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1. Sammendrag 
I 2003 ble det gjennomført arbeidsmiljømålinger for utvalte arbeidsoperasjoner ved 
aluminiumverkene: Elkem Aluminium Lista, Elkem Aluminium Mosjøen, Sør-Norge Aluminium, 
Hydro Aluminium Karmøy, Hydro Aluminium Årdal og Hydro Aluminium Høyanger. I tillegg ble 
det gjennomført supplerende målinger ved Elkem Aluminium Lista i 2004. Som en forlengelse av 
disse undersøkelsene ble det besluttet at eksponeringen ved den nye prebake-linjen SU4 ved Norsk 
Hydro Sunndal skulle kartlegges ved anvendelse av tilsvarende prøvetakingsstrategi. Likeledes ble 
det tatt beslutning om at arbeidsmiljøeksponering på Norsk Hydro Karmøy skulle gjentas etter at 
verket hadde gjennomført en rekke tekniske tiltak for å redusere eksponeringen spesielt ved 
anodeskift. Prøvetakingen for de to siste undersøkelsene ble utført i perioden januar-mars 2006.  
 I dette prosjektet, Kartlegging av yrkeseksponering av betydning for utvikling av hallastma 
ved produksjon av primæraluminium (HAPPA) ble det benyttet prøvetakingsutstyr som følger 
de internasjonalt aksepterte kriterier for helserelaterte aerosolfraksjoner. Totalt i første fase av 
HAPPA-prosjektet har det blitt samlet inn personbårne prøver fra i alt 1037 personer. Av disse ble 
et utvalg på tretti prøver fra både Søderberg- og Prebakehallene ved hvert verk med høyest 
inhalerbar aerosolfraksjon valgt ut for bestemmelse av  vannløselig og lutløselig beryllium og 
aluminium.  
 
Analysemetoden som er benyttet (induktivt koplet plasma optisk emisjonsspektrometri) har en 
nedre bestemmelsesgrense for Be i luft på 0,5 ng/m3 ved prøvetaking av 1 m3 luft. 
 
Berylliummengden i alle helserelaterte aerosolfraksjoner varierier betydelige mellom verkene, men 
også mellom Søderberg- og Prebakehallene ved samme verk. De høyeste Be-konsentrasjonene  er 
blitt bestemt i Prebakehallene på Karmøy fabrikker hvor den geometriske middelverdien for 
inhalerbar fraksjon er 112 ng/m3. Den høyeste enkeltverdien for Be i den inhalerbare fraksjonen, 
270 ng/m3, er også blant prøvene som er samlet inn fra Prebakehallene på Karmøy.  
Det er en betydelig variasjon i forholdet mellom mengden vannløselig Al og  vannløselig Be i 
prøvene som er analysert. Ved Karmøy fabrikker hvor luftkonsentrasjonen for Be er høyest, er dette 
forholdet omtrent 1500:1. Ved andre verk hvor Be mengden er lav i luftprøvene, kan dette forholdet 
komme opp i 12-14000:1. Sammenliknet med forholdet mellom Al og Be i aluminiumoksidet som 
benyttes i prosessen vil  et Be-nivå på 1 ppm (mg/kg) i oksidet gi et forhold på ca. 500.000 : 1. 
Luftkonsentrasjonene for Al og Be viser at Be anrikes i forhold til Al i arbeidsatmosfæren.  
Gjennomsnittlig 81 % av total mengde Be er vannløselig. Det er god grunn til å anta at den 
lutløselige Be-mengden kommer fra badpartikler som er lite vannløslige. 
 
Utvalget av prøver  fra HAPPA’s første fase som er benyttet i denne undersøkelsen, gir ikke et 
riktig bilde av forekomsten av Be i arbeidsatmosfæren generelt og heller ikke innen hvert verk. 
Derfor har alle personlige prøver samlet inn i fase II av HAPPA prosjektet også blitt analysert for 
vannløselig Be.  I oppfølgingsundersøkelsene ved Norsk Hydro Sunndal og Norsk Hydro Karmøy 
er det funnet en geometrisk gjennomsnittskonsentrasjon i den inhalerbare fraksjonen på henholdsvis 
19,7 (n=99) og 40,7 (n=103) ng Be/m3. De høyeste enkeltverdiene for fullskiftprøvene var 
henholdsvis 253 og 190 ng/m3. Resultatene viser også at konsentrasjonen av Be i aerosolen er 
moderat med geometriske gjennomsnittsverdier på henholdsvis 2,7 og 10 ng Be/mg.  
Det har også blitt samlet inn deponert støv avsatt på overflater som arbeidstakere kan komme i 
kontakt med i fase II av HAPPA prosjektet. Disse prøvene er blitt analysert for vannløslig Be og 
resultatene viser at Be-innholdet i det deponerte støvet i stor grad reflekterer Be-konsentrasjonene 
funnet i den inhalerbare aerosolfraksjonen ved Norsk Hydro Sunndal og Norsk Hydro Karmøy; 
henholdsvis 3,2 (n=43) og 10,5 (n=53) µg Be/g. Høyeste enkeltverdier for Be i deponert støv var 
henholdsvis 8,0 og 24,0 µg Be/g. 
 
Undersøkelsene  er gjennomført med økonomiske bidrag fra Aluminiumindustriens Miljøsekretariat 
og Hydro Aluminium. 
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