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Luftveier

Hudopptak

Fordøyelse

Øyne

Eksponering

Andre

• Er det alltid så 
sikkert det vi holder 
på med?



Kjemikalier utvikles og framstilles under trygge 
kontrollerte forhold, men hvor ender de?



Ved vegs ende har kjemikaliene vært gjennom 
mange ukontrollerte ledd



1937



Hvor lenge varer et filter i et åndedrettsvern?



Åndedrettsvern – bruk og begrensninger
Krav ved bruk av filtermasker

• Være glattbarbert
• Kjenne type og konsentrasjon av 

forurensningen
• Kjenne lufttemperatur og luftfuktighet
• Kjenne luktgrensene for stoffene
• Bruke riktige filter og filterkombinasjoner
• Ha helt klare rutiner for filterbytte
• Gjennomføre tilpasningstester
• Vedlikeholde utstyret

Les mer; Åndedrettsvern, best.nr. 539. 
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download.php?tid=27748



• Nødvendige 
opplysninger: 

• brukskonsentrasjon, 
• gjennombrudds-

konsentrasjon, 
• luftfuktighet, 
• luftforbruk, 
• lufttrykk

http://www.msanet.com
http://webapps.msanet.com/cartlife/

Bruk av MSA program for beregning av 
gjennombruddtid for filtrerende åndedrettvern



Gjennombruddstid til 10 ppm ved 261 ppm toluen

40 %RH
Gjennombruddstid 377 min



60 %RH
Gjennombruddstid 303 min



80 %RH
Gjennombruddstid 200 min



Høy luftfuktighet har dramatisk effekt på 
filterlevetiden. 

Relativ luftfuktighet %
• 40
• 60
• 80
• 90

• 100

Gjennombrd.tid (min)
• 285
• 229
• 151
• 104
• 51

Vinyltoluen administrativ norm 50 ppm
Brukskonsentrasjon 400 ppm 
Gjennombruddskonsentrasjon 10 ppm (10% av PEL 100 ppm) 
Temp. 20 C
Pustehastighet 60 l/min (halvmaske advantage 200 med GMA filter)

Kilde http://webapps.msanet.com/cartlife/



Foto: Halvor Erikstein

Høy temperatur, høy luftfuktighet. Hvor lenge varer filteret?.



Filtermasker 
og 

ansiktshår 
kan IKKE

kombineres!



Uttesting av maskelekkasje i laboratorium.
Resultat av måling av  maskelekkasje bruk av skjegg eller 

være glattbarbert

• GLATTBARBERTE

• halvmasker, 
• helmaske. 

• Fullskjegg
• helskjegg hadde i snitt en 

beskyttelsesfaktor på

GJENNOMSNITTLIG 
BESKYTTELSESFAKTOR

• 2950
• > 10.000

• 12 ved bruk av halvmaske, 
og 30 ved bruk av 
helmaske

(Tallene er gjennomsnitt og 
kunne være betydelig 
dårligere)Effect of Facial Hair on the Face Seal of Negative-Pressure Respirators.

Am. Ind. Hug. Assoc. J. 45(1):63-66 (1984).
O.T. Skredtvedt and J.G. Loschiavo



Respirator Class and Type OSHA
Cadmium Std.

NIOSH

Air Purifying

Filtering Facepiece 10 10

Half-Mask 10 10

Full-Facepiece 50 50

Powered Air Purifying

Half-Mask 50 50

Full-Facepiece 250 50

Loose Fitting Facepiece 25 25

Hood or Helmet 25 25

Supplied Air

Half-Mask-Demand 10 10

Half-Mask-Continuous 50 50

Half-Mask-Pressure Demand 1000 1000

Full-Facepiece Demand 50 50

Full-Facepiece Continuous Flow 250 50

Full-Facepiece Pressure Demand 1000 2000

Loose Fitting Facepiece 25 25

Hood or Helmet 25 25

Self Contained Breathing Apparatus (SCBA)

Demand 50 50

Pressure Demand >1000 10,000

Praktisk beskyttelsesfaktor 
(Assigned Protection

Factor)

Fastsatt beskyttelsesfaktor 
reflekterer beskyttelsen et 

åndedrettsvern kan gi når det 
fungerer og det benyttes av 
en gruppe hvor det er riktig 

tilpasset og brukerne er 
opplært.

The assigned protection factor (APF) of a 
respirator reflects the level of protection

that a properly functioning respirator would
be expected to provide to a population of

properly fitted and trained users. For 
example, an APF of 10 for a respirator 

means that a user could expect to inhale
no more than one tenth of the airborne

contaminant present.

http://www.ehso.com/RespProtectionSelection.htm



Støvfilter er ikke gassfilter –
gassfilter er ikke støvfilter

• Partikkelfilter stopper aerosoler ”mekanisk” 
(gjelder ikke elektrostatiske filtre), mens 
gassfilter ”absorberer” forurensningen 
(kjemiske og fysiske mekanismer). 

• Derfor vil ikke et støvfilter gir beskyttelse 
mot gass, og et gassfilter vil ikke gi 
beskyttelse mot aerosoler (partikler).





Elektrostatisk filter Mekanisk filter



Mekanisk filter



Elektrostatisk filter

Ladet overflate.
Partiklene 
”klistrer” 

seg til overflaten.
Ladningen 

forsvinner fort 
ved bruk eller pga  

luftfuktigheten



Testing av partikkelfilter -
elektrostatiske og mekaniske systemer

• Testingen av åndedrettsvernet skjer over tre 
minutter. 

• Lengre tester har vist at elektrostatiske filtre 
ikke fungere og gir dårlig beskyttelse.

• Allerede etter en times bruk slapp filterne
igjennom 10 ganger mer enn deklarert

• Elektrostatiske filtre er uegnet for bruk 
annet til helt kortvarig



Arbetarskydd Mai 2004





Aktivt kull



Aktivt kull

Gassfilter er ikke støv-/aerosolfilter



Asbestfiber



1980



Kvartsstøv Glemt??…..
men farlig
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http://pubs.usgs.gov/of/2005/1165/table_1.html





Bruk av trykkluftforsynt åndedrettsvern

Agricola,
De Re Metallica
1556



Bleed air brukes enkelte steder til pusteluft

Kompressor Kjøler Forfilter Kullfilter Tank

1 2
Luftinntak

Tørker Partikkelfilter

3 4 5 6 7

Online måler

8

9
Kobling Slange for

pusteluft
Pusteluft-

filter

10 11 12

Anbefalt tiltak

FaremomentKilde; Samarbeid for sikkerhet. www.samarbeidforsikkerhet.no
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http://www.samarbeidforsikkerhet.no/index.html?infoPage=oppslag.html&id=41&siteID=&frameID=3&languageCode=NO
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http://www.ptil.no/Norsk/Helse+miljo+og+sikkerhet/HMS-aktuelt/7_risiko_utsatt_tilsyn.htm



Se innlegg på Petroleumstilsynets seminar Risikoutsatte gruppe
http://www.safe.no/dokumenter/Halvor%20Erikstein_Seminar%20Risikoutsatte%20grupper%2029%20%20nov%2020071.pdf



Sandblåsing

• Energien ved 
sandblåsing 
svarer til  
kontinuerlig 
avfyring av et 
haglegevær



Verneutstyr som 
skader. Det går 
seint framover
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http://www.dagbladet.no/nyheter/2006/04/26/464555.html

1998

2006



Hudopptak



Eksempel på hudopptak

• Styren brukes i framstilling av 
polyester, og er det som gir den 
karakteristiske plastlukten. Styren på
hud fører til et kraftig hudopptak, og 
vil gi et veldig stort bidrag til den 
totale kjemiske belastningen. 

• *En teskje (3 milliliter) styren sølt på
huden, kan gi samme dose som å
puste 8 timer i luft med en forurensing 
på 50 ppm. 
– Administrativ norm for styren er 25 ppm. 

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html



Hudopptak

Faktorer som påvirker hudopptak
Ren og tørr hud gir mindre hudopptak 
enn avfettet og tynnskrubbet hud. Svette 
og varme øker hudopptaket. Kommer 
det kjemikalier inn i hanskene, kan 
varmen og fuktigheten femdoble 
hudopptaket. Bruk aldri hanskene flere 
ganger om du ikke er absolutt sikker på 
at hendene er rene.

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html
Rydd opp. Hudopptak av kjemikalier 
http://www.safe.no/news.cfm?id=2147



Kjemiske hansker finnes ikke

Det finnes ikke kremer som erstatter bruk av 
hansker. Ingen barrierekremer fortjener å bli 
kalt "kjemisk hanske". Hvis en mekaniker 
smører seg inn med barrierekrem etter å ha fått 
olje på hendene, kan det faktisk føre til økt 
hudopptak. Fuktighetskremer og barrierekremer 
må bare brukes på ren hud.

http://www.okhighered.org/training-center/newsletters/osrhe/under-your-skin.html
Rydd opp. Hudopptak av kjemikalier 
http://www.safe.no/news.cfm?id=2147



Før



Slik blir du allergisk. 
Vil vil bli storeksportør av syke gjestearbeidere?



Sikkerhetsbøyle mangler

Øyevern?

Filtermaske ved sprøytemaling?

Ikke laminathansker

Ikke bruk av kjemikaliedress

Bildeutsnitt http://www.statoil.com/STATOILCOM/SVG00990.nsf/Attachments/bilde1.jpg/$FILE/bilde7.jpg



Når yrke og 
karriere 
kollidere



Det holder ikke med bare internkontroll




