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Hoe veilig is werken in de cabine van een grondverzetmachine?

Grondverzetwerkzaamheden op vervuilde bodems kunnen ernstige gevaren voor de gezondheid 
inhouden.
De noodzaak om een operator van een grondverzetmachine, tijdens de uitvoering van het dagelijkse 
werk, te beschermen voor hinderlijke dan wel toxische stoffen is een algemeen begrip geworden. Er 
zijn europese richtlijnen, er komen steeds meer saneringen van gronden met vervuilingen, de bodems 
rondom tankstations worden op grote schaal zuiver gemaakt, er komt een groter bewustzijn rond deze 
problematiek.

Overdruk
Eén van de manieren om de machinist te beschermen tegen verontreinigde omgevingslucht is het in de cabine 
toevoeren van gefilterde lucht, onder een lichte overdruk. Hierbij is de luchtdruk in de cabine constant hoger dan 
in de buitenlucht, deze overdruk belet het binnenstromen van verontreinigde lucht, de filters zorgen voor zuivere 
ademlucht. Overdruk-filtersystemen zorgen dus voor gefilterde lucht onder een geringe overdruk. De uiteindelijke 
druk die in de cabine ontstaat is afhankelijk van de mate waarin de cabine luchtdicht is. Het luchtdrukverschil 
tussen de cabine en de buitenlucht is slechts enkele millibar en wordt in Pascal uitgedrukt. (1 millibar=100 Pascal) 
(De Europese richtlijn betreffende de minimum overdruk in de cabine is 100 Pascal voor nieuwe machines en 50 
Pascal voor machines ouder dan 1/1/1997.) Om een aantal redenen is het van belang om de luchtdoorstroming 
van de cabine zo laag mogelijk te houden, dit verbetert het filterrendement, de standtijd van de filters is langer 
(minder vaak filters wisselen !) en het overdruk-filtersysteem heeft een geringere invloed op de cabinetemperatuur. 
Bovendien is het van belang dat de verontreiniging een bepaalde tijd in contact staat met het filtermateriaal. Het 
luchtdicht zijn van de cabine is per machine verschillend, enkele cabines kunnen met relatief eenvoudige ingrepen 
afdoende luchtdicht worden gemaakt, in de meeste gevallen is het echter nodig om hier grote aandacht aan te 
besteden.

Filters
De meest toegepaste filters zijn stoffilters en actieve koolstoffilters, elk met hun eigen filterbereik en specifiek 
toepassingsgebied.

Stoffilters werken ongeveer zoals een zeef, de stofdeeltjes worden in de structuur van de filter opgevangen 
en blijven als zelfstandige stof in de filter. Afhankelijk van de grootte van de te verwachten  stofdeeltjes zal 
een fijner dan wel grover filter nodig zijn. Stoffilters zullen na verloop van tijd mechanisch slijten en/of 
beschadigen, dit door bijvoorbeeld constante trillingen en veroudering van het filtermateriaal. Het periodiek 
vernieuwen van de stoffilters is daarom noodzakelijk.
Actieve koolstoffilters werken min of meer als een magneet en binden chemische verontreiniging op 
moleculaire wijze aan de actieve koolstof. Type A-koolstoffilters zijn in principe geschikt voor alle aromatische 
koolwaterstoffen en PAK’s. (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Voor afwijkende verontreinigingen 
zoals kwik of zuren kunnen filters geproduceerd worden volgens de ABEK-norm. Actieve koolstoffilters 
zullen ook na verloop van tijd verzadigd geraken, dit is te merken aan bijvoorbeeld geursporen in de cabine, 
het filter neemt niets meer op.

Airconditioning
Om overdruk-filtersystemen tot hun recht te laten komen, is het vanzelfsprekend vereist dat deuren en ramen 
gesloten blijven. Dit kan, zelfs tot ver buiten de zomerperiode, aanleiding geven tot onaangenaam hoge temperaturen 
in de cabine. Een overdruk-filtersysteem en airconditioning bieden de ideale oplossing. Toepassing van deze, 
onafhankelijk van elkaar functionerende installaties, neemt zeer snel toe. Airconditioning is feitelijk een “must” om 
te voorkomen dat de machinist zijn toevlucht zoekt in het openen van een raam of deur om zo enige verkoeling te 
krijgen maar mogelijk schade toebrengt aan zijn gezondheid.
In contact komen met mogelijk gevaarlijke stoffen houdt steeds een gezondheidsrisico in, het kan hier gaan over 
gezondheidseffecten welke pas na vele jaren merkbaar worden, de blootstelling aan deze stoffen moet dan ook 
zoveel mogelijk vermeden worden. Een overdrukcabine in combinatie met een luchtfilter zorgt voor een aangenaam 
en veilig werkklimaat in de cabine van een grondverzetmachine.
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CCU

OverdrukFilterSysteem met 
aan de vervuiling aangepaste filterset

De overdruk lekt 
naar buiten, hierdoor 
kunnen de schadelijke 
stoffen veel moeilijker 
doordringen in de 
cabine

De gefilterde 
lucht komt in 
de cabine met 
een geringe 
overdruk
(Max 300 Pa)

Vervuilde lucht

Principe van een overdrukcabine
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Min: 36 kg 
Max: 49 kg

Min: 40 kg 
Max: 63 kg

Min: 37 kg 
Max: 52 kg

Min: 40 kg 
Max: 62 kg

T R A N S P O R T  -  G E W A S B E S C H E R M I N G  -  G R O N D V E R Z E T  -  R E C Y C L I N G

ALR-V3
Door de compacte bouw veel  gebruikt  op vrachtwagens, 
grondverzetmachines en wegenbouwmaterieel.  Behuizing in roestvrijstaal 
en gestroomlijnde polyester buitenkap met centreersysteem. Geschikt 
voor voertuigen of machines die regelmatig in vervuilingen aanwezig zijn.  
De filters kunnen snel en eenvoudig,  zonder gereedschap,  vervangen 
worden.

Afmetingen kast: L 700 mm X B 740 mm X H 230 mm.
Afmetingen filterruimte: L 595 mm X B 395 mm X H 150 mm.

ALR-V4
Het meest gebruikte model op graafmachines,  universeel inzetbaar en 
te leveren met alle denkbare filtercombinaties.  Deze ALR-V4 is volledig 
uit roestvrijstaal en wordt standaard geleverd op een roestvrijstalen 
snelwisselframe.  Voor machines die regelmatig in zware vervuilingen 
aan het werk worden gezet. De filters kunnen snel, eenvoudig en zonder 
gereedschap,  vervangen worden.

Afmetingen kast: L 950 mm X B 415 mm X H 400 mm.
Afmetingen filterruimte: L 595 mm X B 395 mm X H 250 mm.

ALR-V5
Een veel gebruikt model op graafmachines, wielladers, minigravers.   
Universeel inzetbaar en te leveren met alle denkbare filtercombinaties.  
Deze volledig roestvrijstalen ALR-V5 wordt standaard geleverd op een 
roestvrijstalen snelwisselframe.  Voor machines die regelmatig in  diverse  
vervuilingen aan het werk worden gezet. De filters kunnen snel en 
eenvoudig,  zonder gereedschap,  vervangen worden.

Afmetingen kast: L 750 mm X B 515 mm X H 265 mm.
Afmetingen filterruimte: L 495 mm X B 395 mm X H 160 mm.

ALR-V6
Een veel gebruikte model op graafmachines, wielladers. Inzetbaar 
in diverse werkomstandigheden en te leveren met alle denkbare 
filtercombinaties.  Deze volledig roestvrij stalen ALR-V6 wordt standaard 
geleverd op een roestvrij stalen snelwisselframe.  Voor machines die 
regelmatig in  diverse  vervuilingen aan het werk worden gezet.  De filters 
kunnen snel en eenvoudig,  zonder gereedschap,  vervangen worden.

Afmetingen kast: L 950 mm X B 615 mm X H 265 mm.
Afmetingen filterruimte: L 595 mm X B 595 mm X H 160 mm.
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Min: 45 kg 
Max: 77 kg

www.alrbelgium.be

I N D U S T R I E  -  B O D E M S A N E R I N G  -  B A G G E R W E R K  -  R E C Y C L I N G  -  O V E R S L A G

AIRCONDITIONING

Om overdruk-filtersystemen tot hun recht te laten komen is het vanzelfsprekend vereist dat deuren en ramen gesloten blijven.  Dit kan,  
zelfs tot ver buiten de zomerperiode,  aanleiding geven tot onaangenaam hoge temperaturen in de cabine.  Een overdruk-filtersysteem 
moet dan ook altijd gecombineerd worden met een airconditioning.  De meeste hedendaagse grondverzetmachines kunnen uitgerust 
worden met een airconditioning.  Airconditioning is noodzakelijk om te voorkomen dat de machinist zijn toevlucht zoekt in het openen 
van een raam of deur om zo enige verkoeling te krijgen,  maar tegelijk ernstige schade toebrengt aan zijn eigen gezondheid.
Airconditioningsystemen kunnen af fabriek als optie of standaard uitrusting geleverd worden. Bij machines waarvoor er geen originele 

airco voorhanden is, zijn er meestal (een enkele keer niet) toch nog mogelijkheden om 
een airconditioning te plaatsen, wij streven steeds naar een optimale installatie voor 
elke toepassing.

ALR-CCU
Met de CCU wordt de overdruk in de cabine niet alleen gemeten maar ook geregeld, 
een regelcircuit zorgt ervoor dat er een minimum overdruk wordt gehandhaafd. 
Als er wijzigingen aan de afdichting van de cabine ontstaan door, bv slijtage aan 
de deurrubbers, zal dit door de drukregeling worden gecompenseerd.
Wanneer de gemeten druk buiten de voorgeschreven normwaarden komt en 
de regelaar dit niet meer kan corrigeren, komt er een melding op het scherm en 
klinkt er een akoestisch alarm. Deze normwaarde ligt tussen minimaal 100 Pascal 
en maximaal 300 Pascal.
Optioneel zijn er diverse luchtkwaliteitssensoren voor diverse stoffen aan te 
sluiten op de CCU. Indien de ingestelde MAC waarde wordt overschreden is er 
een melding op het display en een akoestisch alarm.

Afmetingen: L 145 mm X B 95 mm X H 49 mm.

ALR-V7
Het model bij uitstek voor het zwaardere werk. Geschikt voor de meeste  
grondverzetmachines. Inzetbaar in uiteenlopende werkomstandigheden 
en te leveren met alle denkbare filtercombinaties.  Deze volledig 
roestvrijstalen ALR-V7 wordt standaard geleverd op een roestvrijstalen 
snelwisselframe.  Voor machines die regelmatig in  diverse  vervuilingen 
aan het werk worden gezet.  De filters kunnen snel en eenvoudig,  zonder 
gereedschap,  vervangen worden.

Afmetingen kast: L 950 mm X B 615 mm X H 400 mm.
Afmetingen filterruimte: L 595 mm X B 595 mm X H 250 mm.

MEETAPPARATUUR
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FILTERS

Actieve koolstof heeft een enorme interne oppervlakte, 1 gram kan een oppervlakte hebben van 1500 m². De zwakke adhesiekracht, de van 
der Waal's kracht, vangen de onzuiverheden in de zeer poreuze structuur van de actieve koolstof.
Voor andere stoffen gebruikt men chemisorptie. De actieve koolstof wordt geïmpregneerd met een chemische stof welke de capaciteit van 
de koolstof, om een bepaalde stof te binden, vergroot. Deze kracht is veel groter dan de adsorptiekracht en vindt plaats in actieve cellen aan 
de oppervlakte van de koolstof.

stoffilters
Voor het filteren van de cabinelucht worden de volgende drie types het meest gebruikt:

 
Stoffilter F5 (P1): deze categorie filters vangt tot >40% van de zichtbare zwevende deeltjes (EN779) en 100% 
van alle zichtbare niet zwevende deeltjes (gravimetrisch rendement).  Wordt meestal gebruikt als voorfilter.

Fijnstoffilter F9 (P2): deze categorie filters vangt tot >95% van de onzichtbare zwevende deeltjes (EN779),  
100% van de zichtbare zwevende deeltjes (atmosferisch rendement) en 100% van alle zichtbare niet zwevende 
deeltjes (gravimetrisch rendement).  Wordt meestal gebruikt bij niet giftig stof.

Absoluutfilter H13 (P3): deze categorie filters vangt >99,95% van de onzichtbare zwevende deeltjes (MPPS 
EN1822), 100% van de zichtbare zwevende deeltjes (atmosferisch rendement),  en 100% van alle zichtbare niet  
zwevende deeltjes (gravimetrisch rendement).  Noodzakelijk bij giftig stof (bv.  asbest).

 
actieve koolstoffilters

Actieve koolstof is een adsorptiemiddel welk, onder andere, gebruikt wordt bij het zuiveren van lucht, voor de 
adsorptie van organische verbindingen.
Deze gasfilters worden specifiek geoptimaliseerd voor de gassen die ze moeten filteren,  ze bestaan voor vele 
stoffen en worden aangeduid met de CEN letters: A,  B,  E,  K,  Hg,  R of combinaties hiervan.  Verder volgen enkele 
lijsten met stoffen waarvoor actieve koolstoffilters kunnen ingezet worden.
Let op !  Enkel speciale actieve koolstoffilters (type CO) adsorberen CO of koolmonoxide.

Macroporie 
(Ø 500 - 1000 Å)

Moleculen met 
verschillende 
afmetingen

Microporie 
(Ø < 20 Å)

Actieve koolstofdeeltje

Mesoporie 
(Ø 20 - 500 Å)

STOFFILTERS EN ACTIEVE KOOLSTOFFILTERS
Stoffilters en koolstoffilters hebben we in het gamma voor diverse stoffen en 
partikels. Raadpleeg steeds de veiligheidskundige van de betrokken site om 
de correcte filtertypes te kennen.
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Voorbeelden van enkele substanties die geadsorbeerd worden door actieve koolstof type "A"

75-07-0 aceetaldehyde
67-64-1 aceton
75-05-8 acetonitril
107-02-8 acroleine
107-13-1 acrylnitril
79-10-7 acrylzuur
111-69-3 adiponitril
107-18-6 allylalcohol
107-05-1 allylchloride
628-63-7 amylacetaat
71-41-0 amylalcohol
62-53-3 aniline
108-24-7 azijnzuuranhydride
71-43-2 benzeen
86290-81-5 benzine
106-99-0 butadieen
71-36-3 butanol
123-86-4 butylacetaat
141-32-2 butylacrylaat
109-73-9 butylamine
106-88-7 butyleenoxide
142-96-1 butylether
123-72-8 butyraldehyde
76-06-2 chloorpicrine
67-66-3 chloroform
126-99-8 chloropreen
98-82-8 cumeen
110-82-7 cyclohexaan
108-93-0 cyclohexanol
108-94-1 cyclohexanon
110-83-8 cyclohexeen
95-50-1 dichloorbenzeen
75-34-3 dichloorethaan
540-59-0 dichloorethyleen
111-44-4 dichloorethylether
78-87-5 dichloorpropaan
542-75-6 dichloorpropeen
77-73-6 dicyclopentadieen
96-22-0 diethylketon
121-69-7 dimethylaniline
77-78-1 dimethylsulfaat
123-91-1 dioxaan
123-19-3 dipropylketon
106-89-8 epichloorhydrine
60-29-7 ether
141-78-6 ethylacetaat
140-88-5 ethylacrylaat
100-41-4 ethylbenzeen
541-41-3 ethylchloorformiaat
75-00-3 ethylchloride
109-94-4 ethylformiaat
78-10-4 ethylsilicaat
108-95-2 fenol
110-00-9 furaan
142-82-5 heptaan
110-54-3 hexaan
592-41-6 hexeen
78-59-1 isoforon
108-21-4 isopropylacetaat
67-63-0 isopropylalcohol
75-29-6 isopropylchloride

108-20-3 isopropylether
76-22-2 kamfer
598-82-3 melkzuur
141-79-7 mesityloxide
79-20-9 methylacetaat
96-33-3 methylacrylaat
591-78-6 methylbutylketon
79-22-1 methylchloorformiaat
108-87-2 methylcyclohexaan
75-09-2 methyleenchloride
78-93-3 methylethylketon
107-31-3 methylformiaat
108-10-1 methylisobutylketon
80-62-6 methylmethacrylaat
108-90-7 monochloorbenzeen
91-20-3 naftaleen
54-11-5 nicotine
98-95-3 nitrobenzeen
79-24-3 nitroethaan
75-52-5 nitromethaan
79-46-9 nitropropaan
88-72-2 nitrotolueen
111-65-9 octaan
10028-15-6 ozon
123-63-7 paraldehyde
109-66-0 pentaan
109-67-1 penteen
127-18-4 perchloorethyleen
109-06-8 picoline
71-23-8 propanol
123-38-6 propionaldehyde
79-09-4 propionzuur
109-60-4 propylacetaat
75-55-8 propyleenimine
75-56-9 propyleenoxide
110-86-1 pyridine
100-42-5 styreen
56-23-5 tetrachloorkoolstof
78-00-2 tetraethyllood
109-99-9 tetrahydrofuraan
110-02-1 thiofeen
108-88-3 tolueen
79-00-5 trichloorethaan
79-01-6 trichloorethyleen
96-18-4 trichloorpropaan
110-62-3 valeriaanaldehyde
108-05-4 vinylacetaat
75-01-4 vinylchloride
1330-20-7 xyleen
75-15-0 zwavelkoolstof
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BELANGRIJK ! Overleg steeds met de veiligheidsdeskundige op het werk.
Deze stoffenlijsten dienen als voorbeeld en zijn niet volledig. 
Doordat de werkelijke bedrijfsomstandigheden en optredende concentraties in de praktijk sterk kunnen 
afwijken en niet door ons te beïnvloeden zijn,  kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
vroegtijdige filterdoorslag en/of het niet voldoende uitfilteren van ons niet meegedeelde substanties of 
concentraties.

Voorbeelden van enkele substanties die geadsorbeerd worden door actieve koolstof type "AB"

75-86-5 acetoncyaanhydrine
91-08-7 tolueendiisocyanaat

Voorbeelden van enkele substanties die geadsorbeerd worden door actieve koolstof type "B"

107-11-9 allylamine
7784-42-1 arsine
7726-95-6 broom
109-69-3 butylchloride
75-91-2 butylhydroperoxide
7782-50-5 chloor
79-04-9 chlooracetylchloride
74-90-8 cyaanwaterstof
75-18-3 dimethylsulfide
107-15-3 ethyleendiamine
75-08-1 ethylmercaptaan
7782-41-4 fluor
50-00-0 formaldehyde
7803-51-2 fosfine

75-44-5 fosgeen
7553-56-2 jodium
151-50-8 kaliumcyanide
624-83-9 methylisocyanaat
74-93-1 methylmercaptaan
109-06-8 picoline
79-09-4 propionzuur
7783-07-5 seleenwaterstof
10026-04-7 siliciumtetrachloride
10102-44-0 stikstofdioxide
7783-54-2 stikstoftrifluoride
75-15-0 zwavelkoolstof
7783-06-4 zwavelwaterstof

Voorbeelden van enkele substanties die geadsorbeerd worden door actieve koolstof type "BE"

7647-01-0 chloorwaterstof
64-18-6 mierenzuur

Voorbeelden van enkele substanties die geadsorbeerd worden door actieve koolstof type "E"

64-19-7 azijnzuur
10035-10-6 broomwaterstof
7664-39-3 fluorwaterstof
7446-09-5 zwaveldioxide

Voorbeelden van enkele substanties die geadsorbeerd worden door actieve koolstof type "K"

Voorbeelden van enkele substanties die geadsorbeerd worden door actieve koolstof type "AK"

7664-41-7 ammoniak
302-01-2 hydrazine
74-89-5 methylamine

121-44-8 triethylamine

Voorbeelden van enkele substanties die geadsorbeerd worden door actieve koolstof type "ABEK"

55-63-0 glyceroltrinitraat
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Een zeer belangrijke bewerking in het geschikt maken van een grondverzetmachine om veilig in vervuilde omstandigheden te kunnen 
werken.  De cabine moet meestal van de machine gehesen worden om zo de onderzijde van de cabine te kunnen afdichten.
Het is nodig om zo nauwgezet mogelijk de cabine af te dichten en daarbij te letten op de kleinste details,  enkel op deze manier kan 
men een overdrukcabine bekomen.  De fabriekscabines,  zelfs van nieuwe machines,  bereiken maar in enkele zeldzame gevallen de 
norm die gesteld wordt door de Europese richtlijnen terzake.  De cabine afdichten is meestal absoluut noodzakelijk om een veilige 
overdrukcabine te verkrijgen !

Cabine afdichting
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Nota's



Als het om luchtbehandeling gaat !
A.L.R.   NV
Buntjesstraat 18a 
B-3583 Paal Beringen
T: +32 (0)11 24 08 40 
T: +32 (0)11 42 28 54
F: +32 (0)11 24 15 49
E: info@alrbelgium.com 
U: www.alrbelgium.com


