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Inleiding 

Bij een biodieselfabriek worden vetten omgezet in dieselbrandstof, door deze te veresteren met 

behulp van methanol. Het proces wordt gevolgd door op 50 plaatsen de tussenproducten af te 

tappen.  Daarbij wordt uit een kraan de vloeistof in een potje getapt, de overmaat wordt 

opgevangen in een emmertje.  Bij elke monstername stroomt vloeistof uit. Bij de helft van de 

tappunten komt een wolk methanol vrij, waar de laborant met zijn neus bovenop staat.  

Uit een eerdere beoordeling (2016) door een anderearbeidshygiënist, kwam als resultaat van vier 

bepalingen van de TGG8u : 134, 89, 67, 32 ppm methanol. De conclusie luidde: De 8 uurs 

gemiddelde concentratie is te hoog, en “er is kans dat de daggemiddelde concentratie tot 256 ppm 

kan oplopen”. Verder bleek dat het niveau van de toegestane piekblootstelling van 200 ppm tijdens 

het nemen van monsters vrijwel altijd wordt overschreden. “De concentratie methanol kan dan 

makkelijk oplopen tot 1500 ppm.”  

Zelf had ik in 2014 bij deze fabriek al eens methanolmetingen bij operators uitgevoerd (4x TGG-8u), 
die alle ver onder de grenswaarde (100 ppm) bleven.  Het monsternemen neemt per tappunt slechts 
enkele minuten in beslag, dat de TGG-15m daarbij wordt overschreden leek me twijfelachtig.  

Vraagstelling 2018 
Op basis van de adviezen uit 2016 wil de fabriek emissievrije kranen installeren, maar dat vergt wel 

een investering: 25 stuks á € 20.000,= ofwel ongeveer een half miljoen. Ze wendden zich nu tot mij 

met de vraag nader te onderzoeken bij welke tappunten een emissievrije kraan het meest urgent is. 

Methode 

Bij het vooronderzoek blijkt, dat methanol niet met een standaard PID-meter kan worden 
gemonitord. Na overleg met de leverancier werd een PID-meter ingezet met aangepaste lamp en 
gekalibreerd op methanol. De blootstelling van de laborant is bij elk monsternamepunt apart 
gemonitord en geanalyseerd en daaruit de dagblootstelling berekend.  

Resultaten 
Uit de resultaten bleek, dat de methanolconcentratie bij enkele tappunten kan oplopen tot 600 á 
800 ppm, maar dat die pieken zeer kortdurend zijn (seconden) en dat de TGG-15minuten tijdens de 
monsternames niet werd overschreden. De berekende dagblootstelling van de laborant bleef onder 
10 ppm methanol.   

Conclusie 
Van kortdurende zeer hoge pieken oplosmiddeldampen is niet voldoende bekend of die schadelijk 
zijn. Bij die tappunten waar pieken hoger dan 400 ppm werden gemeten, wordt daarom aanbevolen 
om maatregelen te nemen (emissievrije kraan of bronafzuiging).  

Discussie: 
 De rapportage uit 2016 gaf geen duidelijke beschrijving van de gebruikte apparatuur. De

conclusie over de blootstelling was zo geformuleerd, dat de opdrachtgever de indruk had
dat de daggemiddelde blootstelling en de TGG-15minuten werden overschreden.

Aard van de presentatie: Inhoudelijk
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 De meetmethode, resultaten en conclusies goed verwoorden in je rapportage, zodat ook
een volgende AH kan zien wat voor onderzoek je hebt gedaan en het kan reproduceren (of
gemotiveerd kan besluiten het anders te doen).

 




