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Dat bij het handmatig solderen schadelijke stoffen in de 

vorm van aerosolen ontstaan, is een bekend probleem in de 

elektro- en elektronica-industrie. Daaraan heeft ook de 

tegenwoordig gebruikte loodvrije elektronicasoldeer weinig 

veranderd. De soldeerrook bevat nog steeds deeltjes, 

gevormd uit de soldeer en het vloeimiddel. Deze deeltjes 

hebben een enorm potentieel om blijvende schade aan de 

gezondheid van de werknemers te veroorzaken. Vanwege 

hun geringe diameter tussen 10 en 150 nm kunnen ze niet 

alleen doordringen tot in de alveolen; talloze onderzoeken 

tonen ook aan dat de nanodeeltjes via de bloedsomloop alle 

delen van het lichaam kunnen bereiken [1]. 

Hard- en zachtsolderen behoren volgens de definitie van de 

Technische Regels voor Gevaarlijke Stoffen 528 [2] tot de 

lastechnische procedés en worden behandeld in het kader 

van de arbeidsgeneeskunde en arbeidshygiëne. Om preven-

tieve redenen zijn werkgevers bij dit procedé feitelijk ver-

plicht om de risico's voor het personeel tot een minimum te 

reduceren. Dit gebeurt in de praktijk meestal door ventilatie-

technische maatregelen zoals afzuigen van de soldeerrook 

op de plaats van ontstaan. 

De nanodeeltjesmeter testo DiSCmini meet snel en eenvou-

dig alle voor de beoordeling van de arbeidsbescherming 

relevante parameters: 

 • het deeltjesaantal in Pt/cm³ voor nanodeeltjes met een 

diameter van 10 tot 700 nm ter inschatting van de belas-

ting

 • de moduswaarde van de deeltjesgrootte, dus de grootte 

van de deeltjes met de grootste aantalconcentratie, voor 

nanodeeltjes met een diameter van 10 tot 300 nm ter 

beoordeling van de verdeling van de deeltjesgrootte

 • de actieve deeltjesoppervlakte als LDSA (Lung Deposited 

Surface Area) in µm²/cm³ ter beoordeling van het effect 

op het menselijk organisme.

Tot nu toe was het lastig om de effectiviteit van de bescher-

mende maatregelen exact te controleren. Aantonen van 

nanodeeltjes en vooral een reproduceerbare bepaling van 

hun aantal ging tot nu toe gepaard met de inzet van veel 

technisch materiaal. Ook gravimetrische analyses bleken 

vanwege de geringe massa van nanodeeltjes ongeschikt om 

de deetjesconcentratie op de werkplek te bepalen. De con-

trole van de beschermende maatregelen bleef tot nu toe 

meestal beperkt tot het met stromingsbuisjes of vleugel-

rad-anemometers aantonen van de werking van de ventila-

tie. Bij deze methode bleven echter veel vragen onbeant-

woord: Hoe groot is de deeltjesbelasting van de 

medewerker? Hoe groot is de deeltjesemissie door de sol-

deerrook? Hoeveel deeltjes zijn er al in de omgevingslucht 

voorhanden? Is de werkplek zinvol ingericht of kan men de 

situatie al effectief verbeteren door hier iets aan te verande-

ren?

De geschiktheid van de testo DiSCmini om arbeidsbescher-

mende maatregelen te beoordelen dient hier volgend te 

worden gedemonstreerd aan de hand van meerdere metin-

gen op een werkplek waar gesoldeerd wordt. Daartoe wor-

den allereerst het deeltjesaantal en de moduswaarde van de 

deeltjesgrootte bij normale belasting zonder afzuiging en 

zonder solderen gemeten. In een tweede stap worden deze 

twee meetgrootheden en tevens de LDSA-waarde tijdens 

het solderen een keer met en een keer zonder afzuiging 

gedetecteerd.

Veilige arbeidsomstandigheden?

Integraal meten met de testo DiSCmini!
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Voor de testmeting wordt een temperatuurgeregeld soldeer-

station van het type Weller WSD81 bij een temperatuur van 

360 °C samen met een loodvrije soldeertin met colofonium 

in een samenstelling van SN95 5AG3,8 Cu0,7 ingezet. Als 

soldeerrookafzuiging dient het model Easy ARM 1 van de 

firma ERSA. 

De nanodeeltjesmeter testo DiSCmini neemt de lucht op de 

werkplek op via een impactor die rechts naast het werkstuk 

is geplaatst. De positie van de impactor als plek van de 

bemonstering komt wat de hoogte en de afstand tot de sol-

deerplek betreft overeen met de positie van het gezicht tij-

dens het solderen. Op die manier worden alleen die deeltjes 

gemeten die bij het werk met grote waarschijnlijkheid wor-

den ingeademd.

De impactor scheidt deeltjes met een grootte van meer dan 

700 nm af, omdat die door de testo DiSCmini niet meer 

gedetecteerd worden. Impactor en meetinstrument zijn ver-

bonden met een speciale slang, wiens materiaal neerslag 

van de ingezogen deeltjes op de binnenwand verhindert. 

Opbouw van de meting

Afb. 2: Opbouw van de meetomgeving met soldeerstation en afzuiging.

Afb. 1: testo DiSCmini.
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