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n bouwproces, van het bouwtot en met de afiverkfase,
bouw bloot aan stof.

Blootstelling aan stof wordt door de werknemers ook
als een probleem ervaren: ongeveer de helft van alle
bouwplaatspersoneel geeft aan, hinder door stofte
ervaren [1].

Dit maakt de stofzuiger zwaat, nog afgezien van het
gewicht van de stofzak. Een volle stofzak van 20 liter
kan ongeveer dertig kilo wegen.
In enkele gevallen wordt het stof met water besprenkeld voor het vegen. Dit is effectief, maar heeft eveneens bezaren:
- kalk- en gipsstofverharden en kleven aan de ondergrond. De resten moeten worden afgestoken;
- vooral in een dikke laag stofwordt de onderste laag

VeeI stofvan steenachtige oorsprong bevat kwarts, dat

niet bevochtigd;

bij mechanische bewerkingen tot respirabele deeltjes
kan worden vermalen. Uit een literatuurstudie van
A¡bouw blijkt dat vier procent van de werknemers in

bouwkwaliteit.

de bouw; d.wz. ongeveer 8000 personen, gedurende een
substantieel deel van hun werktijd aan kwartsconcentraties van ongeveer vijf maal de grenswaarde van
150 ¡rglm3 blootstaan Í2l.Deze grenswaarde geldt voor
de bouwnijverheid, voor de overige sectoren van de
Nederlandse nijverheid komt de grenswaarde overeen
met de gezondheidskundige advieswaarde van
75 pglm3. Te hoge blootstelli
e
ding geven tot silicose [31. B

Nederlandse overheid oP de
kende stoffen geplaatst [4].

Niet alleen bij mechanische bewerkingen kan blootstelling aan kwa¡tsstof optreden. Een belangrijke secundaire bron van blootstelling wordt gevormd door het
opruimen van vrijgekomen stof. Doorgaans wordt stof
in de bouw, beter kan worden gesproken van bouwvuil,
want het bestaat uit een mengsel van stof en bouwafval, verwijderd door vegen. Een woning wordt tijdens
het bouwproces meerdere malen geveegd. Riala heeft
bij veegwerkzaamheden in de bouw concentraties
totaal stof van 01, - 111 mglm3 en concentraties respirabel kwarts van 0,01 - 1,9 ¡"lglm3 in de ademzone van
de werknemers gemeten [5].

Vanuit de bouwnijverheid wordt aangegeven dat er
voor vegen geen reëel toepasbare alternatieven
bestaan. Bij opzuigen van het stofin plaats van vegen
blijven het grovere bouwafval achter, dat vervolgens
met de hand moet worden geraapt' Dit is een tijdrovende en belastende werkzaamheid. Bovendien worden
voor het zuigen van steenstofhoge eisen aan de stofzuiger gesteld. Er is een zware motor nodig en een

hoogwaardig frlter met automatische klopinrichting.
l Arbouw, Amsterdam; 2 Spraying Systems Nederland,
Schiedam; 3 TNO Voeding, Zeist
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- (teveel) vocht in de constructie doet afbreuk aan de
Werknemers geven dus aan dat zij een positief effect
van bevochtigen ervaren, maar het om practische redenen achterwege laten. Daarom hebben wij het effect
van vochtverneveling tijdens het vegen onderzocht.
Daarbij gaat het erom, vocht zo te vernevelen, dat het
stof wordt bevochtigd maar de ondergrond niet. Het
stof moet vochtig worden, maar niet nat. Dit, tezamen
met het gelijktijdig vernevelen en vegen, zal beletten
dat componenten uit het stofkans krijgen zich aan de
ondergrond te hechten.

Materialen en methoden
Een prototype van een bezem met vochtverneveling is
gemaakt door een sproeikop aan een zachte bouwbezem (Vero) te bevestigen. De sproeikop was van het
type D1.531 (afgifte 0,63 Vmin bij 2 bar, sproeihoek
60o) (Spraying Systems, Schiedam). De watervoorziening bestond uit een 10 liter watertank met een accuaangedreven pomp, afkomstig van aan rugspuit.
De veegproeven werden verricht in zeven woningen in
de afbouwfase. Qua stadium in het bouwproces waren
de woningen exact gelijk. Per woning werd ongeveer
65 m2 geveegd, verdeeld over twee verdiepingen.
Tijdens de veegproeven waren ramen en deuren
gesloten.

De respirabele stofconcentratie werd op twee manieren
bepaald:
- met een direct registrerende stofmeter MiniRam (Mie
Inc, Massachusetts) die op de heup van de proefpersoon was bevestigd;
- met een voorafscheider (Casella) met 25 mm glasvezelfrlter (Gelman A-E), waar lucht met een debiet van
1,9 Umin werd gezogen (PAS-pomp, Gilian). Het doorgezogen debiet
na con(Drycall). De h

ditionering

bij
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vochtigheid bepaald door weging op een analytische
balans (Mettler). De totale hoeveelheid verzameld stof
en bouwvuil is gewogen op een huishoudweegschaal.

In totaal zijn zeven veeg'proeven verricht. Deze bestonden uit drie proeven waarbij droog werd geveegd. Bij
twee proeven werd water verneveld. Het waterverbruik
bedroeg ongeveer 1 liter per meting.

Bij de overige

twee proeven werd water rr'et 0,057o detergens (357a
nonionogene opppervlakteactieve stof) gebruikt, eveneens ongeveer 1 liter per meting. Het toevoegen van
een detergens zou als voordeel hebben dat de druppel
in efflrciënter contact komt met het stofdeeltje en daardoor een betere binding van stofwordt bereikt met een
gelijke hoeveelheid water, of een even goede binding
van stof met minder water [6].
De algemene kenmerken van de metingen zijn vermeld
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Tabel 1: resultaten van het experiment vochtig
vegen.

gemiddeÌd 2,0 mg/ms (range: 7,4 - 2,6). Toevoegen van
een detergens resulteerde in een blootstelling van
gemiddeld 1,8 mg/m3 (range: 0,8 - 2,9).
De blootstellingen bij vochtig vegen zijn signifrcant
lager dan bij droog vegen (p < 0,001). Het toevoegen
van een detergens heeft geen aantoonbaar effect. Wel
was visueel waarneembaar dat het stof met detergens
sneller vochtig werd dan zonder. \Mellicht is dus een
gelijk resultaat te behalen met een kleinere watertoevoer. Concrete gegevens hierover ontbreken echter
momenteel.
Met de MiniRam zijn stelselmatig hogere concentraties
gemeten dan met de cycloon. Hiervoor zijn meerdere
oorzaken aan te geven:
- de meetsonde van de MiniRam bevond zich dichter bij
de stofbron;
- de vangstkarakteristieken zijn niet gelijk (MiniRam 0
- 10 ¡rm, cycloon 0 - 8 pm);
- de MiniRam was niet op de onderzochte soort stof
gecalibreerd.
Er is sprake van een lineair verband, tussen beide
meetmethoden. Dit verband wordt beschreven door de
vergelijking: C-i.i.u* = 1,81 *'C"""elta + 1,71 (R2 = 0.90)

Gonclusies
Door tijdens het opvegen van bouwvuil water te vernevelen kan de blootstelling van de werknemer aan
respirabel stofworden beperkt. Dit effect kan worden
bereikt met een vrij geringe hoeveelheid water:
ca 10 mVmz. Doordat het water wordt verneveld tijdens
het vegen en (vrijwel) geheel door het stofwordt opgenomen, krijgen kalk en gips geen kans om op de vloer
vast te kleven. Verder wordt het bouwstofbevochtigd
maar de vloer eronder niet of nauwelijks, zodat geen
negatieve invloed van deze maatregel op de bouwkwaliteit te verwachten valt.
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