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MERITVE EMP V OKOLJU

• ZAKONSKA PODLAGA

– Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in 

življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96)

– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem 

monitoringu za vire EMS ter o pogojih za njegovo 

izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96)

V l.2017 se pripravlja novelacija obeh podzakonskih 

aktov.



MERITVE EMP NA DELOVNIH MESTIH

• ZAKONSKA PODLAGA

– Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list 43/2011)

– Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (Ur. list 

46/2016) – prepis evropske direktive EU 2013/35



KAKO SO DOLOČENE MEJNE 

VREDNOSTI?



FREKVENČNO PODROČJE

Statična magnetna in električna polja

• Magnetno polje zemlje (30-70 µT)

• MRI (8T)

• Statični magneti



Statično magnetno polje



FREKVENČNO PODROČJE

Nizkofrekvenčno elektromagnetno sevanje 

1 Hz – 100 kHz (ENV 50166-1)

• Transformatorske postaje

• Točkovno uporovno varjenje

• Elektro obločno varjenje

• Indukcijske talilne peči

• Daljnovodi

• El. instalacije



MOČNI VIRI SEVANJ NA DM



FREKVENČNO PODROČJE

Visokofrekvenčno elektromagnetno sevanje

100 kHz – 300 GHz (ENV 50166-2)

(SIST EN 50492:2009/2014)

• Radijski oddajniki, TV oddajniki

• Bazne postaje mobilnih operaterjev

• Radarji (vojaški, vremenski)

• TETRA (MNZ sistem)

• Funkcionalne zveze

• WLAN (radijski dostop do Interneta) – majhna

oddajna moč

• Industrijske naprave za sušenje, varjenje itd.



SODOBNI RADIJSKI SISTEMI

Mobilni sistemi

➢ GSM-R (l. 2016 – novih 280 baznih postaj)

➢ LTE 800

➢ GSM 900

➢ UMTS 900

➢ LTE 900

➢ GSM 1800

➢ LTE 1800

➢ UMTS 2100

➢ LTE 2600



TRENUTNO STANJE

➢ Postavljenih cca. 3000 baznih postaj v Republiki 

Sloveniji

➢ WLAN – pokritost mest (Ljubljana, Kočevje itd.)

➢ Digitalni televizijski signal – DVB-T

➢ TETRA (390 MHz – MNZ, reševalci, službe za 

reševanje itd.)

➢ DAB+ (digitalni radio – l. 2016)



KAJ PRINAŠA PRIHODNOST?

LTE Advanced

➢ Prenos govora preko LTE omrežja. Posledično 
najverjetneje ukinitev UMTS sistema.

➢ Sistemi 5 G (komercialno okoli l. 2020) - prenos v Giga 
bitih – smiselnost žičnatega omrežja?

WLAN

➢ Internetne točke (turistični centri, avtobusne postaje, 
letališča, podjetja itd.)



KAJ PRINAŠA PRIHODNOST?

• Bosch seminar 2015 – vse gre v razvoj komunikacije 

med napravami (machine to machine).

• Pametne stavbe (Komunikacija preko sporočila, 

oddaljenosti od doma itd.)

• Prenos podatkov v bližnji prihodnosti se bo povečal za 

nekaj 10-100x. Kako bomo prenašali vse te podatke?

• Komunikacija v industriji oz. na gradbišču?



IZDELAVA STROKOVNE OCENE ZA 

VF in NF EMP

➢Bazne in RF postaje

➢Radarji

➢Daljnovod

➢Kablovod

➢Transformatorska postaja

➢Razdelilna transformatorska postaja



Antenski stolp

Antena na antenskem stolpu



Rdeče območje predstavlja območje, kjer se ljudje ne 

smejo nahajati



Horizontalni presek na višini 10 m od tal

Omogoča nam natančno določitev dolžine prekomerno 

obremenjenega območja



PRIMER DALJNOVOD

Črna barva predstavlja vrednosti gostote magnetnega pretoka (B) 

in električne poljske jakosti (E), ki so večje od predpisanih po 

Evropski direktivi za delovna mesta.

Steber daljnovoda

vodniki

B [μT]
E [V/m]



IZVEDBA MERITEV

➢ Primerni kalibrirani instrumenti (antena, spektralni 
analizator, osciloskop, kabel, atenuator itd.)

➢ Glede na Uredbo – izvedba meritev v vsaj treh točkah v 
okolici vira sevanja

➢ Pravilna nastavitev instrumenta na podlagi poznavanja 
delovanja sistema

➢ Lastnik vira mora podati osnovne tehnične podatke o 
merjenem sistemu



Primerjava izmerjenega signala na 

delovnem mestu - ZVD

Mobilni telefon pri vzpostavitvi 

zveze

Spekter signal bazne postaje v 

sobi



INSTRUMENTI ZA IZVAJANJE NF 

MERITEV (1/2)



MERILNE ANTENE



PRIMER IZMERJENEGA SPEKTRA

GSM 900



Meritev LTE signala



PRIKAZ MERITVE WLAN SISTEMA

WLAN sistem

Merilna antena



OSEBNA DOZIMETRIJA

• Naprava, ki neprestano meri prisotnost električnega oz. 

magnetnega polja

• Delavec dozimeter nosi v žepu ali za pasom

• S pomočjo dozimetra lahko ocenimo tedensko, mesečno 

ali letno obremenjenost delavca z EMP

• Dva tipa dozimetrov

– Področje nizkih frekvenc od 50 Hz do 1 kHz

– Področje visokih frekvenc od 27 MHz do 40 GHz



OSEBNA DOZIMETRIJA - NF

• NF

– EMDEX LITE, HIGH FIELD (0,5 μT – 7 mT)

– Frekvenčno območje delovanja (40 HZ – 1 kHz)



OSEBNA DOZIMETRIJA –

ŠIROKOPASOVNI DOZIMETER

• Visokofrekvečni širokopasovni osebni dozimeter
– Radman XT (27 MHz – 40 GHz)

– Meri po celotnem frekvenčnem področju

– Kadar je na lokaciji več virov sevanj, ne vemo kolikšen je 
vpliv posameznega vira

• Indicira glede na mejne vrednosti po Direktivi (ICNIRP)



RadMan XT - Indikator

Lučka, ki opozarja na vrednosti trenutnih 

elektromagnetnih polj na mestu postavitve dozimetra



Zaščita pred EMS

Zaščitne obleke oz. pokrivala

• Rokavice, kape, očala

Delujejo na principu odboja energije

• Mikro vlakna iz nerjavečega jekla (25 % vlaken naj bi 

vsebovala zaščitna obleka)

Opozorilni znaki

• Znaki opozarjajo na prisotnost VF EMP



Zaščitna obleka



POSTOPEK TESTIRANJA ZAŠČITNIH 

OBLEK (1/3)

ODDAJNIK

FANTOM BREZ OBLEKE



POSTOPEK TESTIRANJA ZAŠČITNIH 

OBLEK (2/3)
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POSTOPEK TESTIRANJA ZAŠČITNIH 

OBLEK (3/3)

Meritve SAR na fantomu brez obleke 

(rdeča) in z obleko (modra) 



Oklapljanje kabla



Ionizacija



Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah

za izvajanje Direktive 2013/35/EU



Uredba
Mejne vrednosti za statična polja

Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na 
čutila

Običajne delovne razmere 2 T

Lokalizirana izpostavljenost okončin 8 T

Mejna vrednost izpostavljenosti za vplive na 
zdravje

Nadzorovane delovne razmere 8 T

Preglednica A1

Mejne vrednosti izpostavljenosti za gostoto zunanjega magnetnega pretoka (B0) od 0 do 1 Hz

Nevarnosti Opozorilne vrednosti (B0)

Interferenčne motnje z aktivnimi 
medicinskimi vsadki, na primer srčnimi 

spodbujevalniki
0,5 mT

Privlačnost in izstrelitev feromagnetnih 
predmetov v stresanem polju virov močnih 

magnetnih polj (> 100 mT)
3 mT

Preglednica B4

Opozorilne vrednosti za gostoto magnetnega pretoka statičnih magnetnih polj



Standardi za pomoč pri ocene tveganja (OT): SIST EN 50499:2009  

(Algoritem za izvedbo ocene tveganja)



SIST EN 50499:2009  

• Tabela 1 – oprema, ki ne povzroča 

prekomernih obremenitev z EMS –

konec presoje (upoštevati 

nezavezujoči priročnik)

• Tabela 2 – oprema za katero je 

potrebno narediti dodatno presojo 

(upoštevati nezavezujoči priročnik)

• Uporaba standardov za specifično 

delovno mesto – v kolikor obstajajo

• Mejne vrednosti se uporabljajo iz 

direktive 2013/35 – ne glede na to 

ali so navedene tudi v specifičnem 

standardu



Standardi za pomoč pri OT: SIST EN 50527-1:2010

(Aktivni medicinski vsadki)



Standardi za pomoč pri OT: SIST EN 50505:2008

Uporovno varjenje in sorodni procesi

Osnovni standard za oceno 

izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim 

sevanjem opreme za uporovno varjenje in 

sorodne procese



SIST EN 12198-1,2,3:2001+A1:2008

Varnost strojev - Vrednotenje in zmanjševanje 

nevarnosti sevanj, ki jih oddajajo stroji 

(Prevzeti evropski standardi)

1. del: Splošna načela

2. del: Merilni postopki

3. del: Zmanjševanje sevanja s slabljenjem ali zaslanjanjem



S posebnimi znaki se označi vrsto sevanja. 

Znaki so lahko različnih standardnih velikosti. 

Pod znakom je napis z opozorilom in kategorijo glede stopnje sevanja.

SIST EN 12198 - 1. del: Označevanje



VPRAŠANJA


