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Svetsning, mätningar, hälsorisker
Blerim Krapi & Per Leanderson
Arbets- och miljömedicin i Linköping
Seminarium i Jönköping den 23 november 2018

http://www.svets.se/kunskapsbanken/tekniskinfo/svetsning/metoder.4.38a2e557141001d64753a54.html

Olika;
Elektroder
Gasblandningar
Metaller

I Sverige:
Svetsare som yrke; 20000 - 25000 st
Svetsar i arbetet;    250000 st

I industriella länder beräknas antalet 
svetsare uppgå till 1 % av arbetskraften.
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Vanliga patienter på AMM kliniken

• Besvär från övre luftvägar 
(Näsa, svalg, hosta , heshet mm).

• Besvär från nedre luftvägarna, 
andfåddhet, bronkit, astma, KOL.

• Ökad infektions känslighet för luftvägarna
• Besvär från huden.
• Besvär från ögonen.

Statistik, pat. på AMM (sedan 1994): 
- svetsrök allmänt 87 st.
- svetsrök rostfritt 18 st.
+ enl. yrkeskod 46 st.
Dg Astma (OBS! alla orsaker) 432 st., bland
dessa finns säkert en det svetsare.

Svetsare som patienter på Arbets- och 
Miljömedicinska kliniken
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Risker
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Skador, skaderisker

Zinkfrossa
Svetsning i galvaniserat material
http://www.inaactamedica.org/archives/2014/25348190.pdf

Isocyanater
Uppvärmning av isocyanatinnehållande färg eller polyutetan

UV-ljus, brännskada, cancerrisk
Exponering av ej täckt hud (ögon),

Krom
Mangan

Partiklar

ZnO
Cr(VI)Nickel

Bly, kobolt och nickel är reproduktionsstörande

Sexvärt krom och nickel är cancerframkallande

Dålig ergonomi

Vibrationer och partiklar
Vid arbete med bearbetning innan svetsning

Risker i samband med svetsarbete

Ozon

Brand

Explosion

Koloxid

Buller

Elektromagnetiska fält

Fosgen – om det finns klorerade kolväten (som trikloretylen, perkloretylen eller metylkloroform)

IVL - Svenska Miljöinstitutet
http://www.svetsaratt.se/halsorisker

Risker vid svetsning

De allvarligaste riskerna för svetsare är om man:

Andas in svetsrök.

Arbetar i besvärliga arbetsställningar och kanske med tungt arbete.

Utsätts för vibrationer, till exempel från vibrerande verktyg vid slipning eller slaggning.

Tittar på ljusbågen och får svetsblänk, andra ögonskador eller hudskador.

Får svetssprut eller gnistor i öronen, ögonen eller på huden.

Utsätts för buller.

Kommer i kontakt med elektriskt ledande utrustning och får en elektrisk stöt.

Råkar ut för en olycka som kvävning, förgiftning, brand eller explosion.

Utsätts för elektromagnetiska fält från elkablar och svetsutrustning.

Dessutom finns:
Brandrisk, om svetslågan, gnistor eller svetsloppor antänder brännbart material.
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http://publications.iarc.fr/569

Sidan 265

https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/

Svetsrök och UV-ljus som bildas vid svetsning 
har av IARC klassats som  cancerframkallande
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・Rostfritt stål, nickel och krom (VI). Risk för cancer.

・Mycket små partiklar (nanopartiklar och ultrafina partiklar), samband med hjärt-
och kärlsjukdom.

・En studie, svetsning i rostfritt stål kan påverka fortplantningen.

・ Akut exponering: Kolmonoxidförgiftning, Lungödem
・ Astma
・ Kronisk bronkit
・ Besvär från näsa (irritation, nästäppa)
・ Besvär från ögonen och huden

・Manganhaltiga stål och aluminium – påverkar fin-motriken. Mn, typ) Parkinsons 
liknande sjukdom.

・”Svetsarfrossa”, svetsning i zink - zinkfrossa, övergående influensaliknande 
symptom och muskelvärk.

・Svetsning i blymålat eller -legerat material blodbrist och påverkan på 
nervsystemet och fortplantningen. 

Källa, se: http://www.svetsaratt.se/halsorisker

Svetsrök, hälsorisker 
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Den kritiska effekten av mangan är påverkan på det centrala 
nervsystemet. Nya nivågränsvärden för mangan och oorganiska 
manganföreningar är 0,2 mg/m3 (inhalerbar fraktion) och 0,05 
mg/m3 (respirabel fraktion).

Vid manganexponering stiger halten i blodet, medan 
urinutsöndringen är ringa. Man har inte funnit någon praktisk 
användning för dessa mätningar.

Källa: AMM Kliniken i Uppsala

Mangan- Hygieniska gränsvärden och 
biologisk mätning
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Främst pga. svetsröken
- Fostret känsligt!
- Extra känsligt de tre första månaderna
- Låg födelsevikt 

Gravida bör inte svetsa !

 Cirka 5% av yrkessvetsare är kvinnor

Men även pga
- Buller
- Tung fysisk belastning
- (Starka elektromagnetiska fält)

Bild från presentation CAMM i Stockholm
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Lagen

Föreskrifter, Smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9

!!

Vad säger lagen
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Mätning

Exempel på svetsarbete på större byggarbetsplats

Inte ovanligt att man arbetar i par. Den ena slipar och förbereder och den andra utför svetsarbetet.
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Mätning - provtagning

Urin
Blod

UV-ljus
Exponering av ej täckt hud (ögon)

Krom

ManganIsocyanater

Metaller på filter

Gränsvärden

Tekniska prover

Biologisk monitorering

Gaser

Partiklar - massa och antal av olika stora 
respirabla partiklar

Viktigt med rätt skyddsutrustning

Risk för koloxidförgiftning vid 
svetsning med acetylen

C2H2 + O2  2CO + H2 Nickel

Partiklar – Exempel på en mätning av partiklar
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Hur minskas riskerna?

Exempel på ej fungerande åtgärder!

Utsugsarmar har dragits fel eller används inte.
Felplacerade svetsröksutsug.
Vid svetsning av fog - ljusbågen flyttas men inte utsuget. 
Utsug med otillräckliga flöden.
Inget andningsskydd används.
Tar bort andningsmasken för tidigt.
Fel kläder används.
Svetsare exponeras för det annan verksamhet alstrat.
Vid rengöring används tryckluft istället för dammsugare
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Viktigt med bra ventilation för att undvika exponering

Ögonen skyddas alltid men det är inte säkert att andningsskydd används.
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Viktigt att använda punktutsug och andningsskydd rätt!

Andningsskydd skall vara:
Använda när svetsrök bildas och en stund efteråt
Vara rätt utprovade
Underhållna och rätt fungerande (filterbyte mm)
Rätt handhavda (viktigt med utbildning)

Underhåll och funktionskontroll av punktutsug är viktig.

Tillämpad forskning som hjälp.

Synpunkter om andningsskydd, tobaksrökning, fys. aktivitet,
ventilation, belysning, ergonomi mm.

Blogginlägg
http://arbetsochmiljomedicin.se/lunginflammation-i-dammiga-miljoer/

Artikel i Läkartidningen
http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/TW/%5bD6TW%5d/D6TW.pdf

Exempel på ”svetsarpatienter” vid AMM i Linköping

Fyra personer som arbetet med svetsning på 
ett stort byggprojekt fick lunginflammation.

Exponering för svetsrök kan ha bidragit.

Annat exempel
Department of Health i Storbritannien 
rekommenderar att vaccination mot 
pneumokocker ska övervägas för personer som 
yrkesmässigt exponeras för metallrök 
(Department of Health 2013).
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Förebyggande åtgärder 

 Utbildning
 Ventilation
 Hälsokontroller
 Vaccination

Användbara länkar

Arbetsmiljöverket
Föreskrifter, Smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1992:9

Hälsoeffekter av gaser och partiklar vid svetsning (RAP 2013:05), 
kunskapssammanställning

Hälsoeffekter av gaser och partiklar bildade vid svetsning. Föredrag Bengt Sjögren.
IVL - Svenska Miljöinstitutet – Bra (gratis) utbildningspaket för svetsare.

http://www.svetsaratt.se/

Föreläsning av Bengt Sjögren
https://www.youtube.com/watch?v=YgotzvKDK6k

http://www.svets.se/

www.andningsskydd.nu

International Agency for Research on Cancer (IARC)
http://publications.iarc.fr/569

OSHA (Occupational Health and Safety Administration)
https://www.osha.gov/SLTC/weldingcuttingbrazing/index.html

Två sidor om personlig skyddsutrustning
https://www.osha.gov/dte/outreach/intro_osha/7_employee_ppe.pdf

HSE (Healt and Safety Executive), om säkerhet vid svetsning
http://www.hse.gov.uk/welding/index.htm

Metal fume fever and polymer fume fever
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25706449

Kemiska hälsorisker vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser. En studie av VVS-montörer 2010.
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• Frågor
• Funderingar
• Synpunkter
• Erfarenheter
• Idéer

Tack för uppmärksamheten


