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NIEUWE LEGERINGEN, NIEUWE LASPROCÉDÉS
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nodig,” zo vatte dr. ir. Ben Stoop van TNO
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feit dat er steeds minder staal nodig is,
BEITSEN HERSTELT ALLE RVS
van zusterbedrijf Hoek Loos. Bij plaatwerk
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is het raadzaam om het verwarmen van
en 4,5% tot 6,5% nikkel. Dit product, dat
Roestvast staal heeft zijn corrosiebestenop de markt. Het gevolg is dat de jaarlijkse vooral in trek is voor de constructie van
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digheid te danken aan zijn natuurlijk vermondiale groeiverwachting maar liefst 5%
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effect weer teniet gedaan. Om dat te prode oxidehuid,” illustreerde van Duijn.
bleem te ondervangen is ook weer een
Jan van Duijn van Vecom in actie: “Vooral naast een lasnaad krijg je, als gevolg van verhitting, enorme
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RVS blijft boeien

Stuit MAC de Nederlandse groei?
Roestvast staal wordt sterker, laat zich steeds beter verwerken en lassen, en de
toepassingen groeien wereldwijd razendsnel. Maar tegelijkertijd dreigen in
Nederland aangescherpte eisen op het gebied van lasprocessen een spaak in het
wiel te steken.
“Als je kan voldoen aan alle nieuwe regelgeving die ons boven het hoofd hangt, kan je
best nog veilig lassen. Maar hoeveel moet dat kosten? En hoe groot zal de productiviteit
nog zijn?” Dat vroeg dr. ir. Ben Stoop van TNO Delft zich af tijdens de themadagen van
Hoek Loos. Stoop vreest dat de “Maximaal Aanvaardbare Concentratie” (MAC) waarde
voor lasrook verder zal worden aangescherpt. Die bedraagt in Nederland nu volgens de
“Praktijklijn Lasrook” 3,5 microgram per m3 lucht. Maar volgens Stoop is het goed
mogelijk dat de aanvaardbare waarde voor lasrook wordt teruggeschroefd naar 1 microgram per m3. Het gaat daarbij vooral om de aanwezigheid van zeswaardig chroom in de
lasrook. Een rapport, dat onlangs is uitgebracht na onderzoek op de universiteit van
Nijmegen, is momenteel in behandeling bij de Gezondheidsraad van de SER. De aangescherpte regelgeving zou ook de MAC-waarden voor ozon en stikstofoxiden betreffen.
Lassen met een gevulde draad mag uitsluitend nog in een afgesloten ruimte die op
onderdruk is gebracht, met een bronafzuiging die een debiet heeft van 4.000 kubieke
meter per uur. In de lasruimte zijn lashelmen met aangedreven filters verplicht, terwijl
recirculatie van lucht alleen nog kan wanneer de concentratie gevaarlijke stoffen in de
gecirculeerde lucht minder dan 10% van de MAC-waarde bedraagt.

En de controles van de Arbeidsinspectie hierop zijn in Nederland serieus. De verwachting is dat die zich zullen uitbreiden naar de opslag van TIG-elektroden met thorium;
die zouden moeten worden behandeld als stoffen die vallen onder de Kernenergiewet.
Thorium, dat aan elektroden wordt toegevoegd om de ontstekingseigenschappen, de
boogstabiliteit en de levensduur te verbeteren, is radioactief. Met het van kracht worden
van het “Besluit stralingsbescherming” zullen thoriumhoudende laselektroden in
Nederland dan ook verboden worden. In veel gevallen zijn die laselektroden wel te vervangen door alternatieve types, en lassers kunnen voldoende worden ingepakt om te
voldoen aan de huidige aanscherping van regelgeving op het gebied van lasgassen.
Maar gezien de voortschrijdende ontwikkelingen in de ARBO-wetgeving was voor Ben
Stoop maar één advies werkelijk zinvol voor laswerk in de werkplaats: “Stop met handmatig lassen, stap over op een lasrobot,” zei de TNO-onderzoeker. Conventionele lasprocessen zijn volgens hem te langzaam, vereisen te veel nabewerking, en de integrale
kostprijs ligt hoger. Met een eenvoudig sommetje rekende Stoop voor dat werken met
een diodelaser met robot meer dan twee maal voordeliger is dan met een traditionele
lasser. Een conventionele TIG-las is in twee minuten gelegd - daarmee is hij net zo snel
als een diodelaser met robot. Maar vervolgens is de lasser nog eens vijftien minuten
bezig met de nabewerking. Het uurtarief van een traditionele lasser is ‘slechts’ 37 euro,
tegen 90 euro voor de robot. Maar door de totale cyclustijd van 17 minuten komt de
prijs van de lasbewerking bij de lasser uit op 10 euro, tegen 4,50 euro bij de diodelaser
met robot. “En die doet het ook nog zonder dat er slijpstof en zwaar werk aan te pas
komt,” besloot Ben Stoop................................................................................................(V&A Nl.)
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