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1993 tot heden is bij een producent van autoreparatielakken regelmatig de persoonlijke bloocscelling aan oplosmid-
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Samenvatting
Bij een producent van autoreparatielakken is in de periode
1993-2000 regelmatig de persoonlijke blootstelling aan
oplosmiddelen in kaart gebracht. Met uitzondering van de
medewerker die de spoelinscallatie bedienc werd geen
enkele keer de blootstellingsindex (BI of som-MAC) van
I 00%o overschreden. Doord aT. deze medewerker adequate
adembescherming gebruikc is de werkelijk ingeademde
concencratie toch lager dan de BI. De blootstelling in de
dispergeerderij en mengerij is hoger dan in de kleurmakerij en tapperij. Op basis van een beperkt aantal metingen
bleek de kortdurende blootstelling in het algemeen mee te
vallen. Slechts bij rwee kortdurende blootstellingsmetingen werd de som -MAC overschreden (L.l c.q.2.7x).
Geconcludeerd wordt dat de blootstelling voldoende
beheerst lijkt, maar dat periodieke monitoring nodig is om
dit te controleren.

delen in kaart gebrachc. Bovendien zyn recent metingen
naar kortdurende blootscellingen uitgevoerd. Of piekblootstelling een rol speelt bij hec oncscaan van OPS is
onduidelijk [Bos et al., 1999; Gezondheidsraad, 1999;
Heussen en Scheffers, 20001. De ko¡cdurende metingen
zijn uitgevoerd om meer inzicht te krijgen welke taken of
handelingen het meeste bijdragen aan de dagbloorstelling.

Methoden
B es c h

rij u i ng p ro duc ti ep r o c e s

In een dispergeerderij/malerij wordc bindmiddel afgetapt
in een open kecel/kuip en gemengd met oplosmiddel.
Tijdens hec roeren door een diisolver worden vervolgens
kleur-, vul - en hulpstoffen toegevoegd. Daarna wordt het
product door een maalmolen gehomogeniseerd. Vanaf
1999 gebeurt dit deels via het zogenaamde "circulerend
malen". Dit houdt in dat één en dezelfde kuip wordt
gebruikt, terwijl er voorheen een 'aanvoerkuip' en een
'afooerkuip' werd gebruikc. De procescemperatuur (circa

Summary
In the period 1993-2000 regular measurements have been
performed on the personal exposure !o solvents within a

70" C) is hoger djdens het circulerend malen. Dit zou
kunnen leiden tot een hogere emissie. De na het malen
ontstane basislak wordt vervolgens in de mengerij

factory where car body repair'paincs are being produced.
Concentrations never exceeded che Exposure Index (BI),
except for the employee who worked with the automatic
cleaning system. Because of the f¿ct thac the worker used
adequate respiratory protection che actual inhaled concentration is Êar below che exposure index. Exposure was higher in the mixing/grinding and dndng-finishing work area
compared to che tinting and tapping area. On the basis of
relatively few sho¡t-term measurements it is concluded
thar in general short-cerm exposure is not high. Only rwo
short-term measurements exceeded the BI of 100% (l.l
and2.7 times respectively). Ic is concluded that there is a
cransitional stage in compliance: exposure seems adequacely concrolled, buc regular monitoring remains necessary to
confirm this.

gemengd met bindmiddelen en additieven waarna semiautomatisch de lak in de tapperij wordt afgevuld. Dit gaat
via een lopende band waar de lege blikken onder een
dosee¡machine - een open tappunt - worden geleid.

lnleiding
Dat langdurige blootstelling aan oplosmiddelen het organisch psychosyndroom (OPS) kan veroorzaken is in
Nederland maatschappelijk geaccepteerd. In diverse arboconvenanten worden afspraken gemaakt over onrwikkeling
en gebruik van oplosmiddelvrije c.q. oplosmiddelarme
producten. Binnen de Vereniging van VerÊ en
D¡ukink¡fabrikanten (VWF) wordt gesproken mec de
overheid en werknemersorganisaties over een vervangingsbeleid. Volledig oplosmiddelvrije producten zijn echter

VWF niet technisch haalbaar l\Øinkelaar,
. Bovendien wordt er ook voor de niet-Europese
markc geproduceerd waardoor blootsrelling in de producciefase de komende jaren zal blijven bestaan. Reden voor
de branche om een handreiking voor een meetplan op ce
stellen in combinatie met actiewaarden [WVF, 2000].
In het huidige arcikel wordc ceruggekeken in de tijd. Vanaf
volgens de
I 9991
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Bescbrijuing bed.rijf

Bij het bedrijf werken ca. 120 werknemers. De productieafdeling bescaat uit een hal (inhoud ca. 3990 m3) waarin
de dispergeerderylmalery is gehuisvest en een hal (inhoud
c¿.4856 m3) waarin de mengerij, kleurmakerij en de tapperij zijn gehuisvest. Behalve kleurlakken, maakt het
bedrijfook blanke lakken, verdunningen, verharders en
primers voor de aucoreparatie-b¡anche. Alle dissolvers zijn
voorzien van bronaÊuiging, de tappunten nier. \We[ zijn
de bakken waaruic hec product naar hec tappunt srroomc
voorzien van deksels en bronaÊuiging. Het schoonmaken
van kuipen heefc in de loop der jaren op verschillende
plekken in één van beide hallen plaarsgevonden. In beide
hallen is in 1995 aanvullend op de bronafzuiging mechanische ruimteventilacie geïnstalleerd (ventilacievoud ca. 4x
per uur).
Tue ede pro ductie

lo

þatie

Sinds 1999 is een cweede locatie toegevoegd aan hec
bedrijf. Qua beheersmaatregelen zijn de locaties vergelijkbaar. Productiecechnisch is er een verschil: er worden alleen
blanke lakken, verharders en verdunningen geproduceerd.
De samenstelling van de oplosmiddelen in de recepruur is
vergelijkbaar mec de eerste locatie. Omdat er geen kleurlakken worden geproduceerd is er in tegenstelling cot de eerste
locatie geen malerij en kleurmakerij aanwezig. Daarom zijn
de producciemedewerkers alleen te onderscheiden in een
dispergeerder c.q. menger en tappers.

Meetstrategie, meet- en anaþsemethoden

Persoonlijke monstername vond plaacs middels GilAir 5
pompen en koolbuisjes (SKC Anasorb, 100+50 rng acrief
kool, debiet 40-50 cclmin) en duurde 7'l' - 8 u:ur.
Incidenteel was de meetduur korcer, echte¡ nooic minde¡
dan 6'1, uur. Tijdens pauzes zljn geen metingen ve¡richt.
Voor en na de monstername werd de flcjw ingesteld c.q.
gecontroleerd middels de BIOS DryCal DC-Lire (rype
DCLI 12K rev 1.07). Er werden 2 monsters na elkaar per
functie per dag genomen. Tezamen vormen de monsters
de gehele dagbloocscelling. Niet aldjd konden alle functies
worden bemonsterd. In 1993, 1997 e¡ 1998 werd op 2
dagen gemeten. Meer meten was niec zinvol omdat naar
aanleiding van de resultaten coch al behee¡smaatregelen
werden genomen. Vanwege wijzigingen in het productieproces werd in 1999 op 1 dag gemeten (ervoor) en in
2000 op 3 dagen (erna).
Middels observaties zijn caken en handelingen in kaart
gebrachc. Vervolgens zijn in 2000 kortdurende persoonsgebonden metingen uitgevoerd (debiet 100-150 cclmin)
djdens de uitoefening van de naar verwachcing meest risicovolle taken. De meetduur was net zo lang als de caak
duurde. Doel was nl. nier het toecsen aan 15 minuren
grenswaarden of richtlijnen, maar inzichc krijgen in dié
raken die het meest bijdragen aan de 8-uurs blootscelling.
Tijdens de raakgerichte metingen we¡d het buisje dat
gebruikt werd voor het ochtend- of middagmonsrer losgekoppeld, rijdelijk afgesloten en daarna weer bevestigd. De
gehele dagblootstelling werd berekend door alle buisjes per
persoon cijdgewogen op te tellen.
Achrergrondsmecingen (debiec 30-40 cclmi¡) en metingen
in de direcre omgeving van een bron (debiec 30-40
cclmin) zijn uicgevoerd om de effectiviteic van plaatselijke
afzuiging en ruimceventilarie te toetsen. Analyse van zo'n
160 oplosmiddelen uit diverse groepen vond plaats door
de Universiteic Leuven middels GC-FID (NIOSH methoden 1003, 1005, 1022, 1500, 1501, 1400, 1401, 1402,
1403, 1300, l30l en 1450). Meecresultaten werden
getoetst per stof aan afzonderlijke MAC-waarden en voor
alle ca. 160 oplosmiddelen gesommeerd als bloostellingsindex (BI, fNationale M,{CJijsc 1999D. De concentrarie
van een stof wordt hierbij gedeeld door de MAC-waarde
van die stof. Daarna worden alle fracties opgereld to! een
BI en vermenigvuldigd met 100. Is de BI hoger dan 100
dan is de referentie waarde (of gesommeerde MAC-waarde) overschreden.

Sratistieþ

Binnen het bedrijfhebben de laatste 5 jaar veel procesveranderingen (qua samenstelling, volume en lay-out) plaatsgevonden en zijn er diverse behee¡smaa¡regelen genomen.
Scatistische analyse van alle metingen tezamen is derhalve
niet mogelijk. Door de vele veranderingen kan de gehele
meetperiode namelijk niet beschouwd worden als één uniforme blootstellingsperiode. -üØaar mogelijk werd m.b.v.
Hyginisr (versie 2. 13, 1996) nagegaan of de metingen [ognormaal verdeeld zijn en is een rekenkundig (AM) en geomecrisch gemiddelde (GM), geometrische
scandaardaÂvijking (GSD) en kans op normoverschrijding
berekend.

Resultaten
Algerrteen

De blootscelling in de dispergeerderylmalery en mengerij
is hoger dan in de tapperij en kleu¡makerij (ûguur 1 en2).
Met uitzondering van de medewe¡ker die de spoelinstallatie bedient, wordt nergens de som-MAC van 1000/o oversch¡eden (en dus ook de individuele MAC-waarden niet).
Een belangrijke bron is het schoonmaken van de vloer mer
borstel en dweil gedrenkt in oplosmiddel. Door op de
belangrijkste knoeiplaarsen scukken karton op de vloer re
plakken, komc dic de laatste jaren veel minder voor. Nieç
afgedekce kuipen gevuld met oplosmiddel

zijn een gerin-

gere bron. Deze moeten door medewerkers aldjd worden
afgesloten met een deksel. Dit word¡ in hec algemeen vrij
goed nageleefd.
D

isp

Op

e

rge e rdt r ij / m a le r ij

altijd aangenomen dat een
belangrijke bron het werken bij niec-aFgesloten kuipen is.
De kuipen zijn újdens roeren voor bijna 100% afgedekt
door een del<sel. Voor her toevoegen van sroffen moer hec
delael geheel of voor de helft (scharnierend) wo¡den verwijderd. Op dat momenc staat de medewerker mer zijn
gezichc boven de kuipen waarin zich oplosmiddel bevindc.
Uit een beperkt aantal korcdurende mecingen bleek de
bloomtelling echrer mee te vallen (rabel 1).
basis van observaties was

Tabel 1. Persoonlijke blootstelling bij taakgerichte

metingen fiaar 2000)
Dispergeerderij/ malerij: Tijdsduur (min.) Blootstellings.
taak
lndex (%)
Storten poeders

28

u

Storren poeders

10

37

In de loop der jaren is een aantal MAC-waarden fors ve¡-

Storten poeders

53

t5

laagd:

Spoelen maalmolen

19

89

Schoonmaken taomachine

T3

5r

Schoonm¿ken tapmachine

49

110

W r laging

u

an MAC -w aarde n

-

1994 colueen van 375 naar 150 mg/m3 en ryleen van
435 naar2l0 mglm3

-

1996: ethylacetaat van 1400 naar 550 mg/m3
1.997: isopropylalcohol van 980 naar 650 mg/m3 en

ethanol van 1900 naar 1000 mglmi.
De consequentie hiervan is dat bij gelijkblijvende concentraties de BI roeneemt, en dus ook de kans op normoverschrijding. NB: bij verlaging van MAC-waarden werd de
noemer van de BI overeenkomstig aangepasc; dit betekenr
dat cijdens elke meetperiode de dan vigerende MAC-waarden werden gebruikc.

4

Tapperij: taak

en omgeving (na calamiteit:
vallen 40 l. lak op grond; lak
oppakken mer doeken).
Schoonmaken taÞmachine

t6

t1

Schoonmaken taomachine

26

67

Schoonmaken taomachine

z0

49

Schoonmaken rapmachine

7

28

Schoonmaken rapmachine

22

274
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De BI was niet hoger dan 37o/o en droeg nauwelijks bij aan
de dagblootsrelling. Btijkbaar werkc de bronafzuiging bij
de dissolvers effectief Handmatig spoelen van de maalmoIen veroorzaakt wel een piek.
Sinds 1998 is het productievolume me! ca. 25o/o toegenomen. Dit bleek niet uir de BI. Een duidelijke ¡oe- ofafname in BI is gedurende de jaren nier re herkennen (figuur
1). De BI lijkt in 1998 en 1999 hoger te zìt1n dan de jaren
daarvoor en erna. Vanwege een niet-uniforme blootsrellingsperiode kan dir srarisrisch niec onderzochc worden.
IVel blijkt uit analyse dat de kans op normove¡schrijding

in2000

ca.3o/o

is(AM =45.4,GM=43.6, GSD=

1.4).

Conform NEN-EN 689 Annex C kan geconcludee¡d worden dat in 2000 de blootstelling beneden de grenswaarde
ligt, maar dat periodieke moniroring nodig blijft. Bedenk
bij de interpreratie van de gehele meerreeks dat vóór 1998
een aantal MAC-waarden zijn aangescherpt (m.n. xyleen
dat voor 25-600/o bijdraagr aan de rorale blootstelling).
Bovendien is in 1997 een auromarische kuipenspoelinstallatie in de dispergeerderij geplaatst die een hoge achtergrondconcencrarie veroorzaakte (zie verderop). De
installatie is in 1999 in een aparte ruimre ondergebracht.

Figuur 1. Persoonsgebonden blootstellingsindex
(8-uurs TGG)
\Øeergegeven zijn de resultaren per werknemer.I¡ 1993,

1997 en 1998 werd op 2 dagen gemeten (l medewerker
per funcrie), in 1999 op I dag (2 medewerkers per Funcrie)
en in 2000 op 3 dagen (2 medewerkers per functie, mec
uiczondering van I dag waarop slechts I menger werd
bemonscerd).

Figuur 2. Persoonsgebonden blootstellingsindex
(8-uurs TGG)
\Øeergegeven zrjn de resultaren per werkneme r.

ln

1.993,

1997 en l99Swerdop2dagengemeren, in1999 op I dag
en in 2000 op 3 dagen (le en 2e meecdag I kleurmaker en
2 tappers, 3e meecdag 1 rapper).
Klerrrmaherij en tapperij
De bloomtelling van de kleu¡maker is minder dan 50o/o
BI, behalve één meting in 2000 (fìguur 2). De bloorstelling in de tapperij is gedurende de jaren alti.f d lager dan
40o/o BI, met één uirzondering in 2000 (fìguur 2). Bij
beide functies is een opwaarcse of neerwaartse trend niet
zichtbaaq ook nier in absolure concenrraries (dara niec vermeld). De kleurmaker wordr bloorgesteld tijdens her
make n van de kleurpasrat. De capper wordr bloorgesteld
bij de open aÂ'ulpunten (zonder afzuiging), bij handmadg
schoonmaakwerk mec oplosmiddel (zie hierna) en bij her
leegschrapen van kuipen (zonder afz.uigtng). Dit laatsce
wordt gedaan om hec resranr in de rapbak te krijgen.
Uit de kortdurende metingen blijkr dat de blootsrelling
tijdens regulier schoonmaakwerk in 5 van de 6 mecingen
minder dan 100% BI bedraagc (cabel 1). Het schoonmaken van een capbak gebeurt onder bronafzuiging. Bij her
schoonmaken van onderdelen kan de bronafzr.riging niet
worden gebruikt omdat de slang niec ver genoeg reikt. In
één geval was de blootsrelling fors hoger (274o/o BI), zelfs
nog hoger dan bij schoonmaak na een calamiteic. Een verklaring is niet voorhanden. Omdar er één soorc schoonmaakmiddel wordc gebruikr, is een mogelijke verklaring
dat er intensiever "gesopc" is zonder bronafzuiging.

Mengerij

Ook hier is geen duidelijke toe- of afname te zien (fìguur
l). De lagere waarden van de laatsre meerdag in 2000
t.o.v. de eerste twee mee tdagen is ce verklaren door een
verschil cussen de ochcend en middag ploeg: t avonds
worden er minder ldeuren afgemengd. De menger komr
regelmatig in de buurt van de cankenspoelinstallacie.
Bovendien bleken cijdens her mengen soms aanzienlijke
lekemissies op ce treden uic de kuipen (daca niec vermeld).
De bronafzuiging is niet op alle plaarsen gelncegreerd in
hec deksel (zoals op de dispergeerderij) waardoor deze
minder eFfecrieFis. Bovendien is er rwijfel oÊde door de
ruimteventilatie hoog ingeblazen lucht de mengerij wel
voldoende doorspoelr. Dit omdac de mengerij in een hoek
en ook nog gedeehelijk onder een bordes is gelegen.
Tênslotte is her werken bij de l<uipen een momenr van
bloomtelling.
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Yóór 1997

lru im te

was de spoelhoek

in de mengerij

gevesrigd.

Kuipen werden handmacig schoongemaakc. In 1997 werd
een automat;sche kuipenspoelinstallarie in de dispergeerderij geplaarsr. In 1999 werd deze verplaacst naar een aparce ruim¡e (inhoud ca. 600 mi, ventilatievoud ca. 9x per
uur). Het spoelen gebeurr in een gesloten sysreem. Aan her
deksel is een toe- en afuoerleiding voor spoeloplosmiddel
bevestigd en borscels die rond gaan draaien op het

moment dat hec deksel automacisch op de kuip wordt
geplaatst. Echter na het spoelen gaâr hec deksel met
nadruipende borsrels omhoog, waarna de kuip open scaar
en kan uitdampen. Hierdoor is de bloocstelling van de
bediener (te) hoog (rabel 2). De bediener is voorzien van
adequate adembescherming (verse luchckap en gelaacscherm, beschermingsfaccor minimaal l0x volgens de
\X/e rkgroep
Ademhalings bescherm ing INVvA, 2 0 0 I ] ) .

Tabel 2. Persoonlijke blootstelling bij operator
spoelinstallatie en bii
comb¡-fu nctie spoelen/tappen

Jaar

Tijdsduur (min.)

Blootstellings-

lnäex

(%)

1997

440

9 (spoelen)

1998

)6

141 (spoelen)

2000

345

l5t)

2000

221

122 (spoelen)

:)o

(tappen)

r56

lotaaJi

2000

2000

2000

1

5

/

/

(spoelen)

B6 (dasblootstelline)

t7,

136 (spoelen)
34 (tappen)

'foraal:342

B4 (dagblootstelling)

l9l

936 (spoelen)

r67

207

t3 (tappen)

-Lotaal: JYð

209

456 (dagblootstelling)
295 (spoelen)

t64

t6 (tappen)

Toøal,:373

1

72 (dagbloocstelling)

achcergrondsmetingen in de periode 1997-1'999 6leek
rondom de installatie een BI van ca.50o/o te heersen, verderop in de hal ca. 30o/o. Daarop is hec besturingssysteem
van de installatie aangepasr: na het spoelproces blijft het

Uit

deksel op de kuip. De medewerker moet zelf op de knop
drukken om het deksel te verwijderen. Deze maatregel en
het plaatsen van de installatie naar een aPârte ruimce heb-

ben nog niet geleid tot een afname in blootstelling. De
blootscellingsindex in 2000 is ce hoog (tabel 2). De
gebruikte adembescherming blijft derhalve nodig. De hoge
blootsrelling bij de laatste rwee metingen in 2000 wordc
vnl. veroorzaakt door de aanwezigheid van 2-hexanon.
Door de lage MAC-waarde draagt deze stof voor 240
(medewerker l) respectieveli¡k7}o/o (medewerker 2) bij
aan de cotale blootstelling. Een andere oorzaâkvoor de
hoge blootscelling is dat medewerke¡s de kuipen vaak
handmarig moeten naspoelen en droogmaken. Dit komt
door aankoeken van lak in de kuipen. Täalroulacie blijkt
bij te dragen aan een lagere blootscelling per medewerker.
In 2000 is de functie gesplitsc in tappen én tankenspoelen.
Duidelijk is dac het tankenspoelen een veel hogere bijdrage
leverr aan de dagbloomtelling dan het cappen (tabel 2).
productie lo catie
1999 werden op 3 dagen metingen uicgevoerd. De BI
in de dispergeerderij was 47 c.q. 52o/o (totale concentracies
132 c.q. 118 mg/mi). De blootstelling in de capperij was
Twe ede

In

beduidend lager: BI range 1l - 42o/o (AM = 24.2%' GM
= 21.60/o, GSD = 1.7, overschrijdingskans l'3o/o). De
range in lotale concentraties was 28 - 125 mg/m3. Het
beeld is vergelijkbaar (zowel qua bloocstellingsindex als
qua totale concentraties) met de metingen op de eerste
locatie. Ook hier was de blootstelling in de tapperij lager
dan in de dispergeerderij.

Discussie en aanbevelingen
Bloomtellingsgegevens van scudies in verffabrieken zt¡n
schaars in de literatuur. Bovendien is een éénduidige

6

definitie van de samensteiling van een blootstellingsindex
of de totale concentratie niet voorhanden. Het aantal
oplosmiddelen dat mee wordt genomen varieert. Een
absolute vergelijking van gegevens heeft daarom niet veel
zin. \Øel kan de blootstelling van werkzaamheden relatief
mec elkaar worden vergeleken. Zowel in deze als in andere
studies fBleecker et aL, l99l; Ford et al., l99l; Ørbaeker

al., 19851 is de blootstelling bij verÊÊabrieken in een male-

rij

en mengerij hoger dan in een kleurmakerij en tapperij.
Ook blijkt uit de literatuur dat handmatig schoonmaken
van tanks de hoogste blootstelling geeft [Ford et al., 1991;
Ørbaek et al., 1985]. Dit zou ook kunnen verklaren waarom in een Nederlandse sudie [Le Feber en van
Broekhuizen, 1998] de prevalenrie van neurasthene klachten met name voorlcwam bij medewe¡kers die op de afuul-

afdeling werkten én veel schoonmaak'¡¡erk verrichccen.
Gezien de lage blootstelling bij het afuullen is het onwaarschijnlijk dac deze raak een rol speelt, zeker in vergelijking
tot de hogere niveaus in de malerij en mengerij.
Bovendien laac de huidige studie duidelijk zien dat binnen
een combi-functie van tapPen en canken-spoelen het spoelen de grootsre bijdrage levert aan de 8-uurs blootstelling.
Data over korcdurende bloocstelling in verffabrieken zijn
voor zover bekend niet te vinden in de lireratuur. In deze
studie is een beperkt aancal kortdurende blootstellingsmetingen uitgevoerd. Duidelijk blijkc dac door adequace
bronafzuiging hoge kortdurende bloocstelling bij het toevoegen van kleur-, vul- en hulpscoffen niet voorkomc.
Handmatig spoelen van een maalmolen (zonder adequate
b ronafzuigin g) veroor¿aakt een ho gere b loo ts tellin g. Maar
ook dit is geen hoge piek. Omdat het hier gaat om een
eenmalige meting moet hier niet veel waarde aan worden
gehechc. Het schoonmaken van rapmachines levert in hec
algemeen ook geen hoge kortdurende blootstelling op,
behalve bij schoonmaakwerkzaamheden na een calamiteit
en bij één reguliere schoonmaakacciviteir. De bronaÊzuiging lijkt effectiefen zou eenvoudig verder verbeterd kunnen worden. Toekomstige 15-minuten metingen kunnen
uirwijzen of dit algemene beeld qua kortdurende blootstelling juisc is. Bovendien wordt dan duidelijk oFde bronafzuiging inderdaad effecdef is
Arbeidshygiënische monitoringprogrammat heb ben in
middelgroce bedrijven en in het MKB nog weinig tot geen
prioriteit. Als er al gegevens zi1n, dan zijn ze vrijwel nooit
oncsloten via de openbare literatuur. De in dit artikel
gepresenteerde meetseries zijn voor een middelgrooc
bedrijFdan ook uniek te noemen. Uit de gegevens btijkt
dar er sprake is van een overgangssituatie (oranje situatie).
De blootstelling lijkt voldoende beheerst, maar periodieke
monitoring is nodig om dit te bevestigen. Hec bedrijf is de
afgelopen 7 jaar geconfrontee¡d met een soms forse aanscherping van een aancal MAC-waarden. Mec name de
aanscherping voor xyleen en in mindere mate ethylacetâat
heeft voor hec bedrijfgrote gevolgen gehad (xyleen draagt
voor ca. 25-600/o bij aan de totale bloorctelling en ethylacetaat voor ca. 3-20o/o). Samen met een toe nemend productievolume was er een duidelijke reden om de
bloocstelling verder terug te dringen. Bovendien is vooral
de laatsce jaren de excerne maacschappelijke druk rondom
oplosmiddelen verder toegenomen. Hier heeft hec bedrijf
vooral sinds het midden van de jaren negentig op geanricipeerd: een continu verbeteringscraject gekoppeld aan
Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap (2001) nr

2

monitoring. De installarie van ruimtevendlatie in 1995 is
de belangrijksre beheersmaacregel geweesr. Het precieze
effecc hiervan is nier te kwanrificeren. Er zljo geen meringen vooraf en na installatie uitgevoerd. Ook effecren van
latere genomen maatregelen zijn niet re kwantificeren
(meer gesloten loevoer van oplosmiddelen in kuipen.
(1999), uitbreiding van plaatselijke aÊ,uigpunce n (1,9951 999) en verplaacsing van spoelinstallatie (1 999)). Het ligc
echrer zeer voor de hand om ¡e concluderen dat zonder
maatregelen een normoverschrijding voor de hoogsc blootgestelden zou hebben kunnen plaatsvinden. Dit in her
lichc van verlaging van de MAC-waarden voor xyleen en
ethylacecaar met meer dan een fauor 2, een aanzienlijke
produccietoename en vanwege het feic dar de meecstrategie
in de loop der jaren niec veranderd is.
De blootstelling is onder de som-MAC gebleven, mer één
uitzondering: de bediener van de cankenspoelinsrallarie.
Omdat deze werknemer de gehele dag adequace adembescherming draagc is de werkelijk ingeademde dosis veel
lager dan de som-MAC gerveest. Ook is de bloorstelling
van de bediener op één dag in 2000 uiczonderlijk hoog
door de aanwezigheid van 2,hexanon. Deze scof werd in
alle voorgaande jaren c.q. metingen nier eerder aangetoond. De gebruikce spoelmiddelen zijn regeneraten
afkomstig van een inzamelaar van chemisch afual. Door
scringenter te letten op de samenstelling van de regeneracen (inkoopeisen) kunnen dergelijke sroffen in de coekomst worden geweerd. Ook kan de bloorctelling verder
worden verlaagd door hec handmacig schoonmaken zoveel
mogelijk te voorkomen. Door de kuipen eerder voor
schoonmaak aan te bieden kan her aankoeken van lak
worden voorkomen waardoor handmadge schoonmaak
overbodig is. Bovendien kan een kuip meerdere malen
aucomatisch worden gereinigd.
Bij de opzet van het moniroringprogramma is NEN-EN
689 als uitgangspunc gehanceerd. Echter cor op heden was
het scrikt hanteren van deze norm nier zinvol. De laatste 5
jaar hebben er binnen het bedrijfveel procesveranderingen
plaacsgevonde n en zijn er diverse beheersmaatregelen
genomen. Uitgebreid moniroren heefc dan geen zin. Uit
koscen/baten oogpunt was het in dit geval wijzer om de
financiële middelen eersr re gebruiken voor de implementatie van beheersmaatregelen en pas nadien over te gaan
tot een meerprogramma. Ook een staristische analyse van
alle metingen tezamen is niec mogelijk geweesr. Door de
vele veranderingen in het bedrijf kan de gehele meetperiode niet beschouwd worden als een uniforme bloocscellingsperiode. Omdat de verwachring is dat in 2000 de meesc
in grij pende wijziginge n heb ben plaars gevonden, kan vanaf
2001 NEN-EN 689 scrikrer worden gevolgd, mer name
qua aantal metingen en de periodiciteic daarrussen.

De studie is uirgevoerd in opdracht van DeBeer
Lakfabrieken B{ Lelystad.
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