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Inleiding: Met het onderzoek is gekeken of een afgezogen lastoorts kan worden 

toegepast bij laswerkzaamheden bij een petrochemisch bedrijf en in hoeverre deze kan 

bijdragen aan de beheersing van de lasrookblootstelling binnen de driehoek techniek-

organisatie-gedrag.  

De hoofdvraag gaat in op het effect van een afgezogen lastoorts op de blootstelling aan 

lasrook en of een dergelijke lastoorts toepasbaar is in de petrochemische industrie?  

Deelvragen: - Wat is de lasrook blootstelling in de bestaande situatie en wat zijn de 

huidige beheersmaatregelen? - Kan de afgezogen lastoorts als bronmaatregel de huidige- 

en mogelijk minder effectieve maatregelen vervangen?  

 

Methoden en technieken: Vergelijkend onderzoek: Er zijn lasrook metingen uitgevoerd 

bij het lassen van leidingwerk voor de petrochemische industrie. Eerst in de bestaande 

situatie met gebruik van een standaard lastoorts zonder afzuiging en vervolgens in 

dezelfde situatie, echter dan met gebruik van de afgezogen lastoorts.  

Gebuikersevaluatie. De betrokken medewerkers zijn gevraagd een beoordeling te geven 

over het ontwerp en de praktische bruikbaarheid van de lastoorts met afzuiging.  

 

Resultaten: De resultaten van de metingen laten een reductie zien van 16% op de 

dagblootstelling en 30% op de taakblootstelling. In de presentatie worden de resultaten 

nader toegelicht.  

 

Conclusie: De in het onderzoek behaalde 16-30% reductie van de lasrookblootstelling is 

aanzienlijk lager dan de 90 – 95% reductie die door de producent van de lastoorts wordt 

aangegeven. Hiervoor konden de volgende oorzaken worden aangewezen: - Het 

specifieke karakter van laswerkzaamheden aan leidingwerk - De werkhouding van de 

lasser - Blootstelling door andere activiteiten dan lassen nl. slijpen en borstelen. Deze 

oorzaken worden in de presentatie nader toegelicht  

Naast het vergelijkend onderzoek gaven de meetresultaten ook inzicht in de 

lasrookblootstelling. In een aantal gevallen wordt de grenswaarde voor lasrook 

overschreden. Met de bestaande beheersmaatregelen wordt de blootstelling aan lasrook 



voldoende beheerst, dit wordt echter met name bereikt door het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  

Het effect van de afgezogen lastoorts is onvoldoende om de huidige beheersmaatregelen 

bij de onderzochte laswerkzaamheden te kunnen vervangen. In lastige situaties in een 

petrochemische installatie kan de afgezogen toorts mogelijk wel een aanvulling zijn op de 

thans beschikbare en soms minder effectieve maatregelen.  

Gebruikersevaluatie: De toorts scoort goed voor gebruiksgemak, handelbaarheid en 

laskwaliteit. De gebruikers gaven echter een lage score voor afzuiging.  

Aanbevelingen - Aanvullende metingen gericht op alleen het lassen en metingen bij b.v. 

tankonderhoud. - Laspositie in relatie tot lasrook blootstelling onderdeel maken van de 

lassers opleiding en trainingen. - Onderzoek of de toortsafzuiging in andere lasposities en 

met name bij het lassen van pijpleidingen kan worden verbeterd. - Onderzoek de 

mogelijkheden voor toortsafzuiging bij het lassen met beklede elektrode. - Periodieke 

training van de lassers in adequaat gebruik van de bestaande beheersmaatregelen.  

 

 

 


