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Handreiking voor het opzoeken van
gegevens voor de uitvoering van de ABM
Versie: 28 augustus 2018

Deze handreiking is bedoeld om ondersteuning te geven aan de uitvoering van de ABM (Algemene
Beoordelingsmethodiek voor stoffen en preparaten, versie 2016)'.
Het bedrijf is verantwoordelijk voor het opzoeken van stof- of product-informatie die nodig Is voor
de uitvoering van de ABM. Bij het toetsen van stoffen gaat het om de stoffen die men in de
bedrijfsvoering gebruikt. Deze stoffen kunnen tijdens de productie met en via het afvalwater in het
milieu terecht komen. Denk daarbij aan de:

~ uitgangsstoffen;
~ hulpstoffen;
~ producten;
~ bijproducten.

Het gaat dus niet om gebruikelijk huishoudelijke producten die men ook in het bedrijf gebruikt. De
ingredienten in het zeepflaconnetje op het toilet hoeft u dus niet te beoordelen.

Voor de uitvoering van de ABM hoeft men alleen die stofgegevens op te zoeken, als deze stoffen in
het te lozen water zitten. Dit geldt ook voor de omzettingsproducten van de gebruikte stoffen.

Wanneer deze handreiking geen antwoord geeft kunt u desgewenst contact opnemen via
httos://www.helodeskwater.nl/stel-vraag/

AB M:

Leeswijzer
Dit document bestaat uit twee delen. Het eerste deel behandelt hoe in ECHA gegeven over stoffen
kunnen worden opgezocht. Dat is t.o.v. de eerdere versie van 28 december 2016 niet aangepast.
In ECHA zijn de pagina's inmiddels wel verandert. De principes van gegevens in ECHA zijn
hetzelfde gebleven.
Daarnaast zijn antwoorden gegeven op nieuwe veel gestelde vragen. Deze zijn vet afgedrukt
terug te vinden in de inhoudsopgave.

Disclaimer
Alhoewel geprobeerd is om zo zorgvuldig mogelijk dit document samen te stellen wil de helpdesk
water toch de volgende kanttekening plaatsen. Van de informatie in dit document kan uiteraard
gebruik worden gemaakt. I.g.v. vergunningverlening of toepassing van algemene regels geldt
uiteindelijke altijd de informatie die door de lozer ter beschikking Is gesteld aan het bevoegd
gezag.

t Er is in dit document voor gekozen om het aantal mtemetverwijzingen beperkt te houden omdat de http-adressen vaak
veranderen. Via algemene zoekfuncties (o.m. google) kunnen de sites meestal gemakkelijk worden gevonden.



Inhoud
1 Stofgegevens opzoeken ..

1.1 is het een ZZS-stof?.

1.2 Stofgegevens uit REACH

1.2.1 ABM criterium: is de stof afbreekbaar of niet? .

1.2.2 Beoordeling aquatische toxiciteit .

1.2.3 Bepalen van de log Kow (ook wel log Pow genoemd) .

1.2.4 Oplosbaarheid in water .

2 CLP-gegevens opzoeken.
3 De snelle route om te zoeken in ECHA.

4 Frequently asked questions...................

.12

.14

...17
Is an ABM-report and the Excel tooi in English available? .17

Moet je voor alle in de bedrijfsvoering gebruikte stoffen en producten gegevens opzoeken? ... 17

Hoe breed is het begrip gebruikte stoffen in de bedrijfsvoering die moeten worden getoetst? .17

Hoe vind ik een cas-nummer? .17

Worden de gegevens in ECHA gecontroleerd?.

Ik kan geen stofgegevens vinden in ECHA, wat nu? ..

Wanneer is er sprake van een volledige chronische dataset? .

Wie is verantwoordelijk de aanvrager van de vergunning of het doen van een meiding, de
leverancier van de (hulp)stof of het bevoegd gezag? .

17

17

17

17

Is er sprake van een verplichting om de ABM-indeling op te nemen in het Veiligheids
Informatie Blad (MSDS)? . .17

Waar ligt de verplichting om de ABM toe te passen, bij de gebruiker of de
leverancier? .17

Moeten bij een bedrijf alle ABM-indelingen uit de oude vergunning in een keer
worden aangepast aan de nieuwe ABM? .. .18

Corresponderen de beschrijvingen bij de ABM-letter/cijfer codering met die van de
CLP?. .18

Hoe selecteer je de uitkomsten van toxiciteitstesten?

Wat is de laagste NOEC?.

.18

.18

Wat is het onderscheid tussen ready biodegradable en inherently biodegradable?.................18
Er zijn geen data van een stof of product, wat nu?. .18

Kunnen i.p.v. NOEC-waarden ook PNEC-waarden (Predicted No Effect Concentration)
uit Echa worden gebruikt? . .18

Gegevens over polymeren staan niet in de ECHA database, wat nu? ................................... 18

Ervaringen met, en hoe om te gaan met de beoordeling van polymeren in de ABM ...19
Wanneer is een log Kow (log Pow) niet te bepalen?.

Mag je QSARS gebruiken?.

Wat houdt harmonisatie in de CLP in?

Hoe moet met verdunning worden omgegaan?
Hoe moeten zware metalen worden beoordeeld?
Kan volgens voorgaande tabel zo voor alle anorganische stoffen een beoordeling
uitvoeren?

.20

.20

.20

.20

.20

21



Hoe werken concentratiegrenzen door voor ZZS in preparaten?.......
Kan de M-factor in de excel tooi worden aangepast?
Hoe bromide te beoordelen i.g.v. combinatie chloorbleekloog voor
koelwatertoepassingen? .

Bijlage 1 Voorbeeld van een ZZS stof: benzo(a)pyreen.

..21

.21

.21

.22



1 Stofgegevens opzoeken

De noodzakelijke data benodigd voor het afleiden van de ABM-indeling volgt in grote lijnen het
stroomschema in hoofdstuk 2 van het ABM-document (2016).

Als voorbeeld hoe stofgegevens moeten worden opgezocht is de stof 4-nitrophenol gebruikt (cas
nummer van deze stof 100-02-7).

Z. 1 Is het een ZZS-stof?
Allereerst moet voor de ABM worden gecontroleerd of dit een ZZS stof is. Dat kan op de RIVM-
website van Zeer Zorgwekkende Stoffen.
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Na zoeken te hebben aangeklikt ontstaat het volgende scherm.

Zoeksysteem Risico's ven stoften

Zoen stolfen
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SellKaet ondefwefpen

Toon gegevens

Oe stof blijkt geen ZZS stof te zijn. Ook na het aanklikken van tonen komt geen nieuwe informatie
boven. In de bijlage is een voorbeeld getoond van een stof die wel een ZZS stof is.

1.2 Stofgegevens uit REACH
Op de website van ECHA (versie 4 april 2016)g kan onder REACH worden gekozen voor
"geregistreerde stoffen".
ECHA is de European Chemicals Agency in Helsinki die de uitvoering van REACH en CLP verzorgt.
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'et op: de schermen zijn door Echa verandert. De zoekprincipes zijn echter niet
verandert.



Na daarvoor te hebben gekozen kom je in het volgende scherm terecht. Onderaan moet de
juridische mededeling worden aangevinkt.
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Na aanklikken van zoeken wordt het volgende scherm zichtbaar.

Geregistreerde stoffen
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Klik op het blauwe oogje in laatste kolom (view). ffet detailscherm van 4-nitrophenol wordt dan
zichtbaar. Bovenaan kunnen gegevens worden opgevraagd wie de data heeft aangeleverd. Aan de
linkerkant kunnen detailgegevens die nodig zijn voor de stofbeoordeling worden gevonden.
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Z.2.Z ABM criterium: is de stof afbreekbaar of niet?

Kies daarvoor in het scherm aan de linkerkant van het scherm nEnvironmental fate and pathways".
Dan kun je na vervolgens op biodegradability te hebben geklikt in het volgende scherm. Er moet
vervolgens worden gekozen voor nBiodegradation in water screening tests".
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Daarna kan worden gekozen voor de resultaten van de afbreekbaarheidstesten voor deze stof. Uit
de eerst gekozen test blijkt de reliability in klasse 2 te vallen. Klasse 1 en 2 zijn geschikt voor de
ABM beoordeling. Lagere indeling is niet, of minder betrouwbaar of bevat onvoldoende gegevens.
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Als helemaal naar beneden wordt gescrold worden de resultaten zichtbaar.
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Het hier gebruikte voorbeeld krijgt de vermelding: winherently biodegradable". Dat betekent dat hij
onder heel gunstige condities afbreekt (veel bacterieslib, gunstige temperaturen). Dok uit de
andere testen blijkt dit. Hij voldoet niet aan de eis van "ready biodegradablew (o.m. 70% afbraak
na 28 dagen).

2.2.2 Beoordeling aquatische toxicitei t
Deze gegevens kunnen worden gevonden onder wecotoxicological information". Er blijken alleen
gegevens te zijn van een acute test op invertebraten (ongewervelde dieren) en drie testen op
algen.
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Keuze van de test invertebraten leidt tot het e scherm:
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Short-term toxicity to aquatic invertebrates
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LC50 acute toxiciteit voor de ongewervelde daphnia magna (watervlo) is 22 mg/I en de
bijbehorende NOEC acuut 13 mg/I. De reliability/betrouwbaarheid van de test is 2. Een score van 1
of 2 is betrouwbaar, een score van 3 niet. De scores zijn toegekend door de fabrikant, maar is niet
gecontroleerd door Echa.

Daarna kan er worden gekozen voor de testen op algen. Het betreft allemaal testen met reliabity 2
(in orde).
De volgende resultaten worden gevonden:

Test 1

Test 2 (Itt survey)

Test 3

EC50 6,97 mg/I

EC50 2,3-32 mg/I

EC50 10,4 mg/I

EC50 25-34 mg/I

EC50 32 mg/I

De laagste opgave telt voor de ABM. In dit geval is de waarde uit test 2 (2,3 mg/I) leidend voor de
ABM. Daardoor komt 4-nitrophenol uit in ABM klasse-indeling A2. Bij het zoeken in de
samenvattingen moet je goed opletten of er in de tekstvelden onderaan nog meer informatie staat,
bijvoorbeeld andere testduren.
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1.2.3 Bepalen van de log Kow (ook wel log Pow genoemd)

In sommige gevallen is informatie nodig over de log Kow (verdelingscoefficient octanol/water) en
de oplosbaarheid.
Binnen ECHA kunnen de gegevens worden gevonden onder physical and chemical properties en
daar weer onder Upartion coeff)c)ent".
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1.2.4 Oplosbaarheid in water
Deze kan eveneens worden gevonden onder physical and chemical properties, maar dan onder
"water solubility".
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2 CLP-gegevens opzoeken

Voorbeeld 4-nitrophenol

In het startscherm van ECHA kiezen voor»C&L Inventaris". Ook moet de disclaimer zijn
aangevinkt. Daarmee wordt geaccepteerd dat u ECHA vrijwaart en dat u inzicht krijgt in gegevens
van gegevens die door bedrijven zijn aangeleverd.
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Na invullen van 4-nitrophenol of het casnummer en accepteren van de disclaimer komt het
volgende scherm in beeld:
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Klik op het blauwe oogje in laatste kolom (view). Het volgende scherm wordt dan zichtbaar:
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col

Cao CI *m (I sl 3.1)

I : als/IVZ! lo21/12
33
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Uit het voorbeeld blijkt dat er geen H-zin is opgegeven voor aquatische bezwaarlijkheid (H400,
410, 411 of 412). Om die reden moet er bij de uitvoering van de AMB in mengsels worden terug
gevallen op de gegevens voor aquatische toxiciteit.
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3 De snelle route om te zoeken in ECHA
De informatie in hoofdstuk 1 en 2 gaat in detail in op het opzoeken van ABM-parameters en de
resultaten van de testen. Er is echter ook een mogelijkheid om tot een snel overzicht te komen.
Voer onder in het startscherrn het cas-nummer of de naam van de stof in.

zoekeii 00 de EcHA ebwte

Wteehn! d

Over ons Verordeningen Aanpak
zorgwekkende

stoffen

Inlommtie over
chemische stoffen

Chemische stotfen in
ons leven

Ondersteunlnp

EcHA I fo us o d schs woffs BCIQOO 0 i

Informatie over chemische stoffen

Dit is een unieke informabebron over de chemische stoffen die in Europa vervaardigd en gwmporteerd
worden. Aan de orde komen o.a. hun gevaarliike wgenschappen, de indeling en ebkettenng alsook
informatm over hoe de stoffen veilig te pebnaken. Deze informat e levert een waardevolle bgdrage aan de
bevordenng van een vwlig gebruik van chemische stoffen en aan de vervang ng van de gevaarhikste
chenucalien door veiligere altemabeven.

Houd er rekemng mee dat sommige informabe over chem sche stoffen eigendom kan zgn van derden. In
dergeliik geval kan voor het gebruik van de informabe de voorafgaande toestemming van de wgenaar nodig
nin. Zie voor nadere informatie de fundnine mededeling.

Per 20 lanuan 2016 is uitgebrwde informat 0 over 120 000 chem scha stoffen besch kbaar. Deze wordt
gepresenteerd op dne niveaus: infokaart, kort profiel en gedetailleerde brongegevens.

Meer ndormatie

& wat is een infokaait7 [sbr) [Eiii

& Hoe bepalen wat 0 t emr EEACH-dossier
wordt pepublneerdv

& Hoe bepalen wat uit een hroodedossier
wordt pepublneerd&

Gmif olie fiiiklback

& iundnche mededehng

0 I Io CI*

100-02-7

ta II ~ end lux ptttwlw&sneue

REACH
Zie ook de rubriek Aanpak zprgtpckkcndc stoffen

Na bevestigen wordt het volgende scherm zichtbaar.

Search for Chemicals Sd amed seanh

100-02-7

~ar~o Ecmme «clsammmn mb

n EC / llm CAs

~ 0 ol I 202.811.7 100 02 7 ak

Daarna kan er recht worden geklikt op BP (brief profile)
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4-nit(ophenol

Od»d»-k«dl«d ISIIIIIOH Qlhd

H * dd Hkdbd

O~ Of
H~~R I ~QQIH«k I k«d"0 (C)PR) »PE~Hl 0I~f» HI~~ 0~ 9 ~RRRH P Hd

0~ «QIISCII~~~I ECIOI

r ~r ~

I d« ~

I hh
H f«b I EkbdlIlk«d
Ikd R

Oll

0000«QI 0 d I I kd by~ EQH IHICH 9

Onder substance description staat de samenvatting van de CLP-beoordeling. De H-zinnen voor
deze stof zijn aangegeven en de bijbehorende gevaarsymbolen. Dezelfde als in hoofdstuk 2.

Indien gekozen wordt voor Hscientific properties" worden samenvattinoen van de detailgegevens
zichtbaar.
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Aan de rechterkant kan worden gekozen voor o.rn. Henvironmental fate and pathways". Daaruit
blijkt dat er drie studies zijn en dat de stof niet gemakkelijk afbreekbaar is.

4-nit(ophenol
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Ook kan in het eerste scherm l.p.v HEnvironmental fate and Pathways" worden gekozen voor
HEcotoxicological information". Het volgende scherm wordt dan zichtbaar.



4-nltrophenol
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De testen met algen en cyanobacterien leveren de laagste waarden voor de afleiding van de ABM-
indeling. In dit geval is het toch nodig om naar de detailgegevens te gaan kijken zoals beschreven
in 1.2.2..
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4 Frequently asked questions

Is an ABM-report and the Excel tooi in English available?
A version in English of the ABM report (General Assesment Method) and the excel tooi is available
on the website where the original report can be found.

Moetje voor aiie in de bedrijfsvoering gebruikte stoffen en producten gegevens opzoeken?
~ Voor de uitvoering van de ABM hoeven alleen stofgegevens te worden opgezocht indien de

stoffen of hun omzettingsproduct in het te lozen water terecht komen.

Hoe breed is het begrip gebruikte stoffen in de bedrijfsvoering die moeten worden geCoeCsC?
~ Het gaat bij de toetsing om de uitgangsstoffen, hulpstoffen, producten, bijproducten die

worden gebruikt en die leiden tot de eindproducten van het bedrijf en met het afvalwater
vrijkomen. Het gaat dus niet om reguliere huishoudelijke producten die ook in een bedrijf
worden gebruikt. De ingredienten in het zeepflaconnetje op het toilet hoeven dus niet te
worden beoordeeld. Het gaat dus om de stoffen die samenhangen met de bedrijfsvoering
en via het afvalwater in het milieu terecht komen.

Hoe vind ik een cas-nummer?
~ Googelen op de naam en het woord CAS.

Worden de gegevens in ECHA gecontroleerd?
De industrie levert de data aan. Echa controleert een klein deel van de dossiers op volledigheid,
maar niet op inhoud. Bij zorgen rondom een stof kan een stofevaluatie worden uitgevoerd door een
lidstaat. Hierbij kunnen extra gegevens worden gevraagd aan de industrie.

lk kan geen stofgegevens vinden in ECHA, wat nu?
Andere bronnen kunnen worden geraadpleegd, bijvoorbeeld.

~ De database Aquire Ecotox van de EPA bevat een uitgebreide reeks van stoffen.
~ Op de site van Hera is veel informatie te vinden over oppervlakte-actieve stoffen

(zeepachtige middelen/detergenten).
~ Op de site van de CTGB zijn gegevens te vinden over bestrijdingsmiddelen.
~ Op de EU pesticides database is informatie te vinden of een bestrijdingsmiddel in de EU is

toegelaten of niet. Er kan worden doorgeklikt naar rapportages van de Europese voedsel-
en warenautoriteit (EFSA).

~ Bepaalde stoffen, bijv. voedingsstoffen, hoeven niet te worden geregistreerd in de ECHA
database. Welke dat zijn kunnen worden teruggevonden in de bijlage 4 van REACH. Deze is
te vinden via de officiele wetstekstlink op de ECHA-site (Reach legislation).

Wanneer is er sprake van een volledige chronische dataset?
~ In de CLP wordt gebruik gemaakt van drie trofische niveaus vis, kreeftachtige en algen.

Dat is een volledige dataset. Bacterietesten worden niet gebruikt.

Wie is verantwoordelijk de aanvrager van de vergunning of het doen van een melding, de
leverancier van de (hulp)sCof of het bevoegd gezag?

~ De aanvrager van een vergunning of de melding van een activiteit is in principe
verantwoordelijk voor de uitkomsten van de ABM-beoordeling. Hij is immers de
daadwerkelijke gebruiker van de hulpstof.

Is er sprake van een verplichting om de ABM-indeling op te nemen in het Veiligheids
Informatie Blad (MSD5)?

~ Er is geen sprake van een verplichting om deze op te nemen. Vanuit klantgerichtheid Is het
handig wanneer leveranciers de indeling wel opnemen.

Waar ligt de verplichting om de ABM toe te passen, bij de gebruiker of de leverancier?
~ De ABM is een BBT-document en dient dan ook verplicht te worden gebruikt door de

gebruiker i.g.v. lozingen op oppervlaktewater of op de riolering. Hij is immers
eindverantwoordelijk voor de gegevens over de lozing. In de praktijk is het vaak zichtbaar
dat de leveranciers de informatie en ABM-indeling aanleveren.



Moeten bij een bedrijf alle ABM-indelingen uit de oude vergunning in een keer worden
aangepast aan de nieuwe ABM?

~ Dat hoeft niet. Bij een vervanging van een oude naar een nieuwe stof dient dat echter wel
te gebeuren. Bij een nieuwe vergunningaanvraag of forse revisie van de vergunning is het
raadzaam om de nieuwe ABM-indeling te hanteren.

Corresponderen de beschrijvingen bij de ABM-letter/cijfer codering met die van de CLP?
~ ja

Hoe selecteerj e de uitkomsten van toxiciteitstesten?
~ Vaak is er binnen een trofisch niveau bij de uitkomsten van toxiciteitstesten sprake van een

range van testen. Indien er een hele lage waarde uitkomst is op ug/I-niveau, en
bijvoorbeeld tien op tientallen mg/I niveau, kies dan een waarde uit de hogere testen. Een
mediane waarde kan een goede keuze zijn. Het gaat om een milieuverantwoorde keuze te
doen.

~ Een zuivere milieuverantwoorde beoordeling hoort uitgangspunt te zijn. Voorbeeld: bij een
galvanisch bedrijf wordt het zeer giftige vrij cyanide gebruikt. Als er stofgegevens worden
gezocht van cyanide kunnen ook waarden gevonden voor gecomplexeerde cyanides. Denk
aan geel bloedloogzout dat in strooizout op wegen wordt gebruikt (verbinding van ijzer en
cyanide). Dat is veel minder toxisch dan "vrij cyanide". In dit voorbeeld moet het
galvanisch bedrijf dus gegevens van "vrij cyanide" gebruiken voor de beoordeling.

~ Soms is er sprake van een verschillende testduur in toxiteitstesten. Een langere test kan in
principe leiden tot wat lagere uitkomsten van de LC50 van een test. Weeg dat mee, maar
bij de invulling kiezen voor een milieuhygienisch verantwoorde keuze welke toxiciteitsdata
worden gekozen.

yyat is de laagste NOEC?
~ De NOEC volgt uit chronische testen. Per trofisch niveau moeten die uit de individuele

testen van laag naar hoog worden gerangschikt. Uiteindelijk moet worden gekozen voor de
laagste NOEC, ongeacht het trofische niveau.

Vyat is het onderscheid tussen ready biodegradable en inherently biodegradable?
~ Als stoffen ready biodegradable zijn, zijn ze gemakkelijk afbreekbaar (minimaal 70% na 28

dagen). Dan worden ze normaliter goed verwijderd in een biologische zuiveringsinstallatie.
Voor het vaststellen van ready biodegradable zijn van stoffen worden speciale testen
uitgevoerd, conform de OECD 301 methoden. Daarnaast zijn er inherently biodegradable
testen. Daarbij worden de testen uitgevoerd onder gunstige condities (veel zuiveringsslib).
Onder deze ideale condities breekt een stof soms nog wel wat af. Dit is echter geen
afspiegeling van de praktijksituaties. Dit betekent dat wanneer een stof "inherently
biodegradable" is, maar niet "ready biodegradable" is, moet hij in de ABM als slecht
afbreekbaar worden beschouwd.
Detailgegevens over de testen kan worden gevonden in de bibliotheek van de OECD op
internet.

Er zijn geen data van een stof of product, wat nu?
~ Van een qua chemische structuur sterk gelijkende stof of product kunnen dan gegevens

worden opgezocht. Dat kan door in ECHA een deel van de naam in de Engelse taal in te
voeren.

Kunnen i.p.v. NOEC-waarden ook PNEC-waarden (Predicted No Effect Concentration) uit
Echa worden gebruikt?

~ Nee, er moet in de ABM direct gemeten stofgegevens worden gebruikt. Het is juist nadelig
om PNEC-waarden te gebruiken omdat in de afleiding daarvan vaak veiligheidsfactoren
kunnen zijn gebruikt.

Gegevens over polymeren staan niet in de ECHA database, wat nu?
Dat komt omdat polymeren zijn uitgezonderd in de REACH-regelgeving.

~ De gebruiker van de polymeren vragen om de milieudata te leveren.



Ervaringen met, en hoe om te gaan met de beoordeling van polymeren in de ABM

Onderstaande informatie bevat voorlopige informatie. Rijkswaterstaat is in overleg met de industrie
(polyelectrolyte production group) om onderstaande informatie te updaten.

Algemeen
~ Polymeren worden veel gebruikt in koelwater, in slibontwatering in rwzi's en awzi's, maar

ook in flocculatieprocessen in bedrijven en bij de drinkwaterbereiding. Deze polymeren
hebben een moleculairgewicht dat ligt in de range van enkele tienduizenden voor
polymeren in koelwater tot enkele miljoenen dalton voor polymeren in de slibontwatering
en flocculatieprocessen.

~ Vrijwel alle polymeren zijn slecht afbreekbaar. Ze moeten in de ABM-beoordeling worden
beoordeeld onder de groep van de slechts afbreekbare verbindingen (bovenzijde van het
ABM schema).

Kationische polymeren
~ Kationische polymeren zijn meestal veel giftiger (ECSO & 0,1 mg/I) dan anionische en niet-

ionogene polymeren. Door hun hoge molgewicht dringen ze niet in celmateriaal binnen. Bij
vissen kunnen de kationische polymeren zich hechten aan de kieuwen. Dat belemmert de
zuurstofopname en vervolgens treedt er al bij lage concentraties sterlte op. In testen met
algen of watervlooien worden deze geflocculeerd waarna sterfte optreedt. Wanneer
kationische polymeren niet worden overgedoseerd is de giftigheid nihil. In veel gevallen
worden op veiligheidsinformatiebladen hogere toxiciteitswaarden opgegeven voor
kationische polymeren. Dat komt omdat de toxiciteits-testen zijn uitgevoerd in
oppervlaktewater. Daarin zit organisch stof dat de ware toxiciteit maskeert.',4

Anionische polymeren
~ Anionische polymeren hebben een toxiciteit die ligt in de range van & 10 mg/I tot 3 gram/I

voor vissen en algen (check nog nodig). Ze zijn veel minder giftig dan kationische
polymeren. Watervlooien worden door anionische polymeren waarschijnlijk geflocculeerd,
waarna sterfte optreedt.

~ Anionische polymeren worden veel gebruikt in koeltorensystemen. Dat zijn veelal
polymeren gebaseerd op bijvoorbeeld acrylamide/acrylzuur, polymaleinezuur. Ze worden
gebruikt om kalkdeeltjes in oplossing te brengen en zo scaling te voorkomen. In
oppervlaktewater vormen ze waarschijnlijk een neerslag','. Daar blijven ze vermoedelijk
achter als slecht afbreekbare stoffen. In zuiveringsinstallaties worden ze afgevangen door
slibadsorptie.

Niet i onogene polymeren
Deze stoffen worden vaak als een reinigingsmiddel toegevoegd aan circulatiekoelsystemen.
De giftigheid van niet ionogene polymeren is veelal vergelijkbaar met die van anionogene
polymeren (check nodig).
De lichtere polymeren gebaseerd op(ethoxylaten/propoxylaten) tot een molgewicht van
3000 zijn vrij gemakkelijk afbreekbaar.
Polymeren gebaseerd op organosiliciumverbindingen. Deze worden gebruikt als
schuimremmer. Monomeren van organosiliciumverbindingen zijn in het algemeen zeer
apolair. Voor de gebruikte polymeren hiervan zal dit ook het geval zijn. In de ABM-
beoordeling is een toets op het apolaire karakter van belang (bijv. via een QSAR op het
monomeer). Bedacht moet worden dat de polymeren bij gebruik vrijkomen, maar niet de
monomeren. Bij behandeling in een biologische zuiveringsinstallatie zullen ze naar
verwachting goed verwijderd worden.

'cot-Hall e.a, acute toxicity of wastewater treatment polymers, Iournal of the Water Pollution Federatlon,
1991, 63. o 895-1991.
4 R. Berbee, G. Rijs, P. Ungeheuer, S. Kroon, Kationische polymeren in RWZI's giftig, maar niet problematisch
voor oppervlaktewater H20 13 (2003), p 17 — 19.'era project, Polycarboxylates used in detergents (Part I) Polyacrylic acid homopolymers and their sodium
salts (CAS 9003-04-7), p 10'era project, Polycarboxylates used in detergents (Part II) Polyacrylic/maleic acid copolymers and their
sodium salts (CAS 52255-49-9), p 10
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BBT voor flocculatieprocessen
~ BBT voor polymeren die worden gebruikt in flocculatieprocessen houdt in het minimaliseren

van de hoeveelheid gebruikt polymeer. Dat kan door het uitvoeren van procesoptimalisatie,
bijvoorbeeld door het uitvoeren van schudproeven.

Wat is de BBT voor koelwatersystemen met polymeren
~ Minimaliseren van de hoeveelheid anionogeen polymeer. Dit is raadzaam omdat deze

polymeren als 'een'lecht afbreekbare massa in het oppervlaktewater achter blijven.

Wanneer is een log Kow (/og Powj niet te bepalen?
~ Dat is het geval voor oppervlakte actieve stoffen die in reinigings- en wasmiddelen

voorkomen.

Mag je QSARS gebruiken?
~ Voor het bepalen van de log Kow zijn QSARs in het algemeen vrij goed geschikt. Voor het

bepalen van de toxiciteit of afbreekbaarheid is dat in het algemeen niet het geval.

Wat houdt harmonisatie ln de CLPln?
~ Op de CLP-site kan soms worden gekozen voor geharmoniseerde H-zinnen. Moet je die

gebruiken?
o I.g.v. harmonisatie zijn via ECHA de zinnen formeel op EU-niveau vastgesteld. Die

geharmoniseerde informatie dient te worden gebruikt bij de ABM.
o De harmonisatie kan plaatsvinden op verzoek van lidstaten, industrie, importeurs

en downstreamgebruikers.

Hoe moet met verdunning worden omgegaan?
~ CLP geeft dat bij verdunning van een getest mengsel met een (verdunningsmiddel),

ingedeeld in een gelijkwaardige of lagere gevarencategorie als de minst gevaarlijke
oorspronkelijke samenstellende stof en die naar verwachting de gevarenindeling van
andere samenstellende stoffen niet beinvloedt, dat het nieuwe mengsel wordt ingedeeld in
een categorie die gelijkwaardig is aan die van het oorspronkelijke mengsel;

~ Het mengsel zoals dat als product op de markt is gebracht is uitgangspunt bij de ABM
beoordeling ook als dit water of oplosmiddel bevat.

Hoe moeten zware metalen worden beoordeeld?
~ In de ABM wordt onderscheid gemaakt in zware metalen die ook ZZS zijn. Deze komen

automatisch in Zl terecht (bijvoobeeld cadmium en kwik). De andere zware metalen (Cu,
Zn, .....) komen in de nieuwe ABM automatisch in de A categorie terecht omdat ze niet
kunnen afbreken. Daarop aansluitend moet aan bijpassende technieken worden gedacht
om de metalen verwijderen. De waterbeheerder wil normopvulling door lozing van
dergelijke zware metalen uiteraard voorkomen.

Hoe om te gaan met macroefementen die van nature veel voorkomen?
Metalen als Na, Ca, Mg, Fe, maar ook sulfaat en carbonaat komen van nature veel voor en komen
ook in geloosde water terecht. In onderstaande tabel is een ABM-2016 indeling voor een aantal
veel voorkomende stoffen opgenomen met een toelichting daarbij. In een aantal gevallen is sprake
van een sterk pH effect indien de stoffen als zodanig zouden worden geloosd. Dit geldt i.g.v. lozing
van zuren en basen. Door te sturen op een neutrale pH van de lozing te hanteren, zal er in de
meeste gevallen geen probleem zijn en volstaat een waterkwaliteitstoets.

Naam

CaCO,'a(OH),

FeCI,

FeSOx

Na,PO,
NaOH

Natriumbicarbonaat

ABM (2016)'1

C2

C2

C2

C2
C2

C2

Toelichting
Calciumcarbonaat komt van nature heel veel voor in oppervlaktewater
lbodemmateriaal, schelodieren)'alcium

komt van nature veel voor. Door de hydroxidelozing vooraf te
neutraliseren kan een schadeliik oH effect worden vermeden
Uzer komt van nature veel voor. Essentieel voor chlorofylvorming. Stof
wordt oebruikt als flocculant in waterzuiverino.
Uzer komt van nature veel voor. Relevant voor chlorofylvorming. Stof
wordt gebruikt als flocculant in waterzuiverino.
Komt van nature voor. De stof draaot bii aan eutrofierino
Door de lozing vooraf te neutraliseren kan een schadelijk pH effect
worden vermeden
Bicarbonaat komt veel voor in oppervfaktewater. Het is van belang
voor de buffercapaciteit van oppervlaktewater
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Naam
NaCI
Zoutzuur (HCI)
H2604
H3P04
H20

NaBr/bromide

Boraat/boorzuur
'Er dient altijd een

ABM (2016)'oelichtinu
C2 Komt van nature voor
C2 ~oor de lozing vooraf te neutraliseren kan een schadelijk pH effect

worden vermeden

Water is een slecht afbreekbare stof die van nature veel voorkomt.
indien deze daarom wordt ingedeeld in C1 krijgt een waterbevattend
preparaat ten onrechte vanzelf een slechte afbreekbaarheid in de excel
tooi. Daarom is het verstandig deze als C2 in te delen

C2 Komt van nature voor in zeewater. Het kan in zoet water echter tot
schadelijke bromaatvorming bij de drinkwaterproductie uit
oppervlaktewater leiden met ozon

C2 Boorzuur is een ZZS. Komt van nature echter voor in zeewater.
Immissietoets plaats te vinden. 'Stof Is onoplosbaar in water daarom indeling in C1

Kan volgens voorgaande tabel zo voor alle anorganische stoffen een beoordeling
uitvoeren?
Nee dat kan niet. Voor een stof als bijvoorbeeld kaliumcyanide moeten toch echt de toxiciteits en
of afbreekbaarheidsgegevens worden opgezocht om tot een ABM indeling te komen. Dat geldt ook
voor andere anorganische stoffen. Dat moet van geval tot geval bekeken worden.

Hoe werken concentratiegrenzen door voor ZZS in preparaten?
~ Het lozende bedrijf dient op basis van de ABM-methode, de CLP en de excel tooi te komen

tot een passende indeling. In de methodiek is rekening gehouden met de CLP
concentratiegrenzen.

Kan de M-factorin de excel tooi worden aangepast?
~ Nee, dat kan niet. De M-factor volgt rechtstreeks uit de milieudata van de stoffen.

Hoe bromide te beoordelen i.g.v. combinatie chloorbleekloog voor
koelwatertoepassingen?

~ De bromide wordt in deze toepassing snel omgezet in het zeer giftige broombleekloog dat
aangroei tegengaat. Dat mengsel komt in Bl terecht. Indeling komt in B terecht omdat
broombleekloog heel snel wordt omgezet.

~ De broombleekloog wordt in koelwater snel omgezet in bromide. In zeewater is bromide
een van nature voorkomende stof (indeling C2). Bij lozingen op zoet water is het een BS
stof. Maar in deze situatie gaat het om de indeling van het mengsel.
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Bijlage 1 Voorbeeld van een ZZS stof: benzo(a)pyreen
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Door links onder ZZS aan te klikken en onderaan voor tonen te kiezen wordt duidelijk of een stof
op de ZZS lijst staat of niet. Benzo(a)pyreen is inderdaad een ZZc.

Zoeksysteem Risico's ven stoffen

Zoek stoffen

Gevonden stoffen

Selecteer onderwerpen

Toon gegevens

Stoffeniijsten en Restricties
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