Veiligheidsinformatie

Koolzuurgas
De fysiologische gevaren
van koolzuurgas

Koolzuurgas is van nature in de lucht aanwezig in een concentratie van ongeveer
380 ppm (0,038%). Het is onderdeel van
de normale stofwisseling en chemische
processen van het lichaam: het reguleert
ademhaling, bloedsomloop en vasculaire
reacties naar behoefte van de stofwisseling.

Het koolzuurgas verlaat vervolgens de
longblaasjes en uiteindelijk het lichaam zelf
tijdens het uitademen. Deze gasuitwisseling
gebeurt snel en continu.

Net als andere inerte gassen heeft koolzuurgas een verstikkende werking. De specifieke
gevaren van koolzuurgas zijn echter complexer, omdat het gas ook acute systemische
effecten heeft op het functioneren van het
menselijk lichaam.

Fysiologisch proces

Lucht die de longen binnenkomt (zie figuur)
gaat door allerlei vertakkingen naar steeds
kleinere buisjes en komt uiteindelijk terecht
in hele kleine zakjes. Dit zijn de longblaasjes
(alveoli). Van hieruit gaat de zuurstof uit de
lucht door het alveolair membraan en wordt
opgenomen in het bloed. Tegelijkertijd gaat
het koolzuurgas van het bloed naar de longblaasjes. De koolzuurgasconcentratie in het
bloed is hoog. Daarom verlaat koolzuurgas
het bloed via het alveolair membraan naar
de longblaasjes waar de concentratie laag
is (gas stroomt altijd van de hoogste
concentratie, partiële druk, naar de laagste
concentratie).
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Neusholte
Keel
Strottenhoofd
Luchtpijp
Longblaasjes
Bronchieën
Middenrif

De gevaren van koolzuurgas

Als er een verhoogde koolzuurgasconcentratie in de omgevingslucht is, wordt de
gasuitwisseling belemmerd. Simpel gezegd,
als de concentratie in de omgevingslucht
stijgt, verlaat minder koolzuurgas de
bloedsomloop en/of de longblaasjes.
Hierdoor is er minder ruimte voor zuurstof.
Dit effect wordt vergiftiging (intoxicatie)
genoemd. Koolzuurgasvergiftiging is
volledig onafhankelijk van de effecten
van zuurstofgebrek (verstikking). Daarom
geeft het zuurstofgehalte in de lucht geen
effectieve indicatie van het vergiftigingsgevaar.

De fysiologische effecten
van koolzuurgas

Een voorbeeld: door het vrijkomen van koolzuurgas in de lucht is het mogelijk dat de
zuurstofconcentratie hoger is dan 19%. Dat
is op zich niet gevaarlijk, maar een verhoogde koolzuurgasconcentratie van 9,5% leidt
tot een zeer gevaarlijke situatie (zie tabel).
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De individuele tolerantiegrens kan per persoon sterk variëren. Het is afhankelijk van
de lichamelijke conditie, temperatuur en
vochtigheid van de lucht. Als algemene
leidraad zijn de effecten van het inademen
van verschillende koolzuurgasconcentraties
als volgt.

Voorkom fatale fouten bij de
analyse van omgevingslucht!

Vanwege de gezondheidsrisico's die samenhangen met koolzuurgas, mag een werknemer gedurende een 8-urige werkdag niet
worden blootgesteld aan een waarde hoger
dan 0,5% (5.000 ppm). Een veelgemaakte
fout is om alleen de zuurstofconcentratie
te meten in plaats van de koolzuurgasconcentratie, zoals ook uit het volgende
voorbeeld blijkt.
In een fabriek werd de zuurstofconcentratie
gemeten nadat koolzuurgas in de lucht was
vrijgekomen. De gebruikte zuurstofmeters
lieten zien dat de zuurstofconcentratie
daalde van de normale 21% naar 19%.

Hoeveelheid
koolzuurgas
in de lucht

Mogelijk effect

1 – 1,5%

Klein effect op de fysiologische processen na blootstelling van meerdere uren.

3%

In deze concentratie is het gas licht verdovend. Dit leidt tot een diepere
ademhaling, een verminderd gehoor, hoofdpijn, een hogere bloeddruk en
hogere hartslag.

4 – 5%

Het ademhalingscentrum wordt gestimuleerd. Dit leidt tot een diepere en
snellere ademhaling. Na 30 minuten blootstelling worden de tekenen van
vergiftiging duidelijker.

5 – 10%

De ademhaling wordt moeizamer en gaat gepaard met hoofdpijn en verlies
van inschattingsvermogen.

10 – 100%

Een koolzuurgasconcentratie boven de 10% leidt binnen een minuut tot
bewusteloosheid. Wanneer er niet onmiddellijk actie wordt ondernomen, kan
verdere blootstelling aan deze hoge concentratie tot de dood leiden.

Maar op basis van de globale samenstelling
van de lucht (21% zuurstof en 79% stikstof;
verhouding 1:3,76) komt de verlaging van
2% zuurstof overeen met een totale hoeveelheid lucht van 9,5% (2% zuurstof en 7,5%
stikstof).
Deze hoeveelheid is vervangen door het
vrijgekomen koolzuurgas. Daarom resulteert
een zuurstofvermindering van 'slechts' 2%
in een koolzuurgasconcentratie van 9,5%!
Een dergelijke concentratie betekent een
ernstig vergiftigingsgevaar voor de mensen
in dat gebied.

Maatregelen voor veilig gebruik
van koolzuurgas

Koolzuurgas heeft tal van nuttige industriële
toepassingen in bijvoorbeeld de voedselindustrie (verpakkingen en invriezen levensmiddelen), brandblusapparaten, om cafeïne te
verwijderen, bij lassen en als koelmiddel. Het
gas kan veilig worden gebruikt, mits er maatregelen zijn getroffen. Houd op iedere werkplek en bij elke toepassing waar koolzuurgas
wordt gebruik rekening met het risico op
vergiftiging! Het advies is dat bedrijven:
• Medewerkers informatie verstrekken over de
gevaren van koolzuurgasvergiftiging,
waaronder het veiligheidsinformatieblad.
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• Een uitgebreide taakrisicoanalyse (laten)
uitvoeren op de plek waar koolzuurgas wordt
gebruikt.
• Medewerkers trainen en scholen over de
specifieke gevaren van vergiftiging en de
preventieve maatregelen.
Wanneer uit een taakrisicoanalyse blijkt dat
er een kans op vergiftiging is, moeten een of
meer van de volgende maatregelen worden
genomen:
• Zorg voor goede ventilatie, met name in de
lagere delen van de ruimte.
• Installeer een koolzuurconcentratiemeter en
een alarmsysteem en zorg dat medewerkers
weten wat zij moeten doen wanneer het
alarm afgaat. De locatie van de meters moet
worden beoordeeld op basis van de taakrisicoanalyse. Het advies is om de meter
75 tot 100 centimeter vanaf de vloer te
installeren.
• Onderhoud en kalibreer de koolzuurconcentratiemeter en het alarmsysteem regelmatig,
net als eventuele mechanische ventilatiesystemen.
• Wanneer de koolzuurconcentratiemeter en
het alarmsysteem worden gebruikt bij
temperaturen onder het vriespunt, let er dan
op dat deze producten geschikt zijn voor het
gebruik in deze omstandigheden en voor de
toepassing of het proces.
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