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SA{EIWATTTNG

Het hier beschreven inventariserend onderzoek is een onderdeel van
een gefaseerde aanpak zoaLs is voorgesteld bij de pranning en uit-
voering van zg. "Health Hazatd surveys" in de Nederlandse indu_
strie. Doel van het in eerste fase uitgevoerde onderzoek is de Ne-
derlandse situaEie ten aanzien van het vóórkomen van, de Eoepas-
sing van en de mate van beroepsmatige blootstelling aan tetra-
chloorkoolstof in kaart te brengen. op basis hiervan kan via we-
ging van de verzamelde gegevens en aantallen poÈentiëel blootge-
stelden een uitspraak gedaan worden of, en zo ja in werke maEe,

gezondheidsrisico's aanwezig of te ver}achten zijn en kunnen pri-
oriteiEen worden gesteld voor verder onderzoek.
voor heE onderzoek werd gebruik gemaakt van (inter)nationale lite-
ratuurgegevens, van statistisch maEeriaal en gegevens afkomstig
van sleutelinformanEen.
uiÈ het onderzoek is gebleken daE het gebruik van teÈrachloorkool-
stof zich voornamelijk beperkt tot de produktie van freon-11 en
-L2. rn mindere mate wordt tetrachloorkoolstof gebruikE als oplos-
middel, in Nederland met name in laboratoria. Daarnaast is het
mogelijk dat werkers op afvalwaterzuiveringsinsrallaties (AinZI)

kans lopen op blootstelling indien tetrachloorkoolstof door derden
op het riool geloosd wordt. De belangrijkste risicogroep wordt dan

ook gevormd door de medewerkers van laboratoria en AÍ,IZil s.
uit de voorhande zijnde blootsrerlingsgegevens blijkt dat de ad-
vieswaarde van de I.Ierkgroep van Deskundigen niet overschreden
wordt (MAC L2,6 mg/n3). De popularie in de laboratoria en bij de

AÍlzl die mogelijk aan terrachloorkoolst.of wordt blootgesteld,
wordt geschaE op in totaal 29.000 personen. uic heE onderzoek kan
geconcludeerd worden dat nader gericht onderzoek naar de bloot-
stelling aan tetrachloorkoolstof niet noodzakelijk is.
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1. TNLETDING

rn opdracht van hec DirectoraaE-Generaal van de Arbeid van heÈ
Ministerie van sociale zake.. en werkgelegenheid worden door de
afdeling Bedrijfstoxicologie van het Medisch Biologisch Laborato-
rium (MBL) TNo "Health Hazard surveys" uitgevoerd. rn deze surveys
wordt nagegaan in hoeverre in Nederland beroepsnatige blootstel-
ling aan chemische stoffen een gezondheidsrisico met zích mee_

brengt en in hoeverre dit evenEuele risico kan worden beheerst.

rn dit kader is o.a. onderzoek verricht in de loodverwerkende in-
dustrie en naar het werken met versterkte polyesters. voor de uit-
voering van Health Hazard surveys in de eersEvolgende jaren werd
besloten prioriteit toe te kennen aan stoffen en groepen van stof-
en genoemd in de kaderrichrlijn gT/LLo7/EEG*. vanwege de gecompli_
ceerdheid en de omvang van de problernatiek en de beheersbaarheid
van de surveys werd tot een gefaseerde aanpak besl0ten, te weten:
- een inventarisatiefase;
- een fase van nadere oriëntatie in geselecteerde bedrij fsgroepen

en naar bepaalde produktieprocessen;
- een fase waarin (meet)methoden (verder) worden ontwikkeld;
- een fase waarin de survey wordt uitgevoerd;
- en toc s10t de fase van rapportage en het opstellen van richE-

lijnen en adviezen.

* rn Kaderrlchtlijn 8o/LLo7/EEc worden de volgende scoffen ge-
noemd:

arsenicurn en

cadmium I'

kwik rr

lood rr

nikkel '|t

verbindingen acrylonitril
benzeen

1,4-dichloorbenzeen
tetracloormethaan
trichloormethaan
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Dit rapport bevat een verslag van de inventarisatie (als bureau-
studie verricht) van gezondheidseffekten en het gebruik van en

blootstelling aan tetrachloorkoolstof (tetra) in Nederland.
Hierbij is gebruik gemaakt van (inter)nationare liEeratuur gese-
lecEeerd uit de volgende literatuurbestanden: crsDoc, MEDLARS,

CHEMABS, HSELTNE, Brosrs. DaarnaasE werd gebruik gemaakr van sleu-
telinformanten voor het verkijgen van meer gerichte gegevens over
gebruik en toepassingsgebieden van de stof en het aantal poten-
tiëel blootgestelden. i.Iaar mogelijk werden de gegevens aangevuld
met statisÈisch maEeriaal, merendeels afkomstig van het cenEraal
Bureau voor de Statistiek.
Het verslag is opgebouwd uit drie delen: een overzicht van de

toxicologische gegevens van tetrachloormethaan en Ee hanteren
grenswaarden (Hoofdstukken 3 en 4), een inventarisatie van het
gebruik van tetrachloormethaan en een schatting van het aantal
blootgesterden per Eoepassingsgebied (Hoofdstuk 5) EeE daarnaast
een overzicht van de in de literatuur gevonden blooÈstellingsge-
gevens voor de desbetreffende toepassingsgebieden (Hoofdstuk 6).
rn Hoofdstuk 7 zijn aan de hand van de verzamelde gegevens conclu-
sies getrokken inzake de volgende fasen van de survey.



2. TYSISCHE BT CHEIíISCHE

2.L Chemische benaming

2.2 Synoniemen

2.3 CAS-nummer

2.4 Stuktuurformule

2.5 Fvsische eisenschaooen

Aggregatietoes tand
( 20'c)
Chemische formuLe

Molekulaire massa

Smeltpunt

Kookpunt (1 bar)
Relatieve dichtheld
van de damp (20oC,

1 bar, lucht-l)
Oplosbaarheid
(25"C, 1 bar)

2.6 Conversie Faktoren
(25"C, 1 bar)
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EIGENSCHAPPEN IVROM,L987 1

tetrachloromethane ( IUPAC)

tetrachloormethaan ; tetrachloorkool -

stof ; perchloormeEhaan ;

chloorkoolstof

56-23-5

C1
I

I
I

cl-c-c1
I

I
I

C1

heldere, kleurloze vloeistof
CC14

153,82

-22,9 oc

+76,7 "C

5,3

8,0 g/L water, mengbaar met de mees-

te alifatische oplosmiddelen.

1 ppm - 6,4L 
^g/a3 

.
a

L mg/m" :0,156 ppm
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3. TOXICOIJOGISCHE GEGEVENS

3.1 Toxicokinetiek IVROM ,L987; IARC ,L979)

Tetrachloorkoolstof wordE snel en goed opgenomen via het maag-

darmkanaal (resorptie ca. 100%). Tetrachloorkoolstof wordt lang-
zaam door de longen en de huid opgenomen.

Na opname wordc tetrachloorkoolsEof voornamelijk in de vetweefsels
opgeslagen. Het wordE, alhoewel in veel lagere concentraties, ook
aangetroffen in allerlei organen zoals lever, Èe.ornerg, bloed,
hersenen, nieren, hart, milE, spieren, longen en botten. Bovendien
vindt covalente binding plaaEs aan weefselcomponenten van lever,
nieren, testis, baarmoeder, slijmvliezen van de vagina en de neus.

Een deel van het opgenomen teÈrachloorkoorstof wordt in de lever
gemetaboliseerd tot zeer reakEieve trichloormethyl- en trichloor-
methylperoxide radikalen. Een reaktie van deze radikalen meE weef-
selmakromolekulen leidt toE de vorming van chloroform en lipide-
peroxidatie. vervolgens resulteert een reaktie met water in fos-
geen, hetgeen uiteenvalt tot CO. en zoutzuur.

Tetrachloorkoolstof wordE voornamelijk via de longen uitgeseheiden
als CO, en bij hoge concentraties als onveranderd CCl4.

3.2 Toxicodynamiek IVROM, L987; IARC, L979]

Bij mensen, evenals bij dieren, is de lever het belangrijkste
doelorgaan. Toediening van Èetrachloorkoolstof geeft leverschade
(geerzuchc) en slecht funktioneren van de nieren. Bet.rouwbare ge-
gevens over expositie ontbreken echter.
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Er is voldoende bewij s dat herhaalde

koolstof leidt toE levercarcinomen. De

geniteit geven geen uitsluitsel over

tetrachloorkoolsof.

3.3 Risicoeroepen IEPA, L982) .

toediening van Eetrachloor-
enkele studies naar terato-
de teratogene effekten van

Alkohol verhoogt de toxiciteit van tetrachloorchloorkoolstof. In
enkele gevallen wordt meldlng gemaakt voor speciale gevoeligheid
voor tetrachloorkoolstof. Het gaat hierbij om nensen die lijden
aan long-, darrn-, lever-, en nieraandoeningen en diabetes.



-6-

4. GRENSTTAARDEN IVRoM,1987 ]

4.L Arbeidshygiënische grenswaarden

In diverse landen zijn voor tetrachloorkoolstof arbeidshygiënische
grenswaarden opgesteld. rn Nederland wordÈ op dit moment een Ëijd-
gevrogen gemiddelde grenswaarde (MAC) gehanteerd van L2,6 ng/m3 (2
ppm). Deze grenswaarde 1igt, vergeleken met andere landen, vrij
laag. De NrosH in de usA hanteert eenzelfde waarde, terwljl in
Iíest-Duitsland 6S ng/n3 wordÈ gebruikr.

4-2 Biolosische srenswaarden

uit de beschikbare gegevens over de toxicicteit van tetrachloor-
koolstof bij mensen kan geen uitspraak worden gedaan over een blo-
logische grenswaarde. Er zijn geen onderzoeken beschreven waarin
gebruik gemaakt werd van blologlsche monitoring.
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5. PRoDIlIorE, ToEPAssrNcscEBrEDEIf EN Br./oorcEsrELDE popllrarrE

5. I Produktie. import en export

De synthese vindt op dit moment plaats via een drietal methoden:
(1) chlorering van korte koolwaterstoffen als co-produkt van te-
trachlooretheen (usA, líest-Europa, Japan); (z) chlorering van me-

thaan (usA, Japan); (3) chlorering van koolstofdisulfide (usA,
Japan) .

Tetrachloorkoolstof wordt geproduceerd met een zuiverheid van meer

dan 99ï" waarbij de onzuiverheid bestaat uiÈ andere gechloreerde
koolwatersEoffen.

rn 19B1 bedroeg de wereldproduktie van tetrachloorkoolstof 1 mil-
jard kg. voornaamste producenten zijn de EG (372 miljoen kg), usA
(322 milj. kg) en de Sowjet-Unie (50 mitj. kg).
rn Nederland werd in 1981 naar schatcing L7 miljoen kg geprodu-
ceerd als co-produkt van tetrachlooretheen. Aangenomen wordÈ dat
bij deze co-produktie 55% van de grondstof wordt omgezeE in tetra-
chloorkoolsrof [vRoM,L9871. rn darzelfde jaar werd Eevens 17 milJ.
kg geimporteerd en er werd nauwelijks geëxporteerd, zodat 34 milj.
kg voor gebruik beschikbaar r\ras.

5.2 Toeoassineseebieden

Evenals chloroforn vindt ËeErachloorkoolstof zijn Eoepassing voor-
namelijk in de produktie van chloorfluorkoolwaEerstoffen. MeE name

worden dichloorfluoromethaan (freon-12) en trifluoromethaan
(freon-11) geproduceerd, dle gebruikt worden in koelinstallaties,
air-conditioning en als "blowing agent" in de produktie van
schuimplastics. rn Nederland wordt 1002 van de geprodueeerde te-
trachloorkolscof verwerkt EoÈ bovengenoemde freonen [Van Ogtrop,
1e881.
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Daarnaast vindc tetrachloorkoolstof zíjn toepassing als oplosmid-
del in verven en drukinkten en in de farmaceutische industrie
e.d., als graanontsmetter en in de produktie van pesticiden.

5 . 2 .L. Tetrachloorkoolstof -produktie

Evenals chloroform is de totale Nederlandse produktie van tetra-
chloorkoolstof in handen van één bedrijf en vindt praats in een
gesloten systeem. volgens de vNCr wordt tetrachloorkoolstof gesyn-
thetiseerd door chlorering van rnethylchloride of propeen. De to-
taal in Nederland geproduceerde hoeveelheid in t9B1 bedroeg L7

milj. kg. Volgens van ogrrop (L988) za]- de produkrie gedurende de

komende 5 jaar met 502 afnemen.

5.2.2. Freon-11 en -12-produktie

Beide freonen worden geproduceerd

duktiecapaciÈeit van deze freonen
27,5 nÍljoen kg [Moonen,1988] De

van deze freonen worden beperkt.

5 .2.3. Farrnaceutische industrie

door één bedrijf. De rorale pro-
bij diu bedrij f bedroeg in 1985

komende jaren zal de produktie

uit verkregen informatie van de overkoepelende organÍsatie voor de

farmaceutische industrie INEFARMA,1987] bleek dat in Nederland
teErachloorkoolstof nieÈ als oplosrniddel in de geneesrniddelen- en

cosmeticaproduktie wordÈ gebruikt.

5.2.4. Verf- en drukinktproduktle.

Tetrachloorkoolstof l«^ram voor enkele Cienden van procenten voor in
zogenaamde chloorrubberverven als verontreiniging van chloorrubber

Iverfinstituut TNo,1988]. De produktie van chloorrubber is geheel
in buitenlandse handen. Bovendien wordt chloorrubber niet meer
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m.b.v. tetrachloorkoolstof, maar door direkte chlorering geprodu-

ceerd IGierberg,1988] .

ook in drukinkten, meÈ name diepdrukinkten, kwam tetrachloorkool-
stof voor als verontreininging van chloorrubber.

5 .2.5. Pesticideproduktie

volgens de Nederlandse vereniging van Bestrrijdingsmiddelen Fabri-
kanten INEFYTo,1988] is tetrachloorkoolsrof niet roegelaten als
bestrij dingsmiddel ( funigant)
rn verband met de geheimhouding van de s)rnthese vàn bestrijdings-
middelen is niet duidelijk of rerraehloorkoolstof ars grondstof
voor deze middelen wordt gebruikt.

5.3. Potentiëel blooteestelde oooulatie

onder potentiëel blootgestelden worden verstaan die mensen, die
aan tetrachloorkoolstof kunnen worden blootgesteld, hetzij tenge-
vorge van hun werkzaamheden bij de produktie en gebruik van tetra-
chloorkoolstof, dan wer door het verblijven in ruimten waar als
gevolg van Processen of werkzaamtreden van andere personen emissie
van tetrachloorkoolsÈof plaats vindt.

5.3.1 PotenÈiëel blootgestelde popularie bij produkrie en gebruik.
van tetrachloorkoolsÈof .

De blootstelling aan tetrachloorkoolstof kan voorkomen (a) tijdens
de produktie, (b) tijdens de synuhese van verbindingen waarbij
teÈrachloorkoolstof als grondstof wordE gebruikt, (c) bij het ge-

bruik als oplosmiddel. Een overzicht van het totaal aantal bedrij-
ven en werknemers in Nederland van de van belang zijnde bedrijfs-
groepen is gegeven in tabel 1.
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Tabel I overzicht van het totaal aantal bedrijven en werknemers in
bedrijfsgroepen waar mogelljk bloorsÈelling aan retra-
chloorkoolstof door produkrie of gebruik in het geding is
lcBs,19871 .

SBI-code Bedrijfsgroep Aantal bedrijven Aantal werknemers

(a) PRODIIKTIE

29.4 Organisch chemische

grondstoffen

(b) cRoNDsToF

29.9 Chemische produkcen

(c) OPLOSMIDDEL

64

62

40900

7500

TOTAAL 48400

In bedrijfsgroepen 29.4 ed 29.9 gaat het in beide gevallen om één

bedrijf (zLe paragraaf 5.2). De populatie die een risico loopr
blootgesteld te worden aan tetrachloorkoolstof omvat ca. 100 [Van
Ogtrop,1988] respectievelijk ca. 30 personen IMoonen,1988] .

In Nederland wordt op industriëel ni.veau tetrachloorkoolstof niet
als oplosrniddel gebruikt. 0p laboratorir:nschaal wordt het echter^
wel als zodan,íg gebrulkt. In Nederland zijn naar schaÈÈing 1100

chemische laboratoria te vinden IKNCV,1988], waar 14000-15000 ho-
ger opgeleide personeelsleden Ín een Iaboratoriun aktief zijn. Van

het aanEal lager opgelelde medewerkers kon geen schatting gegeven

worden, de gegevens ontbraken daarvoor [KNCV,1988]. In de 325

medische laboratoria wordt de risicopopulatie gevormd door ca.
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13.000 mensen die regelmatig in het laboraÈorir.rn werken

lsML,l_9881.

5.3.2 Potentiëel blootgestelde populatie bij verdanping van

tetrachloorkoolstof uit andere produkten.

BlooÈstelling aan tetrachloorkoolstof kan ook opÈreden doordat het
vrijkomt uit andere produkten. Hierbij moet worden gedachÈ aan

lozing op het riool e.d. Het totaal aantal bedrijven en werknemers

v/aar mogelijk blootstelling aan tetrachloorkoolstof via andere
produkten in het geding is vermeld in tabel 2.

Tabel 2 avetzícht van het totaal aantal bedriJven en werknemers

ln bedrlj fsgroepen waar Eogelijk blootstelling aan retra-
chloorkoolstof uit andere produkten in heÈ gedlng is
lcBS,1987l.

sBr-code Bedrijfsgroep Aantal bedrijven AanÈal werknemers

96.1 Sport 43284

98.1 Reinigings- en ontsmettings
bedrljven

98.3 lJasseriJen, chemlsche reini-
ging e. d.

24L

1841

21oO0b

140oob

loo0b

TOTAAL 39300

a alleen bedrijven met personeel in loondienst
b cBs,1985

Door chlorering van het arater kan na reaktie met organlsche ver-
bindingen tetrachloorkoolstof vrijkonen in zvem- en badlnrich-
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tingen (n-1000). vooral mensen werkzaam in de ruimte waar zich de

zwemgelegenheid bevindt (zwemonderwijzers) kunnen beroepsnatig aan
tetrachloorkoolsÈof blootgesteld worden. rn totaal gaat het hier_
bij om 4000 banen op full-time basis, hetgeen ongeveer 6000 per-
sonen betreft (NVZ,1988)

Blootstelling aan retrachloorkoolstof bij de verwerking van afval-
\.rater treedt op door lozing van tetrachloorkoolstof op heE riool
door derden. HeÈ gaat hierbij on 496 inrichtíngen voor gemeente-

lijke kernen (RrZA,1985) waar in roraal naar scharting g00 klaar-
meesters werkzaam zijn (Van Sellem,1988).
rn bedrijfsgroep 98.3 zijn de chenische wasserijen (sBr 9g.32) de
werkplekken waar kans bestaat op blootstelling aan tetrachloor-
koorstof [VROM,1987]. rn deze bedrijfsgroep gaat her on 1500-2000
personen IVCií, 1988 ] .

Tot slot zijn de gegevens van de emissieregristraÈie [TNo & vRoM,

19861 nog gebruikt als bijkomende infornatie om eventuele omissies
in het totaal overzicht van potentíële blootstellingssituaties op

te sporen.

5.3.3 Samenvatting

Een overzicht van het geschatte aantal werknemers dat in diverse
bedrijfsgroepen aan tetrachloorkoolstof kan worden blootgesteld
wordt g,egeven in tabel 3.



-13-

Tabel 3. overzicht van de potentiëel beroepsmatig aan teErachroor-
koolstof blootgestelde populatle.

SBI-code Bedrijfsgroep LJerkplek Geschat aantal
blootgestelden

29.4 Chenische grond- tetrachloorkoolstof-
sroffenindustrie produktle 100

29.9 Chenische produkten

industrie freonlL en -l2-produkrie 30

96.1 Sport zweminrichringen 6OOOa

67. Hotel, restauranEs

e. d. keuken 67gOOa

93.8 Medische diensren laboracorir"u l_3OOOa

97.5 Researchinsrelllngen laborarorium 14000-16oooa
98.l- Reinigings- en ont-

smettingsbedrijven afvalwaterzuiverings-
installatles 800

98 . 3 líasseriJ en, chemi-

sche relnlging e.d. chemische wasserij 15OO-2OOOa

TOTAAL 103230-105730

a aantal potentlëel blootgestelden in deze secÈoren is het resul-
taat van 'rthe best esEimated guess" van de auteur gebaseerd op

de verkregen gegevens.
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6 . BIOOTSTEI.LINCSCEGEVENS

6.1 Blootstellingseegevens bij Broduktie en gebruik van
tetrachl oorkoo'l stof

Produktie en gebruik.

Literatuurgegevens omtrent de mate van blootstelling van werkne-
mers aan teÈrachloorkoolscof Eijdens het produktieproces ziJn niet
gevonden. Bij hec gebruik van tetrachloorkoolstof in freonproduk-
tie wordt melding gemaakt van een geval van tetrachloorkoolstof-
vergiftiging Èijdens het wullen van opslagtanks IBarnes & Jones,
L967). Blootstellingsniveau's worden niet vermeld.
Brugnone e.a. (1983) maakten melding van blootstelllng van mensen

aan tetrachloorkoolstof bij de produktie van gechloreerde rubber.
De concenEraties in de ademzone van de werkers lagen tussen de 3,3

.3en 4,5 ng/m- over een niet nader gespeclficeerde tijdperlode.
Deer e.a. (1987) rapporreren over persoonlijke tljdgewogen genld-
delde blootstellingen aan tetrachloorkoolstof van grean inspec-
teurs van minder dan L2,8 mg/a3 . Tetrachloorkoorstof was toegepast
als bestrijdingsmiddel (fr.rnigant) .

Oplosmiddelgebrulk.

Tetrachloorkoolstof wordE op geringe schaal als oplosrniddel ge-

brulkt. Er zljn geen gevens bekend over de blootstelling aan te-.
trachloorkoolstof waarbij het als oplosmiddel op indusrriëel ni-
veau wordt toegepasÈ.

Over de blootstelling aan tetrachloorkoolstof op laboratoriumni-
veau daarentegen zijn enkele studies bekend. Taketomo en Grimsrud
(L977) en Gunter (1981) hebben metingen verrichÈ op verschirlende
plaatsen in een laboracorium. GunEer vond concentraÈies beneden de

detectiegrens van 0.01 ng/n3 en Taketomo en Grimsrud vonden een

maximale concentratie van 0,09 mg/m3 ir, ""r, opslagrulmte voor che-

mlcaliën.
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6.2 Blootstellingseegevens van tetrachroorkoolstof uit andere
produkten.

rn tabel 4 zíjn resultaten weergegeven van metingen naar Ëetra-
chloorkoolstof in diverse werkomgevingen.

rn de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AÍ.Izr) worden werkplek con-
cenÈraties genoemd van 0-L,L mg/a3 [Lurker e.a.,19g3 ;clark e.8.,
l-9811. HeÈ is aannemelijk dat deze concentraries afhankeriJk zijn
van de lnfluent concentraties zoals dat biJ chloroforrnblooËsEe1-
ling is waargenomen. clark e.a. maken echter geen nelding van de

influent concentratles van tetrachroorkoorstof. rn deze studies
gaat het om luchtconcentraEies gemeten net een stationalre neeËop-
stelllng op diverse locaties op het bedrijf. Aangenomen mag sorden
dat persoonlijke blootstelringen afwiJkend zullen zijn, omdat de

werkers niet gedurende de gehele werkdag op één locatle aanwezig
zijn. De metingen geven volgens de auteurs een indlcatie voor
korÈdurende exposltie.
rn een Nederlands onderzoek Ischeffers & Jongeneelen,rgg]-] is bij
onderhoudsschllders die meÈ chloorrubberverf werkten een persoon-
liJke blootstelllng aan tetraehloorkoolsrof gemeren van j-o-17

.3mg/m-. rn een aantal gevallen werd de grenswaarde overschreden.
BÍJ schilders die buiten werkten met deze verf werden blootstel-
lingen gevonden van minder dan 0,5 mg/m3. Hierbij d.ient opgeruerkt
te worden dat het tetrachloorkoolstof gehalte van de chloorrubber-.
verven de laatste jaren is teruggebracht van ruim L% naar 02, door
een veranderd produktieprocédé van de chloorrubber [Verfinstituut
TNO, 1988 ; Glerberg,1988l .

cortcenÈraties waarvan neldÍng gemaakt wordt in de andere werkomge-

vingen zijn van een niveau waarbij mag worden aangenomen dat van
effekten op de gezondheld waarschijnlljk geen sprake zaL zljn,
omdat ze vet beneden de grenswaarde van 12 ,6 mg/m3 liggen.
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Tabel 4. Resultaten van orngevingsmeEingen van tetrachloorkoolstof
in diverse werkomgevlngen.

Iíerkomgeving ConcenEratie Referentie

Restaurants,

winkels

Zweminrichtin-
gen

Chenische

wasserij en

Afvalwater-
zuiverings -

installaties

Onderhouds-

schllderwerk

0,6-9,0 pg/^3

0,8-1 ,7 pg/^3

LO pg/a3

O-L,1 n1/n3

10-17 sg/a3

Takernoto &

Grimsrud,1977

Garages L,3 pg/m3

verhittlng van

(levensniddelen

en) drlnlaraÈer

divers Takenoto &

Grlnsrud,1977

UIlrÍch,1982reaktle van chloor
met organlsche

bestanddelen

Takemoto &

Grimsrud, l977

lozing op riool Lurker ë.8.,
1983

Clark è.8.,
1981

chloorrubbenzerf Scheffers &

Jongeneelen,

1981
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7. CONCLUSIES

uit de produktie-, import- en exportcijfers blijkc dat de in Ne-

derland beschikbare hoeveelheid tetrachloorkoolstof de laatste
jaren nagenoeg gelijk is gebleven. volgens de producent zaL de

tecrachloorkoolstof produktie de komende 5 jaar met 5oz vermÍ.nderd
worden. op dit moment wordt 1001 van de in Nederland geproduceerde
terachloorkoolstof gebruikt voor de produktie van freon-11 en -12.
uit de liEeratuur zijn geen gegevens bekend over de blootstelling
aan tetrachloorkoolstof tijdens de produktie. Er wordt melding
gemaakt van teErachloorkoolstofvergiftingen in de freonproduktle,
met name bij het rnrllen van opslagtanks. Dit beperkÈ zÍch echter
tot incidenten. Tijdens de freonproduktie lijkt de kans op blooE-
stelling zeer getíng omdat deze plaats vindt in een gesloten sys-
teem.

De belangrijkste risicopopulatie wordt gevormd door medewerkers
van laboratoria en afvalwaterzuiverlngsÍnstallaties (AI{Zils), te-
zamen 16.000 mensen en onderhoudsschilders (34.ooo mensen). Bloot-
stellingen in laboratoria en AÍlzÍ-' s overschrijden echter nieÈ de

grensvraarde van L2,6 rg7r3. r., 1981 werden bij onderhoudsschil-
ders, die binnen met chloorrubberverf werkten wel onverschrÍJdin-
gen waargenomen. De concentraÈie lagen tussen 10-17 ng/n3. Doordat
heÈ produktieprocédé van chloorrubber veranderd is, kont tetra-
chloorkoolstof 1n chloorrubberverven niet meer voor.
Ars eindconcrusie kan gesteld worden dat, gezien deze blootstel-
llngsgegevens, onder de huidlge omstandigheden geen nader onder-
zoek noodzakellJk is.
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