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SituatieSituatie

� Onderzoek naar blootstelling aan DME 

in een afvalverwerkingsbedrijfin een afvalverwerkingsbedrijf

� Relatief hoge waarde elementair � Relatief hoge waarde elementair 

koolstof (EC) in een composteerfabriek 

(± 2 keer verbodswaarde)(± 2 keer verbodswaarde)

� Nader onderzoek of EC wordt verstoord



Situatie composteerfabriekSituatie composteerfabriek



Situatie composteerfabriekSituatie composteerfabriek

� Inhoud van de hal: ca. 5300 m3

� Mechanische ventilatie

• toevoer 50.000 m3/u • toevoer 50.000 m /u 

• afvoer 51.000 m3/u

� 2 Shovels: 8 uur per dag aanwezig� 2 Shovels: 8 uur per dag aanwezig

� Roetfilter



VraagstellingVraagstelling
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OnderzoeksituatieOnderzoeksituatie

� Eindopslaghal met compost en een 

inhoud van 30.000 m3inhoud van 30.000 m3

� In het weekend is de hal natuurlijk � In het weekend is de hal natuurlijk 

geventileerd en schoon gespoeld (64u)

� Geen mechanische ventilatie tijdens � Geen mechanische ventilatie tijdens 

onderzoek (alleen natuurlijk, via kieren)



OnderzoeksituatieOnderzoeksituatie

Ochtend:

� situatie zonder dieselaangedreven voertuigen

� wel handmatig stof opgewerveld



OnderzoeksituatieOnderzoeksituatie

Middag:

� situatie met dieselaangedreven voertuigen

�1 shovel (geen roetfilter): 20 minuten

�3 vrachtwagens: Euro 5

�1 vrachtwagen: Euro 4

�10 minuten aanwezig�10 minuten aanwezig



OnderzoeksopzetOnderzoeksopzet

� 6 duplometingen in een situatie zonder

dieselmotor aangedreven voertuigendieselmotor aangedreven voertuigen

� 6 duplometingen in een situatie met

aanwezigheid van dieselmotor voertuigenaanwezigheid van dieselmotor voertuigen

� Per meetsituatie een blanco

� Meetduur 3,5 uur per situatie� Meetduur 3,5 uur per situatie



Meetopstelling - eindopslaghalMeetopstelling - eindopslaghal



OnderzoeksopzetOnderzoeksopzet

� PAS-pomp ingesteld op 2,2 l/min

� Kunststof cycloon (Higgins Dewell) met 

prefired kwartsvezelfilter.

� Analyse op:� Analyse op:

� Concentratie respirabel stof conform MHDS 14/3 

� EC, OC en TC conform NIOSH 5040.� EC, OC en TC conform NIOSH 5040.



MeetresultatenMeetresultaten
EC in µg/m3 en respirabel stof in mg/m3

Zonder Met

EC resp. stof EC resp. stof

AM  18 0,8 333 6,1

Zonder Met

AM  18 0,8 333 6,1

GSD  16 0,7 293 5,5

SD  11 0,3 161 2,8

Range  9 - 20 0,4 - 1,2 119 - 616 2,5 - 12,0

CVt  14,2 24,3 29,4 13,8

De achtergrondconcentratie EC is gelijk aan gemiddelde in NL, namelijk < 2,4 - 4 µg/m3.



Wat blijkt uit de meetgegevensWat blijkt uit de meetgegevens

� Concentratie EC  = 9 - 20 µg/m3, terwijl er geen

dieselaangedreven voertuigen aanwezig waren. dieselaangedreven voertuigen aanwezig waren. 

Relatief hoog t.o.v. achtergrondconcentratie.

� In situatie met aangedreven voertuigen zijn 

relatief hoge concentraties EC gemeten t.o.v. relatief hoge concentraties EC gemeten t.o.v. 

het aantal verkeersbewegingen.



Wat blijkt verderWat blijkt verder

In de situatie met aangedreven voertuigen: 

� liggen de concentraties EC een factor 18 hoger� liggen de concentraties EC een factor 18 hoger

� liggen de concentraties OC en respirabel stof 

gemiddeld een factor 9 hogergemiddeld een factor 9 hoger

� zijn de duploverschillen in de concentratie EC 

tweemaal groter, bij respirabel stofconcentratie tweemaal groter, bij respirabel stofconcentratie 

is dit niet het geval (mogelijke verstoring).

� CVt wordt groter i.p.v. kleiner naarmate � CVt wordt groter i.p.v. kleiner naarmate 

concentratie EC toeneemt



EC / TC – situatie ZONDEREC / TC – situatie ZONDER

EC / TC ochtendEC/TCEC/TC = 0,06
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EC / TC– situatie METEC / TC– situatie MET

EC / TC middagEC/TCEC/TC = 0,16
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LiteratuuronderzoekLiteratuuronderzoek

� De EC / TC verhouding is kleiner dan 0,35.  � De EC / TC verhouding is kleiner dan 0,35.  

De vakliteratuur geeft aanwijzingen dat dan 

een verstoring mogelijk is. Het betreft echter 

maar één referentie (Sirianni). maar één referentie (Sirianni). 

� EC / TC verhouding is afhankelijk van het 

type motor van het voertuig en het gebruik type motor van het voertuig en het gebruik 

(versnellingen, stationair draaien) (Smith). 



Mogelijke beïnvloeding resultaatMogelijke beïnvloeding resultaat

� Het analyseren van het zwaarst beladen 

gedeelte van het niet homogeen beladen filter.gedeelte van het niet homogeen beladen filter.

� Analytische correctie is onvoldoende (char).

� Splitsing OC-EC is onnauwkeurig wanneer de � Splitsing OC-EC is onnauwkeurig wanneer de 

EC-belading > 20 µg/m3 EC per filter.



Meer mogelijke beinvloedingMeer mogelijke beinvloeding

� CVt van de EC bepaling is gemiddeld 15% 

(NIOSH-voorschrift zegt < 8,5%) (NIOSH-voorschrift zegt < 8,5%) 

� De middagconcentraties > de bovengrens van 

de methode ( 240 µg/m3 EC). Resultaat de methode ( 240 µg/m3 EC). Resultaat 

onbetrouwbaar.

� Verontreinigingen in de vorm van (zuivere) � Verontreinigingen in de vorm van (zuivere) 

koolstof in de GFT-compost direct als EC 

gemeten (bijv. resten houtskool, roet).gemeten (bijv. resten houtskool, roet).



TRGS 554TRGS 554
Program m  zur Abschatzung der dieselmotoremission  nach TRG S 554 - version 1.02

Concentratie EC  = (E pt,C1 * P r * 1000 * 0,6) * P n * Z * tE * (1-A))/(V * Lw * LA)

E pt,C1 = specifieke roetem issie in C1 test = 0,6 g/kW h

P r = belasting voertuig (licht, m atig of zwaar) = 0,21

P n = verm ogen voertuig = 100 kW

Z = aantal voertuigen = 1 stuks

inzettijd voertuig = 20 m inuten

diensttijd = 240 m inuten

t  = Relatieve inzettijd = 0,083333tE = Relatieve inzettijd = 0,083333

A = efficientie van het filter op de uitlaat = 0

lengte hal = 105 m eter

breedte hal = 30 m eter

hoogte hal = 9,5 m eter

dode ruim te = 20 %dode ruim te = 20 %

V = volum e ruim te = 23940 m 3

Lw = ventilatievoud = 0,5 keren per uur

LA = ventilatie-efficientie = 0,3

Gemiddelde concentratie DME als EC in de hal = 0,18 in mg/m
3

Gemiddelde concentratie DME als EC in de hal = 0,18 in mg/m

= 175,44 in µg/m
3

Disclaim er. IndusTox aanvaard geen aansprakelijkheid voor tekortkom ingen of onjuist gebruik van dit werkblad



ConclusieConclusie

In composteerbedrijven geeft de EC-meting

als maat voor dieselroetemissie (conform als maat voor dieselroetemissie (conform 

NIOSH 5040) geen juist beeld van de 

werkelijke blootstelling. Bij afwezigheid van werkelijke blootstelling. Bij afwezigheid van 

dieselaangedreven voertuigen worden toch 

relatief hoge EC-concentraties gemeten.relatief hoge EC-concentraties gemeten.



DiscussieDiscussie

� Niet duidelijk in welke werkomgeving wel en in 

welke werkomgeving geen verstoring optreedt. welke werkomgeving geen verstoring optreedt. 

� Voorlopige aanname: 

Een verstoring van de meting van de Een verstoring van de meting van de 

concentratie EC door OC kan optreden 

wanneer de verhouding tussen EC en TC wanneer de verhouding tussen EC en TC 

kleiner is dan 0,35. 

� Nader onderzoek hierop wordt aanbevolen.� Nader onderzoek hierop wordt aanbevolen.





Verband EC / respirabel stof –

situatie Zonder en Met situatie Zonder en Met 
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