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Kas ir EML?
 Pastāv divu veidu pamata lauki:

» ELEKTRISKAIS lauks (angl. E-field), mērīts
voltos uz metru V/m

» MAGNĒTISKAIS lauks (angl. H- vai B-field),
mērīts ampēros uz metru A/m
Ar magnētisko lauku saistīts lielums magnētiskā
indukcija, mērīta teslās T: 1 A/m ≈ 1.25 μT
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Kas ir EML?
 Gan E-lauks, gan B-lauks var periodiski mainīt savu
virzienu, t.i. svārstīties ar noteiktu frekvenci, ko
mēra hercos Hz (jeb svārstību skaits sekundē)
 Elektrotīkla maiņstrāvas frekvence
ir 50 Hz. Tīkla vadi un pieslēgtas
ierīces pārsvarā rada 50 Hz
EML
 Pie augstām frekvencēm E- un B-lauki ir cieši

saistīti un kopā veido elektromagnētiskos viļņus
http://ww.1001freedownloads.com/free-clipart/power-socket, License: CC0 1.0 Universal (CC0 1.0)
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Kas ir EML?

Darba aizsardzības vadlīnijas: darba aizsardzības prasības nodarbināto asizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē. RSU DDVVI, SIA Darba Medicīna; Rīga, 2006.
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Kas ir EML?
 EML avoti:

»
»
»
»
»

Dabiskie (Zemes B = 25-65 T; E = 100-400 V/m)
Jebkurš elektroaprīkojums
Elektriskie vadi un kontaktligzdas
Magneti
Mikroviļņu un radiosakaru antenas un uztvērēji

 EML var pastāvēt pat ja aprīkojums nav ieslēgts,
bet parasti sasniedz lielāko intensitāti, kad
aprīkojums darbojas ar maksimālo jaudu
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Kas ir EML?
 Parasti EML izplatās visos virzienos, bet radiosakaru
signālus var koncentrēt vienā noteiktā virzienā

 EML intensitāte strauji samazinās ar attālumu!
Tāpēc bieži risks var pastāvēt tuvu EML avotam un
to var novērst palielinot attālumu vai ierobežojot
pieeju EML avotam
 E-laukus relatīvi labi ekranē būvmateriāli, ļoti labi –
slēgtas metāla kastes/būri

 B-laukus ekranē tikai ar īpašiem materiāliem (mumetāls, permalojs)
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Kas ir EML?

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 1. sējums. Praktiskā rokasgrāmata
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EML ietekme uz veselību
 EML ietekmi uz cilvēka var iedalīt tiešajā un

netiešajā, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa
 Tālāk no tiešās EML ietekmes tiks apskatīti tikai
tiešie īstermiņa efekti: tiešā ilgtermiņa ietekme uz
veselību vēl nav pietiekami labi izpētīta un pierādīta,
tāpēc MK noteikumi uz to neattiecās
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EML ietekme uz veselību
 Atkarībā no EML intensitātes tā īstermiņa tiešo
ietekmi iedala maņas un veselības efektos
 Atkarībā no EML frekvences, izdala netermālas un
termālas iedarbības reģionus:

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 1. sējums. Praktiskā rokasgrāmata
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EML ietekme uz veselību
Lauka frekvence

Maņas efekti

Veselības efekti

Statisks magnētiskais
lauks [0 – 1 Hz]

Reibonis, slikta dūša,
metāliska garša

Izmaiņas ekstremitāšu
asinsritē, smadzeņu un sirds
darbībā

Zemas frekvences lauki
[1 Hz – 10 MHz]

Fotopsijas, nelielas
izmaiņas smadzeņu
darbībā

Tirpšanas sajūta vai sāpes
(nervu stimulācija), muskuļu
krampji, traucēts sirds ritms

Vidējas frekvences lauki
[100 kHz – 10 MHz]
Augstas frekvences
lauki [100 kHz – 6 GHz]
Augstas frekvences
lauki [6 – 300 GHz]

Zemas un augstas frekvences lauku efektu kombinācija
Mikroviļņu dzirdēšanas
efekts

Pārmērīga visa ķermeņa vai
lokāla pārkaršana vai
apdegumi
Lokalizēti karstuma bojājumi
acīs vai uz ādas
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EML ietekme uz veselību
 Netiešie EML efekti:
» Traucējoša ietekme uz medicīnisko un citu aparatūru
» Traucējoša ietekme uz aktīvām implantētām ierīcēm un medicīnas
iekārtām (elektrokardiostimulatori, defibrilatori, insulīna sūkņi u.c.)

» Ietekme uz pasīvajiem implantiem (metāla locītavas, plāksnes u.tml.),
kā arī šķembām, pīrsingu, tetovējumiem

» Nepiestiprinātu feromagnētisko objektu «izšaušanas» risks statiskā
magnētiskajā laukā

» Nejauša detonatoru palaišana, viegli uzliesmojošo vai eksplozīvo
vielu aizdegšanās

» Strāvas triecieni vai apdegumi no kontaktstrāvām, kad cilvēks
pieskarās vadošam objektam, un viens ir iezemēts, bet otrs – nē
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EML regulējošie normatīvi
 Ministru kabineta noteikumi Nr. 584 «Darba
aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret
elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē»
(pieņemti 2015. gada 13. oktobrī, stājas spēkā
2016. gada 1. jūlijā)

»Pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes
direktīvas 2013/35/ES (pieņemta 2013. gada 26. jūnijā),
kura, savukārt, balstīta uz Starptautiskās komisijas
aizsardzībai pret nejonizējošo starojumu (ICNIRP)
rekomendācijām
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EML regulējošie normatīvi
 Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES

īstenošanu – satur praktisko rokasgrāmatu un riska novērtēšanas piemērus
 Eiropas Padomes rekomendācija 1999/519/EC

«Par plašās publikas ekspozīcijas ierobežošanu
elektromagnētiskajiem laukiem (0 Hz to 300 GHz)»
– dotie atsauces līmeņi ir piemērojami arī īpašā
riska grupas nodarbinātajiem (grūtnieces,
nodarbinātie ar aktīviem vai pasīviem implantiem)
Darba drošības un vides14
veselības institūts

EML regulējošie normatīvi
 MK noteikumu
robežvērtību

struktūra:
» Ekspozīcijas robežas
(ER)
Izteiktas kā iekšējais
lauks/inducētā strāva utt.

Augsta DV

» Darbības vērtības (DV)
(jeb Rīcības līmeņi (RL)
pēc Direktīvas)
Izteiktas kā ārējais lauks,
enerģija vai strāva –
vieglāk kontrolēt

Zema DV
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Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu.
Elektromagnētiskieinstitūts
lauki. 1. sējums. Praktiskā rokasgrāmata

3 mT – DV
lidojošiem
priekšmetiem

×2
0.5 mT – DV
implantiem

×60

×2
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Kā jārīkojas darba devējam?
1. Pārbaudīt visas darba vietas uz EML avotiem, kas
varētu izraisīt kaitējumu nodarbināto veselībai
2. Ja tādi konstatēti, darba devējs nodrošina EML
radītā riska novērtēšanu (saskaņā ar
normatīvajiem aktiem)
3. Ja ER ievērošanu nevar ticami noteikt, jāveic EML
mērījumus vai aprēķinus
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Kā jārīkojas darba devējam?
 Ja pārsniegtas ER, darba devējs nekavējoties veic
pasākumus, lai samazinātu EML iedarbību zem ER
līmeņa
 Ja pārsniegtas DV un darba devējs nevar pierādīt
risku vērtējumā, ka ER nav pārsniegtas, izstrādā
darba aizsardzības pasākumu plānu
 Ja nav pārsniegtas DV, uzskata, ka nav pārsniegtas
arī attiecīgas ER
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Kā jārīkojas darba devējam?
 BET ir izņēmumi, kad var pārsniegt DV vai ER saistība ar

māņu orgāniem, ja ir ievēroti papildus noteikumi (skat. MK
noteikumu tekstu)
 Piemēram:
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Kā jārīkojas darba devējam?
 Darba aizsardzības pasākumu plāns (1)

» izmanto citas darba metodes, kas saistītas ar elektromagnētisko lauku
mazāku iedarbību;

» izvēlas darba aprīkojumu, kam ir mazākas intensitātes
elektromagnētiskie lauki;

» nodrošina atbilstošu darba vietas iekārtojuma un darba aprīkojuma
apkopi un uzturēšanu;

» ierobežo elektromagnētisko lauku iedarbības ilgumu un intensitāti;

» ja ir elektrisko lauku iedarbība, nodrošina pasākumus un procedūras
dzirksteļizlādes un kontaktstrāvu kontrolei, izmantojot tehniskus
līdzekļus un apmācot nodarbinātos.
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Kā jārīkojas darba devējam?
 Darba aizsardzības pasākumu plāns (2)
» Darba aizsardzības pasākumus pielāgo arī īpašā riska grupai
» Darba vietās ar EML risku izvieto drošības zīmes vai ierobežo piekļuvi
bīstamajai zonai

Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 1. sējums. Praktiskā rokasgrāmata
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Kā jārīkojas darba devējam?
 Darba aizsardzības pasākumu plāns (3)

» Nožogojums/piekļuves ierobežošana
» Bloķējošās ierīces (izslēdz avotu kad cilvēks iekļūst bīstamajā zonā)
» Organizatoriski pasākumi:
- nodarbināto un apmeklētāju (apakšuzņēmēju un klientu) informēšana
un apmācība
- darba vietu un darba staciju plānojums un izvietojums
- drošības zīmes
- rakstiskas procedūras
» EML avota ekranēšana

» Individuālie aizsardzības līdzekļi
Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 1. sējums.
Praktiskā rokasgrāmata
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 Darba vietu un darba staciju plānojums un izvietojums
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Kā mērīt EML?
 DDVVI Higiēnas un arodslimību

laboratorija piedāvā veikt E- un Blauku mērījumus frekvenču
diapazonā 5 Hz – 32 kHz. Tas iekļauj
lielāko daļu no sadzīves, biroja un
rūpnieciskā aprīkojuma, izņemot
statiskos laukus (magnēti,
līdzstrāvas aprīkojums) un
radio/mikroviļņu starojumu
 Rezultāti tiek izteikti kā kopēja lauka

intensitāte un % no MK noteikumu
zemas DV sasniegšanas
(papildus: % no augstas DV un/vai EP
rekomendācijas – pēc pieprasījuma)

DDVVI Higiēnas un arodslimību laboratorija

Darba drošības un vides24
veselības institūts

Informācijas avotu saraksts
» MK noteikumi nr. 584 «Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka
radīto risku darba vidē» [LV]

» Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 2013/35/ES par minimālajām veselības aizsardzības un drošuma
prasībām attiecībā uz darba ņēmēju pakļaušanu riskam, ko rada fizikāli faktori (elektromagnētiskie lauki)
[LV] vai [EN]

» Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. 1. sējums. Praktiskā
rokasgrāmata [LV] vai [EN]

» Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. 2. sējums. Gadījumu
analīzes [LV] vai [EN]

» Eiropas Padomes rekomendācija 1999/519/EC «Par plašās publikas ekspozīcijas ierobežošanu
elektromagnētiskajiem laukiem (0 Hz to 300 GHz)» [EN]

» ICNIRP vadlīnijas par ekspozīcijas laikā mainīgiem elektriskiem, magnētiskiem un elektromagnētiskiem
laukiem ierobežošanu (līdz 300 GHz) [EN] vai [RU]

» ICNIRP vadlīnijas par ekspozīcijas laikā mainīgiem elektriskiem un magnētiskiem laukiem ierobežošanu (1
Hz – 100 kHz) [EN]

» Vadlīnijas: darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret
elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē [LV]

» Pasaules Veselības organizācijas (PVO) informācijas materiāli par EML [EN]

» DDVVI Higiēnas un arodslimību laboratorija
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Pateicos par Jūsu
uzmanību!
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EKSTRA
SLAIDI
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Kas ir EML?
Para- vai diamagnētiķis
(t.i. viss izņemot magnētiskus materiālus)
ar magn. caurlaidību 

Magn. lauka intensitāte H

N

Magn. indukcija B

0H
B = H

S

By Zureks - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6577080
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Kas ir EML?

 Augstas frekvences viļņiem izdala «tuvo» un «tālo»

zonu. Tuvajā zonā (attālums no avota <3×) E- un Blauki ir neprognozējami nevienmērīgi sadalīti telpā:
intensitāte var pieaugt attālinoties no avota, E- un Bkomponentes nav saistītas un jāmēra atsevišķi
Darba aizsardzības vadlīnijas: darba aizsardzības prasības nodarbināto asizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē. RSU DDVVI, SIA Darba Medicīna; Rīga, 2006.
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ICNIRP vadlīnijas 1998
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EML regulējošie normatīvi
 Frekvencēm < 10 MHz (netermāla ietekme) ER ir dotas

iekšējā elektriskā lauka intensitātes (V/m) un ārējās
magnētiskās indukcijas (T – tikai statiskajam B-laukam!)
vienības
 Pie frekvencēm > 0.3 GHz (radio/mikroviļņi – termāla

ietekme) ER saistībā ar ietekmi uz veselību un māņu
orgāniem ir izteiktas jaudas blīvuma (W/m), enerģijas
īpatnējās absorbcijas (mJ/kg) un enerģijas īpatnējās
absorbcijas ātruma (W/kg) vienībās
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Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu. Elektromagnētiskie lauki. 1. sējums. Praktiskā rokasgrāmata
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