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5x Beter

Gezamenlijk project van 2 werkgeversorganisatie en 3 vakbonden in de metaalbranche

Doel: verbetering arbeidsomstandigheden in metaalbranche + bevorderen imago

Onderwerpen: lasrook, schadelijk geluid, oplosmiddelen, machineveiligheid, fysieke 

belasting, nieuwkomers

Arbocatalogus

Verbeterchecks, Verbeterboek, Verbeterforum, 

Verbetercoaches, voorlichtingsmaterialen 

www.5xbeter.nl



Soorten MBV

Op water gebaseerde MBV 

> 85% water (in uiteindelijke samenstelling)

olieprodukt wordt vermengd/geëmulgeerd met water (halfsyntheet / semisyntheet) 

of concentraat opgelost in water (syntheet)

emulsie

Op olie gebaseerde MBV 

puur smeermiddel (“neat oils” > “snijolie”)

gebruiksklaar aangeleverd

watermengbaar
niet 

watermengbaar

(vol) synthetisch half synthetisch emulgeerbaar pure (snij)oliën



Soorten MBV

Watermengbare MBV

Emulsies Halfsyntheten Volsyntheten

Minerale olie 50-80% 5 - 30% geen

Water geen tot weinig 30% - 60% wisselend



Bewerkingen met MBV

Verspanende bewerkingen

Grof: zagen, boren/tappen, draaien. frezen, 

kotteren, schaven/steken/brootsen

Fijn: schuren, slijpen

Spaanloze bewerkingen 

Vervormen: dieptrekken, stansen, persen



Functies van MBV

Belangrijkste functies van MBV

Koeling (warmte afvoer > koelen gereedschap)

Smeren (warmte-ontwikkeling tegengaan door wrijving verminderen)

Kombinatie van koel- en smeereigenschappen bepalend voor:

Spaanafname per tijdseenheid

Bereikbare oppervlakteruwheid

Standtijd gereedschap

Maatnauwkeurigheid



Overige functies van MBV

Bescherming van werkstuk en

gereedschap tegen corrosie

Verwijderen van spanen 

(voorkomen schade werkstuk en gereedschap)

Verlengen van levensduur 

(slijtage gereedschap verminderen)

Verhogen van productiviteit

Betere afwerking op het snijvlak



Hoofdgroepen stoffen in MBV

Hoofdgroep Functie

Minerale olie Basisolie

Plantaardige / dierlijke vetoliën Hechting aan metaal

Hoge druk additieven Smering

Corrosiewerende additieven Bescherming tegen roest

Emulgatoren Stabiele emulsie

Biociden Remming bacteriegroei

Geur- en kleurstoffen Herkenbaarheid

Anti-schuim middelen Schuimwering

Anti-nevel middelen Nevel beperking



Additieven in emulgeerbare MBV

Additive Purpose Example

oiliness agent increases film strength polyol ester

emulsifier
to disperse oil in water, improve

wetting of part

petroleum sulfonate, salts of fatty acids, nonionic

surfactants

alkanolamine to provide reserve alkalinity monoethanolamine, triethaolamine

extreme pressure agent to lubricate under high pressure
sulfurized fatty materials, chlorinated paraffins, 

phosphorus derivatives

biocide to reduce microorganisms triazine, oxazolidine

coupling agent
to improve the solubility of the various

additives in the MWF
fatty alcohol

corrosion inhibitor to prevent part or tool corrosion sodium sulfonates, fatty acid soaps, amines

defoamer to reduce foam production long chain fatty alcohol

metal passivator
to protect newly exposed metal from

corrosion
triazole

dye aesthetic, identification ***

Bron: Metalworking Fluids: Safety and Health Best Practices Manual  (OSHA, 1999)



Additieven in synthetische MBV

Additive Purpose Example

synthetic lubricant to improve lubricity of fluid ethylene oxide-propylene oxide

alkanolamine to provide reserve alkalinity
polymers, amides, organic esters 

monoethanolamine, triethanolamine

plasticizer *** glycol ether

biocide to reduce microorganisms triazine, oxasolidine

defoamer to reduce foam production long chain fatty alcohol

corrosion inhibitor to prevent part or tool corrosion
amine salt of carboxylic acids, amine salt of boric

acid

chelator to reduce hard water effects EDTA

metal passivator
to protect machine components from 

corrosion
triazole

odorant aesthetic ***

dye aesthetic, identification ***

Bron: Metalworking Fluids: Safety and Health Best Practices Manual  (OSHA, 1999)



Voorbeeld MSDS (1)

Datum MSDS: 23-12-2008

Watermengbare MBV (emulsie)

Par. 2:

Bevat schadelijke/irriterende additieven

Par. 8:

MAC-waarde olienevel: 5 mg/m³

Alleen aanbeveling bescherming handen + ogen

Par. 15:

Niet geëtiketteerd, geen R- en S-zinnen

Par. 16:

Bevat o.a. geen nitriet, formaldehyde, 

boorverbindingen, nitrosamines, dioxines, chloor

Blasocut BC 25 - vib.pdf


Voorbeeld MSDS (2)

Datum MSDS: 30-06-2009

Watermengbare MBV (emulsie)

Par. 2:

Geen etiketteringsplicht

Par. 3:

Bevat irriterende en schadelijke stoffen

DMSO extract < 3% (niet kankerverwekkend o.b.v. EU clas.)

Par. 8:

Voor enkele stoffen worden grenswaardes gegeven

Adembescherming: niet nodig bij voldoende ruimteventilatie

Huidbescherming:   langdurig/intensief huidcontact vermijden

nitrilrubberhandschoenen

Par. 11:

Bij juist gebruik conform voorschriften geen 

gezondheidsschadelijke werking bekend

Rhenus_TU_38_T_Rhenus_20101130.pdf


Voorbeeld MSDS (3a)

Datum MSDS: 03-07-2002

Watermengbare MBV (emulsie)

Par. 2/3/15:

Geen etiketteringsplicht en geen gevaarlijke bestanddelen

Par. 8:

Geen grenswaardes van toepassing

Adembescherming: niet noodzakelijk

Huidbescherming:   aanbeveling oliebestendige handschoenen

Par. 11:

Irritatie mogelijk (huid/luchtwegen bij langdurige blootstelling)

houghton benelux bv.hocut as 4000 ehv.pdf


Voorbeeld MSDS (3b)

Datum MSDS: 02-12-2010

Watermengbare MBV (emulsie)

Par. 2:

Gevaarsaanduiding: irriterend/sensibiliserend/schadelijk

Bevat irriterende, schadelijke, giftige, corrosieve stof(fen)

SVHS (Substances of Very High Concern): boorzuur

Par. 8:

Één grenswaarde wordt genoemd (niet van minerale olie)

Adembescherming: filtermasker bij overschrijding grenswaarde

Huidbescherming: indien nodig

Par. 11:

Toxicologische gegevens opgenomen van stoffen

Hocut AS 4000 EH-V_(MSDS-NL-02122)-2-12-2010.pdf


MSDS in de praktijk

Actuele MSDS ontbreken nog vaak (met name in MKB) 

En als ze er zijn, wordt er niets mee gedaan 

(behalve wellicht bij gezondheidsproblemen)

Informatie over gevaren en te nemen maatregelen is summier of ontbreekt zelfs

Deze informatie is (wellicht) beter in nieuwe MSDS (o.b.v. Reach),

maar info over maatregelen te globaal, moeilijk leesbaar en niet praktijkgericht 

Kortom: MSDS wordt door bedrijven vaak niet gebruikt t.b.v. veiliger werken met MBV 



Blootstelling aan MBV - inademing

Inademen van stoffen door verneveling en/of verdamping

Nevels kunnen minerale olie, water, diverse chemicaliën, metaalslijpsel en micro-

organismen bevatten

Vaak een irriterende of soms sensibiliserende werking 

op de luchtwegen

Bestaande longziekten (zoals astma) kunnen verergeren

Bij herhaaldelijke blootstelling kan ontsteking aan de 

longblaasjes, astma en bronchitis worden veroorzaakt 

(waarbij vermindering van de longfunctie kan optreden)



Blootstelling aan MBV - inademing

Hoeveelheid olienevel die ontstaat (en daarmee blootstelling) afhankelijk van:

• type MBV (o.a. concentratie olie in MBV)

• temperatuur MBV

• type verspaning of slijpbewerking (o.a. toerental)

• hoeveelheid gebruikte MBV

• aanvoer van MBV (druk)

• gesloten/open machine en opvangreservoirs

• aanwezigheid spatschermen

• lekkages in pompen e.d. (luchttoevoer)

• antinevel middelen in MBV

• aanwezigheid van afzuiging/ventilatie en effectiviteit daarvan

• gebruik perslucht voor schoon-/droogblazen werkstuk



Blootstelling aan MBV - huidcontact

Huidcontact

MBV hebben vaak een irriterende en soms sensibiliserende werking door stoffen 

aanwezig of ontstaan in MBV 

Irritatief of allergisch contacteczeem en olieacne kan ontstaan



Blootstelling aan MBV - huidcontact

Huidproblemen kunnen ontstaan / bevorderd worden door:

• hanteren van (natte) werkstukken en gereedschappen

• dompelen van de handen in de MBV

• spetters

• verontreinigde kleding

• slechte persoonlijke hygiëne 

• slechte schoonmaak (uitsleep, lekkages)

• te hoge concentraties van MBV

• te hoge alkaliteit

• gebruik van ontvetters, reinigers, etc. 

• metaalsplinters in de MBV die de huid beschadigen

• langdurig contact met MBV

• verontreinigingen met micro-organismen, hydraulische oliën, vetten, coatings van het werkstuk, e.d.

• gebruik van agressieve handzepen



Richtlijn contacteczeem NVAB



Samenvattend

Metaalbewerkingsvloeistoffen zijn complexe mengsels met een grote verscheidenheid 

aan stoffen/additieven:

in lage concentraties

die ook nog sterk verdund worden

die vaak geen grenswaardes hebben

Bovendien kunnen verontreinigingen en chemische reacties tussen componenten  

ontstaan, waardoor nieuwe (mogelijk schadelijke) stoffen gevormd worden.

In de praktijk vaak alleen aandacht voor veiligheid van MBV bij ontstaan van 

gezondheidsklachten

Proces-/kwaliteitsbeheersing MBV van invloed op bewerkingsproces en kwaliteit 

product, maar ook op gezondheidsrisico’s en is mogelijk betere trigger! 

(controle en tijdige verversing MBV, voorlichting medewerkers)



Bedankt 

voor uw 

aandacht !


