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Mechanische bewerkingen van 
bouwmaterialen 

 Boren 
 Uithakken en uitslijpen van voegen 
 Zagen 
 Schuren 
 Slijpen 
 
 Blootstelling aan kwarts relevant 
 
 On-tool maatregelen 
 
 I-SZW: Inpectieronde 2013/2014 

 Inhoudelijke voorbereiding controleurs 
 Effectiviteit van beheersmaatregelen 

 



Werkwijze 

Vragen: 

 Blootstelling zonder ‘on-tool’ maatregel 

 Welke reductiefactor geeft de ‘on-tool’ maatregel 

 Blootstelling na gebruik‘on-tool’ maatregel 

 

Aandachtspunten om beschikbare voorzieningen te 

kunnen beoordelen door inspecteurs I-SZW 

 

 Literatuuronderzoek 

 Gesprekken met enkele stakeholders 

 Arbouw 

 Leveranciers/producenten apparatuur 



Literatuur 
 Informatie beschikbaar bij I-SZW 

 Alle onderzoeken van Arbouw in afgelopen 10 jaar 

 Search in PubMed 

 Enkele recente reviews (HBVG, HSE, IRSST) 

 

 

 

Diverse interventiestudies beschikbaar en beoordeeld: 

 Experimentele studies (‘laboratorium’) 

 Veldstudies 
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Twee typen ‘on tool’ maatregelen 

Ventilatie: Combinatie handgereedschap & stofzuiger 

Twee keuzewijzers beschikbaar (Arbouw & TNO) 

Diameter slang groot genoeg (minimaal 32 mm) 

Geen vernauwingen in de slang 

Goed onderhoud stofzuiger 

 

Watersuppressie  

 Rechtstreeks op de waterleiding 

Watertankje als onderdeel vd machine 

 Via slang naar alternatieve waterbron (bijv tank) 

 

Nat maken van bewerkt materiaal 

helpt wel, maar niet effectief genoeg 



Schuren en slijpen 

Van oppervlakken met kwartshoudende materialen 

(wanden en vloeren 

 

Zonder ‘on-tool’ maatregelen 6,8-32,1 mg/m3 

 

Effectiviteit ‘on-tool’ maatregelen: 

Ventilatie:    37-99% reductie 

Water suppressie:   96-98% reductie 

 

Met ‘on-tool’ maatregelen  0,17 -  1 mg/m3 

 

Blootstelling onder grenswaarde kwarts ook met ‘on-

tool’ maatregelen niet gegarandeerd 

Alle concentraties steeds weergegeven als respirabel kwarts! 



Slijpen van voegen 

 

Zonder ‘on-tool’ maatregelen 1-10 mg/m3 

 

Effectiviteit ‘on-tool’ maatregelen: 

Ventilatie:    84-97% reductie 

Water suppressie:   87% reductie 

 

Met ‘on-tool’ maatregelen  0,38-0,47 mg/m3 

 

Blootstelling onder grenswaarde kwarts ook met ‘on-

tool’ maatregelen niet gegarandeerd 



Hakken van voegen 

Zonder ‘on-tool’ maatregelen gemiddeld 0,35 mg/m3 

 

Effectiviteit ‘on-tool’ maatregelen: 

Ventilatie:    71-83% reductie 

Water suppressie: hier geen goede optie 

 

Met ‘on-tool’ maatregelen 

Informatie uit literatuur niet eenduidig: 

Sommige studies: geen relevante blootstelling meer 

Sommige studies: conc > 0,075 mg/m3 

 

Blootstelling onder grenswaarde kwarts ook met ‘on-

tool’ maatregelen niet gegarandeerd? 



Zagen 

Met handzaagmachine of haakse slijper 

 

Zonder ‘on-tool’ maatregelen 0,22-2,83 mg/m3 

 

Effectiviteit ‘on-tool’ maatregelen: 

Ventilatie:    80-96% reductie 

Water suppressie:   91-99% reductie 

 

Met ‘on-tool’ maatregelen  0,01 – 0,21 mg/m3 

 

Blootstelling onder grenswaarde kwarts ook met ‘on-

tool’ maatregelen niet gegarandeerd 



Zagen 

Met stationaire zaagtafels 

beton, tegels, stenen, dakpannen 

Zonder ‘on-tool’ maatregelen  0,6-22,5 mg/m3 

Uitzondering: dakpanknipper:  < 0,075 mg/m3 

Effectiviteit ‘on-tool’ maatregelen: 

Ventilatie:     80-95% reductie 

Water suppressie (default situatie)sterke reductie 

Met ‘on-tool’ maatregelen 

 Ventilatie     0,4 – 0,95 mg/m3 

 Water suppressie    < 0,05 mg/m3 

 uitzondering: zaagblad draait door bak water 

Blootstelling onder grenswaarde kwarts ook met ‘on-tool’ 

ventilatie maatregelen niet gegarandeerd 



Boren in harde materialen 
Bijv beton & kalkzandsteen 

 

Zonder ‘on-tool’ maatregelen 0,11-1,31 mg/m3 

Hogere blootstelling bij grote gaten (> 50 mm) 

 

Effectiviteit ‘on-tool’ maatregelen: 

Droog boren met ventilatie: 91-98% reductie 

Water suppressie:   91-98% reductie 

 

Met ventilatie (kleine gaten)  < 0,075 mg/m3 

Met watersuppressie (grote gaten) 0,02 – 0,12 mg/m3 

 

Blootstelling onder grenswaarde kwarts ook met ‘on-

tool’ maatregelen niet altijd gegarandeerd 



Boren in zachte materialen 
Bijv baksteen, poriso-stenen, gasbeton, cellenbeton 

 

Grofweg zelfde beeld als bij harde materialen 

 

Met ‘on-tool’ maatregelen  < 0,075 mg/m3 

Met watersuppressie 

Grote gaten vanaf 100 mm > 0,075 mg/m3 

 

Blootstelling onder grenswaarde kwarts ook met ‘on-

tool’ maatregelen niet altijd gegarandeerd 



Samenvatting & conclusie 
‘On-tool’ ventilatie en watersuppressie geven 

aanzienlijke reductie in blootstelling aan kwarts (37-99%) 

 

Maar leiden niet structureel tot een blootstelling aan 

kwarts tot onder de NL grenswaarde van 0,075 mg/m3 

 Type bewerking Reductie door ‘on-tool ’ 
maatregelen 

Structueel onder 
de 0,075 mg/m3? 

Schuren en slijpen 37-99% Nee 

Slijpen van voegen 84-97% Nee 

Hakken van voegen 71-83% Diffuus beeld (Nee) 

Zagen met handzaagmachine 80-99% Nee 

Zagen met stationaire handzaag 80-95% Vent: nee/water: ja 

Boren in harde materialen  
91-98% 

 
Kleine gaten: ja 

Grote gaten: nee Boren in zachte materialen 



Bedankt voor uw aandacht 

 

 

 

 

 

 


