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 ZWAVELZUUR EN ZWAVELOXIDEN 
 
 (113.01: Zwaveloxiden, en 113.02 : Zwavelzuur) 
 

Beschrijving van de stof 
Zwavelzuur (H2SO4) is een kleurloze, lichtbruine, hygroscopische, 
olieachtige vloeistof. Het verdampt bij temperaturen boven 30o C; bij 
verhitting komt zwaveltrioxide vrij. 
Rokend zwavelzuur (oleum) is een oplossing van zwaveltrioxide in 
geconcentreerd zwavelzuur. Het geeft in lucht een dikke witte rook af. 
Zwaveldioxide (SO2) is een kleurloos, prikkelend gas, dat zwaarder is dan 
lucht. Het wordt in een waterig milieu omgezet in zwaveligzuur (H2SO3). 
Zwaveltrioxide (SO3, synoniem: zwavelzuuranhydride) is een vaste 
kristallijne substantie die, blootgesteld aan de lucht, een prikkelende rook 
afgeeft en met water zwavelzuur (H2SO4) vormt. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Zwavelzuur wordt gebruikt als accuzuur, bij electrolyse en in de 
chemische industrie (productie van kunstmest). Ook wordt het in 
laboratoria gebruikt. 
Zwavelmonoxide komt voor als tussenproduct in verschillende chemische 
processen en heeft geen commerciële toepassing. 
Zwaveldioxide ontstaat wanneer zwavel wordt verbrand (verbranding van 
fossiele brandstoffen) en bij het smelten van metaalerts. Het wordt 
gebruikt als koelmiddel (in vloeibare vorm), bij het vulcaniseren van 
rubber, als bleekmiddel en bij het vervaardigen van zwavelzuur. 
Zwaveltrioxide is een tussenproduct bij de productie van zwavelzuur en 
oleum en wordt gebruikt bij het sulfoneren van organische zuren. 
 
Grenswaarden 
MAC (1997-1998) 
Zwavelzuur 1 mg/m3 
Zwavelmonochloride (dizwaveldichloride) 6 mg/m3 (1ppm) (C) 
Zwaveldioxide 5 mg/m3 (2ppm) 
 
TLVs and BEI’s (ACGIH, 1998): (A2 voor zwavelzuur in een hoog 
geconcentreerde zure anorganische mist). 
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Gezondheidseffecten 
A. Acute gezondheidseffecten 
– Irriterende en corrosieve effecten 

Registratie-richtlijn 
a. Klinisch beeld 
SO2 wordt op een vochtige huid of op slijmvliezen omgezet in zwavelzuur. 
H2SO4 is schadelijk, niet alleen als vloeistof, maar ook als zure damp. 
Aangezien het een grote affiniteit heeft voor water, etst het de huid en het 
onderliggende weefsel. 
Hoewel de navolgende effecten van toepassing zijn op beide stoffen, geeft 
SO2 toch voornamelijk irritatie en H2SO4 etsing. 
De stoffen zijn zeer irriterend voor de huid (brandwonden), de ogen 
(kerato-conjunctivitis, diepe hoornvliesulceraties, laesies aan de oogleden) 
en de luchtwegen (in ernstige gevallen bronchoconstrictie, laryngospasme 
en, na een wisselende latentietijd, longoedeem). 
b. Blootstelling. Minimale blootstellingsintensiteit: Beroepsmatige 
blootstelling aan zwavelzuur of zwaveloxiden via huidcontact of inhalatie, 
aannemelijk op basis van de anamnese en zo mogelijk bevestigd door 
werkplekinformatie, aangevuld met arbeidshygiënisch onderzoek. 
• Richtwaarden: 
> 52 mg/m3 (20 ppm) SO2: duidelijke irritatie 
> 1040 mg/m³ (400 ppm) SO2: in enkele minuten letaal. 

Minimale blootstellingsduur: Seconden tot minuten. 
Maximale latentietijd: De eerste verschijnselen moeten tijdens de 
blootstelling of binnen enkele uren optreden. 
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B. Chronische effecten 
B.1. Op huid en luchtwegen. 
B.2. Beschadiging van het tandglazuur. 
 

Registratie-richtlijn  
a. Klinisch beeld 
Voor B.1.: 
Chronische irritatie leidt tot uitdroging en ulceratie van de huid (met name 
van de handen: chronisch paronychium), een rode gladde tong en een 
gestoorde smaakzin. 
Chronische irritatie van de luchtwegen kan ulceraties van het 
neusslijmvlies geven, bloedneuzen, mogelijk een atrofische rhinitis en 
chronisch obstructieve longafwijkingen. 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’; G002 
“Irritatie luchtwegen’. 
Voor B.2.: 
De verbindingen tasten vooral de voortanden aan: verlies van glans, 
strepen, ontkalking, gele of bruine vlekken en een versterkte gevoeligheid 
voor warmte/koude. 
b. Blootstelling 
Minimale blootstellingsintensiteit: Langdurige of herhaalde beroepsmatige 
blootstelling aan zwavelzuur of zwaveloxiden, aannemelijk op basis van de 
anamnese en zo mogelijk bevestigd door werkplekinformatie, aangevuld 
met arbeidshygiënisch onderzoek. 
Minimale blootstellingsduur: Enkele maanden. 
Maximale latentietijd: De eerste klachten moeten al tijdens of kort na de 
blootstelling manifest worden.  

 
 
 


