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1 Sissejuhatus 
 
 
 
Caparol Sverige AB, Lars Carlssoni ülesandel teostati Caparoli varjestusvärviga ElectroShield värvitud 
seinte varjestusomaduste mõõtmine. 
 
Värvi varjestusomadusi sagedusvahemikus 200 MHz kuni 10 GHz, samuti 50 Hz juures on varem 
uuritud Müncheni Bundeswehri Ülikoolis prof. dipl.-ing. P. Pauli poolt. See mõõtmine teostati 
vastavalt normidele IEEE 299-1997 ja MILSTD 285. Katses paigutatakse vastavalt üks ja kaks korda 
ElectroShieldiga (200 g/m2) üle värvitud plaat 80 cm x 60 cm suuruse seinaava ette metallseinas 
metallvarjestusega ruumis. Plaat ühendatakse seinaga voolujuhtiva alumiiniumteibi abil. Varjestatud 
ruumist väljapoole paigutatakse saateantenn, mis on suunatud katseplaadi poole, ning varjestatud ruumi 
paigutatakse vastuvõtuantenn. Plaadi väljanõrgendusvõime mõõtmine näitab, et raadiosageduslikud 
väljad nõrgenevad ühe värvikihiga plaadi puhul 22 dB - 25 dB võrra ja kahe värvikihiga plaadi puhul 
28 dB - 36 dB võrra. 
 
Eraldi mõõtmine 50 Hz juures andis tulemuseks, et elektriväljad nõrgenevad ühe ja kahe värvikihi 
puhul vastavalt 44 dB ja 50 dB võrra. 
 
Eri varjestusmaterjalide korrektseks võrdlemiseks tuleb kasutada mõõtmismeetodit, mis välistaks kõik 
väliskeskkonna mõjud, eelpoolkirjeldatud mõõtmismeetod on üks näide sellisest meetodist. Mõõtmised 
näitavad, et raadiosageduslike väljade puhul sagedusvahemikus 200 MHz kuni 10 GHz on värvi 
varjestusvõime hea. Väljatugevuse vähendamine 22 dB võrra tähendab, et välja raadiosageduslik 
intensiivsus väheneb 99,4% võrra, 36 dB tähendab, et intensiivsus väheneb 99,98%. 
 
50-hertsilise elektrivälja nõrgenduse mõõtmine näitab veel efektiivsemat toimet. 50-hertsilisi 
magnetvälju pole võimalik juhtivate värvide abil märkimisväärselt nõrgendada. 
 
Minu poolt tehtud mõõtmise eesmärk ei olnud mõõta väljatugevuste vähenemist ümbritsevast 
keskkonnast isoleerituna, vaid vastupidi - näha, kuidas värvi varjestusomadused toimivad tavalises 
kontorikeskkonnas, kus seinad on ElectroShieldiga üle värvitud, kuid uksed ja aknad on töötlemata. 
Loomulikult pole sellises keskkonnas võimalik saavutada sellist raadiosageduste vähenemist, mis 
vastaks varjestatud ruumis saadud mõõtmistulemustele.
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Ehitati samuti spetsiaalne katsesein, et mõõta 50-hertsiliste elektriväljade nõrgenemist kipsplaatseinas, 
mille sisse on paigaldatud elektrikaablid. Elektrikaablid pingestavad kipsplaati, nii et ruumis tekivad 
elektriväljad. 
 
Uusehitustel püütakse sageli hoone selliselt planeerida, et elektri- ja magnetväljad oleksid võimalikult 
nõrgad. Teerajajaks selles valdkonnas oli Rootsi Ehitusvalitsus (Byggnadsstyrelsen, tänapäeval 
jaotatud organisatsioonideks Vasakronan, Akademiska hus ja Riigi kinnisvaraamet (Statens 
fastighetsverk)), mis juba 1990. aastate keskel sõnastas järgmised nõuded: "Hoonete uusehitusel 
Ehitusvalitsusele nõutakse viiejuhtmelise süsteemi ja varjestatud kaablite kasutamist. Kohtades, kus 
asuvad inimeste töökohad, peab magnetvälja (5 Hz - 2 kHz) tugevus 0,8 m kõrgusel põrandast olema 
alla 0,2 µT; elektrivälja (5 Hz - 2 kHz) tugevus peab olema alla 10 V/m." 
 
31. augustil 2005 teostati mõõtmine enne seinte värvimist. Kui seinad olid kaetud kahe kihi 
ElectroShieldiga (160 ml/m2), teostati 6. oktoobril 2005 uus mõõtmine. Värvi tiheduseks valiti 160 
ml/m2, kuna see on DAW poolt märgitud väikseim soovitatav värvikulu. Mõõtmised teostas Yngve 
Hamnerius. 
 
Kõigepealt kirjeldan tausta, selgitades, mis on elektri- ja magnetväljad, seejärel annan 
mõõtmistulemused ja lõpuks arutlen mõõtmistulemuste üle. 
 
 
 
 
 
 
2 Mis on elektri- ja magnetväljad? 
 
 
 
Elektri- ja magnetvälju on võimalik iseloomustada nende tugevuse ja sageduse kaudu. Sagedus on 
antud hertsides (Hz) ja kirjeldab võngete arvu sekundis ühes välja punktis. Joonisel 2.1 on kujutatud 
elektromagnetiline skaala, mis ulatub madalatest sagedustest nagu võrgusagedus (50 Hz) läbi 
raadiosageduse, mikrolainesageduse, infrapunakiirguse, nähtava ja ultraviolettvalguse röntgeni- ja 
gammakiirguseni. Nähtav valgus on eristaatuses, sest neis sagedustes on elektromagnetivälju võimalik 
näha, muu skaala osa on nähtamatu. Mõõteinstrumente leidub siiski iga skaala osa jaoks. 
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Välja lainepikkus defineeritakse kahe lainetipu vahelise kaugusena meetrites. Sageduse ja lainepikkuse 
vahel on kindel suhe, nimelt võrdub nende korrutis, lainepikkus x sagedus, laine levimiskiirusega. 
Kõigi elektromagnetlainete tüüpide puhul võrdub see kiirus valguse kiirusega (300 000 km/s). Madal 
sagedus vastab suurele lainepikkusele, kõrge sagedus väikesele lainepikkusele. 50 Hz juures on 
lainepikkus 6000 km, raadiosagedusvahemikus mõned meetrid, mikrolainesagedusel mõned 
sentimeetrid ja valguskiirguse vahemikus mõned mikromeetrid.  
 
 

Joonis 2.1 Elektromagnetiline skaala (allikas: Rootsi Elektritootjate Liit) 
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2.1 Elektriväljad 
 
 
Elektriväljad sõltuvad pingest, väli ulatub ühest pingest teiseni. Elektrivälja tugevus antakse voltides 
meetri kohta (V/m). Kui meil on kaks plaati nagu joonisel 2.2 ning ühe pinge on 0 V ja teisel 1 kV 
(kilovolt = 1000 V), on elektrivälja tugevus E võrdne pingete vahega, U (= 1 kV) jagatuna kaugusega, 
d (= 1 m) s.t. 1 kV/m. Seega tekitavad kõik pingestatud esemed elektrivälju. 
 

 
 
Joonis 2.2 Elektriväli tekib kahe objekti vahel, millel on erinev pinge. Elektrivälja tugevus (E) võrdub 
pingete vahega jagatuna objektide omavahelise kaugusega. 
 
 
 
 

 
2.2 Magnetväljad 
 
 
Elektrivälja tekitavad pinged, magnetvälja aga voolud. Võtame lihtsa näite: sirge juhtme, milles on 
vool (vt joonis 2.3). Juhtme ümber tekib magnetväli. Elektrivälja jõujooned ulatuvad ühest pingest 
teiseni, magnetvälja jõujooned aga moodustavad alati suletud kõveraid voolude ümber, millest nad 
tekivad. Magnetvälja tugevust, magnetilist induktiivsust, mõõdetakse teslades (T). 1 tesla on väga suur 
ühik. Tavajuhul peame kasutama mikroteslasid (µT), miljondikke teslasid, ja nanoteslasid (nT), 
miljardikke teslasid. 
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Joonis 2.3 Magnetväljad moodustavad suletud jõujooni voolu all oleva juhi ümber. Magnetiline 
induktsioon (B) ulatub 1 meetri kaugusel 1 A tugevust voolu (I) juhtivast juhtmest 0,2 mikroteslani. 
 
 
Kui juhime voolu I läbi juhtme nagu näidatud joonisel 2.3, saame magnetvälja tugevuseks H kaugusel 
r: 

 
Magnetiline induktiivsus B on: 

 
kus µ on materjali konstant, läbitavus (Vs/Am). Vaakumi läbitavust tähistatakse tavaliselt µ0, selle 
väärtus on 4π 10-7 Vs/Am. Peaaegu kõigi materjalide läbitavus on väärtusele µ0 üsna lähedane. See 
kehtib nii tavaliste ehitusmaterjalide, bioloogiliste kudede kui enamike metallide puhul. Ainult 
magnetilistel materjalidel nagu raud on läbitavus väärtusest µ0 suuresti erinev. Kui materjali läbitavus 
on µ0, saame joonisel 2.3 näidatud juhtme puhul induktiivsuseks: 
 

 
Kui joonise juhtmes liigub vool tugevusega 1 A, saame ühe meetri kaugusel juhtmest magnetiliseks 
induktiivsuseks 0,2 µT. Näeme, et normaalsete voolutugevuste puhul jääb induktiivsus palju 
väiksemaks kui 1 T. Kui vooluks on alalisvool, moodustub staatiline väli, vahelduvvoolu korral 
moodustub aga magnetiline vahelduvvoolu väli. 
 
 
 
2.3 Elektromagnetväljad 
 
 
Kui jõuame allikast umbes lainepikkuse kaugusele või kaugemale, võime rääkida kaugväljast. 
Kaugväljas on tasapinnaline leviv elektromagnetlaine, milles elektri- ja magnetväljad asetsevad 
täisnurga all ja on omavahel liitunud. Alles raadiosagedusvahemikus esinevate lühikeste lainepikkuste 
puhul satume kaugvälja piirkonda, kus elektromagnetväljadest rääkimine on asjakohane. 
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Kuna elektri- ja magnetväli on kaugväljas omavahel liitunud, piisab välja iseloomustamiseks ühe 
väljakomponendi mõõtmisest. 
 
 
 
 
3 Väljade mõõtmine 
 
 
 
Mõõtmisi tehti kahes sagedusvahemikus: 
 
• Võrgusagedusel 50 Hz mõõdeti elektriväljade nõrgenemist. Magnetvälju ei mõõdetud, kuna juhtiva 

värvi abil pole võimalik madalsageduslikke magnetvälju vähendada. 
• Raadiosagedus: siin tuvastati elektromagnetväljade nõrgenemine elektriväljade mõõtmise teel. 

Kuna elektri- ja magnetväljad on ühendatud (vt lõik 2.3), tuleb mõõta ainult üht välja komponenti. 
 
 
 
3.1 Võrgusageduslike elektriväljade mõõtmine 
 
 
Elektripaigaldistes kasutatakse tavaliselt vabalt, seintes (plasttorudes) või kaablisoontes paiknevaid 
kaableid. Kaablid on üldjuhul varjestamata. Elektrisüsteemi faasidega ühendatud juhtmetes on pinge 
maa suhtes 230 V. Selle pingestatuse tõttu tekitavad kaablid elektrivälju. Kui kaablid paiknevad 
kipsplaatseinas, pingestuvad ka kipsplaadid mahtuvuslikult. Käesoleva mõõtmise eesmärgiks oli mõõta 
ElectroShield- värviga katmise varjestavat toimet standardse elektrikaabliga kipsplaatseinal. 
 
Gyproc Normal GN13-kipsplaadist ehitati katsesein mõõtudega 2,4 x 2,4 m. Seina paigaldati 
varjestamata kaablid ja mõned standardsed elektriaparaadid varjestamata kontaktides. Vt joonist 3.1, 
kus on näidatud seina elektripaigaldised enne pealmise kipsplaadikihi paigaldamist. Joonisel 3.2 on 
valmis ja ülevärvitud sein. Elektrikaabel seinas ühendati elektrivõrgu faasi ja nulliga, samuti 
kaitsemaandusega pikendusjuhtme abil. 
 
 
Vahelduvvoolu välju mõõdeti sagedusvahemikus 5 - 2000 Hz. Vahelduvvoolu välja mõõdeti 
instrumendiga Environmentor EMM-4. Instrument näitab momentaanset RMS-väärtust väljatugevusel, 
mis mõõturi andurplaati mõjutab. Instrumendi võrdlusandur ühendati elektrisüsteemi 
kaitsemaandusega.
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Elektriväljade mõõtmine teostati nõrkade foonväljadega ruumis. Mõõtepunktide foonväli oli alla 0,3 
V/m. Kõik mõõtepunktid paiknesid 0,3 m kaugusel seinast. Valiti üheksa mõõtepunkti, 3 tk 75, 125 ja 
204 cm kõrgusel põrandast. Mõõtepunktide nummerdus ja paigutus seina suhtes on antud joonisel 3.1. 
 

 
Joonis 3.1 Katsesein ilma pealmise kipsplaadita. Mõõtepunktid on märgitud numbritega 1-9. 
 
 
Fluke’i oomimeetri abil mõõdeti vahelduvvoolu takistust ElectroShieldiga värvitud katsepinnal, mis 
paiknes kahe 355 mm pikkuse vaskteibijoone vahel ja mille laius oli 217 mm. 
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Joonis 3.2 Värvitud katsesein. Vaskriba ühendab värvikihti kaitsemaandusega. 
 
 
3.2 Raadiosageduslike väljade mõõtmine 

 
 
 

Mõõtmise eesmärgiks oli uurida, kas ElectroShield annab varjestava efekti tavalises kontoriruumis, kus 
on värvitud ainult seinad. Lars Carlssoni kabineti neli seina Caparol Sweden AB kontoris Göteborgis 
värviti kaks korda ElectroShieldiga üle, iga sein ühendati ühes punktis seina kohta kaitsemaandusega 
(kasutusjuhendi kohaselt ühe vaskfooliumiribaga). Must ElectroShield-värv kaeti seejärel tavalise 
heleda mittevarjestava värviga. Ruumil on välisaknad, vastasseinas ka aken ja uks avatud kontori 
poole, vt joonist 3.3. Nii suurte avade puhul ei saa märkimisväärset raadiosageduslike väljade 
vähenemist eeldada. 
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Joonis 3.3 tLars Carlssoni kabinet, millel on aken ja uks avatud kontori poole. Lars osutab selle seina 
maanduspunktile. 
 
Nagu mainitud, polnud meil erilisi ootusi selle suhtes, et raadiosageduslikud väljad kabinetis 
märgatavalt väheneksid. Seepärast värviti üle ka samas hoones asuva puhkeruumi põrand ja seinad kuni 
laeni. Sellel ruumil pole aknaid, küll aga tavaline siseuks, mida ei värvitud üle. Niisiis on ruumi uks ja 
lagi varjestamata, põrand ja seinad aga varjestatud. 
 
Mõõtmisel kasutati Hewlett-Packardi spektrianalüsaatorit E7402B seerianumbriga US39150119. 
Kasutati York EMC antenni ARAP01 seerianumbriga 51. Antenn paigutati ruumi keskele 
mittemetallist statiivile 1,5 m kõrgusele aluspinnast, vt joonist 3.4. Igal mõõtmisel mõõdeti kolme 
polarisatsiooni. Selles positsioonis tehti üks mõõtmine eri sagedusvahemikes 10 MHz ja 1000 MHz 
vahel; samuti tehti mõõtmine pärast antenni nihutamist 0,3 m võrra külgsuunas. Külgsuunas nihutamise 
eesmärgiks oli saada täiendavat statistilist teavet, kuna mõõtmistulemus ühes punktis ja ühel sagedusel 
võib olla ebatüüpiline positiivse või negatiivse interferentsi tõttu lainete vahel, mis eri suunast 
antennini jõuavad. 
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Joonis 3.4 Raadiosageduslike väljade mõõtmine puhkeruumis. 
 
 
Mõõdetud spektrid salvestati disketile, et võimaldada mõõtmistulemuste võrdlemist enne ja pärast 
värvimist. Allikatena kasutati olemasolevaid raadio-, televisiooni- ja mobiiltelefonisaatjaid. Välja 
võimaliku vähenemise hindamiseks võrreldi mõlemal mõõtmiskorral suuremat arvu mõõdetud 
spektreid semikvantitatiivselt. Iga üksiku allika tugevus võib aja lõikes varieeruda. Seepärast pole 
üksiku allika arvuline võrdlemine enne ja pärast värvimist otstarbekohane. 
 
 
5 Mõõtmistulemused 
 
 
 
5.1 Võrgusageduslikud elektriväljad 
 
 
Üheksas mõõtepunktis enne ja pärast ElectroShieldiga värvimist mõõdetud elektriväljade tugevus on 
antud tabelis 5.1. 
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Tabel 5.1 Võrgusageduslike elektriväljade mõõtmine katseseinal. 
 

 
 
Värvitud katsepinna vahelduvvoolutakistuse mõõtmine kahe vaskteibiriba vahel andis tulemuseks 7,1 
oomi, mis vastab pinna eritakistusele 4,3 oomi ruudu kohta. 
 
 
 
5.1 Raadiosageduslikud väljad 
 
 
Mõõdetud raadiosageduslikud väljad registreeriti spektritena, joonistel 5.1 - 5.3 on antud näited 
puhkeruumis tehtud mõõtmiste spektritest. 
 

 
Joonis 5.1 10 MHz - 150 MHz raadiosageduslike väljade mõõtmine puhkeruumis, horisontaalne 
polarisatsioon. Paremal enne värvimist, vasakul pärast värvimist.
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Joonis 5.2 10 MHz - 150 MHz raadiosageduslike väljade mõõtmine puhkeruumis, vertikaalne 
polarisatsioon. Paremal enne värvimist, vasakul pärast värvimist. 
 
 
Joonistel 5.4 - 5.8 on spektrinäited mõõtmistest Lars Carlssoni kabinetis. 
 
 

 
Joonis 5.3 Raadiosageduslike väljade mõõtmine puhkeruumis, vertikaalne polarisatsioon. Paremal 
enne värvimist, 105 MHz - 1 GHz. Vasakul pärast värvimist, 150 MHz - 1 GHz. NB! Piltidel on 
kujutatud eri alguspunktid sageduslaotuses. 
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Joonis 5.4 10 MHz - 150 MHz raadiosageduslike väljade mõõtmine kabinetis, horisontaalne 
polarisatsioon. Paremal enne värvimist, vasakul pärast värvimist. 
 
 
 

 
Joonis 5.5 10 MHz - 150 MHz raadiosageduslike väljade mõõtmine kabinetis, vertikaalne 
polarisatsioon. Paremal enne värvimist, vasakul pärast värvimist. 
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Joonis 5.6 150 MHz - 1 GHz raadiosageduslike väljade mõõtmine kabinetis, horisontaalne 
polarisatsioon. Paremal enne värvimist, vasakul pärast värvimist. 
 
 

 
Joonis 5.7 150 MHz - 1 GHz raadiosageduslike väljade mõõtmine kabinetis, vertikaalne 
polarisatsioon. Paremal enne värvimist, vasakul pärast värvimist. 
 
 
6 Mõõtmistulemuste arutelu 
 
Võrgusageduslike elektriväljade mõõtmised katseseinas näitavad, et värvil on selle kasutusviisi puhul 
väga hea väljatugevust vähendav efekt. Enne seina värvimist saadi 0,3 m kaugusel seinast 
mõõtmistulemuseks kuni 135 V/m. Huvitav tähelepanek on, et suurim mõõtmistulemus saadi punktis 5, 
mis paikneb seina keskel. Punkti 5 läheduses pole ühtki elektrikaablit, kuid kuna kipsplaat pingestub 
mahtuvuslikult, esinevad kõigis mõõtmispunktides tugevad elektriväljad. 
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Pärast seina värvimist saadi kõigis mõõtmispunktides peale punkti 1 tulemuseks 0,3 - 0,4 V/m, see 
vastab 99,7%-lisele vähenemisele. Väärtus 0,3 - 0,4 V/m vastab ruumi foonväärtusele, seega 
elimineeris värv elektrivälja kipsplaatseinast praktiliselt täielikult. Ainus veidi suurem mõõtmistulemus 
(1,7 V/m) saadi siis, kui mõõteandur paigutati otse elektrikontakti ette. Elektrikontakt on standardne 
ega mõju varjestavalt, seega "näeb" andur välja otse kontakti sees. Tänu värvile kontakti ümbritseval 
seinal on väli ka selles punktis tugevasti vähenenud: väärtuselt 79,9 V/m väärtusele 1,7 V/m, s.t 98%. 
 
Seega on värv võrgusageduslike elektriväljade vähendamiseks väga sobiv. Ehitusvalitsuse nõuet, et 
hoone paigaldistest pärinev elektriväli peab jääma alla 10 V/m, on võimalik varuga täita. 
Elektripaigaldistest pärinevate võrgusageduslike elektriväljade vähendamiseks on mitmeid meetodeid, 
kasutatakse varjestatud kaablit või varjestatud kaablitoru. ElectroShieldi puhul on lisaeeliseks see, et 
lahendus toimib nii valmis majades kui uusehitusel. 
 
Ehitusvalitsuse nõue elektriväljade kohta toetus muuhulgas Sandströmi et al (1991)1 Västerbottenis 
tehtud uuringu tulemustele. See oli kontrollitud juhtumiuuring kontoritööl esinevate nahaprobleemide 
ja töökeskkonna füüsikaliste tegurite kohta. Uurimuse tulemused viitasid sellele, et inimestel, kes 
viibisid elektriväljas tugevusega üle 30 V/m, esines kolm korda kõrgem nahaprobleemide suhteline risk 
võrreldes nendega, kes viibisid elektriväljas tugevusega alla 10 V/m. 
 
Västerbotteni uurimuse raames kontoriruumides mõõdetud elektriväljade keskmine väärtus oli 20 V/m. 
Västerbotteni uurimuses saadi korrelatsioon nahaprobleemide ja elektriväljade vahel. Seetõttu võib 
elektriväljade vähendamine vajalikuks osutuda. Kahjuks pole ükski teine uurijate grupp uuringut 
korranud, mistõttu tulemust tuleb vaadelda pigem hüpoteesina kui tõestatud seosena. 
 
Raadiosageduslike väljade mõõtmine kabinetis ja puhkeruumis ei näidanud märkimisväärset mõju 
väljatugevustele. Ennatlikult võiks järeldada, et värv ei suuda raadiosageduslikke välju nõrgendada. 
See järeldus ei vasta tõele, nagu selgub sissejuhatuses eelpoolmainitud Müncheni ülikoolis tehtud 
mõõtmistele. Probleemiks on pigem see, et efektiivse varjestuse saavutamiseks ei tohi leiduda ühtki 
varjestamata pragu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Sandström, M., Hansson Mild, K., Lönnberg, G., Stenberg, B. & Wall, S. (1991) "Inomhusmiljö 
och hälsa bland kontorsarbetare i Västerbotten. Elektriska och magnetiska fält: en fall-referent-studie 
bland bildskärmsarbetare" Arbetsmiljöinstitutets undersökningsrapporter 12, 1991. 
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Piltlikult võib seda võrrelda paadiga, mille plangutus on parimast vettpidavast materjalist, kuid siin-seal 
leidub paadikeres suuri auke. Materjali head omadused ei mängi siin mingit rolli ja paat laseb vett sisse, 
kuni kõik augud on kinni topitud. 
 
Raadiosageduslike väljade varjestamiseks ruumis peavad nii lagi, seinad kui põrand varjestatud olema. 
Ka uksed peavad olema varjestatud tihedalt asetsevate sõrmkontaktidega uksepiida vastas. Aknaid ei 
tohiks esineda, kui need pole just üleni metallvõrguga kaetud. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et ElectroShield toimib võrgusageduslike väljade varjestamisel hoonetes 
suurepäraselt. Värv vähendab ka raadiosageduslike väljade tugevust, kuid raadiosageduslike väljade 
varjestamine nõuab täielikku varjestust, mis normaalsetes hooneoludes on teostamatu. 
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