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1. INNLEDNING 

 
1.1 Deltakere 
 Alcan á Ísland 
 Alcoa Fjarðaál 
 Alcoa Lista 
 Alcoa Mosjøen 
 Hydro Aluminium Høyanger 
 Hydro Aluminium Karmøy 
 Hydro Aluminium Sunndal 
 Hydro Aluminium Årdal 
 Kubikenborg Aluminium 
 Sør-Norge Aluminium 
 Vigeland Metal Refinery 

 
1.2 Bakgrunn 

Se oppsummering 
 

1.3 Mål 
Se oppsummering 
 

1.4 Organisasjon 
Alle verkene har vært representert i prosjektgruppen. 
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2. OPPSUMMERING 

Arbeidstilsynet har bedt industrien fremskaffe data for en fastsettelse av korttidsnorm 
for fluorider. Ved hjelp av korttidsmålinger og målinger med direktevisende instrument 
er det gjennomført en kartlegging av arbeidsoperasjoner med høy fluorideksponering. 
Målinger er gjennomført i 2011, med kvalitetssikring av resultater og oppsummering i 
løpet av Q1 2012. Alcoa Lista og Mosjøen, Hydro Aluminium Høyanger, Karmøy, 
Sunndal og Årdal, Sør-Norge Aluminium og Vigeland Metal Refinery har deltatt i 
målekampanjene. 
 
Det er målt på arbeidsoperasjoner som er representative for dagens arbeidsprosesser. 
Filterkassettmetoden er anvendt for regulære korttidsmålinger (15 min) og geometrisk 
middel er brukt som angivelse av gjennomsnittsverdi. Høye øyeblikksverdier av støv 
og hydrogenfluorid (HF) er målt med direktevisende instrument. Støv er inkludert for å 
ha et sammenligningsgrunnlag med uorganisk fluorid. Uorganisk fluorid kan ikke måles 
med direktevisende instrument. 
 
Det er gjennomført totalt 347 enkeltmålinger med filterkassett. Disse er fordelt på 116 
arbeidsoperasjoner, dvs. et snittantall på ca. 14 per verk. Av 8-timersmålinger er det 
gjennomført 314, fordelt på totalt 70 jobber, dvs. ca. 9 jobber per verk. Alle verkene 
har gjennomført korttidsmålinger. Sunndal, Høyanger og Søral har anvendt PIMEX for 
måling av støv, mens Karmøy, Sunndal, Høyanger og Søral har målt på HF. En 
videreføring av prosjektet i 2012 vil komplettere denne type målinger på alle verk. 
 
For å få et representativt bilde av eksponeringen er det behov for både 8 timers- og 
korttidsmålinger. 
 
Ca. 75 % av arbeidsoperasjonene ligger innenfor normen. Dette godtgjør at det er 
foretatt undersøkelser på et tilstrekkelig utvalg arbeidsoperasjoner på verkene. 
Målingene viser dessuten et bra samsvar mellom filterkassett og HF-måling med 
PIMEX. For de fleste arbeidsoperasjoner som foregår i elektrolysehallen er det en 
sammenheng mellom støv og uorganisk fluorid. Dette kan utnyttes positivt i 
planleggingen av måleprogrammene fremover. 
 
Tidligere erfaringstall viser at det i arbeidsmiljøet er en overvekt av uorganisk fluorid 
(80 – 90 %) sammenlignet med HF (10 – 20 %). Våre målinger bekrefter at uorganisk 
fluorid utgjør den største utfordringen. Det er imidlertid store variasjoner fra 
arbeidsoperasjon til arbeidsoperasjon. Vedlikeholdsarbeid representerer de høyeste 
eksponeringer på de fleste verk. 
 
Det er planlagt eller allerede iverksatt tiltak for å redusere eksponeringsgrad. Fjerning 
av belastende jobber, forbedring av utstyr og endring av arbeidsrutiner bidrar positivt til 
forbedringene. Målinger med direktevisende instrument vil bidra positivt til målretting 
av tiltak for arbeidsoperasjoner med høye eksponeringer. 
 
Det ikke hensiktsmessig å sette en 15 min. korttidsnorm på HF og uorganisk fluorid 
lavere enn dagens omregnede 8-timersnorm. Det anbefales derfor korttidsnormer for 
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HF og uorganisk fluorid på 1,5 mg/m3.  
 
Noen typer åndedrettsvern gir begrenset beskyttelse ved høye eksponeringer. Det kan 
være behov for en ny gjennomgang av dette på verkene. Videre anbefales et AMS-
prosjekt slik at PIMEX med HF-monitor kommer i aktiv bruk på alle verk. Prosjektet bør 
vektlegge kunnskapsutveksling mellom verkene. 
 
 

3. SUMMARY IN ENGLISH 
The Labour Inspection Authority in Norway has requested the industry to provide data 
for setting of short time exposure limit for fluorides.  By means of short time 
measurements and measurements with online instruments a survey has been carried 
out of working operations with high fluoride exposure.  Measurements have been 
accomplished in 2011 with quality assurance of results and recap during Q1 2012.  
Alcoa Lista and Mosjøen, Hydro Aluminium Høyanger, Karmøy, Sunndal and Årdal, 
Sør-Norge Aluminium and Vigeland Metal Refinery have participated in the 
measurement campaign. 
 
Working operations that are representative for the working processes of today are 
measured.  The filter cassette method is used for regular short time measurements 
(15 min) and geometric middle is used as indication of average value.  High immediate 
values of dust and hydrogen fluoride (HF) are measured with online instruments.  Dust 
is included to have a comparison with inorganic fluoride.  Inorganic fluoride may not be 
measured by online instruments. 
 
A total of 347 single measurements have been done by filter cassette.  These are 
distributed on 116 working operations which will say an average of about 14 per plant.  
Of 8 hours measurements 314 are accomplished for a total of 70 jobs.  That is about 9 
jobs per plant.  All plants have carried out short time measurements.  Sunndal, 
Høyanger and Søral used PIMEX for measurement of dust, while Karmøy, Sunndal, 
Høyanger and Søral measured HF.  A continuation of the project in 2012 will 
supplement this type of measurements at all plants.  
 
To get a representative picture of the exposure it is necessary with both 8 hours and 
short time measurements. 
 
About 75 % of the working operations are below the exposure limit.  This 
demonstrates that a sufficient selection of working operations has been examined.  
The measurements show also a good compliance between filter cassette and HF 
measurements with PIMEX.  For most of the working operations, which take place in 
the pot room, there is compliance between dust and inorganic fluoride.  This may be 
used positively in the planning of future measurement programs.   
 
Earlier figures of experience show that there is in the working environment a 
predominance of inorganic fluorides (80 – 90 %) compared with HF (10 – 20 %).  Our 
measurements confirm that inorganic fluoride makes the greatest challenge.  It is, 
however, great differences from working operation to working operation.  Maintenance 
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work represents the highest exposures at most of the plants. 
 
It is planned or already completed actions to reduce the degree of exposure.  Removal 
of heavily exposed working operations and change of equipment and working routines 
contribute to improvements.  Measurements with online instrument will contribute 
positively to choose the best actions towards working operations with high exposure. 
 
It is not appropriate to fix a 15 min short time exposure limit for HF and inorganic 
fluoride lower than the converted 8 hours exposure limit of today.  It is therefore 
suggested 1,5 mg/m3 exposure limit for HF and inorganic fluoride.   
 
Some types of respiratory protection give limited protection at high exposures.  There 
may be a need for a new survey of this at the plants.  Furthermore an AMS project is 
recommended so that PIMEX with the HF instrument will be actively used at all plants.  
The project should emphasize knowledge exchange between the plants. 
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