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lnleiding

wikkling plaats. Deze ¡ookonvikkeling leidt tot scankover-

Beroepsmacige blootstelling aan zuuranhydrides is een beken-

vooral irritatie van ogen en luchwegen. Een van de belang-

[ast, maar leidt ook tot gezondheidsklachten bii werknemers,

de oorzaak van beroepsastma (Heederik

ec

al, 1999). Een

aantal jaren geleden heeft een uitgebreide beschrijving plaatsgevonden van alle arbeidssituaties in Nederland waar blooç
stelling aan zuuranhydrides relevant kan zijn (Snippe et al,

2000). Blootstelling aan zuuranhydrides bij her spuitgieten
van kunststoffen wordt in dit overzich¡ niec genoemd.

Dit

rijkste bestanddelen van de nieuwe grondstof is'maleic anhy-

- sryrene polymer' (Cas n¡. 9011-13-6). Uic het veiligheidsinformatieblad bliikt dat bij thermische degradatie een
aantal stof[en kunnen vrijkomen, waaronder maleïnezuuranhydride (Cas nr. 108-31:6), maa¡ onbekend is bij welke procestemperaturen deze stoffen daadwerkelijk kunnen vrijkodride

artikel beschrijft een nieuwe arbeidssituatie waar deze vorm

men. Procestemperaturen bij het ln,ieccion Moulding proces

van blootscelling relevant kan zijn en waat arbeidshygiënisten

van dit bedrijf bedragen maximaal 260-270"C. Doel van de

in het veld mogelijk alert op moeten zijn.

metingen was om vast te stellen of blootstelling aan maleïnezuuranhydride en andere ontledingsproducten bij het reguliere proces in dit bedri.ff relevanc zou kunnen zijn en of dit een
verklaring kan zi,in voor de gezondheidskiachten van de

Aanleiding tot de met¡ngen
Begin 2005 werd bij een bedrijFdie hard plastic onderdelen

werknemers.

maakt voor de automobielindustrie deels overgeschaketd op
een nieuwe grondstof. Bij de verwerking van deze grondstof

Meetmethoden en meetstrateg¡e

in spuitgietmachines vindc op bepaalde momencen (mer
name bij opstarten machine en bij produkrwissels) rookont-

Begin 2005 zijn tijdens een producovissel metingen uitge-
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voerd. Besloten is om worst-case mecingen uit ¡e voeren, dac

Conclusies

wil zeggen zo dicht mogelijk bij de bron, in de damp waar
werknemers daadwerkelijk kunnen worden blootgesteld. De

Er worden tijdens de werkzaamheden geen relevante hoeveel-

metingen naar organische componenten zi.jn uitgevoerd met
een actief koolbuisje met een meetduur van 30 minuten en
een debiet van 190 mlimin. Anaþe heeft plaatsgevonden op

heden kooldioxide of vluchtige organische componenten
gevormd. \Øel wordc tijdens de werkzaamheden koolmonoxide en maleïnezuuranhydride gevormd, al blijven deze tijdens

meting laag ten opzichte van de grens-

een groot aantal componenten via een oplosmiddelenscreen.

deze oriënterende

De metingen naar maleïnezuuranhydride zijn uitgevoerd met
een PAS-6 kop voorzien van een voorbehandeld glasvezelûlcer
(OSHA-methode 86), met een meetduur van 30 minuten en

waarden. Vanuit gezondheidskundig perspectief is met name

een debiet van

I l/min.

De metingen van koolmonoxide en

kooldioxlde zijn uicgevoerd met real-cime meetapparatuur.

de vorming van maleinezuuranhydrides opmerkelijk. Het sterke vermoeden bestaac dat met narne deze stofde oorzaak was
van de gezondheidsklachten (irritatie) die door werknemers

werden gerapporteerd. Er zijn naar aanleiding van dit onderzoek een aantal concrete maatregelen getroffen om de bloot-

Meetresultaten

stelling aan rook en dampen tiidens het proces te reduceren,
wat heeft geleid tot een sterke afname van de klachten.

Tijdens de metingen trad zichtbare rookonrwikkeling op
gedurende de duur van de productwissel. De meetresultaten
zijn samengevat in bovenstaande tabel.
Overige relevante informatie:

. IM machine = Injection Moulding machine
. Voor de gemeten stoffen gelden de volgende MAC-

niet eerder beschreven. Dit werkplekonder¿oek
toont aan dat bloorstelling aan zuuranhydrides cijdens deze
processen relevant kan zijn en mogeiijk kunnen leiden tot
klachten van irritatie van ogen en luchnvegen bij werknemers.
Aangezien zuuranhydrides bekende veroorzakers zijn van

waarden:

beroepsastma is waakzaamheid geboden bij de verwerking van
dit soo¡t grondstoffen bij het spuicgieten van kunststoffen.

o
o

Maleinezuuranhydride: 0,4 mglmt
Koolmonoxide (CO): 25 ppm voor B-uur oplopend coc
150 ppm voor korrdurende blootstelling van 15 minu-
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