
Onderzoek in een geaccrediteerd laboratorium geeft uitsluitsel over de mogelijke 

risico’s van asbest. Maar welke onderzoekstechnieken worden hiervoor gebruikt en wat 

zijn de verschillen?

DE MICROSCOPEN OP EEN RIJ

Stereomicroscopie

Met een stereomicroscoop bekijk je een object bij zichtbaar licht. Je kijkt door twee oculairs en 

twee objectieven waardoor het mogelijk is om diepte te zien. Afhankelijk van de combinatie 

oculair / objectief creëer je een bepaalde vergroting. Een standaard stereomicroscoop vergroot tot 

45 keer.

Polarisatie lichtmicroscopie (PLM)

Bij de polarisatie lichtmicroscoop ligt het object in de lichtweg tussen twee polarisatiefilters. 

Het wordt beschenen en doorstraald met gepolariseerd licht. In het optische systeem van de 

microscoop is ook een draaibaar polarisatiefilter opgenomen. Een standaard polarisatie 

microscoop vergroot tot 125 keer.

Fasecontrast microscopie (FCM)

De fasecontrast lichtmicroscoop werkt eveneens met zichtbaar licht, alleen gaat bij fasecontrast 

lichtmicroscopie het licht ‘door’ het monster. Dankzij het goede lenzensysteem van deze 

microscoop kun je het beeld tot maximaal 500 keer vergroten.

Scanning Elektronen Microscoop (SEM)

De SEM gebruikt geen licht, maar elektronen om de meest kleine objecten waar te nemen onder de 

microscoop. Omdat elk element anders reageert op de elektronen, kunnen we tot op elementair 

niveau onderscheiden welke elementen er in het materiaal zitten. De SEM kan een object tot 

300.000 keer vergroten. En bijvoorbeeld een duidelijker onderscheid maken tussen respirabele en 

niet-respirabele vezels.
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HOE ZIET DAT ERUIT?

WELKE TECHNIEK VOOR WELK ONDERZOEK?

NEN 5896: Kwalitatieve analyse van asbest in materialen

Stereo- en polarisatie lichtmicroscopie: een combinatie van optische microscopie en polarisatie 

lichtmicroscopie. Deze techniek is geschikt voor de identificatie en bepaling van het asbestgehalte in 

producten als bouw-, constructie- en isolatiemateriaal.

NEN 2990: Eindcontrole na asbestverwijdering

Een reguliere eindcontrole wordt gedaan via fasecontrast microscopie. Bij een eindcontrole in

risicoklasse 2A is de SEM noodzakelijk. Bij fasecontrast microscopie worden alle asbestiforme vezels 

(respirabele vezels) geteld, zoals glaswol-, steenwol-, keramische- en asbestvezels.

NEN 2991: Risicobeoordeling asbest

SEM. Om mogelijke verontreiniging in een ruimte te bepalen, worden lucht- en kleefmonsters genomen. 

Deze moeten met behulp van SEM worden geanalyseerd. Alleen met SEM kan een analist de vezels 

identificeren en een asbestvezelconcentratie bepalen.

NEN 2939: Meting tijdens werkzaamheden

SEM. Om te bepalen wat er aan vezels vrijkomt bij werkzaamheden aan of nabij asbest. 

Meer weten?

SGS Search Laboratorium B.V.

t +31 (0)88 214 66 00

e laboratorium@sgssearch.nl

www.sgssearch.nl

Asbestmonster 500x
(fasecontrast microscopie)

50
0x

Asbestmonster 4000x
(Scanning Elektronen Microscopie) 

4.
00

0x


	SGS vormen microscopie A5V juli 2017 WEB
	SGS vormen microscopie A5A juli 2017 WEB

