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Evaluatie van werkplekken uitgevoerd voor:

 Metaalindustrie:

– Puntlassen (draagbaar en vast opgesteld)

– Elektrisch lassen (elektrode, TIG, MIG, MAG)

– Inductie voorverwarmen (spot en band) lasgebied

– Inductiesmelten

– Wisselstrommmagneet voor materiaalonderzoek

 Chemische industrie:

– Electrical graining, Elektrolyse

 Elektriciteit-opwekking en transport

– Generatoren

– Smoorspelen

– Schakeltuinen

 Transport

– onderhoud treinen: Compact Antenna Unit (CAU) 

2



DNV GL © 2013

1. After inserting all bullet 
text on the slide, select 

2. Click on bullet button from 
topmenu and make the text 

Voorbeelden: Metaalbewerking
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Voorbeelden: weerstandslassen
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Voorbeelden: weerstandslassen, AWL Harderwijk
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Voorbeelden: onderhoud treinen, Nedtrain
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Voorbeelden: Elektriciteit, transport en opwekking
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Adviezen:

 Metaalbewerking: 

– Veiligheidsafstanden, Instructie aan werknemers

– Gebruik van gekeurde apparatuur

– Instructie voor dragers implantaten

 Elektriciteitstransport en productie: 

– Hoge actieniveau zelden overschreden

– Instructie aan werknemers: hoofd en romp niet tegen kabels 

– Poortinstructie voor dragers van implantaten

 Chemische industrie: 

– Zonering, voorlichting, aanpassing installaties 

– Poortinstructie voor dragers van implantaten.

 Onderhoud transport:

– Voorlichting aan werknemers

– Poortinstructie voor dragers van implantaten.
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Werken in Wintrack Hoogspanningslijnen (TenneT)
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 Kleinere magneetveldzone (op de grond) 

i.v.m. voorzorgbeleid

 Hogere elektrische veldsterkte tussen de 

geleiders

 Hogere magnetische veldsterke op de 

geleiders

 In verband met de leveringszekerheid van 

de elektriciteit: bij onderhoud één circuit 

uitgeschakeld, andere dubbel belast.
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Elektrische veldsterkte zonder lichaam
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Werken op de geaarde geleiders
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Veldsterkte in het lichaam: IEC6226-3-1:2007
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Resultaten van de berekening.

Lichaamsdeel Beschermende 

kleding materiaal

Orientatie van 

beschermende 

kleiding

Afstand

lichaam-

geleider

(m)

max|E|

tegen 

lichaam

(kV/m)

max|E|

in

lichaam

(V/m)

Contact 

stroom

(mA)

- - - -

Arm - - 0,00 0 0,027 0,0004

Arm - - 0,05 105 0,002

Arm - - 0,30 33 0,001

Arm isolerend rondom 0,01 185 0,009

Arm isolerend rondom 0,05 44 0,003

Arm isolerend rondom 0,30 12 0,001

Arm geleidend rondom 0,01 0 0,003

Arm geleidend rondom 0,05 0 0,001

Arm geleidend rondom 0,30 0 0,000

Romp - - 0,00 0 0,009 0,0008

Romp - - 0,05 134 0,003

Romp - - 0,30 36 0,001

Romp isolerend rondom 0,00 0 0,013

Romp isolerend rondom 0,05 52 0,003

Romp isolerend rondom 0,30 13 0,001

Romp geleidend rondom 0,01 0 0,006

Romp geleidend rondom 0,05 0 0,002

Romp geleidend rondom 0,30 0 0,001

Hoofd - - 0,00 0 0,028 0,0006

Hoofd - - 0,05 118 0,010

Hoofd - - 0,30 34 0,003

Hoofd - - 0,50 25 0,003

Hoofd isolerend links open 0,01 224 0,043

Hoofd isolerend links open 0,05 48 0,012

Hoofd isolerend links open 0,30 13 0,004

Hoofd isolerend links open 0,50 10 0,003

Hoofd isolerend onder open 0,01 416 0,030

Hoofd isolerend onder open 0,05 119 0,010

Hoofd isolerend onder open 0,30 33 0,004

Hoofd isolerend onder open 0,50 25 0,003

Hoofd geleidend links open 0,01 0 0,015

Hoofd geleidend links open 0,05 0 0,008

Hoofd geleidend links open 0,30 0 0,004

Hoofd geleidend links open 0,50 0 0,003

Hoofd geleidend onder open 0,01 426 0,031

Hoofd geleidend onder open 0,05 101 0,008

Hoofd geleidend onder open 0,30 12 0,001

Hoofd geleidend onder open 0,50 8 0,001

13

Grenswaarden:

0,14 V/m (merkbare effecten)

1,1 V/m (gezondheidseffecten)

Contactstroom: 1 mA

Hoofd tegen geleider

Maximale veldsterkte < 0,045 V/m
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Bevindingen:

 De veldsterkte tegen het lichaam is vergelijkbaar met een blootstelling aan een 

uniform veld van meer dan 10 kV/m:

– Er kunnen merkbare effecten optreden: ‘trekken aan haren’, ontladingen

 Veldsterkte in het lichaam is ver beneden grenswaarde: 

– Geen gezondheidseffecten

 Isolerende of geleidende pakken zijn niet noodzakelijk voor 

gezondheidsbescherming.

 Voor beetpakken van grote metalen delen: eerst potentiaal vereffenen

Vraag: Is de elektrische veldsterkte nu te hoog?
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