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Nieuwe laswerkplaats
MAC-waarde van 1 mg/m3 toch haalbaar
Er is de laatste jaren veel te doen geweest op het gebied van lasrook en wetgeving. De wet
die op 1 januari 2003 is ingegaan, heeft geresulteerd in een (voorlopige) wettelijke grenswaarde van 3,5 mg/m3. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid concludeerde
dat bij een blootstelling van minder dan 1 mg/m3 er geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s
optreden voor de lasser en zijn naaste collega’s. De verwachting is dan ook dat de grenswaarde van 3,5 mg/m3 zal worden verlaagd. De Koninklijke Luchtmacht heeft samen met
TNO Bouw en de firma Lemtech bewezen dat dit haalbaar is.
dat deze MAC-waarde TGG 8 uur op termijn zal
worden verlaagd en wel naar deze 1 mg/m3.
Een onmogelijke opgave voor de praktijk, zo leek
het. Toch heeft de Koninklijke Luchtmacht deze
grenswaarde van 1 mg /m3 voor ongelegeerd staal
als bedrijfsnorm aangehouden bij de herinrichting van de laswerkplekken. Vervolgens is een
traject ingezet om te komen tot een ideale werkplek voor de lassers. De Luchtmacht heeft daarbij
de hulp ingeroepen van TNO Bouw te Delft, die
met de reeds aanwezige ervaring en door goed
overleg met de Luchtmacht tot een simulatieopstelling is gekomen. Als uitgangspunt hanteerde
TNO daarbij een stromende luchtaanvoer, van
achter de lasser, richting de afzuigarmen. Deze
luchtstroom is van wezenlijk belang om een goed
resultaat te halen. Daarbij zijn metingen verricht
en men bleek op de goede weg te zijn.
Naast de eis van een blootstelling aan lasrook
minder dan 1 mg/m 3 is toen gelijk gekeken hoe
deze werkplek voor de lasser - ook op ergonoMIG-tafel in de praktijk
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Voor het slapen gaan nog een jonge jenever, anders krijg ik heimwee. Daarna slaap ik als een roos.
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