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Samenvatting 

 

Team meten en advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft op 29 mei 2019 

emissiemetingen uitgevoerd aan 2 dakventilatoren van de grote gietafdeling bij Reomas in 

Zutphen. De metingen zijn uitgevoerd ter vaststelling van de emissies aan koolwaterstoffen 

en isocyanaten en of deze emissie voldoen aan de eisen volgens het Activiteitenbesluit. 

 

Uit de resultaten van de meting blijkt, dat de emissie van dichloormethaan (gO.2) op beide 

emissiebronnen hoger is dan de emissiegrenswaarde. Hiermee wordt artikel 2.5 van het 

Activiteitenbesluit niet nageleefd. 

Op basis van het jaarverbruik aan dichloormethaan is met behulp van een 

verspreidingsberekening aangetoond dat de concentratie dichloormethaan op leefniveau ruim 

beneden de MTR-waarde ligt. 

 

De emissies van de uit de grondstoffen inventarisatie gerapporteerde ZZS stoffen en 

isocyanaten zijn niet aangetroffen in de afgassen en voldoen aan artikel 2.5 van in het 

Activiteitenbesluit gestelde eisen. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

 

Op 29 mei 2019 zijn door het team meten en advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem 

(ODRA) bij Reomas B.V. in Zutphen emissiemetingen uitgevoerd. De metingen zijn uitgevoerd 

aan 2 dakventilatoren van de grote gietafdeling. 

 

De resultaten worden getoetst aan de emissie-eisen volgens het Activiteitenbesluit. 

 

Team meten en advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert onafhankelijk 

milieuonderzoek uit in dienst van de overheid. Ze voert een kwaliteitssysteem conform de 

NEN-EN-ISO/IEC 17020. Het team is voor de inspectie van emissies naar de lucht 

(concentratie en vracht) van koolwaterstoffen en zware metalen als inspectie-instelling 

geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer I-168. 

 

1.2 Doel van het onderzoek 

 

Doel van het onderzoek is de vaststelling van de emissies aan koolwaterstoffen en 

isocyanaten en of deze emissies voldoen aan de eisen volgens het Activiteitenbesluit. 

 

2. Opzet en uitvoering van het onderzoek 

 

2.1 Toetsingskader 

 

De emissiemetingen zijn uitgevoerd aan 2 dakventilatoren van de grote gietafdeling waarop 

de afzuiging van de gietmachines van deze afdeling zijn aangesloten. 

De emissies van individuele koolwaterstoffen door de dakventilatoren zijn getoetst aan de 

grenswaarden die hiervoor van toepassing zijn volgens tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit. 

Hierbij zijn in ieder geval de ZZS-stoffen die volgens de inventarisatie 1) zijn opgegeven, 

getoetst. Voor de stofcategorieën ZZS, gO uit tabel 2.5 is de sommatiebepaling van 

toepassing volgens artikel 2.5 lid 4 van het Activiteitenbesluit. 

 

 

 

 

 

 

 
 

1) Indeling gebruikte grondstoffen Reomas te Zutphen, Buro Blauw, 25 april 2019. Rapportnr. 

BL2019.9460.01-V01 
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Tabel 2.5 uit afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De emissies van isocyanaten (klasse sO) worden getoetst aan de emissie-eisen volgens artikel 

2.5 lid 2 van het Activiteitenbesluit. Dit artikel luidt als volgt: 
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2.2 Meetprogramma 

 

Het meetprogramma omvat onder andere de ZZS-stoffen die uit de grondstoffeninventarisatie 

(zie hoofdstuk 2.1) volgen met daarbij een screening van overige organische componenten 

(VOS) en isocyanaten. 

 

De ZZS stoffen volgens de inventarisatie zijn: 

 

stofnaam CAS-nr. stofklasse monstercode 

nonylfenol 25154-52-3 MVP1  

Acmos 1)  64741-65-7 gO.2 L1 

Kookpuntbenzine 1) 64742-49-0 gO.2 L2 

PUR-HSA Antiblock 1) 64742-82-1 gO.2 L3 

BYK 141 1) 64742-95-6 gO.2 L4 

dibutyltindilauraat 77-58-7 MVP1  

1)
Deze stoffen zijn/bevatten mengsels van koolwaterstoffen verkregen door destillatie en zijn ingedeeld in gO.2. 

 

Omdat niet bekend is wat de samenstelling van de mengsels onder 1) is, zijn van deze 

grondstoffen monsters genomen en ter analyse aangeboden. Uit de samenstelling kan 

vervolgens worden vastgesteld of de mengsels stoffen bevatten die in andere (strengere) 

stofklassen vallen. 

Daarnaast is een screening uitgevoerd op organische componenten volgens de 

screeningsbibliotheek die is weergegeven  in bijlage 4 (analyserapport VOC, KU Leuven). 

Het meetprogramma wordt uitgevoerd op de 2 dakventilatoren van de grote gietafdeling. 

Deze dakventilatoren emitteren alle brongerichte procesafzuigingen van deze afdeling. Deze 2 

dakventilatoren vormen een groot deel van de totale emissie door Reomas. 
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Tabel 2.2.1: Meetprogramma van de emissiemetingen bij Reomas BV te Zutphen, 29 mei 2019. 

component 
bemonsterings- 

methode 
* meetmethode ** conform norm 

meetfrequentie 

en meetduur 

isocyanaten 

bemonstering op GF filter 

geprepareerd met P,P’-

reagens 

 HPLC-FD qU NIOSH 5525 3 x 30 min. 

dibutyltindilauraat  1) 
bemonstering op 

quartzfilter 
 ICP-MS qU 

OSHA ID218SG  

/NEN-EN 14385 
1 x 90 min.2) 

individuele CxHy 
monsterneming op aktief 

kool 
Q GS/MS qU 

NPR/CEN-TS 

13649 
3 x 30 min. 

nonylfenol monsterneming op XAD  Q GC-FID qu 
NPR/CEN-TS 

13649 
3 x 30 min. 

meetvlak- 

beoordeling  

meting van v, T en 

concentratie op 

traversepunten 

Q meetstrategie  NEN-EN 15259 1-voud 

debiet 
snelheids-, temperatuur- 

en vochtmeting 
Q 

S-pitot en K-

koppel 

psychrometrie 

 
NEN-EN-ISO 

16911-1 
2-voud 

* Q: de monsterneming valt onder de accreditatie van team meten en advies (RvA I168); 

** qu: de analyses (uitbesteding) vallen onder de accreditatie / erkenning  van het uitvoerend 

laboratorium. 
1)

 Voor de bepaling van dibutyltindilauraat, een organotinverbinding, is het totaal-tingehalte (na 

ontsluiting) vastgesteld en omgerekend naar dibutyltindilauraat. Hierbij wordt verondersteld dat het 

aanwezige tin als dibutyltindilauraat aanwezig is (=worst case). 
2)

 Vanwege de lage emissiegrenswaarde voor dibutyltindilauraat, is een lage detectiegrens vereist. 

Daarom is deze monstername gedurende 90 minuten in enkelvoud uitgevoerd in plaats van de 

gebruikelijke 3 maal 30 minuten. 

 

De analyses van de isocyanaten, individuele koolwaterstoffen en nonylfenol zijn uitbesteed 

aan het erkende laboratorium van de Katholieke Universiteit van Leuven. De certificaten van 

de analyses zijn opgenomen in bijlage 4. 

De analyse van dibutyltindilauraat is uitgevoerd als totaal-tin. Deze analyse is uitbesteed 

aan AL-West te Deventer. Zij is voor de analyse van tin geaccrediteerd door de Raad voor 

Accreditatie. Het certificaat van deze analyse is ook opgenomen in bijlage 4. 

Vooraf en na de emissiemetingen zijn het debiet, temperatuur en het vochtgehalte van het 

afgas bepaald conform de normvoorschriften ISO 10780/ NEN-EN-ISO 16911-1. 

 

2.3 Beoordeling bemonsteringspunten en meetstrategie 

 

2.3.1 Beoordeling bemonsteringspunten 

 

Omdat de uittreden van de dakventilatoren niet geschikt zijn voor het uitvoeren van 

emissiemetingen, is gebruik gemaakt van een opzetstuk, dat op de dakventilator wordt 

geplaatst. Het bemonsteringspunt in dit opzetstuk bevindt zich in het verticale gedeelte van 

het afgaskanaal. In bijlage 1 wordt de beoordeling van het meetvlak weergegeven. Het 
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meetvlak voldoet, met uitzondering van de gassnelheid op enkele punten, aan de criteria en 

de aanbevelingen, zoals die in het normvoorschrift NEN-EN 15259 zijn gesteld. 

 

2.3.2 Meetstrategie 

 

Omdat de diameter van het meetvlak 0,35 m bedraagt is in principe een puntsmeting 

(middelpunt) conform de NEN-EN 15259 geoorloofd. Er bleek echter een sterk snelheidsprofiel 

(vmax/vmin >3), ter hoogte van het meetvlak aanwezig te zijn waardoor de snelheid op 5 (in 

plaats van 1) meetpunten is vastgesteld. Gezien het feit dat na de ventilator bemonsterd 

wordt waardoor homogenisering van het afgas verwacht mag worden, wordt een 

concentratieprofiel van de te meten componenten niet verwacht (concentratie homogeen 

verdeeld). Hierdoor kan de bemonstering van de componenten op een willekeurig punt in het 

meetvlak kan worden uitgevoerd. 

 

2.3.3 Afwijkingen van de meetnorm 

 

In afwijking van de NEN-EN 15259 is op meer punten de afgassnelheid bepaald dan alleen het 

voorgeschreven middelpunt. Dit is gedaan vanwege het grillige snelheidsprofiel. De 

verwachting is dat de meetonzekerheid in de snelheidsmeting ten opzichte van de meetnorm 

niet zal leiden tot een grotere onnauwkeurigheid in het debiet, cq. vrachten. 

 

3. Reomas B.V. te Zutphen  

 

3.1 Procesbeschrijving 

 

Bij Reomas worden polyurethaan eind- en halfproducten vervaardigd in verschillende 

groottes, vormen en hardheden. De gietmassa’s worden vervaardigd door toevoeging van een 

polyol aan een di-isocyanaat (MDI) waarbij een polymerisatiereactie optreedt en polyurethaan 

ontstaat . MDI en het polyol komen tezamen in een gietmachine, waarna deze in de gewenste 

vorm worden gegoten. Tussen de gietingen door wordt de gietmachine gespoeld met 

dichloormethaan om deze te reinigen. De dampen die vrijkomen rondom de gietmachine en 

het spoelproces worden afgezogen en komen gekanaliseerd in een verzamelkanaal dat naar 

een dakventilator leidt, waarna deze ongereinigd worden geëmitteerd. Bij het productieproces 

worden diverse additieven/losmiddelen ingezet. 

 

De productie vindt plaats in verschillende afdelingen. Het productieproces over de 

verschillende gietafdelingen is min of meer identiek. Binnen de grote gietafdeling wordt een 

groot deel van de totale productie gerealiseerd. Op de grote gietafdeling worden naar 

verhouding meer kleine vormen geproduceerd. Dit houdt in dat hier naar verhouding meer 

spoelmiddel (DCM) wordt gebruikt. 
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3.2 Procesomstandigheden tijdens het onderzoek 

 

De emissiemetingen zijn uitgevoerd aan de 2 dakventilatoren van de grote gietafdeling. 

Tijdens de emissiemetingen was er sprake van een regulier productieproces. 

 

4. Meetresultaten 

 

In de tabellen 4.1 en 4.2 wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de verschillende 

componenten aan de dakventilatoren NOORD en ZUID van de grote gietafdeling. 
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Tabel 4.1: Resultaten van de meting van individuele koolwaterstoffen, dibutyltindilauraat, DMI en nonylfenol 
aan het afgas van de dakventilator NOORD d.d. 29 mei 2019. 

component 

          concentratie   vracht 

meting tijd   [mg/m0
3]   [g/h] 

aceton gO.2 1) 

1 10:25 - 10:55 > 3,9 > 4,4 

2 11:05 - 11:35 > 3,3 > 3,7 

3 11:40 - 12:10 > 2,4 > 2,7 

                

gemiddelde       > 3,2 > 3,6 

n-pentaan gO.2 

1 10:25 - 10:55   3,9   4,4 

2 11:05 - 11:35   3,5   4,0 

3 11:40 - 12:10   2,7   3,1 

                

gemiddelde         3,4   3,8 

dichloormethaan gO.2 1) 

1 10:25 - 10:55 > 1740 > 1970 

2 11:05 - 11:35 > 1840 > 2080 

3 11:40 - 12:10 > 1420 > 1610 

                

gemiddelde       > 1670 > 1890 

2-methylpentaan gO.2 

1 10:25 - 10:55   2,6   3,0 

2 11:05 - 11:35   2,4   2,8 

3 11:40 - 12:10   2,1   2,3 

                

gemiddelde         2,4   2,7 

methylethylketon gO.2 

1 10:25 - 10:55   0,28   0,32 

2 11:05 - 11:35   0,37   0,41 

3 11:40 - 12:10   0,76   0,86 

                

gemiddelde         0,47   0,53 

3-methylpentaan gO.2 

1 10:25 - 10:55   0,67   0,76 

2 11:05 - 11:35   0,65   0,74 

3 11:40 - 12:10   0,56   0,63 

                

gemiddelde         0,63   0,71 

n-hexaan gO.2 

1 10:25 - 10:55   0,15   0,17 

2 11:05 - 11:35   0,15   0,17 

3 11:40 - 12:10   0,13   0,15 

                

gemiddelde         0,14   0,16 
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component 

          concentratie   vracht 

meting tijd   [mg/m0
3]   [g/h] 

tetrahydrofuran gO.2 

1 10:25 - 10:55   0,17   0,19 

2 11:05 - 11:35   0,11   0,13 

3 11:40 - 12:10   0,08   0,09 

                

gemiddelde         0,12   0,14 

n-octaan gO.2 

1 10:25 - 10:55   0,07   0,08 

2 11:05 - 11:35   0,09   0,10 

3 11:40 - 12:10   0,09   0,10 

                

gemiddelde         0,09   0,10 

n-nonaan gO.2 

1 10:25 - 10:55   0,42   0,48 

2 11:05 - 11:35   0,54   0,61 

3 11:40 - 12:10   0,55   0,62 

                

gemiddelde         0,50   0,57 

totaal gO.2 1) 

1 10:25 - 10:55 > 1750 > 1980 

2 11:05 - 11:35 > 1850 > 2090 

3 11:40 - 12:10 > 1430 > 1620 

                

gemiddelde       > 1680 > 1900 

         
tin als dibutyltindilauraat 
MVP1 1 10:25 - 12:13 < 0,02 < 0,02 

         

Totaal MDI sO 

1 10:25 - 10:55 < 0,002 < 0,002 

2 11:05 - 11:35 < 0,004 < 0,004 

3 11:40 - 12:10 < 0,003 < 0,004 

                

gemiddelde       < 0,003 < 0,003 

Nonylfenol MVP1 

1 10:25 - 10:55  n.a.2)  n.a.2) 

2 11:05 - 11:35  n.a.2)  n.a.2) 

3 11:40 - 12:10  n.a.2)  n.a.2) 

              

gemiddelde        n.a.2)  n.a.2) 
1) Van de componenten aceton en dichloormethaan was de doorslag meer dan 5%. Daarom moeten deze 

opgegeven concentraties en vrachten als minimum worden beschouwd; 
2) Deze component is niet aantoonbaar. 
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Tabel 4.2: Resultaten van de meting van individuele koolwaterstoffen, dibutyltindilauraat, MDI en nonylfenol 
aan het afgas van de dakventilator ZUID d.d. 29 mei 2019. 

component 

          concentratie   vracht 

meting tijd   [mg/m0
3]   [g/h] 

aceton gO.2 

1 13:50 - 14:20   0,74   1,03 

2 14:25 - 14:55   0,30   0,41 

3 14:58 - 15:28   0,24   0,32 

                

gemiddelde         0,42   0,59 

n-pentaan gO.2 

1 13:50 - 14:20   2,6   3,7 

2 14:25 - 14:55   2,4   3,3 

3 14:58 - 15:28   2,3   3,2 

                

gemiddelde         2,4   3,4 

dichloormethaan gO.2 

1 13:50 - 14:20  120  160 

2 14:25 - 14:55  27  37 

3 14:58 - 15:28  160  230 

              

gemiddelde        100  140 

2,3-di-methylbutaan 
gO.2 

1 13:50 - 14:20   0,36   0,50 

2 14:25 - 14:55   0,00   0,00 

3 14:58 - 15:28   0,00   0,00 

                

gemiddelde         0,12   0,17 

2-methylpentaan gO.2 

1 13:50 - 14:20   1,0   1,4 

2 14:25 - 14:55   1,2   1,7 

3 14:58 - 15:28   1,2   1,6 

                

gemiddelde         1,2   1,6 

methylethylketon gO.2 

1 13:50 - 14:20   0,62   0,85 

2 14:25 - 14:55   0,52   0,72 

3 14:58 - 15:28   0,50   0,69 

                

gemiddelde         0,55   0,75 

3-methylpentaan gO.2 

1 13:50 - 14:20   0,33   0,46 

2 14:25 - 14:55   0,29   0,40 

3 14:58 - 15:28   0,28   0,39 

                

gemiddelde         0,30   0,41 
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component 

          concentratie   vracht 

meting tijd   [mg/m0
3]   [g/h] 

n-hexaan gO.2 

1 13:50 - 14:20   0,07   0,10 

2 14:25 - 14:55   0,06   0,09 

3 14:58 - 15:28   0,06   0,08 

                

gemiddelde         0,07   0,09 

tetrahydrofuran gO.2 

1 13:50 - 14:20   1,7   2,4 

2 14:25 - 14:55   0,07   0,10 

3 14:58 - 15:28   0,00   0,00 

                

gemiddelde         0,60   0,83 

n-octaan gO.2 

1 13:50 - 14:20   0,04   0,05 

2 14:25 - 14:55   0,03   0,04 

3 14:58 - 15:28   0,00   0,00 

                

gemiddelde         0,02   0,03 

n-nonaan gO.2 

1 13:50 - 14:20   0,20   0,28 

2 14:25 - 14:55   0,18   0,25 

3 14:58 - 15:28   0,16   0,22 

                

gemiddelde         0,18   0,25 

totaal gO.2 

1 13:50 - 14:20  120  170 

2 14:25 - 14:55  32  44 

3 14:58 - 15:28  170  230 

              

gemiddelde        110  150 

         
tin als dibutyltindilauraat 
MVP1 1 13:50 - 15:28 < 0,02 < 0,03 

         

Totaal MDI sO 

1 13:50 - 14:20 < 0,003 < 0,004 

2 14:25 - 14:55 < 0,002 < 0,002 

3 14:58 - 15:28 < 0,002 < 0,002 

                

gemiddelde       < 0,003 < 0,003 

Nonylfenol MVP1 

1 13:50 - 14:20  n.a.2)  n.a.2) 

2 14:25 - 14:55  n.a.2)  n.a.2) 

3 14:58 - 15:28  n.a.2)  n.a.2) 

              

gemiddelde        n.a.2)  n.a.2) 
2) Deze component is niet aantoonbaar. 
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Uit de analyseresultaten van de grondstofmonsters L1, L3 en L4 (zie hoofdstuk 2.2) blijkt, dat 

voor zover de samenstelling kon worden vastgesteld aan de hand van de screening op 

organische componenten, deze slechts voor een beperkt deel bestaan uit vluchtige organische  

componenten. Deze vluchtige organische componenten vallen in stofklasse gO.2. 

 

Van grondstofmonster L2 (kookpuntbenzine) is door middel van analyse vastgesteld dat deze 

vrijwel volledig is samengesteld uit vluchtige alifatische koolwaterstoffen. Deze vluchtige 

organische componenten vallen in stofklasse gO.2 

 

In geen van de grondstofmonsters zijn ZZS en of MVP-stoffen aangetroffen. 

 

Overige meetgegevens zijn opgenomen in bijlage 2. De analysecertificaten zijn opgenomen in 

bijlage 4. 

 

5. Toetsing aan de emissie-eisen 

 

5.1 Algemeen 

 

Volgens het Activiteitenbesluit paragraaf 2.3 (implementatie NeR) wordt bij handhaving het 

resultaat van een afzonderlijke meting, verminderd met de meetonzekerheid bij de 

EmissieGrensWaarde (EGW) getoetst aan de emissie-eis. Een afzonderlijke meting bestaat uit 

een serie van drie deelmetingen of monsternemingen. Als maat voor de meetonzekerheid 

wordt het tweezijdig 95% betrouwbaarheidsinterval van de individuele waarnemingen, 

gecorrigeerd voor het aantal deelmetingen, gehanteerd. De EGW uit het Activiteitenbesluit 

(paragraaf 2.3) of vastgelegd in een vergunning (zonder toetsingscriterium) wordt nageleefd, 

indien het gemiddelde van de deelmetingen verminderd met de onzekerheid (gebaseerd op de 

EGW en aantal deelmetingen) de emissie-eis niet te boven gaat. 

 

In tabel 5.1.1 is een overzicht gegeven van de totale meetonzekerheden bij een 

betrouwbaarheid van 95%. 

 

Tabel 5.1.1: Meetonzekerheden conform het Activiteitenbesluit (AB). 

meetmethode meetonzekerheid (95% BI) 

 concentratie vracht 

individuele koolwaterstoffen 

(gO.2)en overige organische 

componenten ( 

 

40/√n % van EGW 
kwadratensom van meetonzekerheid 

in concentratie en debiet 

dibutyltindilauraat 40/√n % van EGW 
kwadratensom van meetonzekerheid 

in concentratie en debiet 

debiet 20 % 

n = aantal deelmetingen = 3 / EGW = emissiegrenswaarde. 
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5.2 Toetsing van de meetwaarden aan de emissie-eisen 

 

Allereerst wordt in tabel 5.2.1 beoordeeld of grensmassastromen worden overschreden. 

Wanneer deze worden overschreden dan zijn de emissiegrenswaarden van toepassing. 

Grensmassastromen worden vastgesteld door per stof(categorie) alle (bekende) 

massastromen te sommeren . Bij toetsing aan de grensmassastroom wordt niet gecorrigeerd 

voor meetonzekerheid. 

 

Tabel 5.2.1: Toetsing aan de grensmassastromen en vaststelling emissiegrenswaarden. 

component eenheid 

gesommeerde 

massastromen 

(noord +zuid) 

grensmassastroom 

 
beoordeling 

emissiegrenswaarde 

per bron  

dichloormethaan g/uur >20281) 500 hoger dan gms 50 mg/m0
3 

totaal gO.2 g/uur >20481)  500 hoger dan gms 50 mg/m0
3 

nonylfenol g/uur <0,08 0,15 lager dan gms N.v.t. 

isocyanaten (DMI) g/uur <0,08 200 lager dan gms 20 mg/m0
3 

dibutyltindilauraat  g/uur <0,06 0,15 lager dan gms N.v.t. 

1) Van de componenten aceton en dichloormethaan was de doorslag meer dan 5%. Daarom moeten deze 

opgegeven vrachten als minimum worden beschouwd. 

 

Nu de emissiegrenswaarden per bron bekend zijn, kunnen voor de stoffen waar de 

emissiegrenswaarden van toepassing zijn de emissieconcentraties, gecorrigeerd voor de 

meetonzekerheid (=toetsingswaarde) getoetst worden. Deze toetsing wordt weergegeven in 

tabel 5.2.2. 

 

Tabel 5.2.2: Toetsing van de emissieconcentraties aan de emissiegrenswaarden. 

bron component eenheid 
toetsings

waarde 

emissiegrens

waarde 
voldoet wel/niet 

dakventilator 

NOORD 

dichloormethaan mg/m0
3 >1655 1) 50 voldoet niet 

overige gO.2 mg/m0
3 11 50 voldoet wel 

totaal gO.2 mg/m0
3 >1666 1)  50 voldoet niet 

isocyanaten (MDI) mg/m0
3 <0,08 20 voldoet wel 

dakventilator ZUID dichloormethaan mg/m0
3 90  50 voldoet niet 

overige gO.2 mg/m0
3 6 50 voldoet wel 

totaal gO.2 mg/m0
3 96 50 voldoet niet 

isocyanaten (MDI) mg/m0
3 <0,003 20 voldoet wel 

1) Van de componenten aceton en dichloormethaan was de doorslag meer dan 5%. Daarom moeten deze 

opgegeven concentraties als minimum worden beschouwd. 

 

6. Verspreidingsberekening dichloormethaan 

 

Omdat dichloormethaan de emissiegrenswaarde overschrijdt, is inzicht in de verspreiding 

ervan gewenst. Hoewel dichloormethaan niet is ingedeeld als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS), 
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is deze stof wel verdacht kankerverwekkend (H351, carc.2). Het Maximaal Toelaatbaar 

Risiconiveau (MTR) bedraagt 3 mg/m3 (3.000 µg/m3)op leefniveau. Met behulp van een 

verspreidingsberekening kan worden beoordeeld of hieraan wordt voldaan. Hierbij wordt 

uitgegaan van het jaarverbruik aan dichloormethaan in plaats van de gemeten concentraties 

omdat het resultaat van de emissiemeting slechts een momentopname is. Voor de 

berekeningen wordt aangenomen dat het gehele jaarverbruik aan dichloormethaan (via de 

dakventilatoren) naar de buitenlucht wordt geëmitteerd.  

 

De verspreidingsberekening is uitgevoerd met het programma Geomilieu (versie 4.50) 

De concentraties aan dichloormethaan zijn berekend op de gridpunten in de omgeving van 

Reomas in Zutphen. Bij de berekeningen is geen rekeningen gehouden met de 

achtergrondconcentratie dichloormethaan omdat deze niet bekend is. Verwacht mag worden 

dat deze nihil zal zijn. 

 

In afbeelding 6.1 is het resultaat van de verspreidingsberekening van dichloormethaan 

weergegeven. De contouren van 5, 2 en 1 µg/m3 zijn hierin weergegeven. 

 

Uit de verspreidingsberekening valt op te maken, dat de contour van 5 µg/m3 grotendeels 

binnen de inrichtingsgrens valt. Op leefniveau is de concentratie dichloormethaan kleiner dan 

1µg/m3. 
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7. Conclusies 

 

Team meten en advies van Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft op 29 mei 2019 bij Reomas 

B.V. te Zutphen emissiemetingen uitgevoerd aan 2 emissiebronnen van de grote gietafdeling.  

De emissiemetingen omvatten een screening van een reeks aan organische componenten en 

de uit een grondstoffen-inventarisatie gerapporteerde Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 

 

De metingen zijn uitgevoerd tijdens reguliere bedrijfsomstandigheden. 

 

Uit de resultaten van de metingen blijkt, dat de emissie van dichloormethaan (gO.2) op beide 

emissiebronnen hoger is dan de emissiegrenswaarde. Hiermee wordt artikel 2.5 van het 

Activiteitenbesluit niet nageleefd. 

Op basis van het jaarverbruik aan dichloormethaan is met behulp van een 

verspreidingsberekening aangetoond dat de concentratie dichloormethaan op leefniveau ruim 

beneden de MTR-waarde ligt. 

 

De emissies van de uit de grondstoffen inventarisatie gerapporteerde ZZS stoffen en 

isocyanaten zijn niet aangetroffen in de afgassen en voldoen aan de artikel 2.5 van het 

Activiteitenbesluit gestelde eisen. 
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Bijlage 1:  Beoordeling meetpunten 

 
Tabel 1a: Beoordeling meetvlak dakventilator NOORD, conform de ISO 10780 voor de debietmetingen, d.d. 29 mei 2019 
 

beoordeling meetvlak eis uit de norm voldoet / voldoet niet 

gassnelheid  5 m/s < v < 50 m/s  voldoet niet 

richting gasstroom < 15° t.o.v. de lengteas van kanaal voldoet niet 

fluctuaties drukverschil per meetpunt < 2,5 mm H2O / 24 Pa voldoet  

verhouding snelheid per meetas ≤ 5% van het gemiddelde voldoet niet 

onverstoorde lengte up-stream > 5 dH voldoet niet (3 dH) 

onverstoorde lengte down-stream > 2 dH voldoet 

onverstoorde lengte down-stream > 5 dH (end of pipe) voldoet niet (2 dH) 

Richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet  

verhouding temperatuur ≤ 5% van het gemiddelde voldoet 

dynamische druk p > 0,5 mm H2O / 5 Pa voldoet 

oppervlakte meetvlak > 0,07 m
2
 voldoet 
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Tabel 1b: Beoordeling meetvlak dakventilator NOORD conform NEN-EN 15259. 

beoordeling  eis uit de norm voldoet / voldoet niet 

situering afgaskanaal   

onverstoorde lengte up-stream aanbeveling > 5 dH* voldoet niet (3 dH) 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 2 dH* Voldoet  

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 5 dH* (end of pipe) voldoet niet (2dH) 

positionering afgaskanaal aanbeveling  verticaal voldoet 

afgaskarakteristieken   

richting gasstroom < 15° t.o.v. de lengteas van kanaal voldoet niet 

richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet 

dynamische druk p > 0,5 mm H2O / 5 Pa voldoet 

verhouding gassnelheden vmax/ vmin ≤ 3 voldoet niet 

homogeniteit afgas [EN 15259] ctravers < 10% cgem of GRID-meting n.v.t. 

configuratie van de installatie voor voldoende menging 
van de afgasstroom t.b.v. homogene concentratie in 
het meetvlak 

Concentratie mag homogeen verdeelde worden verondersteld. 
Meetvlak bevindt zich na een ventilator waardoor homogenisering 
van het afgas wordt verkregen. 

geschiktheid meetbordes / platform en meetopeningen 

aantal meetassen  voldoet 

hoek van de meetassen  n.v.t. 

aantal meetopeningen benodigd**: 1 aanwezig: 1 voldoet 

grootte van de meetopeningen aanbeveling  2 inch voldoet 

diepte van het meetbordes t.o.v. schoorsteen dH + 1,5 meter*** voldoet 

hoogte meetopeningen t.o.v. meetbordes 1,2 ~1,5 meter voldoet 

obstructies lanzen (bijv. door railing) geen obstructies voldoet 

grootte van het meetbordes voldoende ruimte voldoet 

bereikbaarheid eenvoudig en veilig voldoet 

transportmogelijkheden indien bordes op hoogte aanbeveling  lift, takel aanwezig 

vrije ruimte om te hijsen aanwezig n.v.t. 

werkomstandigheden op het bordes:   

hitte afwezig voldoet 

stof afwezig voldoet 

overdruk afgas afwezig voldoet 

weersinvloeden aanbeveling: overkapping / verwarming voldoet niet 

verlichting aanwezig  voldoet niet 

* dH = hydraulische diameter = 4 maal oppervlakte meetvlak / omtrek kanaal 
** voor het gelijktijdig kunnen uitvoeren van diverse metingen 
*** behalve bij 2 tegenover elkaar liggende meetopeningen 
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Figuur 1c: Resultaten beoordeling meetvlak dakventilator NOORD Reomas te Zutphen 
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Foto 1d: Meetvlak dakventilator NOORD Reomas te Zutphen 
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Tabel 2a: Beoordeling meetvlak dakventilator ZUID, conform de ISO 10780 voor de debietmetingen, d.d. 29 mei 2019. 
 

beoordeling meetvlak eis uit de norm voldoet / voldoet niet 

gassnelheid  5 m/s < v < 50 m/s  voldoet niet 

richting gasstroom < 15° t.o.v. de lengteas van kanaal voldoet niet 

fluctuaties drukverschil per meetpunt < 2,5 mm H2O / 24 Pa voldoet  

verhouding snelheid per meetas ≤ 5% van het gemiddelde voldoet niet 

onverstoorde lengte up-stream > 5 dH voldoet niet (3 dH) 

onverstoorde lengte down-stream > 2 dH voldoet 

onverstoorde lengte down-stream > 5 dH (end of pipe) voldoet niet (2 dH) 

Richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet  

verhouding temperatuur ≤ 5% van het gemiddelde voldoet 

dynamische druk p > 0,5 mm H2O / 5 Pa voldoet 

oppervlakte meetvlak > 0,07 m
2
 voldoet 
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Tabel 2b: Beoordeling meetvlak dakventilator ZUID conform NEN-EN 15259. 

beoordeling  eis uit de norm voldoet / voldoet niet 

situering afgaskanaal   

onverstoorde lengte up-stream aanbeveling > 5 dH* voldoet niet (3 dH) 

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 2 dH* Voldoet  

onverstoorde lengte down-stream aanbeveling > 5 dH* (end of pipe) voldoet niet (2dH) 

positionering afgaskanaal aanbeveling  verticaal voldoet 

afgaskarakteristieken   

richting gasstroom < 15° t.o.v. de lengteas van kanaal voldoet niet 

richting geen negatieve luchtsnelheden voldoet 

dynamische druk p > 0,5 mm H2O / 5 Pa voldoet 

verhouding gassnelheden vmax/ vmin ≤ 3 voldoet niet 

homogeniteit afgas [EN 15259] ctravers < 10% cgem of GRID-meting n.v.t. 

configuratie van de installatie voor voldoende menging 
van de afgasstroom t.b.v. homogene concentratie in 
het meetvlak 

Concentratie mag homogeen verdeelde worden verondersteld. 
Meetvlak bevindt zich na een ventilator waardoor homogenisering 
van het afgas wordt verkregen. 

geschiktheid meetbordes / platform en meetopeningen 

aantal meetassen  voldoet 

hoek van de meetassen  n.v.t. 

aantal meetopeningen benodigd**: 1 aanwezig: 1 voldoet 

grootte van de meetopeningen aanbeveling  2 inch voldoet 

diepte van het meetbordes t.o.v. schoorsteen dH + 1,5 meter*** voldoet 

hoogte meetopeningen t.o.v. meetbordes 1,2 ~1,5 meter voldoet 

obstructies lanzen (bijv. door railing) geen obstructies voldoet 

grootte van het meetbordes voldoende ruimte voldoet 

bereikbaarheid eenvoudig en veilig voldoet 

transportmogelijkheden indien bordes op hoogte aanbeveling  lift, takel aanwezig 

vrije ruimte om te hijsen aanwezig n.v.t. 

werkomstandigheden op het bordes:   

hitte afwezig voldoet 

stof afwezig voldoet 

overdruk afgas afwezig voldoet 

weersinvloeden aanbeveling: overkapping / verwarming voldoet niet 

verlichting aanwezig  voldoet niet 

* dH = hydraulische diameter = 4 maal oppervlakte meetvlak / omtrek kanaal 
** voor het gelijktijdig kunnen uitvoeren van diverse metingen 
*** behalve bij 2 tegenover elkaar liggende meetopeningen 
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Figuur 2c: Resultaten beoordeling meetvlak dakventilator ZUID Reomas te Zutphen 
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Foto 2d: Meetvlak dakventilator ZUID Reomas te Zutphen 
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Bijlage 2:  Overzicht meetgegevens 

Organische- Reomas Zutphen

componenten Grote Gietafdeling NOORD

Certificaat KU-Leuven L/2019r1053/27 tot en met L/2019r5823/61

Apparatuur:

PGMM

Thermokoppel 449/450

Temperatuuropnemer 528

Drukmeter 302

Pomp 332

Barometer 307

Pitotbuis

Algemeen;

meting 1 2 3  

monstercode AKN1 AKN2 AKN3  

datum 29-mei-19 29-mei-19 29-mei-19

starttijd [h:mm) 10:25 11:05 11:40

duur meting [h:mm] 0:30 0:30 0:30

lektest [ml/min] 0,0 0,0 0,0

Meetresultaten;

verdunningsfactor 1,0 1,0 1,0  

doorgezogen liters [l0
3] 64,04 63,62 65,14

VOC analyse GC/MS; veldblanco gemiddelde

aceton gO.2 analyse [µg] > 251 > 207 > 154

concentratie [mg/m0
3] > 3,92 > 3,25 > 2,37  > 3,18

concentratie  [mg/m0
3] > 3,92 > 3,25 > 2,37 0,00 > 3,18

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3] > 2,78 > 2,31 > 1,68 > 2,26

vracht [g/h] > 4,4 > 3,7 > 2,7 > 3,60

   

n-pentaan gO.2 analyse [µg] 248 222 178

concentratie [mg/m0
3]  3,87  3,49  2,73   3,36

concentratie  [mg/m0
3]  3,87  3,49  2,73 0,00  3,36

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3]  2,75  2,48  1,94  2,39

vracht [g/h]  4,4  3,9  3,1  3,81

   

dichloormethaan gO.2 analyse [µg] > 111428 > 116929 > 92717

concentratie [mg/m0
3] > 1740,06 > 1838,03 > 1423,46  > 1667,18

concentratie  [mg/m0
3] > 1740,06 > 1838,03 > 1423,46 0,00 > 1667,18

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3] > 1235,44 > 1305,00 > 1010,66 > 1183,70

vracht [g/h] > 1969,3 > 2080,2 > 1611,0 > 1886,80

   

2-methylpentaan gO.2 analyse [µg] 167 155 135

concentratie [mg/m0
3]  2,60  2,44  2,07   2,37

concentratie  [mg/m0
3]  2,60  2,44  2,07 0,00  2,37

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3]  1,85  1,73  1,47  1,68

vracht [g/h]  2,9  2,8  2,3  2,68
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methylethylketon gO.2 analyse [µg] 18 23 49

concentratie [mg/m0
3]  0,28  0,37  0,76   0,47

concentratie  [mg/m0
3]  0,28  0,37  0,76 0,00  0,47

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3]  0,20  0,26  0,54  0,33

vracht [g/h]  0,3  0,4  0,9  0,53

   

3-methylpentaan gO.2 analyse [µg] 43 42 36

concentratie [mg/m0
3]  0,67  0,65  0,56   0,63

concentratie  [mg/m0
3]  0,67  0,65  0,56 0,00  0,63

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,48  0,46  0,40  0,45

vracht [g/h]  0,8  0,7  0,6  0,71

   

n-hexaan gO.2 analyse [µg] 10 9 8

concentratie [mg/m0
3]  0,15  0,15  0,13   0,14

concentratie  [mg/m0
3]  0,15  0,15  0,13 0,00  0,14

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3]  0,11  0,10  0,09  0,10

vracht [g/h]  0,2  0,2  0,1  0,16

   

tetrahydrofuran gO.2 analyse [µg] 11 7 5

concentratie [mg/m0
3]  0,17  0,11  0,08   0,12

concentratie  [mg/m0
3]  0,17  0,11  0,08 0,00  0,12

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3]  0,12  0,08  0,06  0,09

vracht [g/h]  0,2  0,1  0,1  0,14

   

n-octaan gO.2 analyse [µg] 5 6 6

concentratie [mg/m0
3]  0,07  0,09  0,09   0,09

concentratie  [mg/m0
3]  0,07  0,09  0,09 0,00  0,09

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3]  0,05  0,07  0,06  0,06

vracht [g/h]  0,1  0,1  0,1  0,10

   

n-nonaan gO.2 analyse [µg] 27 34 36

concentratie [mg/m0
3]  0,42  0,54  0,55   0,50

concentratie  [mg/m0
3]  0,42  0,54  0,55 0,00  0,50

toetsing (95% B.I.)  [mg/m0
3]  0,30  0,38  0,39  0,36

vracht [g/h]  0,5  0,6  0,6  0,57

   

Afgasgegevens;

diameter kanaal [m] 0,35

oppervlak kanaal [m2]
0,10

statischedruk kanaal [Pa] 15,0

gemiddelde rookgassnelheid [m/s] 3,6

temperatuur [oC] 29,6

vochtgehalte [%] 1,3

rookgasdichtheid [kg/m3] 1,2

bedrijfsdebiet [m3/h] 1263

debiet (101,3 kPa, 0o C, droog) [m0
3/h] 1132
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dibutyltindilauraat Reomas Zutphen

Grote Gietafdeling NOORD

Certificaat AL-West: 857828

Apparatuur:

PGMM

Thermokoppel 449/450

Temperatuuropnemer 528

Drukmeter 302

Pomp 333

Barometer 307

Pitotbuis

Algemeen;

meting 1

monstercode Q143  

datum 29-mei-19

starttijd [h:mm) 10:25

duur meting [h:mm] 1:48

lektest [ml/min] 0,0

Meetresultaten;

verdunningsfactor 1,0  

doorgezogen liters [l0
3] 522,69

VOC analyse GC/MS; veldblanco

Sn als dibutyltindilauraat MVP1 analyse [µg] < 10 < 10,00

MVP1 concentratie [mg/m0
3] < 0,020  <

GMS 0,15 g/uur concentratie  [mg/m0
3] < 0,02  0,02

EG 0,05 mg/m03 toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3] < 0,02  

vracht [g/h] < 0,0  

   

Afgasgegevens;

diameter kanaal [m] 0,35

oppervlak kanaal [m2]
0,10

statischedruk kanaal [Pa] 15,0

gemiddelde rookgassnelheid [m/s] 3,6

temperatuur [oC] 29,6

vochtgehalte [%] 1,3

rookgasdichtheid [kg/m3] 1,2

bedrijfsdebiet [m3/h] 1263

debiet (101,3 kPa, 0o C, droog) [m0
3/h] 1132
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Isocyanaten Reomas Zutphen

Grote Gietafdeling NOORD

Certificaat KU-Leuven

Apparatuur:

PGMM

Thermokoppel 449/450

Temperatuuropnemer 528

Drukmeter 204

Pomp 425

Barometer 357

Pitotbuis 77

Algemeen;

meting 1 2 3

monstercode FN1 FN2 FN3  

datum 29-mei-19 29-mei-19 29-mei-19

starttijd [h:mm) 10:25 11:05 11:40

duur meting [h:mm] 0:30 0:30 0:30

lektest [ml/min] 0,0 0,0 0,0

Meetresultaten;

verdunningsfactor 1,0 1,0 1,0  

doorgezogen liters [l0
3] 27,97 27,84 28,47

VOC analyse GC/MS; veldblanco

totaal MDI analyse [µg] < 0,05 < 0,10 < 0,09 < 0,06

concentratie [mg/m0
3] < 0,00 < 0,00 < 0,00 <

concentratie  [mg/m0
3] < 0,002 < 0,004 < 0,003 < 0,002

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3] < 0,002 < 0,004 < 0,003

vracht [g/h] < 0,002 < 0,004 < 0,004

Afgasgegevens;

diameter kanaal [m] 0,35

statischedruk kanaal [Pa] 15,0

gemiddelde rookgassnelheid [m/s] 3,6

temperatuur [oC] 29,6

vochtgehalte [%] 1,3

rookgasdichtheid [kg/m3] 1,2

bedrijfsdebiet [m3/h] 1263

debiet (101,3 kPa, 0o C, droog) [m0
3/h] 1132  
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Organische- Reomas Zutphen

componenten Grote Gietafdeling ZUID

Certificaat KU-Leuven L/2019r1053/27 tot en met L/2019r5823/61

Apparatuur:

PGMM

Thermokoppel 449/450

Temperatuuropnemer 528

Drukmeter 204

Pomp 332

Barometer 357

Pitotbuis

Algemeen;

meting 1 2 3  

monstercode AKZ-1 AKZ-2 AKZ-3  

datum 29-mei-19 29-mei-19 29-mei-19

starttijd [h:mm) 13:50 14:25 14:58

duur meting [h:mm] 0:30 0:30 0:30

lektest [ml/min] 0,0 0,0 0,0

Meetresultaten;

verdunningsfactor 1,0 1,0 1,0  

doorgezogen liters [l0
3] 63,85 64,84 65,49

VOC analyse GC/MS; veldblanco gemiddelde

aceton gO.2 analyse [µg] 47 19 15

concentratie [mg/m0
3]  0,74  0,30  0,24   0,42

concentratie  [mg/m0
3]  0,74  0,30  0,24 0,00  0,42

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,53  0,21  0,17  0,30

vracht [g/h]  1,0  0,4  0,3  0,59

   

n-pentaan gO.2 analyse [µg] 169 153 150

concentratie [mg/m0
3]  2,64  2,36  2,30   2,43

concentratie  [mg/m0
3]  2,64  2,36  2,30 0,00  2,43

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  1,87  1,68  1,63  1,73

vracht [g/h]  3,6  3,3  3,2  3,36

   

dichloormethaan gO.2 analyse [µg] 7407 1753 10728

concentratie [mg/m0
3] 116,01  27,04 163,82   102,29

concentratie  [mg/m0
3] 116,01  27,04 163,82 0,00  102,29

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3] 82,37  19,20 116,31  72,63

vracht [g/h] 160,3  37,4 226,4  141,34

   

2,3-di-methylbutaan gO.2 analyse [µg] 23

concentratie [mg/m0
3]  0,36  0,00  0,00   0,12

concentratie  [mg/m0
3]  0,36  0,00  0,00 0,00  0,12

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,26  0,00  0,00  0,09

vracht [g/h]  0,5  0,0  0,0  0,17
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2-methylpentaan gO.2 analyse [µg] 65 80 78

concentratie [mg/m0
3]  1,02  1,23  1,19   1,15

concentratie  [mg/m0
3]  1,02  1,23  1,19 0,00  1,15

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,72  0,87  0,84  0,81

vracht [g/h]  1,4  1,7  1,6  1,58

   

methylethylketon gO.2 analyse [µg] 39 34 33

concentratie [mg/m0
3]  0,62  0,52  0,50   0,55

concentratie  [mg/m0
3]  0,62  0,52  0,50 0,00  0,55

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,44  0,37  0,36  0,39

vracht [g/h]  0,9  0,7  0,7  0,75

   

3-methylpentaan gO.2 analyse [µg] 21 19 18

concentratie [mg/m0
3]  0,33  0,29  0,28   0,30

concentratie  [mg/m0
3]  0,33  0,29  0,28 0,00  0,30

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,24  0,20  0,20  0,21

vracht [g/h]  0,5  0,4  0,4  0,41

   

n-hexaan gO.2 analyse [µg] 5 4 4

concentratie [mg/m0
3]  0,07  0,06  0,06   0,07

concentratie  [mg/m0
3]  0,07  0,06  0,06 0,00  0,07

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,05  0,05  0,04  0,05

vracht [g/h]  0,1  0,1  0,1  0,09

   

tetrahydrofuran gO.2 analyse [µg] 111 5

concentratie [mg/m0
3]  1,73  0,07  0,00   0,60

concentratie  [mg/m0
3]  1,73  0,07  0,00 0,00  0,60

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  1,23  0,05  0,00  0,43

vracht [g/h]  2,4  0,1  0,0  0,83

   

n-octaan gO.2 analyse [µg] 2 2

concentratie [mg/m0
3]  0,04  0,03  0,00   0,02

concentratie  [mg/m0
3]  0,04  0,03  0,00 0,00  0,02

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,03  0,02  0,00  0,02

vracht [g/h]  0,0  0,0  0,0  0,03

n-nonaan gO.2 analyse [µg] 13 12 11

concentratie [mg/m0
3]  0,20  0,18  0,16   0,18

concentratie  [mg/m0
3]  0,20  0,18  0,16 0,00  0,18

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3]  0,14  0,13  0,11  0,13

vracht [g/h]  0,3  0,2  0,2  0,25

   

Afgasgegevens;

diameter kanaal [m] 0,35

oppervlak kanaal [m2]
0,10

statischedruk kanaal [Pa] 18,0

gemiddelde rookgassnelheid [m/s] 4,4

temperatuur [oC] 27,7

vochtgehalte [%] 1,0

rookgasdichtheid [kg/m3] 1,2

bedrijfsdebiet [m3/h] 1528

debiet (101,3 kPa, 0o C, droog) [m0
3/h] 1382
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dibutyltindilauraat Reomas Zutphen

Grote Gietafdeling ZUID

Certificaat AL-West: 857828

Apparatuur:

PGMM

Thermokoppel 449/450

Temperatuuropnemer 528

Drukmeter 302

Pomp 333

Barometer 357

Pitotbuis

Algemeen;

meting 1  

monstercode Q144  

datum 29-mei-19

starttijd [h:mm) 13:50

duur meting [h:mm] 1:38

lektest [ml/min] 0,0

Meetresultaten;

verdunningsfactor 1,0  

doorgezogen liters [l0
3] 474,25

VOC analyse GC/MS; veldblanco gemiddelde

Sn als dibutyltindilauraat analyse [µg] < 10 < 10,00

concentratie [mg/m0
3] < 0,02 < 0,02

concentratie  [mg/m0
3] < 0,02 0,02 0,02

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3] < 0,02 0,02

vracht [g/h] < 0,03 0,03

Afgasgegevens;

diameter kanaal [m] 0,35

oppervlak kanaal [m2]
0,10

statischedruk kanaal [Pa] 18,0

gemiddelde rookgassnelheid [m/s] 4,4

temperatuur [oC] 27,7

vochtgehalte [%] 1,0

rookgasdichtheid [kg/m3] 1,2

bedrijfsdebiet [m3/h] 1528

debiet (101,3 kPa, 0o C, droog) [m0
3/h] 1382
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 Isocyanaten Reomas Zutphen

Grote Gietafdeling ZUID

Certificaat KU Leuven:

Apparatuur:

PGMM

Thermokoppel 449/450

Temperatuuropnemer 528

Drukmeter 204

Pomp 425

Barometer 357

Pitotbuis 77

Algemeen;

meting 1 2 3

monstercode FZ1 FZ1 FZ3  

datum 29-mei-19 29-mei-19 29-mei-19

starttijd [h:mm) 13:50 14:25 14:58

duur meting [h:mm] 0:30 0:30 0:30

lektest [ml/min] 0,0 0,0 0,0

Meetresultaten;

verdunningsfactor 1,0 1,0 1,0  

doorgezogen liters [l0
3] 27,64 27,72 28,07

VOC analyse GC/MS; veldblanco

totaal MDI analyse [µg] < 0,089 < 0,052 < 0,051 < 0,060

concentratie [mg/m0
3] < 0,00 < 0,00 < 0,00 <

concentratie  [mg/m0
3] < 0,003 < 0,002 < 0,002 0,002

toetsing (95% B.I.) [mg/m0
3] < 0,003 < 0,002 < 0,002

vracht [g/h] < 0,004 < 0,002 < 0,002

   

Afgasgegevens;

diameter kanaal [m] 0,35

oppervlak kanaal [m2]
0,10

statischedruk kanaal [Pa] 18,0

gemiddelde rookgassnelheid [m/s] 4,4

temperatuur [oC] 27,7

vochtgehalte [%] 1,0

rookgasdichtheid [kg/m3] 1,2

bedrijfsdebiet [m3/h] 1528

debiet (101,3 kPa, 0o C, droog) [m0
3/h] 1382
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Bijlage 3: Meetmethoden 

 

Meetmethode individuele koolwaterstoffen (onverdund) 

 

Voor het bepalen van de concentratie aan individuele koolwaterstoffen wordt op een punt die 

representatief is voor het afgaskanaal (conform NEN-EN 15259), gedurende een vastgestelde 

tijd een deelstroom van het afgas aangezogen. De deelstroom van het gasmonster wordt door 

een buisje met  een geschikt absorptiemedium geleid. Voor de screening op vluchtige 

organische componenten is dit absorptiemedium aktief kool. Voor de bepaling van nonylfenol 

is het absorptiemedium XAD. De hoeveelheid afgas die wordt doorgeleid wordt gemeten met 

een gasmeter. De opstelling die bij de monsterneming wordt gebruikt is schematisch 

weergegeven in de onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarin: 

1 : thermometer/hygrometer  4 : RVS of teflon sonde  

2 : pitot-buis    5 : adsorptiebuisje  

3 : manometer    6 : constantflow pomp 

 

De buisjes met absorptiemedium worden geanalyseerd op een door RvA geaccrediteerd of 

erkend laboratorium. De gevolgde werkwijze conform NPR CEN/TS 13649 is vastgelegd in het 

interne werkvoorschrift: WVM-006. 
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Meetmethode dibutyltindilauraat (onverdund) 

 

Voor het bepalen van de concentratie aan dibutyltindilauraat wordt op een punt die 

representatief is voor het afgaskanaal (conform NEN-EN 15259), gedurende een vastgestelde 

tijd een deelstroom van het afgas aangezogen. De deelstroom van het gasmonster wordt over 

een quartzvezelfilter geleid.  De hoeveelheid afgas die wordt doorgeleid wordt gemeten met 

een gasmeter. De opstelling die bij de monsterneming wordt gebruikt is schematisch 

weergegeven in de onderstaande figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarin: 

1 : thermometer/hygrometer  4 : RVS of teflon sonde  

2 : pitot-buis    5 : filterhouder met quartzvezelfilter  

3 : manometer    6 : constantflow pomp 

 

De filters worden geanalyseerd op een door RvA geaccrediteerd of erkend laboratorium. De 

gevolgde werkwijze is gebaseerd op OSHA methode ID218SG. Echter in plaats van een 

cellulose-esterfilter wordt een quartzvezelfilter gebruikt. En in plaats van organo-tin wordt het 

totaal-tin gehalte op het filter bepaald. De analyse vindt plaats door middel van ICP-MS in 

plaats van GF-AAS. 
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Meetmethode di-isocyanaten (2,2- en 2,4-MDI) 

 

Voor het bepalen van de concentratie aan di-isocyanaten wordt op een punt die representatief 

is voor het afgaskanaal (conform NEN-EN 15259), gedurende een vastgestelde tijd een 

deelstroom van het afgas aangezogen. De deelstroom van het gasmonster wordt over een 

geprepareerd filter geleid.  Dit filter is vooraf geïmpregneerd met 1-(9-

anthracenylmethyl)piperazine. 

De hoeveelheid afgas die wordt doorgeleid wordt gemeten met een gasmeter. De opstelling 

die bij de monsterneming wordt gebruikt is schematisch weergegeven in de onderstaande 

figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarin: 

1 : thermometer/hygrometer  4 : RVS of teflon sonde  

2 : pitot-buis    5 : filterhouder met geprepareerd filter  

3 : manometer    6 : constantflow pomp 

 

De filters worden geanalyseerd op een door RvA geaccrediteerd of erkend laboratorium. De 

gevolgde werkwijze is gebaseerd op NIOSH methode 5525. De analyse vindt plaats door 

middel van HPLC fluorescentie detectie.
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Meetmethode debiet en afgasparameters 

 

Voor de bepaling van het debiet in een afgaskanaal wordt op een aantal punten, die 

representatief zijn voor het doorsnede-oppervlak van het afgaskanaal, een drukverschilmeting 

uitgevoerd. De drukverschilmeting wordt uitgevoerd met behulp van een pitotbuis. De 

dichtheid van het afgas wordt berekend uit de samenstelling, absolute temperatuur en -druk 

en het vochtgehalte van het afgas. Uit de gemeten drukverschillen en de afgasdichtheid wordt 

de lokale snelheid van het afgas berekend. Uit het gemiddelde van de berekende 

afgassnelheden per meetpunt en het oppervlak van het afgaskanaal wordt het afgasdebiet 

berekend. 

 

De temperatuur van het afgas wordt vastgesteld met behulp van een thermokoppel en een 

uitleesunit. 

 

Het vochtgehalte wordt op een van de volgende wijze bepaald: 

- de natte- en droge- bol temperatuursmeting (set van thermokoppels één met en één 

zonder (schone witte) katoenen kous), volgens NEN-EN 14790, zie bijlage 3 van WVM-

001; 

-  de gravimetrische methode conform NEN-EN 14790. 

 

De opstelling die bij de monsterneming wordt gebruikt is schematisch weergegeven in 

onderstaande figuur. 

 

Waarin: 

1 temperatuurmeter 

2 thermokoppel 

3 thermokoppel met 

kous 

4 pitotbuis 

5 drukmeter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bepaling van de afgassnelheid geldt een minimum drukverschil [ΔP] van 5 Pa, 

gemeten met een pitot- of prandtlbuis. De meetmethode is conform de NEN-EN-ISO 16911-1. 

De gevolgde werkwijze is vastgelegd in het interne werkvoorschrift: WVM-001. 
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Bijlage 4: Analyseresultaten 

Analyserapport Sn-analyse 
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Analyserapport VOC 
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Analysesrapport Nonylfenol 
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Analyserapport isocyanaten 
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