverdilista får du tilsendt gratis fra Yrkeshygienisk
institutt, Gydas vei 8, Oslo 3.)
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Grenseverdiene gjelder bare mengden i lufta, mens virkningene på
kroppen bestemmes av mange andre forhold også. Hvis stoffet kan
tas opp gjennom huden eller svelges ned, hjelper det lite at lufta er
rein. Mange stoffer i arbeidsmiljøet kan gå gjennom huden (se
-hudopptak), mens faren for å svelge noe ned som regel er liten.
Grenseverdiene skiller heller ikke mellom tungt og lett arbeid, enda
tungt arbeid kan bety at en puster inn ti ganger så mye forurenset
luft
Grenseverdiene gjelder bare når det ikke er andre stoffer som
forurenser lufta samtidig. Dette har lite med forholdene i virkeligheten å gjøre. Det vanlige er jo at lufta inneholder litt av hvert, både
av røyk, støv og gass. (Om •grenseverdier for blandinger, se eget
avsnitt seinere i kapitlet.)
Grenseverdiene er fastsatt etter skjønn. »Man antar» står det. For
noen verdier er grunnlaget godt, med undersøkelser og erfaringer fra
langvarig bruk av stoffet. For andre verdier er det ren gjetting som
ligger bak. Økende kunnskap og hardere krav fra fagbevegelsen får
verdiene nedover, men det går langsomt. Hvor skjønnsmessig tallene
er, kan en se av utviklinga fra tiår til tiår, og av forskjellene fra land
til land (se tab. 10). Tekniske, økonomiske og politiske hensyn veier
tyngre enn hensynet til arbeidsfolks helse.
Slik heter det for eksempel i et referat fra et internasjonalt ekspertmøte om
svovelkullstoff i mai 1974:
»Fra representanter for Holland, Jugoslavia og USA og noen fra Egypt ble det
advart mot å endre den gjeldende grenseverdien på 20 ppm, fordi mange bedrifter
hadde vansker med å holde 20 ppm-grensen. Andre anbefalte en senking til
10 ppm eller lavere.» (Oversatt fra Arch. Environ. Health, 29, 1974 s. 173.)

o Grenseverdiene er satt med kalkulert risiko. »Nesten alle» sikres mot
helseskade. Men det blir noen igjen, 1 eller 25 av hundre kanskje, alt
etter hvilken påvirkning og hva slags skade det er snakk om. Det
regner de som setter grensene tydeligvis som »rimelig risiko». —
Rimelig for hvem?
Da England som første land senket grenseverdien for vanlig •asbest ( •Icrysotil) i
1968, til 2 fibre per kubikkcentimeter, ga ekspertene fra British Occupational
Hygiene Society som hadde foreslått den nye verdien, denne kommentaren:
»Så lenge det finnes noe krysotilstøv i lufta i arbeidsmiljøet, vil det kunne være
en viss helsefare. Ikke desto mindre vil påvirkning innafor bestemte grenser kunne
bli tålt uten å medføre urimelig risiko. Komiteen mener det vil være en riktig og
fornuftig målsetting å redusere risikoen for å bli påført asbestose, til 1 prosent av
de som er utsatt for støvet gjennom et helt liv.»
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Komiteen regnet det for »sannsynlig» at den nye grensen senket asbestosefaren
til under 1 prosent, en asbestoserammet av hundre arbeidere som hadde vært
utsatt for asbest gjennom hele arbeidslivet. (To fibre per kubikkcentimeter luft
høres lite ut. I løpet av en arbeidsdag puster du inn omtrent 10 millioner
kubikkcentimeter luft, eller 20 millioner fibre! )
De innrømmet at de bygde på sparsom kunnskap, og at grenseverdien måtte
vurderes på nytt om noen år. Grenseverdien ble bare satt ut fra en av asbestens
skadevirkninger, •støvlungesykdommen. De tok overhodet ikke hensyn til kreftfaren da de satte grensen, til tross for at det ved flere undersøkelser
er kreft som har vært ansvarlig for det meste av overdødeligheten blant
asbestutsatte arbeidere! Dette er lett å skjønne, for en grenseverdi som tok
hensyn til kreftfaren, måtte bli et forbud mot asbest! (Se •grenseverdier for
kreftframkallende stoffer.)
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Det har seinere (som vanlig) vist seg at også faren for støvlunge var større enn
den første gjetningen gikk ut på. (Uten at grenseverdien er blitt skjerpet av den
grunn.)

Tab. 10. Grenseverdier er ikke »evige verdier»
ACGIH'
OSHA2
1973 — 1974
1964
35
18
35
ammoniakk
arsin
0,2
0,2
0,2
bensen
80
80
30
bly
0,2
0,15
0,2
fosgen
0,4
0,4
0,4
0,1
0,1
0,1
kadmiumoksyd
karbonmonoksyd 110
55
55
nikkel
1
1
1
420
styren
420
420
toluen
750
375
750

USSR3
1962
1972
20
20
0,3
0,3
20
5
0,01
0,01
0,5
0,5
0,1
20
20
0,5
5
50
50

Sverige
1975
18
0,05
30
0,1
0,2
0,02
40
0,01
210
375

(Alle grenseverdiene er i denne oversikten oppgitt i mg/m 3 for sammenlikningens skyld.)
NOTER:
ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists. De
norske grenseverdiene er stort sett kopi av ACIGH-lista.
OSHA står for Occupational Safety and Health Administration, USAs statlige
myndigheter med ansvar for arbeidsmiljøsaker.
3) Grenseverdiene i USSR blir satt etter dyreforsøk, mens reaksjonene hos
mennesker er målestokken for grenseverdiene i USA og Sverige. Derfor kan de
ikke helt sammenliknes. Som regel (men ikke alltid) fører dette til at grenseverdiene i USSR blir lavere enn i USA.

o Grenseverdiene skal verne mot skade — hva slags skade?
Noen grenseverdier er satt etter hva som svir i øynene, noen etter hva en
dør av. Det går altså ikke an å sammenlikne stoffenes farlighet bare
ved å sammenlikne grenseverdiene.
Ofte tar grenseverdien bare hensyn til • straksskader. Både fordi
• seinskadene er lite kjent, og fordi det koster mye mer å holde seg
under grenser som kan verne mot seinskade.
Hva betyr det at påkjenningen er »uten skadevirkning»? Vi har vist
at for eksempel -hørselskade og -yrkessykdom betyr noe helt annet
for statens og arbeidskjøpernes jurister enn for arbeidsfolk som sjøl
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er utsatt for skaden. Det er ikke sikkert at de som setter opp
grenseverdiene mener det samme som du mener med »uten skadevirkninger».
o Grenseverdiene gjelder for gjennomsnittskonsentrasjonen over en 7
eller 8 timers arbeidsdag og 40 timers uke.
Men en serie kraftige gufs betyr ikke nødvendigvis det samme for
kroppen som jevn, lav påvirkning, sjøl om gjennomsnittspåvirkningen
blir den samme. Gjennomsnittsregninga er altså en nokså tvilsom
forenkling.
Derfor skal kortvarige høye konsentrasjoner vurderes etter særskilte
regler (se avsnitt seinere i kapitlet — • takverdier)
Dette betyr:
at grenseverdiene ikke er sikre grenser mellom farlig og ufarlig
at de er satt etter skjønn av folk som .Vøl hører hjemme helt andre
steder enn i arbeiderklassen
at de skjerpes år for år med økende kunnskap — og først og fremst med
økende krav
at folk kan bli syke sjøl om grenseverdiene er overholdt
at grenseverdiene blir brukt som unnskyldning for å utsette folk for
helseskadelige stoffer »gjentatte ganger, dag etter dag» som det står i
teksten — istedenfor å få vekk forurensingene.
Det er aldri bra nok fordi om grenseverdiene blir overholdt.
Det er bare et absolutt minstekrav, første skritt i riktig retning.
Grenseverdier for blandinger
Det går ikke uten videre an å »legge sammen» virkningene av de
forskjellige stoffene i blandingen. Ett stoff kan gjøre kroppen ekstra
sårbar for et annet, eller kroppen greier kanskje ikke å kvitte seg med
stoffene så raskt som ellers — kort sagt, mange forhold gjør at
blandingen kan vise seg å være skadeligere enn en ville ventet bare ved å
vurdere stoffene som de virker hver for seg. En har eksempler på
gjensidig forsterking av skadevirkningene for blandinger av gass og støv,
og for løsemiddelblandinger. Men stort sett vet en ikke så mye om
virkningene av blandinger. For å få et mål for forurensingen, brukes et
regnestykke som ikke tar hensyn til slik forsterkning som vi har snakket
om her, men som iallefall gir en grov tommelfingerregel:
For hvert av stoffene i blandingen finner du ut hvor stor del mengden
i lufta utgjør av grenseverdien for stoffet ( en tiendedel, en fjerdedel,
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halvparten av grenseverdien eller noe annet). Når du legger sammen det
du får for alle stoffene i blandingen, skal det til sammen bli mindre enn
1 om grenseverdien for blandingen skal være overholdt.
Et eksempel: Du har en blandingsforurensing av 25 ppm toluen og 750 ppm
aceton. Gjeldende grenseverdi for toluen er 100 ppm, altså har du en fjerdedel av
grenseverdien for toluen. Gjeldende grenseverdi for aceton er 1 000 ppm, altså har
du tre fjerdedeler av grenseverdien for aceton. Legger du sammen en fjerdedel og
tre fjerdedeler får du 1 akkurat. Men det vil si at det er for mye løsemiddeldamp i
lufta, sjøl om grenseverdien for hvert av stoffene er overholdt. For kravet var at
summen skulle være mindre enn 1.
Regnestykket settes ofte opp slik:
Cn
C
—a Cb
—
—
T
T
a bTn
.) og T står for
der C står for konsentrasjonen av stoffene a, b, osv. (C, C
a b.. i
grenseverdien for de samme stoffene. Hvis konsentrasjonen er gitt ppm, må vi
bruke grenseverdien i ppm også. Eller mg/m 3 for begge hvis konsentrasjonen er
gitt med den enheten. (Grenseverdilista inneholder grenseverdien utregnet i både
ppm og mg/ m 3 .)
Når summen av dette regnestykket er mindre enn 1, er altså grenseverdien for
blandingen overholdt.

For stoffer som forsterker virkningen av hverandre, blir denne
grensen for høy. For stoffer som overhodet ikke har felles virkning og
ikke virker inn på hverandre, blir denne grensen strengere enn nødvendig. Den slår likevel fast det viktigste — at når det er en blanding av
stoffer i lufta, må kravene til hvert stoff nesten alltid skjerpes i forhold
til de grenseverdiene som gjelder for stoffet alene.
Vurderingen av blandinger kan være vanskelig hvis det er mulighet for
gjensidig forsterket virkning. Ofte er det en fordel å drøfte problemene
med en kjemiker eller lege som har kjennskap til arbeidsmilløsaker.
Grenser for kortvarig påvirkning — »takverdier»

For noen stoffer i grenseverdilista er grenseverdien merket med »C».
Det står for »ceiling», det engelske ordet for tak, og betyr at dette er en
såkalt takverdi. Den skal i det hele tatt ikke overskrides. Stoffene
merkes på denne måten dersom overskridelse av grenseverdien i løpet av
mindre enn femten minutter kan føre til alvorlig ubehag eller skade.
For de grenseverdiene som ikke er merket med »C», kan en beregne
omtrent hvor store kortvarige overskridelser som kan godtas ved å gange
grenseverdien med »overskridelsesfaktoren».
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Denne er fastsatt slik:
1 ppm el. mg/m 3 : 3
til og med
For stoffer med gr. verdi
10 ppm el. mg/m 3 : 2
For stoffer med gr. verdi fra 1 til og med
For stoffer med gr. verdi fra 10 til og med 100 ppm el. mg/m 3 : 1,5
For stoffer med gr.•verdi fra 100 til og med 1000 ppm el. mg/m 3 : 1,25
Nitrobensen har grenseverdi 1 ppm. Vi får korttidsgrensen ved å
gange med 3, altså 3 ppm. Kullos (karbonmonoksyd), har grenseverdi
50 ppm. Vi får korttidsgrensen ved å gange med 1,5, altså 75 ppm.
Men hva med butylcellosolve som har grenseverdi 50 ppm som for
dette stoffet tilsvarer 240 mg/m 3 . Skal en da gange med 1,5 eller 1,25?
Ettersom det er bedre jo mindre forurensing det er, kan en jo si det er
riktigst å gange med 1,25. Men ellers viser dette eksemplet bare at det
ikke er noe hårfint nøyaktig regnestykke vi bruker til å beregne grensen
for de kortvarige overskridelsene. Som ved beregningen av grenseverdien
for blandinger, er det en grov, men brukbar tommelfingerregel, med de
samme svakhetene som alle grenseverdiene har.
Fortynningsbehov eller »yrkeshygienisk luftbehov» — YL-grupper

Fortynningsbehovet er den luftmengden som skal til for å tynne ut en
viss mengde av et stoff slik at forurensingsmengden kommer under
yrkeshygienisk grenseverdi. I grenseverdilista finner en ferdig utregnet
hvor mange kubikkmeter luft som skal til for å fortynne et gram av
forskjellige stoffer ned til grenseverdien. Det trengs for eksempel bare
0,4 m3 for å fortynne et gram aceton til grenseverdien, mens det trengs
12,5 m3 for å fortynne et gram metylcellosolve.
For maling, lakk og annet som inneholder -organiske løsemidler har
en brukt fortynningsbehovet (eller yrkeshygieniske luftbehov = YL) til
å inndele produktene i YL-grupper. Fortynningsbehovet beregnes da
som den luftmengden som skal til for å fortynne dampene fra 1 liter av
produktet til yrkeshygienisk grenseverdi.
YL-gruppe 0: produkter med YL høyst 100m 3 pr. liter
YL-gruppe 1: produkter med YL 100-400m 3 pr. liter
YL-gruppe 2: produkter med YL 400-800m 3 pr. liter
YL-gruppe 3: produkter med YL over 800m 3 pr. liter
Alle produkter med organiske løsemidler skal merkes etter dette
systemet hvis pakningen er på over en liter. (Om påbudt merking, se
•merkeplikt.)
Inndelingen i YL-grupper er bedre enn ingen merking i det hele tatt.
Men den forteller bare om de organiske løsemidlene, ikke om innholdet
av andre helsefarlige stoffer — som for eksempel -epoxy og -isocyanater
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i maling, lim og lakk av to-komponent typen. YL-gruppen er altså ikke
noe mål for den totale helserisikoen. Ettersom inndelingen bygger på
grenseverdiene, har den sjølsagt også de samme svakhetene som grenseverdiene.
Slik beregner du YL-tallet: Du ganger antall gram av løsningsmidlet som finnes i
en liter av produktet med 1 000 (det vil egentlig bare si at du regner det om i
milligram — mg). Så deler du dette tallet på grenseverdien for løsningsmidlet, som
den er oppgitt i mg/m 3 . Det du får ut er YL-tallet. Er det flere løsningsmidler
legger du sammen YL-tallet for hvert av dem.
Et eksempel: En epoksy to-komponent maling inneholder 200 g xylen og 150 g
butanol pr. liter maling. Grenseverdien er xylen er 435 mg/m 3, for butanol
300 mg/m 3 . Da blir regnestykket for YL-tallet slik:
200 X 1 000

435

150 X 1 000_

300

960 (det vil si 960m 3 luft pr. liter maling)
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Og malingen hører hjemme i YL-gruppe 3 (men det sier ikke stort, for der kan
alt med YL-tall over 800 m 3 høre hjemme). Det er nødvendig å vite at den
inneholder epoxy for å kunne forutse hvilke helseproblemer den kan gi. Og velge
en annen maling, kanskje i samme YL-gruppe -- men uten epoxy.

På grunn av disse svakhetene ved YL-merkingen, er det desto viktigere
å kreve at produktene er merket i samsvar med arbeidervernlovens § 5
— med navn på alle helsefarlige stoffer og passende advarsel. (Se
•merkeplikt).
Biologiske prøver som kan brukes i tillegg til annen kontroll
urin

blod

fisk og skalldyr i kosten gir
høye verdier — prøven er ikke
følsom nok til å påvise arsenopptak omkring gjeldende grenseverdi
både blod og urinprøve er nødvendig — i urinen måles ALA,
som øker ved blypåvirkning av
blodet.
gir et grovt mål for påvirkningen
blodprøve nødvendig for å skille
ut hvis noe av kvikksølvet er
fra kosten (metylkvikksølv i
fisk fra forurenset vann)

arsen

X

bly

X

X

fluor
kvikksølv

X
X

(X)

kadmium,
nikkel, krom

X

X

sammenheng med helserisiko er
ukjent, altså ubrukelig som kontroll

X

stiger med røyking, synker
raskt straks gasspåvirkningen
avbrytes
nedbrytningsprodukter skilles ut i
ukevis etter opptaket, grovt mål for
påvirkning

karbonmonoksyd
(kullos)

trikloretylen

X
_

toluen, styren,
bensen, etylbensen,
metanol
X
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mange feilkilder, svært grovt mål for
påvirkning
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»Biologiske grenseverdier»
De vanlige grenseverdiene gjelder bare luftinnholdet, og ikke det
viktigste: opptaket i kroppen. Derfor har en forsøkt å måle dette
opptaket ved hjelp av blod- og.
urinprøver, og laget »biologiske grenseverdier» i håp om at de skulle gi
bedre kontrollmuligheter enn grenseverdiene for luftforurensing. Men
for å kunne bruke slike biologiske prøver, må en vite hvordan stoffene
fordeler seg i kroppen, hvordan de forandres og skilles ut, og hvilke
sammenhenger det er mellom mengden i blod og urin — og risikoen for
helseskade. Slik kunnskap har vi i dag bare for bly og kvikksølv. For en
del stoffer, blant annet løsemidler, kan blod- og/eller urinprøver likevel
gi nyttige tilleggsopplysninger til analysene av luftinnholdet. Resultatene av biologiske prøver har de samme feilkildene som vi skriver om
for andre prøver under • målemetoder. Ingen må stole blindt på dem.
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KAPITTEL 13

HVA BESTEMMER OM ET STOFF ER HELSEFARLIG?

For å kunne reise kamp mot bruken av helsefarlige stoffer, eller stille
krav om effektivt vern, er en nødt til å vite hva som er farlig. Det kan
være vanskelig nok. Ofte blir en bare møtt med tåkeprat der en spør seg
for. En får gjerne høre at egentlig er jo alt farlig, og kanskje noen
tåpelige vitser på kjøpet om at det er livsfarlig å leve. Hvis du tilfeldigvis
røyker, får du helt sikkert høre at det første du bør gjøre er å slutte
med det. For å kunne stille spørsmål som er vanskeligere å avvise,-og for
sjøl å kunne dømme om verdien av de svarene og rådene dere får, er det
nyttig å kjenne litt til hva som bestemmer om bruken av et stoff vil
være helsefarlig.
Det kommer an på mengden
I tilstrekkelig store mengder er til og med vann og salt livsfarlig for
kroppen. En kan ikke si noe om virkningene av et stoff før en vet hvor
mye det er snakk om. Er det virkningen av 0,001 ppm eller av 1 000
ppm? Er det virkningen av 0,1 gram eller 10 gram? Du trenger litt av
metallet sink i kosten, for å sikre normal sårtilheling i huden. Men mye
sink, gir • sinkfeber.
Det kommer an på om påvirkningen er kortvarig eller langvarig.
Det er gjerne skadene av kortvarig påvirkning som er best kjent. De
fleste melder seg straks, og sammenhengen mellom stoffet og skaden er
ofte nokså lett å oppdage. ( • straksskader). En del sykdommer, spesielt
-yrkesbetinget kreft kan imidlertid melde seg først mange år etter den
kortvarige påvirkningen som satte sykdommen i gang.
Noen stoffer skader etter langvarig påvirkning (måneder eller år). Det
kan skyldes at stoffet ikke blir skilt fullstendig ut fra dag til dag, men
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lagret i kroppen og etter hvert når mengder som er skadelige. Eller de
kan skyldes at summen av små umerkelige straksskader etter kortvarig
påvirkning, til slutt blir merkbar skade. ( -seinskader).
Det kommer an på egenskaper hos den som blir utsatt for stoffet
På samme måte som ikke alle blir syke når det går en influensaepidemi, og
de som blir syke blir like dårlige, er det også
forskjell på folks sårbarhet for kjemiske stoffer. Det kommer ikke an på
»tøffhet», eller på at noen klager og noen ikke, men på slike ting som
alder, kjønn, helsetilstand arvelige forhold. (Se -Folk er forskjellige og
-Risikogrupper).
Det kommer an på arbeidsforholdene ellers
• Tungt arbeid gjør at en puster inn langt mer luft enn ved lett arbeid.
Mengden kan mer enn tidobles, og dermed øker også mengden av
luftforurensingene som når lungen og eventuelt tas opp i blodet.
Vått arbeid ødelegger huden og gjør det lettere for giftige stoffer å tas
opp den veien. • Varme, • kulde, -stress, og -støv kan virke inn på
kroppens reaksjoner på giftene. Andre stoffer som forekommer samtidig i arbeidsatmosfæren, kan forsterke skadevirkningene. (-Kombinasjonsvirkninger.)
For å få et best mulig svar på om bruken av et stoff vil være
helsefarlig, trengs det altså opplysninger om:
Mengde (hvor mye skal brukes, hvor mye blir en utsatt for?)
Varighet (hvor ofte og lenge skal stoffet brukes?)
Sårbare grupper (hvem skal bruke stoffet — noen med spesielle
sykdommer, eldre, svært unge, gravide kvinner ?)
Arbeidsforhold(tungt arbeid, negative arbeidsforhold ellers, andre
stoffer samtidig?)
Sjøl om viljen til å gi svar er der, kan svaret likevel virke tåkete, med
mye »sannsynligvis» og »antakelig». Slik må det være. En vet aldri alt om
virkningene av et stoff. Skråsikre eksperter er dårlige eksperter. De
underslår alle spørsmålstegnene, og er aldri i stand til å lære av folks
praktiske erfaringer hvis det ikke stemmer med det som alt er godtatt i
teorien og bøkene.
Hvor kommer kunnskapen om skadevirkningene fra?
Først og fremst bygger kunnskapene på tilfeldige observasjoner og det
en har kunnet telle opp etter hvert av sykdom og dødsfall i kjølvannet
på helsefarlig utbytting. Når tilstrekkelig mange arbeidere har betalt

7. — Helsebok
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med helsa eller livet, har sammenhengen mellom arbeid og sykdom fått
sitt »vitenskapelige bevis».
Tidligere var • bensen et vanlig løsemiddel. Arbeidere ble utsatt for dampene
uten noen form for beskyttelse, og mange døde momentant av å ha pustet inn
bensendamp i høye konsentrasjoner. Blant en del av de som hadde vært mindre
utsatt, utviklet det seg etter noen år blodkreft. Det er disse dødsfallene og
sykdomstilfellene som er det konkrete grunnlaget for dagens grenseverdier for
bensen. På samme måte er også svært mange av de andre grenseverdiene blitt til.
Det var tilfeldigheter som førte til at kreftfaren med • vinylklorid ble offentlig
kjent. En lege hadde fått to pasienter fra samme bedrift med samme svært,
sjeldne type leverkreft, og slo alarm.

Det er mulig å skaffe seg kunnskap om stoffene på systematisk vis,
men det blir stort sett ikke gjort. Det er vanlig at nye
stoffer blir underkastet nøye prøvinger for å se om de tilfredsstiller
produksjonstekniske krav. Derimot blir det sjelden gjort mer enn i
høyden en helt overflatisk vurdering av helserisikoen når bedriften
velger leverandør for stoffer til produksjonen, ikke før arbeiderne sjøl
stiller krav om fullstendige opplysninger.
De metodene en har til systematisk vurdering av helsefaren er
kjemisk vurdering
eksperimenter med dyr eller mennesker
epidemiologiske undersøkelser
Kjemisk vurdering betyr en sammenlikning med andre kjemisk beslektede kjente stoffer. Men nesten like stoffer kan ha svært forskjellig
virkning. Derfor gir metoden ikke sikre svar, bare mistanke om
virkninger.
Eksperimenter med dyr har den svakheten at dyr og mennesker ikke
behøver å reagere likt på et stoff. Thalidomid som skader menneskefoster, viste ikke slike virkninger ved dyreforsøk. Stoffer som gir kreft
hos dyr behøver ikke å gi det hos mennesker, og omvendt. Men igjen gir
metoden iallefall grunnlag for mistanke om virkningene og for videre
undersøkelser. Det tok bare noen måneder fra kreftalarmen gikk for
vinylklorid til sammenhengen var dokumentert med krefttilfeller fra
mange land. Slik må andre stoffer følges opp når mistanken melder seg.
Eksperimenter med mennesker må sjølsagt begrenses til slikt som å
måle reaksjonstid etter kortvarig innånding av løsemiddeldamper. Hvis
en da ikke vil kalle det et kjempeeksperiment med mennesker når det
årlig blir tatt i bruk tusenvis av nye kjemiske stoffer uten systematisk
forhåndsprøving eller kontroll.
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En vei til kunnskap om stoffene: dyreeksperimenter.
Epidemiologiske undersøkelser betyr undersøkelser som kartlegger
forekomsten av sykdom i grupper som er utsatt for bestemte stoffer.
Ved å sammenlikne med forekomsten i grupper som ikke er utsatt for
stoffet, kan en se om noen sykdommer eller plager er vanligere blant de
som arbeider med stoffet.
Resultatene fra slike undersøkelser av stoffvirkningene, kan sjølsagt
forvrenges og mistolker som alle andre undersøkelsesresultater. Et
eksempel på slik forvrengning er rapporten fra legekommisjonen som
skulle vurdere vilkårene for videre drift ved PVC-fabrikken til Hydro
høsten 1974.
Klassekampen nr. 1, 1975 skrev blant annet dette om rapporten:
GROVT MISVISENDE FRAMSTILLING
AV HELSEFAREN
Ellers legger den systematisk
vekt på å framstille vinylklorid
som ufarlig. Den nevner omhyggelig to land, der det ikke er funnet
leverkreft hos PVC-arbeidere, men
ikke landa der kreft er påvist. På

fire
linjer
behandler
den
spørsmålet om arveskader, og sier
at skader som skulle ramme neste
generasjon ikke har vært påvist.
Den »glemmer» å si at det ikke har
vært undersøkt heller. Grovest er
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påstanden om at PVC-arbeidere
har lenger levetid enn andre. Skal
vinylklorid kjøres fram som
styrkemedisin? Bløffen er enkel å
avsløre: det de gjør er å sammenlikne antallet dødsfall blant en
gruppe PVC-arbeidere med tilsvarende aldersgruppe i totalbefolkningen, som jo omfatter alle
som er for sjuke eller svake til å ta
industriarbeid. Det er velkjent også for kommisjonen at industri-

arbeidere ved slike sammenlikninger har bedre helse og lavere
antall dødsfall enn gjennomsnittet
for hele befolkningen. Når derfor
legene slår på stortromma om lenger levetid og sier at »årsaken til
dette er ukjent» kan det ikke være
annet enn en bevisst kjempebløff
for å berolige arbeiderne og
svekke motstanden mot Hydros
opplegg.

Krev kontroll av stoffene!
Det nytter ikke å bevise at stoffer er ufarlige, men det går an å:
undersøke dem såpass nøye på forhånd at sjansen for at de skal være
farlige er liten,
begrense bruken av nye stoffer til et minimum,
overvåke brukerne så nøye at en kan oppdage de tidligste tegnene på
begynnende skade.
Når vi krever bedre kontroll av stoffene i arbeidsmiljøet, kan den
norske kontrollen av medisiner være et godt forbilde. Medisinene blir
ikke sluppet ut på markedet før etter grundig utprøving. Bivirkninger
ved bruken blir systematisk registrert og nye medikamenter blir stort
sett ikke godkjent hvis de ikke representerer en fordel for de som
bruker stoffene, pasientene.
Et fullstendig svar om helsefaren ved bruken av et stoff bør fortelle:
Hvordan stoffet blir tatt opp i kroppen. Dette er viktig for hvordan
en skal beskytte seg. Et stoff som går gjennom huden, kan en ikke
bare bruke maske for å unngå. Det er heller ikke nok at målinger av
luftinnholdet viser tilfredsstillende tall, hvis en kommer bort i et slikt
stoff med fingrene. (• Hudopptak)
Et stoff som blir tatt opp av tarmsystemet, er det viktig ikke å få
fra fingrene til matpakka.
Hvordan stoffet blir behandlet av kroppen, hvordan det blir omdannet, lagret og eventuelt skilt ut, er viktig å vite blant annet for å
kunne forutsi mulige skader, for å finne brukbare kontrollmål i blod
eller urin og for å kunne forutsi om det er fare for opphoping i
kroppen. ( •Biologiske grenseverdier).
Hva slags skade stoffet kan gi, hvor skaden rammer, om det er strakseller seinskade, forbigående eller varige skader.
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o Risikogrupper. Vil noen være særlig sårbare for skadevirkningene?
Bør for eksempel noen med spesielle sykdommer unngå arbeid med
stoffet? Bør noen ha ekstra legekontroll? Er det farlig for gravide?
o Risikoen for helseskade — Stoffets »giftighet»
Denne risikoen kan framstilles på to måter:
Som DOSE — SKADERISIKO (kalles også dose-respons)
Hvor stor sjanse er det for en bestemt skade ved forskjellige doser? (Se
fig. 30).
På grunn av at det er forskjell på folk vil skaden komme etter en lav dose hos
noen, og først etter en høy dose hos andre. Det som kan oppgis er for eksempel at
ved en bestemt dose av en gass vil en av hundre få lungeskade, ved en annen,
høyere dose femti av hundre.
Fig. 30. Dose-skaderisiko
15 pprn

host'.

hogt

hast I.

Som DOSE — SKADETYPE (kalles også dose-effekt)
Hvilken type skade vil oppstå ved en bestemt dose? (Se fig. 31).
Med økende dose vil det komme stadig nye tegn på påvirkning: det begynner
kanskje med rennende øyne, fortsetter med hoste, pustevansker, bevisstløshet og
dødsfall. Fordi folk er forskjellige, vil slike opplysninger egentlig bare gjelde for
enkeltpersoner: A vil få rennende øyne ved en bestemt dose, mens B får hoste ved
samme dosen. Men det går også an å si at de fleste, for eksempel femti av hundre
vil få rennende øyne omkring en bestemt dose, hoste omkring en annen dose osv.
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15 pprrt

.30 pprn

Fig. 31. Dose-skadetype

Både for DOSE-SKADERISIKO og DOSE-SKADETYPE, må det
sjølsagt presiseres klart om det gjelder kortvarig påvirkning (minutter)
eller langvarig påvirkning (år) av den dosen som blir oppgitt.
Krev full opplysning!
Hvor helsefarlig bruken av et stoff er, kommer an på mulighetene for
å beskytte seg mot skadevirkningene. Det er ikke mulig, og heller ikke
nødvendig, å fjerne alle giftige stoffer. Det er de en ikke kan beskytte
seg godt nok mot, som må vekk.
Krev full opplysning om faren for skadevirkninger og om nødvendige
vernetiltak før dere eventuelt godtar at stoffer blir tatt i bruk på
arbeidsplassen.
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Hvis opplysningene er for dårlige, eller det er vanskelig å beskytte seg
mot skadevirkningene, skal ingen finne seg i at stoffet blir tatt i bruk, heller
ikke for såkalt prøveproduksjon. Og kommer det fram nye opplysninger
seinere om et stoff som er i bruk skal sjølsagt hele saken tas opp på
nytt.
Pga størrelsen er boka lagt ut i fem deler.
Øvrige filer finnes på
www.ebbawergeland.no/boker/

