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 ORGANISCHE ZUREN 
 
 (123: Organische zuren) 
 

Beschrijving van de stoffen 
Organische zuren (vetzuren, alkaancarbonzuren, carboxylzuren ) hebben 
de algemene formule  
CnH2n+1 .COOH.  
De moleculen van organische zuren zijn polair en kunnen, evenals 
alcoholmoleculen, via waterstof-bruggen verbindingen aangaan met elkaar 
en met allerlei andere moleculen. 
 
Grenswaarden (MAC (1997-1998)) 
Mierezuur 9 mg/m3 (5 ppm) 
Azijnzuur 25 mg/m3 (10ppm) 
Propionzuur 31 mg/m3 (10 ppm) TGG-15 min. 62 mg/m3 (20 ppm) 
Oxaalzuur 1 mg/m3 
Acrylzuur 5,9 mg/m3 (2 ppm) 
 
  

I. ALIFATISCHE VETZUREN 
De alifatische monocarboxylzuren hebben dezelfde oplosbaarheid als 
alcoholen: zuren met vier kool-stofatomen (zie tabel) zijn mengbaar met 
water, zuren met vijf koolstofatomen zijn gedeeltelijk oplosbaar en de 
hogere zuren zijn vrijwel onoplosbaar in water. 
Gezien het brede toepassingsgebied, de verschillende bereidingswijzen en 
de veelal gecompliceerde structuur staan veel vetzuren onder 
verschillende namen bekend. 
Onverzadigde vetzuren kunnen net als alkenen (olefinen) en alkynen 
polymeriseren. 
Dicarbonzuren zijn vaste stoffen. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
Verzadigde zowel als onverzadigde alifatische monocarboxylzuren worden 
op een breed terrein toegepast. Organische zuren worden veel gebruikt bij 
de productie van kunstvezels, harsen, plastics en kleurstoffen. 
Een aantal van deze zuren zijn belangrijke chemische tussenproducten of 
oplosmiddelen en worden gebruikt in cosmetica en voedingsmiddelen. 
Mierezuur wordt als reductiemiddel gebruikt bij het ontkalken, bij het 
verven van wol, het looien en ontharen van huiden, het coaguleren van 
latex, het regenereren van oude rubber, bij het galvaniseren, als 
toevoeging aan veevoer, als conserveer- en smaakmiddel in voedsel, als 
desinfectans bij het bier brouwen en in vliegtuiglijm. 
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Azijnzuur wordt gebruikt in de kunstvezelindustrie, bij de vervaardiging 
van celluloseacetaat, kunstzijde en plastics, in drukkerijen, bij 
levensmiddelenconservering, in de farmaceutische industrie en in de 
fotografie. 
Onverzadigde monocarboxylzuren worden voornamelijk gebruikt voor 
polymerisatie, als chemische conserveermiddelen en in zeep en 
voedingsmiddelen. 
Oxaalzuur (een dicarbonzuur) wordt gebruikt bij het appreteren, 
ontkleuren en reinigen van textiel, bij het bedrukken van katoen, bij 
verven en vernissen, bij roest verwijderen, bij reiniging van apparatuur en 
hout, bij de productie van verf, papier, in keramische producten, bij de 
fotografie en in de rubberindustrie. 
Onverzadigde vetzuren worden toegepast in de kunstharsindustrie, in 
voedings- en conserveermiddelen en in fixeer bij het verven van textiel. 
 
Verscheidene van deze stoffen worden ook tijdens het normale 
metabolisme bij de mens gevormd. 
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II. AROMATISCHE VETZUREN 
De aromatische vetzuren, inclusief de daarvan afgeleide stikstof- en 
halogeenverbindingen, vormen één van de grootste groepen industriële 
chemicaliën. 
De stikstof- en halogeenverbindingen en de aromatische esters worden 
elders behandeld. 
 
Belangrijkste beroepsmatige toepassingen en 
blootstellingsbronnen 
De aromatische vetzuren worden gebruikt voor de vervaardiging van 
verven, elastomeren, geneesmiddelen, pesticiden en kunststoffen. 
 
Gezondheidseffecten 
Lokale, irriterende en sensibiliserende effecten 
 
I. Alifatische vetzuren 
Vetzuren met een korte keten veroorzaken bij blootstelling irritatie van de 
ogen, huid en slijmvliezen. De ernst van de irritatie wordt in hoge mate 
bepaald door de concentratie van het zuur, de wateroplosbaarheid en het 
vermogen om in de huid door te dringen. 
Mierezuur, azijnzuur, oxaalzuur, malonzuur en maleïnezuur zijn ook in 
waterige oplossingen irriterend voor ogen, huid en slijmvliezen. 
Fumaarzuur is licht irriterend voor huid en slijmvliezen. 
Acrylzuur, crotonzuur en methacrylzuur hebben een licht sensibiliserend 
vermogen. 
 
II. Aromatische vetzuren 
α-naftoëzuur en β-naftoëzuur zijn matig irriterend voor de huid. 
Benzoëzuur en p-tertiairbutylbenzoëzuur zijn licht irriterend voor de huid. 
 
Zie de registratie-richtlijn F002 ‘Beroepscontactdermatosen’. 
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ENIGE VEEL VOORKOMENDE VETZUREN EN HUN SYNONIEMEN  
 
Gewone 
benaming 

Synoniemen Formule  

Mierezuur Hydrogeencarbonzuur HCOOH 
Azijnzuur Methaancarbonzuur CH3COOH 
Propionzuur Ethaancarbonzuur CH3CH2COOH 
Boterzuur 1-propaancarbonzuur 

ethylazijnzuur 
CH3(CH2)2COOH 

Oxaalzuur Dicarbonzuur HOOC-COOH 
Malonzuur Methaandicarbonzuur HOOCCH2-COOH 
Acrylzuur Acroleïnezuur 

Etheencarbonzuur 
CH2CH-COOH 

Crotonzuur β-methacrylzuur 
2-propeencarbonzuur 

CH3(CH)2-COOH 

Methacrylzuur α-methacrylzuur CH2C(CH3)-COOH 
Maleïnezuur cis-1,2-etheendicarbonzuur HOOC-(CH)2-

COOH 
Fumaarzuur  HOOC-(CH2)-

COOH 
α-Naftoëzuur α-naftaleencarbonzuur 1-C12H11-COOH 
β-Naftoëzuur β-naftaleencarbonzuur 2-C12H11-COOH 
Benzoëzuur Benzeencarbonzuur C6H5-COOH 
P-tert-
benzoëzuur 

 p-(CH3)3C-COOH 

 

 


