
 
 

 

 

 

Faradays bur er per definisjon et volum som har en elektrisk ledende avgrensende overflate. 
Esker av metall (eller fulledende 6 siders ModuSec® rom) er faradayske bur. Siden overflaten 
er elektrisk ledende kan det ikke oppstå elektriske potensialforskjeller mellom steder på 
overflaten. Av den grunn kan det ikke eksistere elektriske felter med opprinnelse utenfra inni 
volumet. Dette er det sentrale punkt. Et gitternett av metall kan også kalles en ledende 
overflate dersom maskene er små i forhold til størrelsen av buret den skaper. 

Et faradaisk bur kan være frittsvevende eller koplet til noe, i sistnevnte tilfelle helst til jord. 
Dersom buret er frittsvevende kan buret (og innholdet) oppta hvilken som helst ladning i 
forhold til omgivelsene, men det indre volumet blir ikke påvirket; i prinsipp kan innmaten 
ikke måle burets spenningspotensiale i forhold til de ytre omgivelser - eller noe som helst. 

Når vi tilleggssikrer/ demper et ModuSec® rom gjøres det ved å laske hvert panel til 
sidepanelet/ takkonstruksjonen og det samme med dører og overtrykkspjeld. Ved å tilslutte 
dette til jord oppnår vi et Faradaybur. Om vi bygger et 5 sidet rom er dempingen avhengig av 
om det er mulig å få til tilstrekkelig konduktivitet i datagulvet, som også jordes sammen med 
resten av rommet. Best demping oppnår selvfølgelig med et 6 sidet ModuSec® rom.  
 
Arnt Inge Vistnes, Førsteamanuensis i Biofysikk, Universitetet i Oslo som bl.a. arbeider med 
biologisk virkning av lavfrekvente elektromagnetiske felt, f.eks. fra kraftledninger, 
dataskjermer og varmekabler, gir følgende generelle tilbakemelding om demping i slike 
konstruksjoner:  

Mange har sett hvordan Faradaybur tar knekken på radiosignaler, spesielt ved langbølge og 
mellombølge. For høye frekvenser (f.eks. FM-båndet og høyere) vil et Faradaybur basert på 
hønsenetting ikke duge særlig, og det samme gjelder for de meget lave frekvensene, så som 
50 Hz. Men en jordet hønsenetting benyttes i stor utstrekning for å fjerne elektrisk felt ved 50 
Hz. Her kan den være meget effektiv. Men 50 Hz magnetfelt reduseres bare noen få prosent 
av en jordet hønsenetting. Det er vanskelig å skjerme for 50 Hz magnetfelt. I spesielle 
situasjoner har 10 mm tykke aluminiumsplater vært brukt, men de må da helsveises (et 
ordentlig styr!). Selv da får en maksimalt dempet feltet med ca 90 % (i mange praktiske 
sammenhenger bare med ca 50 %). Aluminium brukes for å dempe feltene fordi induserte 
virvelstrømmer motvirker det opprinnelige feltet. Et annet prinsipp for å redusere magnetfelt 
er å bruke et magnetisk materiale som kan "suge til seg feltlinjene" og la området rundt bli 
mer fritt fra magnetfelt. Det brukes gjerne såkalt Mu-metall (en legering) for bl.a. å skjerme 
dataskjermer/ videoskjermer/ TVskjermer når disse står i et kraftig magnetfelt, men metallet 
er dyrt og vanskelig å bearbeide, slik at denne type skjerming ofte er uaktuell f.eks. i 
forbindelse med hus. (Det er også andre grunner til dette.)  
Arnt Inge Vistnes: Biologiske effekter av lavfrekvente elektromagnetiske felt, Fra Fysikkens Verden 2 (1999) 42-47: 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Som svar på en direkte forespørsel fra Remtech Nordic AS om dempingen av 
forskjellig stråling i et ”Faradaybur” uttaler Vistnes følgende: 
 
Det er en relativt omfattende sak å kartlegge hvordan et "Faradaybur" fungerer 
for ulike bølgelengder. Poenget er nemlig at det fungerer slett ikke slik som 
enkle lærebøker vil ha det til for alle frekvenser i det elektromagnetiske 
spekteret. For eksempel vil et bur som du beskriver fungere godt for skjerming 
av lavfrekvent og muligens også radiofrekvent elektrisk felt (avhengig av noen 
geometriske detaljer), mens det vil ha ganske liten skjerming for lavfrekvente 
magnetfelt. 
 


