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Doel van het onderzoek

Het inventariseren van bouwmaterialen/-producten die 
vandaag de dag op de Nederlandse markt gebruikt g g p g
worden waarin nanodeeltjes verwerkt zijn;

Vaststellen van het kennisniveau in de branche;

Ontwikkelen meetstrategie voor het bepalen van de 
nanodeeltjes concentratie in de lucht op de werkplek en 
het real time meten van de blootstelling;het real-time meten van de blootstelling;

Evaluatie van de toepasbaarheid en kwaliteit van deEvaluatie van de toepasbaarheid en kwaliteit van de 
Control Banding Nanotool ;



Inventarisatie gebruikte materialen

Literatuurstudie
I t i t t k h ldInterviews met stakeholders

Resultaat: 94 producten geïdentificeerd
Voornaamste productgroepen zijn:Voornaamste productgroepen zijn:

Cement en beton (11%)
Coatings (77%)Coatings (77%)
Isolatiematerialen (  7%)

Voornaamste gebruikte verbindingen zijn:Voornaamste gebruikte verbindingen zijn:
TiO2, ZnO, Ag, SiO2, Al2O3



Coatings

Transparante coating voor glas, hout, 
metaal, ceramiek en beton, met als 
toepassingen:

Water afstotende oppervlakken;Water afstotende oppervlakken;

Zelf reinigende oppervlakken
b TiO f Z O UVo.b.v. nano TiO2 of ZnO2 UV-

geinduceerd

Anti-Bacterial oppervlakken
o.b.v. nano TiO2 ZnO2 of Ag+

Klimaat beheersing door IR 
reflecterende oppervlakkenpp



Bestrating

Photocatalitische coating op basis vanPhotocatalitische coating op basis van 
cement en TiO2 in nanovorm op 
betonblokken, dakpannen, asfalt en 

l id hgeluidschermen

Doel: reductie van NOx en luchtvervuiling



Isolatiemateriaal

Isolatie dekens,  flexibele 
nano-poreuze gel nano-nano poreuze gel, nano
belletjes

Infrorood (IR) 
absorberende of 

fl d i freflecterende coatings of 
folies t.b.v. isolatie



Enquête 2009 naar kennisniveau

EU – enquête in 24 landen (wg – wn)
144 vragenlijsten verspreid (respons 28 uit 14 landen)

Weet u of vermoedt u dat u of uw klant met nanoproducten 
werkt?144 vragenlijsten verspreid (respons 28 uit 14 landen)e t

Ja, ik weet het 2 (1 buiten de bouw)
Ik vermoed het 10NL - enquête Contactgroep bouw (NVvA-NVVK)

Via e-mail (respons 2)

Ik vermoed het 10
Nee, weet niet 25
Niet ingevuld 1

Na contactbijeenkomst (respons 38)

Respondenten Type werkgeverRespondenten Type werkgever
20 Arbodienst/ adviesbureau

4
3

Aannemers:
GWW
K b l/b i3

3
1

Kabel/buizen
Bouw
installatiebedrijf

2 Gemeenten
1 luchthaven1 luchthaven
1 Defensie
2 Onbekend
1 werkloos



Meten van blootstelling (1)

Literatuur studie naar persoonlijke monstername:
zeer weinig meetgegevens bij (down stream users)zeer weinig meetgegevens bij (down-stream-users), 
en zelfs niets uit de bouw;

experimentele omstandigheden;

research laboratoria of producenten;research laboratoria of producenten;

stationaire metingen ipv persoonsgebonden metingen;

momentopnamen i.p.v. daggemiddelde metingen;

l hill d bl t t lli t b ikt / 3veel verschillende blootstellingsmaten gebruikt: µg/m3, 
totaal aantal deeltjes, aantal deeltjes per 
grootteklasse oppervlakgrootteklasse, oppervlak.



Meten van blootstelling (2)

Werkplek UFP concentratie
(deeltjes/cm3)

Gem diameter
(nm)

schone alpen lucht ±500 -
schone stadslucht < 10.000 -

ernstig vervuilde omgeving > 100.000 -

kamer met rokers >500.000 -
kantoor tot 10 000kantoor tot 10.000 -

smelten silicone tot 100.000 280-520
metaal slijpen 10.000 tot 130.000 17-170

solderen 30.000 tot 400.000 36-64
plasma snijden 40.000 tot 500.000 120-180

bakkerij 5 000 tot 640 000 32-109bakkerij 5.000 tot 640.000 32-109
vliegveld 26.000 tot 700.000 < 40

lassers 100.000 tot 40.000.000 40-600

Gemiddelde gemeten UFP blootstelling Bron: Berges et al. en Schneider et al. 



Meten van blootstelling (3)

Goede meetstrategie en functie- en taakregistratie is 
noodzakelijknoodzakelijk. 
Doel: verzamelen van werkplekfactoren ter ondersteuning 

van het maken van een onderbouwde risicovan het maken van een onderbouwde risico 
inschatting.
Bedrijfsgegevens (vestiging/locatie van onderzoek)
Informatie over de meting en gebruikte meetapparatuur
Informatie over de werknemer (taken, werktijden)
A i h i h t ff iAanwezige chemische stoffen en processen in nanovorm
Risico-inschatting van het gebruikte nanomateriaal (BSI, CBN)
Aanwezige chemische stoffen niet in nanovormAanwezige chemische stoffen niet in nanovorm
Observatie werkomstandigheden
Weersomstandigheden (KNMI, RIVM)
Achtergrondconcentraties en andere bronnen van nanodeeltjes.



Meten van blootstelling (4)

Monitoring van nanodeeltjes is lastig omdat:
Niet alle vermeende gevaarsaspecten met 1Niet alle vermeende gevaarsaspecten met 1 
instrument te meten zijn

( )Wat wordt gemeten (producteigenschappen) en 
welke ruis (achtergrondniveaus) treedt op?

Welke (andere) bronnen van nanodeeltjes zijn 
aanwezig?

Vaak onbekend welke materialen gebruikt 
worden met onbekende deeltjeskarakteristiekworden, met onbekende deeltjeskarakteristiek

Weinig goede productgegevens beschikbaar



Meten van blootstelling (5)

Metingen zijn uitgevoerd met 1 of meerdere 
NanoTracers (Philips Aerasense)

Advanced modus
Aantal deeltjes (0 106 UFP/cm3)Aantal deeltjes (0 - 106 UFP/cm3)

Gemiddelde diameter 
(10 – 300 nm) **

Fast modus
A t l d ltj (0 106 UFP/ 3)Aantal deeltjes (0 - 106 UFP/cm3)

Lucht aangezogen via ventilatorLucht aangezogen via ventilator
( 0,4 L/min)
Oppervlak kan berekend worden

** < 10.000 UFP/cm3,  Ø = 50 nm



Meten van blootstelling (6)

Bemeten situaties:
aanbrengen van een vuilafstotende coatingaanbrengen van een vuilafstotende coating
aanmaken van beton/specie
producent van lakkenproducent van lakken
aanmaken en aanbrengen van spuitbeton (gepland)



Meten van blootstelling (7)

Aanbrengen coating op ramen woonhuis
Marker Tijd Omschrijvingj j g

A 11:08 Begin met meten circa 30 seconden na de start van de 
spuitwerkzaamheden.
Intermitterend spuiten/rust, 30 seconden

C 11 35 UiC 11:35 Uit
D 11:37 Aan
E 11:39 Uit
f 11:40 Aanf 11:40 Aan
G 11:42 uit
H 11:55 Binnen (zonder spuit)
I 11:56 Buiten – uit
J 12:00 Buiten – aan (wind in de rug)
K 12:03 Uit
L 12:05 Aan
M 12:06 Uit (einde werkzaamheden)M 12:06 Uit (einde werkzaamheden)
N Meten boven elektromotor van de verfvernevelaar (binnenshuis)
O Meter en computer uit

PS001 persoonlijke metingPS001 : persoonlijke meting
S001 : < 1 m van de bron
S002 : natuurlijke achtergrond



Meten van blootstelling (8)
Code meting Meetduur

(minuten)
concentratie

(deeltjes /cm3)
Deeltjesgrootte

(nm)
Totaal aantal 

deeltjes*

Min. Max. Gem. Min. Max. Gem.

PS001
75 7.195 16.337 11.993 49 70 57 3.59 × 108

S001
75 11.214 19.597 14.912 37 58 49 4,47 × 108

S002S002
75 8.258 18.328 10.534 46 77 65 3,16 ×108

PS001
A 54 7.195 15.696 11.900 48 70 56 3.57×108

PS001
B 21 9.417 16.337 12.187 50 69 57 3.66×108
B 21 9.417 16.337 12.187 50 69 57 3.66 10

Elek. M.
11 12.239 30.511 20.818 32 53 40 0.92×108



Meten van blootstelling (9)



Meten van blootstelling (10)



Control Banding Nanotool

CBN rangschikt de mogelijke risico’s van het 
werken met nanodeeltjes aan de hand van eenwerken met nanodeeltjes aan de hand van een 
score op de ernst van de blootstelling (severity
score) en een waarschijnlijkheid van descore) en een waarschijnlijkheid van de 
blootstelling (probability score).

Risk Level 1:
Algemene 
ventilatie

RL2:
Bronafzuiging

RL3:
Containment

RL4:
deskundige



Control Banding Nanotool (2)

Coating met TiO2 nanodeeltjes
250 - 330 ml
geschatte hoeveelheid gebruikt nanomateriaal 17 mg TiO2



Conclusies

Gebruik van nanomaterialen in de bouw
E d l ti f i i d tEr worden relatief weinig nanoproducten 
daadwerkelijk gebruikt in de bouw;
Bekendheid in de sector met het werken met 
nanomaterialen is laag;
Informatieverstrekking in de keten nog niet 
optimaal

’ fVIB’s leveren vaak geen info over het gebruik 
van nanomaterialen in het product



Conclusies

Blootstellingsbeoordeling
Er zijn nog weinig blootstellingsmetingen uitgevoerdEr zijn nog weinig blootstellingsmetingen uitgevoerd 
bij eindgebruikers;

Er bestaat mogelijkheid voor onderschatting van de 
blootstelling (of interne dosis) a.g.v. agglomeraten;

Geen absolute zekerheid over blootstelling met 
gebruik van 1 type meter;

Voor zekerheid omtrent risico’s en blootstelling zullen 
meer meetmethoden naast elkaar ingezet moetenmeer meetmethoden naast elkaar ingezet moeten 
worden;

Voor kortdurende activiteiten is het moeilijk om eenVoor kortdurende activiteiten is het moeilijk om een 
uitspraak te doen over de blootstelling;



Conclusies

Control Banding Nanotool
D CBN i b ikb l t i lDe CBN is bruikbaar als eerste screening maar zal 
meer toegeschreven moeten worden naar de praktijk 
(o a hoeveelheid applicatie);(o.a. hoeveelheid, applicatie);

In de CBN ontbreekt een hiërarchie voor het gebruik 
b h t b l d itvan bronnen voor het bepalen van de severity;

CBN lijkt meer geschikt voor het werken met vrije j g j
nanodeeltjes dan voor nanodeeltjes in een matrix

Onduidelijk of de CBN bedoeld is voor beoordelen 
risico v.e. taak of voor risico voor de werknemer? 



Aanbevelingen

Verbetering van informatiestroom in de keten
B t VIB t i f i h idBetere VIB met info over aanwezigheid 
nanodeeltjes en spreiding in deeltjesgrootte
Meer metingen in de praktijk bij producenten en 
eindgebruikers
Consensus over dosimetrie
Aandacht voor aard, mate en duur in de RI&EAandacht voor aard, mate en duur in de RI&E
Blootstellingsbeoordeling (nano- grenswaarden, 
nano-referentiewaarden of additieregel?)nano-referentiewaarden of additieregel?)
Snel een uitspraak over hoe een private 
grenswaarden op te stellengrenswaarden op te stellen



Meer informatie:

Met dank aan:
Ton Spee ArbouwTon Spee Arbouw
Janneke Waage FNV
Paul Swuste TU DelftPaul Swuste TU Delft
Jeroen Terwoert IVAM
Fleur van Broekhuizen IVAM
Pieter van Broekhuizen IVAM

IVAM UvA BV
Ralf Cornelissen

il li @i le-mail: rcornelissen@ivam.uva.nl
Tel.: +31 (0)20 525.73.57



Bedankt voor de aandacht!

Vragen?


