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Dust Trak 8534
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Meten van zwevende stofdeeltjes “arbo termen”



Buitenmilieu Fijn stof

PM10 en PM2.5 

PM2.5 betekent dat 50% 

van de deeltjes (die worden

gemeten) een doorsnede

heeft van minder dan 2,5 

µm.

PM10  betekent dan

50% =<10  µm

RIVM



Arbo en buitenmilieu samen in Dust Trak 8534
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Stoffracties Dust Trak 8534



Sinds 2009 is een Dust Trak

8534 bij Achmea Vitale / 

Zorg van de Zaak in gebruik

naar grote tevredenheid

door mij en collega’s als

handstofmeter in veel

verschillende situaties.



TSI Dust Trak 8534

Vernuftig, draadloos, 

handzaam, laag gewicht, 

robuust, 

simultaan meerkanaals, 

eenvoudige bediening,

grote opslag capaciteit,

digitaal & snel.

Kortom een toppertje.

.

Is dit een

verkooppraatje ?



Zeer lage detectiegrens

1 µg / m3

Deze (nul) -waarde 1 keer gemeten, 

alleen in een Clean Air Lab 



Het maximum meetbereik is 

150 milligram / m3. 

Deze heb ik 2 keer gehaald.

Slijpen en lassen in 

kleine ruimte
Recycling via heet

roosteren

N.B. Stofexplosiegrens = 

20 – 100 gram/m3



3 minpuntjes voor de Dust Trak 8534

Als het zwaar stof is met een soortelijk

gewicht (zoals metalen) duidelijk groter dan

1, dan krijg je een onderschatting.

Grof stof (>15 à 25 µm) wordt niet of 

nauwelijks gevangen: onderschatting.

Dust Trak 8534 is ongeschikt voor personal 

sampling, wel de Sidepak AM520



1 dagdeel Metingen kantoor Amsterdam

Binnen totaal = buiten totaal = gelijk

Binnen meer “grof” stof >10 µm

Buiten meer fijnstof < 10 µm

Poetshygiëne ?  & Gebouw als filter !



Vezel- en hooifabriek; 1 dagdeel meten

“walkthrough survey”

Werkgebied Respirabel stof Totaal Inhaleerbaar

stof

“PHOV-

grenswaarde”

1 mg/m3 5 mg/m3

Opslag 1,69 9,05

Aanvoer 1,34 8,37

Uitvoer/verpakking 0,50 2,55

Korrelpers 0,50 1,58

Magazijn 0,32 1,67

Vegen 4,52 26,6

buiten 0,01 0,06



School handvaardigheidslokaal: 1 week meten

Respirabel

stof =

< 1 mg/m3 !

Werken met 

klei?

Kwarts ?

(0,075 

mg/m3)?

1

0,075

CO2 rond 800 ppm onvoldoende ventilatie



Houtbewerkingsbedrijf

24 uursmeting
Effe schoonblazen met 

perslucht: 3 uur meten

2 mg/m3

2 mg/m3



Metaalbewerking: 8 uur ventilatietest

Totaal stof

= lasrook

Grens = 

1 mg/m3
1 mg/m3



ArboGrenswaarden in milligram per m3 volgens SER

Inhaleerbaar = totaalstof 10 mg/m3 (NL=ACGIH-USA)

Respirabel stof = 5 mg/m3 (NL=ACGIH-USA)

Respirabel stof =3 mg /m3 (Duitsland, Belgie)

PHOV-advies in opleiding Totaal = 5 mg/m3

PHOV-advies Respirabel =1 mg/m3
Houtstof 2 mg/m3 (NL-wettelijk)

Houtstof branchestreefwaarde 1 mg/m3 = Lasrook
Retourlucht houtstof 0,2 mg/m3 = Gezondheidstreefwaarde

Meelstof 1,2 mg/m3

Pharmaceutische industrie haalt wel 0,1 mg/m3

Bedenk wel dat “arbo” 1/8 deel van je hele

leven beslaat qua tijd.

rommeltje



In het milieu denken ze Europees.

Niet in milligrammen maar in microgrammen per kuub en in heel andere tijdshorizonten.

24 uurs alarmwaarde voor PM10 = 100 microgram per kuub

SMOG waarschuwingen gaan uit vanaf 70 microgram per kuub

Jaargemiddelde graag onder 40 microgram per kuub graag voor PM10

maar 35 dagen per jaar mag daggemiddelde PM10 wel  50 microgram per kuub zijn

Voor PM2.5 gelden NL- streef/grenswaarden van 20 en 25 µg / m3

WHO heeft als jaargemiddelde streefwaarden: 

PM10 : 20 µg / m3  en

PM2.5 : 10 µg / m3 
Wat een rommeltje aan grenswaarden?

ons voorstel

Dit stoplichtmodel is bedoeld

voor beoordeling van fijnstof in 

en rond kantoren

WHO



Recent advies gezondheidsraad over fijnstof; allerlei

hotspots (verkeer, stallen, bedrijven, buitenland) 

genoemd !

Maar geen woord over arbeids- en 

werkomstandigheden



Occupational hygiene first

Occupational hygiene first 

or at least second

Misschien moeten we als

arbeidshygienisten toch meer lef

hebben en vaker onze nek uitsteken

boven het milieumaaiveld

Met dank aan:

Wim van Alphen, Remko Houba, Francisca Schaap (2018) 

en Jolanda Rijnkels (2013)

Voorstel grenswaarden:

hoe kleiner de deeltjes,

des te lager de norm

NVvA-

commissietje?

Deeltjes in lucht in µg/m3    
grens streef

Totaal 2000-5000 200-500
PM10 1000-2000 100-200
RESP=PM4-5 500-1000 50-100
PM2.5 200- 500  20- 50
PM1 100- 200 10- 20

Dit is een voorstel arbonorm.


