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Kommission VIII Hälsa, säkerhet och miljö  
 
Dag 1 

Ordföranden Wolfgang Zchiesce från Tyskland inledde mötet. För att vara ett 
årsmöte var det denna gång ovanligt lågt deltagande i denna kommission - endast 
10-15 personer/dag.  
 
Efter godkännande av protokollet från mellanmötet i Bochum i februari 2016 följde 
ett antal nationella rapporter om vad som för närvarande är aktuellt i olika länder, 
bl.a. nya regler och gränsvärden. 

Mathias Lundin berättade om arbetsskadestatistiken bland svetsare i Sverige. 
Ergonomiska skador är klart dominerande medan skador relaterade till svetsrök har 
en tendens att minska, förmodligen beroende på bättre skyddsutrustning och utsug. 
 
Därefter följde en genomgång av s.k. best practice papers som kommissionen 
publicerar kontinuerligt. 
 
Mathias Lundin presenterade därpå en uppdatering av nationella och internationella 
standarder inom hälsa och säkerhet inom svetsning. 
 
Doc VIII-2236-16. Transport and Deposition of Welding Fume Agglomerates in a 
Realistic Human Nasal Airway 
Forskare från universitetet i Melbourne (dr. Lin Tian, professor JiYuan m.fl.) 
presenterade en undersökning hur svetsrök transporteras via näsan och in i 
kroppen. Man har utvecklat ett simuleringsprogram för detta. 
 
En presentation från Polen (Jolanta Matusiak) handlade om luftföroreningar i 
samband med svetsning av ytbehandlade plåtar. 
 
Doc VIII -2188r 4ff Hazardous Substances in Welding and Allied Processes 
Häftet (140 sidor) är utarbetat av BGI i Tyskland och innehåller det mesta om hälsa 
och säkerhet inom svetsning. Frågan var om vår kommission kan ge ut ett häfte 
baserat på den tyska skriften. En arbetsgrupp tillsattes som ska revidera skriften till 
en mer allmän information och ta bort det som bara berör Tyskland. 
 
Dag 2 

Ett s.k. joint meeting med kommission II handlade om användandet av fluorerade 
kolväten (PTFE, teflon etc. i svetsprodukter). 

Vid termisk nedbrytning av dessa substanser så kan giftiga substanser avges 
(fluorväte, karbonylfluoride etc.) Fluorerade kolväten används som ytbehandling 
för att förbättra matningsegenskaperna på svetstrådar. Dessutom används teflon i 
svetspulver för att reducera mängden diffusibelt väte i svetsgodset. Frågan är 
förmodligen lite kontroversiell för ingen av tillsatsmaterialtillverkarna på mötet 
ville varken dementera eller erkänna användandet. En kort diskussion lämpliga 
mätmetoder följde men det var ingen närvarande expert på detta område. Ärendet 
kommer att diskuteras vidare på nästa mellanmöte. 
 



Doc VIII-2056r3-15; Doc VIII-2256-16 Welding Fume Main Compounds 
Författaren Nicholas Floros från Air Liquide var tyvärr inte närvarande, men han 
ska publicera ett uppdaterat dokument till nästa mellanmöte. 
 
Dag 3 
Doc VIII-22342-16 WeldaPrime-Developing a weldable zinc-free primer. 
En presentation från Portugal (Eurico Assuncao EWF.) Detta är ett gemensamt 
projekt tillsammans med TWI, UK. 
 
Doc VIII-2232-16 Thermite Welding : Results from measurment of pollutants 
Presenterades av Dave Hisey från Kanada. Sammanfattningsvis visade 
mätningarna att gällande gränsvärden underskreds i samtliga fall. 
 
På mellanmötet i Bochum 2016 så presenterade Nicholas Floros, Air Liquide en 
undersökning om mätning av sexvärt krom (Cr VI) i svetsrök. Cr VI är klassat som 
cancerogent. Cr VI finns i rök från belagda elektroder och från vissa rörtrådar. 
Orsaken är att det finns framför allt natrium och kaliumföreningar i dessa 
tillsatsmaterial och de bildar Cr VI föreningar i röken. 

I en rostfri solidtråd finns inga förutsättningar att bilda Cr VI-föreningar men likväl 
mättes en liten mängd i röken. Analysmetoden som är ett IIW-dokument från 1980-
talet ifrågasätts nu och kommer förmodligen revideras.  
 
Doc VIII-2235-16 Electromagnetic fields from resistance welding processes and 
the implications of the EMF Directive.  
Presenterades av Geoff Melton TWI, UK. EU-direktivet trädde i kraft den 1 juli 
2016. Eftersom det inte är så lätt att mäta på ett standardiserat sätt så finns nu ett 
dataprogram tillgängligt där man kan riskbedöma och utföra eventuella åtgärder för 
att minimera exponeringen. Programmet har utarbetats av Chalmers och TWI, UK 
 
Sista delen av mötet ägnades åt diskussion om ”Electrical Hazards in welding”.  
Diskussionsledare var David Hisey, Kanada. Bl.a. presenterades Australiens 
åtgärder för att minska riskerna inom detta område. 
 
Avslutningsvis så fick vi en del uppdaterad information från IIW-sekretariatet av 
Cecile Mayer, Frankrike. 
 
Nästa mellanmöte i kommissionen kommer preliminärt att hållas i Hannover i 
februari 2017. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att detta möte var mycket välarrangerat, som att allt 
fanns samlat inom rimlig avstånd från hotell och att möteslokalerna var mycket 
bra. 
 
Göran Säwemark, Esab AB,  
delegat IIW Kommission VIII 
 
 

 


