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KERAMISCHE VEZELONDERZOEK

STAP 1 - 0-METING
Voordat er bewerking of werkzaamheden plaatsvinden aan 
keramisch materiaal, voeren we een 0-meting uit. We 
bepalen letterlijk een 0-stand: in hoeverre wordt de 
omgeving al aan keramische vezels blootgesteld? 
Dit vormt de basis voor de rest van het onderzoek. 
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WAAROM ONDERZOEK?
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In veel industriële toepassingen zijn keramische vezels verwerkt. Bij wrijving, 
vervanging en onderhoudswerkzaamheden kunnen deze keramische vezels 
vrijkomen. Het inademen van deze deeltjes kan schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Hoe kunnen werkzaamheden aan installaties veilig worden uitgevoerd? Om risico’s 
te verkleinen en eventuele onrust weg te nemen, meten we de emissie van 
keramische vezels. Het onderzoek bestaat uit onderstaande stappen.

STAP 5 - ADVIES 
Voor een opdrachtgever staat veiligheid van medewerkers 
centraal. Bij veel verschillende bewerkingen kunnen 
keramische vezels vrijkomen, maar door te meten en 
beheersen kunnen risico’s worden geminimaliseerd. 
Op basis van het analyserapport geven wij advies over 
de vervolgprocedure. In sommige gevallen zijn Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen (PBM’s) nodig om veiligheid te 
kunnen garanderen. 

STAP 3 - MONSTERNAME
In sommige gevallen worden er ook kleefmonsters 
genomen. Onze inspecteur verpakt de monsters in 
afsluitbare cases of monsterzakjes. De lucht- en 
kleefmonsters worden naar ons laboratorium gebracht 
voor verder onderzoek.

STAP 4 - MONSTERANALYSE (SEM)
In het laboratorium worden de monsters nader onderzocht 
met de Scanning Elektronen Microscopie (SEM). Deze 
krachtige microscoop vergroot en meet vezels die normaal 
met het blote oog niet zichtbaar zijn. Een rapport geeft 
duidelijkheid over de concentratie en samenstelling van 
het onderzochte materiaal.

STAP 2 - PAS-METING EN OMGEVINGSMETING
Tijdens de werkzaamheden in de installatie voeren we 
een PAS-meting en een omgevingsmeting uit. Met een 
PAS-meting (Personal Air Sampling) meten we de directe 
ademzone van de medewerker. De PAS-pomp wordt op 
de man gedragen. Bij de omgevingsmeting worden net 
buiten de directe werkzone stationaire pompen geplaatst. 
Hiermee onderzoeken we of de bewerkingen schadelijk 
zijn voor mens en milieu. 

Keramische vezels zijn net als glas- en steenwol zogenaamde Man Made Mineral Fibers (MMMF). Ze komen vooral voor in 

toepassingen die vragen om hittebestendig isolatie- en versterkingsmaterialen. Waarom is een keramische vezelonderzoek 

op uw plant noodzakelijk? En wat houdt zo’n onderzoek in? We leggen het graag aan u uit.


