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Madame,

Me référant à votre lettre du 7 mars 1972, je vous

tr~~smets,

sous pli séparé, un document n° 11.530/IV/68 d'avril 1968
concernant le problème de la destruction inoffensive des
huiles usagées dans la C.E.E.

Le document n'est malheureusement

plus disponible que dans sa version originale (néerlandaise)
un retirage dans les autres langues de la Communauté n'est
pas prévu.
Je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes
sentiments leG meilleurs.

Adresse provisoire: Rue de la Loi 200, B-1 040 Bruxelles - Téléphone 35 00 40-35 80 40 - Adresse télégraphique: cCOMEUR Bruxelles • Télex: «COMEURBRU 21877.

11.530/IV/68-N
I N H 0 U D.Blz.

1. In1eiding.1.1.
1.2.

1.3.
1. 4.

1.5.

·· ·
Aanleiding tot het onderzoek
De be1asting o•q• subsidie aan geregene~eerde
o1ie in de Lid-Staten
·
Wijzigingen van de subsidiering in Duitsland
Fisoaal standpunt van Fraukrijk en Italië; tweede·
wijziging van de subsidier.i.ng in de Bondsrepubliek
Wijziging van de belasting op geregenereerde olie
in Frankrijk

1
1
1 .
2
2
"

3

2. De opdracht.2.1.
2.2.

2.3.
3.

Aanleiding tot het geven van de opdracht
Formulering van de opdracht
Comment aar op de.· opdra.ch:t.

Gev~lgde

gang van

z~en

3
4
4

bi.j het onderzoek

5

Dossiers van de E.E.G.··
Persoonlijke oontacten-en bezoeken
Literatuur
'· · · ·

4. Het vraagstuk van de milieuvervuiling door afgewerkte
~1.!. door afvalproducten bi.j dé ·reb~eratie daarvan
.

.

5

5

6
o~ï~

1.: . 1:

!~equi Védent .i..egeta1 van koolwa.terstoffen
Lndere faotoren van bele..ng met betrel.:kLrig tot de invloed van lozing van olie op oppervlaktewater
Snelheid van oxyda.tie van koolwa.terstoffen
Invloed van olie op reul( en smaak van drin~~ater
Bioohemisohe afbraak van koolwaterstoffen door
baoterië"n
4.6. Be·invloeding van het zelfreinigingsproces
4.7. Beïnvloeding van de zuurs~ofhuishouding
4.8. Giftige stoffen
4·9· Carcinogene stoffen
. 4.10. Samenvatting

6
6

7
7

8

8
9
10
11
12

13

5• .[tandpunt van de7 .;Lid-Staten ten opziohte van het. vraaeàetUk ·
van de verwerking van afgewerkte olie
14

5.1. Duitsland
5. 2. · Fra.nL.rijk

'14

5.3.

Italië

14

5.5.

België en Luxemburg
Het gebruik van oppervlaktewater voor de drink.watervoorziening in Nederland
Drinlcwatersituatie in Duitsland en in
Luxemburg
Oppervlaktewaterbehoefte in Italië
Drinkwaterproblemen in de Sowjet Unie

5.4. Nederland
5.6.

14

15
15

16
18
18
19

11.530/IV/68-N
blz.
20

6. Enige gegevens over de smeeroliemarkt in de E.E.G.-Landen
,·

De smeeroliemarkt in het algemeen
·· ··
De productie van geregenereerde smeerolie in de
Lid-Staten
Prijsverschil tussen nieuwe en geregell:ereerde basisolie
Verkoopstructuur

1· Het inzamelen van
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7·5·
7.6.

a.

afgewerk~e

olie

·20
21

22
23
23

Algemene situatie
Inzameling in Duitsland
De Bilgenentwasserungsverband in Duitsland
De S.R.R.H.U. in Frankrijk
Overige E.E.G.-Landen
Samenvatting

28

M:ogeli,ikheden van verwerking van afgewerkte elie

28

8.1. !~voer naar verlaten mijnen; afvoer naar zee
8.2. Afv~er via riolering·naar zuiveringsinstallatie
8.3. Het regenereren van afgewerkte olie
8.4. De kwaliteit van geregenereerde ole
8.4.-1. Spectrografisch en praotisoh onderzoek
van afgewerkte olie

8.4•.2. Gebruik van in loon geregenereerde
olie door de Deutsche Bundesbahn

8.4.3. Gebruik van geregenereerde olie door

de u.s. Air Foroe.-Eigen regeneratie
door grote bedrijven in ~~erika en door
de Spoorwegen en kolenmijnen ~n
Frankrijk
8.4.4. Vergelijking van de kwal~~eit.van nieuwe en
geregenereerde olie
De afvalproduoten, die bij het regenereren van afgewerkte elie ontstaan en het onschadelijk maken
daarvan
8.6. Het verbranden van afge"trlerkte olie
8.7 •. Enige voorbeelden van bijzondere voorzieningen
voor het verbranden van olieafvallen

23

24

25

26
26

28

29

31
33
33

34

34
35
35
37,

38

9. Vergelijkende beschouwingen over het regenereren en het verbrandan van afgewerkte olie

40

9.1. Overeenkomst en verschillen tussen beide
werkwijzen

40.

11.530/IV/68-N
b1z.

•

9.2. Bijzôndere aspecten van de afgewerkte olie
regeneratie
9.2.1. Instandhouding van regeneratiebedrijven
9.2.2.·Deviesenbesparing
9.2.3. Fabric~tie van speciale oliën
9.2.4. Smeerolievoorziening in crisistijd
9.3. Technische
doo

10.

vergel~jking v~

41
41
42

42
43

regenereren en verban-,

,

van de o1iesoorten;· ·die aan1eidin~ geven tot
het ontstaan van afva1olie
10.1. Overzicht
10.2. Bijdrage van eigenlijke smeerolie en van het wegverkeer in de productie van afva1o1ie
10.3. Spindelolie
10.4. Olie voor metaalbewerking
10.5. Transformatoro lie
10.6. Tanker cleaning

~

~erzicht

11. Het kostenvraagstuk mede in verband met de situering
en de structuur van de ~egeneratiebedrijven
11.1. kostenfactoren
11.2. Inzame1kosten .,·_·
..
11.2.1. Spreiding; kosten in Duitsland
11.2.2. Kosten in Frankrijk
11. 2.3. ·f\.osten in Italië
11.2.4. Kosten in de Benelux-landen
11.2.5. Samenvatting
11.3. Kosten van regeneratie
11.4. Kosten van verbranding
11.5. Vergelijking kosten regeneratie en verbranding
12. Voorste1 voor een harmoniserende rege1ing voor de
onscnade!Gke verwerk1ng van âtgewerkte olle
12.1. Eisen, waaraan de rege1ing 'moet voldoen
12.2. Formulering van de gronds1agen van de_regeling
12.3. Noodzaak van verdere uitwerking
12.3.1. Administratieve maatrege1en
12.3.2~ Samenstelling bestuur inzame1organisatie
12.3.3. OutiTiage en personee1svoorziening
van de inzamelorganisatie
12.3.4. Belemmer.ng van de import van oude o1ie
12.3.5. ~~oge1ijkheid van uitbouw van de Bilgenentwasserungsverband en de s.R.R.H.U.
12.3.6. lrlenselijkheid van nadere detaillering
12.4. De heffing; verplichtingen van de inzamel
organisatie
12.4.1. Voorstel Haberland
12.4.2. Berekening van de oliepenning in Duitsland

46
46

47
47

48
49
49

50
50
50

50
52
52
53

54

55
57
58

59

59
60
60
61
61
61
62
62
63
63

63
64

11.530/IV/68-N

B1z.
12.4.3. Administratiekosten en onvoorzien
12.4.4. Financiële voordelen voor de
Duitse regeneratiebedrijven
12.4.5. Financiële voordelen voor de regenerati.ebedrijven in de overige
Lid-Staten en de heffing in deze
Staten
12.5. Financiering aanloopkosten
13. Samenvatting en conclusies
13.1. Samenvatting
13.2. Conc1usies

~.!et

65
65

66
67
67
67

68

10 tabellen in de tekst en 10. bijlagen.

Lijst van de bijlagen-I.

Lijst van personen met wie contact is opgenomen

II.

Literatuurlijst

III.

Berek.ening van het vijfdaagse biochemisch zuurstofverbruik
van smeerolie

IV.

De Bilgenentwasserungsverband

v.

:Qe S.R.R.H.U.
VI.
De regeneratie
VIa. Schema van het
VIb. Schema van het
VII. De verbranding
VIII. De behandeling

van afgewerkte olie
regeneratieproces van de Fa. Haberland
rege~eratieproces

van de Sopaluna
van afgewerkte olie
van olie-emulsies

•
•-

11.530/IV/68-N

•
I n 1 e i d i n g

1.

~i.l Tèneihde de inzameling en de verwerking (regel?-era.tie) van a.fgewerkte

oliën' financieel te ondersteUnen werd vanaf begin 1953 in de Bondsrepuëliek Duitsland een tegemoetkoming in de belasting op geregenereèi-de oÏie gegeven ter hoogte van DM 15 per 100 Y"~. Hierbij zat in
· ho~fdzaal~· voor de bedoeling om op deze wijze te v~orkomen, dat door
· .•

't•'

.

afvoer van afge.-rerkte olie op het openbare water en in de bodem een
hinderlijke en gevaarlijke vervuiling van deze delen van het milieu
zou plaats vindén. Teneinde evenwel strijdigheid met de bepalingen
van het Vel:'drag van ·Rome, met name van de artikelen 93 en 95 te

· .j

11

• :

.,~

•

··

•

;

voorkomenp werd met ingarig van 1 Januari 1964 deze karting afgeschaft,
doch in p1aats daarvan werd voorlopig voor de jaren 1964 en 1965 een
subsidie door de Bondsregering verleend van DM 22.90 per 100 kg geregeneerde olie.
Deze maatregel lokte een protest uit van Ned~rlandse zijde, waarbij
werd· geste la·, dat "door d~ze steunmaatregei
.mededinging v~~alst
en:' h~t·.:. ha.ndelsv~rkeer tus~en de Staten van E.E.G. ongunstig. be:invloed
wor'dt tt.!

de

• •

•

J

1.2 Uit het onderzoek, . dat vanwege het Directoraa.t-Generaal Oonourrentie
van E.E.G.-Cornmissie werd ingeste1d 1 bleek spoedig dat ook in Frankrijk
.
.
en in Italië finanèiële hulp aan de olie-regeneratiebedrijven werd verleend en wel evenâis voor 1964 in Duitaland door een belastingspreferentie op de geregenèerde olie. Deze bedroeg in Frankrijk NF 27 per 100 kg
geregeneerde'olie. In Italië wordt een belastingreductie verleend op
deze olie vân 75 )·~, hetgeen overeenkomt met een verlaging 9300 tot
11.750 LIT per lOO lqg afhankelijk van de bla1lteit.
Voorts bleek, dat Be1gië en 'Luxemburg geen erutele financiële steun aan
de regeneratiebedrijven verleenden.
In Nederland is de belasting ·zeer ·!'aag en belo'opt zowel op nieu\':e als
op geregeriereerd.e olie f 1.40.per 100 kg. Evenwel wordt in d~ pra.ctijk
de geregenereerde o1ie nfet belast, aangezien de inkomsten daarva..n de
perceptiekosten zouden onderso~~ijden.
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1.3 Inmiddels zijn in deze situatie enige wijzigingen tot stand gekomen.
In de eerste plaats· werd in Duitsland de wet betreffende het subsidie
op de geregenereerde olie gewijzigd in dier voege, dat geen subsidie
wordt verleend op geregenereerde olie, die naa.r de Lid-Staten wordt
geëxporteerd, c.q. diende de daarop verleende financiële hulp vanaf
de inwerkingtreding van deze wetswijziging (op 24 april 1964) te wordén terugbetaald.
Deze wijziging was voor de Commissie van de E.E.G. aanleiding voorshands geen bezwaren te

m~cen

tegen de subsidieregeling in Duitsland.

Daarbij werd echter het voorbehQud

gemaak~,

dat deze regeling als

voorlopig diende te worden beschouwd, in afwachting van het totstandkomen van een reglementatie van het gehele afgewerkte olieprobleem,
die dan voor alle lid-staten van gelding zou worden.
Deze beslissing zal ongetwijfeld mede verband gehouderi hèbbèn met de
belastingsfaciliteiten·, die in Frankrijk en Italië terzaL:e worden verleend en die in wezen 'een overeenkomstig effect hebben als het in
Du.itsland ·verstrekt·e subsidie. Voorts is gebleken, dat er

var.~.

juridische

zijde geen eenstemmigheid bestaat over de vraag of de vigereride financiële ondersteuning inderdaad in strijd is met het EEG-Verdrag.
1.5 Volledigheidshalve zij hierbij aangetekend 1 dat zowel door Franlœijk
en Italië als van de zijde van de regeneratiebedrijven wordt gesteldg
dat het niet

redelijl~

is geregenereerde olie te belasten, aangezien

reeds op de nieuwe oliën belasting is geheven. De belasting op geregenereerde olie zou dus in strijd zijn met het juridische principe
"non bis in idem".
Deze opvatting wordt echter van andere zijde op bTond van de beginselen
van het fiscale recht verworpen.
Een tweede wijziging in deze situatie trad in op 1 januari 1967.
Vanaf die datum werd in Duitsland het regeringssubsidie verlaagd tot
Divi 19.'50 per 100 kg geregenereerde olie.

3-

•
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Een voorstel van de Begrotingsoommissie van de Bundestag deze bijdrage
nog lager te stellan werd niet aanvaardbaar geacht, aangezien men van
. oordeel was dat daardoor het. doel van de subsidieverlening, t.w. de
milieubescherming, in gevaa.r· zou worden gebracht. Deze regeling zal
einde 1968 expireren.
Ook hiermede heeft de Commissie zij het achoorvoetend ingestemd, dooh
ook.min
of meer noodgedwongen.
.
·'
..
'•

!'.6 In Frankrijk heeft men va.naf 1 januari 1968 de belasting op de geregenereerde olie gehee! laten vervallen, doch de belasting op de nieuwe
ol~e heeft men verlaagd tot NF 27/100 kg. In wezen is dus de financiële steun van de overheid aan de regeneratiebedrijven dezelfde geble•
ven. Hierbij zij aangetekend, dat vanaf 1 januari 1968 in Frankrijk is
irigevoerd· een z.g. meertlaardebelasting (Taxe Valeur Ajouté, T.V.A.) tot
een percentage van '13 %ven. de ·verkoopprijs en detail. De hierdoor ver.··
;
kregen inkomst·en voor de Staat zouden da.n die voortvloeiende 'uit de
vèrlaagde bel~.sting op de ··olie compenseren.
In de Bondsrepubliek is omstreeks dezelfde'tijd een analoge belasting
(Uehrwertsteuer) ~ot stand gekoin'eri.
...

~

2.

D .e

o p d r a c h t

2.1 Ofsohoon het Directoraat-Generaal van de Conourrentie van de E.E.G. Commissie zich·veel moeite heeft gegeven zich omtrent het onderwerpelijke probleeni te ti'I·iënteren en vanaf 1963 allerlei gegevens heeft verzameld en besprekingen heeft gevoerd, bleek het uiterst moeilijk en met
name door gebrek àan technisohe _voorlichting een bevredigende oplossing
.
.
te vinden. Hierbij dient niet vergeten te worden, dat op dit terrain
\rrij sterk divergerende b~·1angen op het spel staan. Ook de opvattingen
ter za.ke in de verschillerlde~ &.E.G •..;.:_landen· lopen stërk uiteen. Hierop
~· · wèi~dt·'iate~>terugg~komen •
. .' .._''

..

"

~' '\.,
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2.2 Tijdens een conferentie

ov~r

dit onderwerp op 6

o1~ober

1967 te Brussel

bleek eenstemmigheid te bestaan bij de vertegenwoordigers van de LidStaten over een voorstel gedaan door het DirectQraat Generaal van de
Concurrentie een advies door een technisch expert te doen samenstellen.
Hieruit resulteerde een opdracht aan ondergetekende 9 welke als volgt
werd geformuleerd.
I. Onderwerp van de overeenkomst.
De Heer J.J. Hopmans zal samenstellen een studie van het vraagstuk
van

~e

vernietiging van afgewerkte oliën in het samenstel van ge- ·

meenschappelijke maatregelen zo neutraal mogelijk op het gebied van
de concurrentie.
II.Belangrijkste te behandelen punten in het raam van de etudie.
a. de verschillende technische mogelijkheden, welke thans bestaan
·voorde vernietiging van afgewerkte oliën zonder gevaar·op te
leveren·voor de zuiverheid van het water;
b. kosten, voordelen en nadelen van dez·e technisohe mogelijkheden;
o. toetsing van deze mogelijkheden met betrelJking tot het kosten en
d~

tekort.komingen, even tue el tot hun invloed op de smeermiddelen-

markt uit een oogpunt van de concurrentie.
2.3 Het ligt voor de hand, dat hierbij niet alleen de be~o~e~ihg van het
water tegen verontreiniging in beschouwing genomen moet worden, doch
dat ook de vervuiling van bodem en lucht 7 dus van het milieu in zijn
totaliteit hierbij moet worden betrokken. Dit aspect van het probleem
houdt evenwel ook ini dat·aandacht besteed moet worden aan de onschadelijke

ve~ierking

van de afvalproducten, die bij de regeneratie van

afgewerlde oliën ontstaan, althans voorzover deze regeneratie een doelmatig middel blijkt om milieuverontreiniging te voorkomen.
Deze afvalproducten·zijn de z.g. zuurteer 7 de

afgewerl~e

bleekaarde en

het afvalwater van: de regeneratisbedrijven.
Ofsohoon reeds in de beginne van Duitse zijde sterk de nadruk is gelegd
op de bedreiging van de volksgezonill1eid door een ongecontroleerde afvoer van de geproduceerde afvaloliën, is laatstgenoemd aspect aanvankelijk minder sterk of in het geheel niet tot uiting gekomen •.

5-
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Zelfs werd het gehele vraagstuk van de bescherming van het milieu,

zoalfl blijken zal volkomen ten onrechte, door

Itali~,

en aan-

Belgi~

va.nkelijk onbegrijpeli :lcerwijze ook door Neclerland als minder of in
het geheel niet ter zake doende ter zijde geschoven.
Het was vooral de frustatie van art. 95 van het Verdrag van Rome,
die het onderwerp van de gedachtewisseling was. Daarnaast ltWamen ook
na.ar··voren argumenten als de smeerolievoorziening onder bijzondere
· omstandigheden (cri sis ·in het 1-I~dden ·Oost en) en het insta.ndhouden
van regeneratiebedrijven~ neze·argumenten·zullen later in beschouwing
. genomen worden 7 aangezien
.~ca.n vr~rden voorq~jgegaa.n •
~ ~..

1

• •

'

~

•'

•

•

"

\

e v o 1 €~ d e

. 3. · G

:

15 ~n

g

d~aan ~n

het leader van. dit rapport niet

•

v a n

b i .i

z a !\: e n

h e t

o n d e r-

z o e k

3.1 In de eerste plaats werden de zeer omvangrijke dossiers,~welke door
.. '· · .· het .DireQtoraat Gen·era.a..l·va.n. de. Concurrenti-:e· van de ·E.-E.G.-commissie
...ter ·mijner besohikking werden. gest.eld, bestudeerd. Da.a.rbij werd ken··:: nie genomen van de over diti o·nderwerp. gevoerde oorrespondentie, van
. verschillende- ra.pporten, nota..'s···en notulen van .vergaderingen, alsmede

··:,

·· ..~.van. de overige zich daa.rin. b.e.vindènde iflformaties (1) •
•

1

3.2 Een belangrijke bron van inlichtingen
. wa.ren

bespreki~en
.~

'

.

met a.llerlei

~ie op; een of a.ndere wijze bij_ het vra.a.gstuk ~ijn betrokk.en.
._perso:t:t~n,
.. .
.
..
.
. .
.
...k.Ir:1 de
eer.ste
plaats
moeten
hiervan
genoemd
worden
departemen-~sa,mbtena.
...
'
.
.

.

" ~.

., )

.

.

ren en
hoofden en mede"rerkers
van Rijksinstellingen.
.
'
.
.

Voortf~

.Je leiders

e.~..

iJederla.nd,

·~

van regenera.tiebeclrijven in Duitsland, Fra.nkrijk, Italië

waa.rbij uiteraa.rd deze bedrijven werden bezichtigd. Ook verzc\n,elbed.rij-

ven van afgewerkte olie in Duitsland en Frankrijk werden bezocht 1 waarbij met de leiders d~an \l,itvoerig werd gediscussieerd over opzet en
uitvoering. Tenslotte moeten worden genoemd·besprekingen aet vertegen·wa~:f9.~~.~~~ :,van enige grote olieconoerns; dit mede in verband met de
--·~inspraa:.k 1 ·

:..- ···· ·

·bi±jlœns~d-e·

die ·d:eze

·E·.B-.&.· d:ossi-ers ter ·z-ake 1lebber.r ·geha.d•
.:j

.

, Bijlage 1 geeft hiervan
een opsomming.
..
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;

~..
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'
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Als derde bron van inlichtingen diende een 1iteratuurstudie over dit
onderwerp. Van verschil1ende zijden werd de aandacht gevestigd op pub1icaties, die voor het onderwerpelijke probleem van be1ang zijn. Een

opgave hiervan •indt men in bij1age II. In de tekst wordt hiernaar
verwezen door tussen haalcjes geplaatste cijfers.

4.

He t

d

0

vraaK_s t u k

o r

afg e w e r let e

d u c t e n, .b ij
4.1

d e

m i 1 i eu v er vu i l' i n g
e n d o o r a f v a 1 l2 r o0 1 i e
e n e r at i e daarvan

van
r e g

d e

...

In de eerste plaats is hier van belang de waterverontreiniging do or
olie in het algemeen. Het ligt voor de ha.nd daarbij na te gaan welke
invloed de lozing van deze koo1waterstoffen heeft op de zuurstofhuishouding van het oppervlalcte't>Tater. Daarbij wordt· ·voorshands als ·maatstaf
aangehouden het vijfdaagse biochemische zuurstofverbruik bij·20° C per
ton olie.
Een vrij .eenvoudige berekening'" die in details is weergegeven in bijlage III, toont aan, dat 4e lozing

va~

1 ton olie, die gedacht wordt te

bestaan uit zuivere .koo1waterstofverbindingen,
effect heeft met betreldking tot .de

~o~datieve

uiteinde~ijl~

hetzelfde

biochemische omzettingen

in het oppervlaktel'later als de lozing van het huishoudelijke afvah'later
van 40.000 personen; m.a.w. het aequivalentiegeta1 van 1 ton zuivere
minerale olie bedraagt 40.000.
Tabe1 1 geeft een g1obaal overzicht van de invloed, welke de onbehande1de afvoer

ve~

afgewerkte smeero1ie zou hebben in het samenstel van de

lozingen van huishoudelijk afvalwater in de E.D.G-landen voor het jaar

1965 (la).Hoeveelheid af~ Aequivalentiei Aantal in- Theoretisch aandeel olie-aequigewerkte elie i geta! in mio 1 woners in
va1en·tie
in ~~ van
mio
in 1000 t. p. j.j
de
huishoudelijke
'
!

l

~

. -

Bondsrepubliek
incl. H. Berlijn
Frankrijk
Italië
België
Luxemburg
Nederland
Totaal :

~iling

!

380
'1
280
j
150
58.5
4.5

i
i

13·2

946.5

1
i

41.5

58.6

31.16.5
6.5
0.5

48.9
51.6
9.5
0.3

8.-

12.3,

104.-

181.1

70.5
63.5

;
1

1

1

32.-

68.5

1

166.5

6!2.-

l

Gem.

58.·5
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Bij deze berekening is aangenomen, dat de bijmengingen ("additieven"
of "dopestt) van de smeerolie een zelfde biochemisch zuurstofverbruik
hebben als do ko9lwaterstoffen. Langezien eerstgenoemde stoffen hoofds~celijk bestaan uit koclstof- en waterstofrijke verbindingen is de
fout, die hierbij geeaal<.t is, gezien cle bet::-ekkelijke nauwkeurigheid
van de. berekening, practisch niet van invloed.
In elk geval springt reeds uit de cijfera van tabel 1 àuidelijk naar
: voren de noodzaak van ingrijpende maatregelen om de afvoer van afgewerkte olie o~ oppervl~tewater drastisch te beperken.
Er zijn cvenv-.rel nog andere faotoren in het spel, waardoor de gevolgen
van de lozing van elie in het algemeen ongunst ig worden be'invloed.
Deze zijn de geringe snelheid van bioohemische exydatie van koolwater•
stoffen, het sohaden van de activitett van de micro- en macro-organismen, die het n~t~urlijke zelfreinigingsproces bewerkstelligen, de belemmering vàn hèt herbeluchtingsproces van het oppervlâkt.ewater, de
.aanwezigheid varl giftige bestanddelen en tenslotte de ·mogelijkheid van
het voorkomen van caroinogene stoffen in afgewerk:te ol,ie •.
'

'

•

4•3• Het

•

•

'

••

•

t

i$ bekend, · dat de a.fbraalc van koolwaterst·offen, zoals deze in mine-

)ra~e

olië,n voorkomen, sl~chts zeer la.ngzaam yerl.oopt. Volgens de Wet
·van Phetps (2) ··is dèze snelheid recht evenredig ..met de concentratie van
.de bio.chemisch oxydeerbare stoffen in het water, waarvoor als ma.atsta.f
'·~enomen wordt.het.vijf-daagse èiooh~~isohe zuurstofverbruik bij 20°C.
·· Deze verbranding is een monomoleculaire reaotie en dus onafhankelijk
'Van de conoentratie van het andere ·.element, t.w. de zuurstof, dat daa.r. :..\ ~-~j . i_s be~rokken., Deze ,wet lca.p. wor.~en ui tgedrukt door de formule :
·.dL.
_dt

= - kL •

. De~~ .vergelijking stelt voor de snelP.e.id van o:x:ydatie, waarin
L =de concentratie van de afbreekbare organische stof (
k.= de z.g. reactieoonstante

= B.O.D.)

(3.4).

Deze reactieb'onsta.hte "k" is nu voor minerai~ olie onder: o-.·f.rlgens gelijke omstandigheden belangrijk kleiner dan voor normaal hui:;:;hoù.delijk
rioolwater. De consequentie hiervan is, da.t de verlaging van Ï:.Let zuurstofgehalte van het water, waarin olie is· afgevoerd, wel is \laar in
.. geringere mate . voor~~~hz:~j4t, doch van ~roter na.deel i~..'.· ~.~t een olieverontreinigin~ zich over een veal langer ~r~ject uit!Spreidt.

- 8-
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4.4. Het kan niet in de bedoeling van dit rapport liggen een uitvoerig betoog te houden over de belangen, die door waterverontreiniging worden
geschaad ; dit te meer# omdat deze thans wel in wijde kring bekend
verondersteld mogen worden. Het sub

4.3. gesignaleerde verschijnsel

van de vertraagde biochemische afbraak vergt echter enige nader behandeling van de consequenties daarvan voor de drinkwatervoorziening.
Het is namelijk

duidelijk~

dat een dergelijk belemmering voor het doen

verdwijnen van olie uit oppervlaktewater bijzonder ongunstig is voor
de meer benedenstrooms gelegen delen van een rivier, vooral wanneer
men aldaar het rivierwater benut voor de drinkwatervoorziening. Men
vergete hierbij niet, dat in alle E.E.G.-lrulden hetzij reeds thans,
hetzij in een nabije toekomst steeds een beroep gedaan wordt c.q. zal
worden gedaan op de -openbare wateren om aan de behoefte van toenemende
hoeveelheden

drink~~ter,

alsook water voor industriele doeleinden te

lamnen voldoen. Dit punt zal later meèr uitvoerig worden beeproken.
De onaangename i'evol_gen van olieverontreiniging mogetl door de volgende
qijfers enigszins worden gequantifioeerd.
Reimann (5) rapporteert·, dat olieconcentraties van 1 à 2 mg per liter
in drinkwater dit voor een groot deel van de bevolking ongenietbaar
maken. Holluta (6) geeft voor smeerolie na gebruik daarvan een drempelwaarde op van 0.44 mg per liter. Knorr (7) vond nog veel lagere waarden.
Zijn proefpersonen roken en proefden nog concentraties van 0.01 mg per
liter en 3 van de 5 proefpersonen constateerden zelfs nog een smaakversohil bij een gehalte van 0.001 mg per liter afgewerkte olie. Deze
waarden moeten m.i. evenwel als extreem worden beschouwd en.gelden aileen voor gevoelige proefpersonen.
Zie in dit verband ook

4.5.

(8).

Het was reeds vrij lang bekend o.a. door een onderzoek van Sëhngen

(9)

in 1913, dat aardolieproducten als koolstof- en energiebron door bacteriën kunnen worden benut.

11.530/IV/68-N
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Volgens Reimann (l.o.) is dit in het bijzonder het geval bij Pseudomonassoorten7 die voor hogere olieconcqntraties vrij ongevoelig ?.ijn en die
ook bij de ox.ydatief-biologi3ch) OT"'zettingen van afval~.ra·~ ~r in het algemeen een belangrijke rol spelen. Ook lagere
deze eigenschap.

4.6. Over de·beïncloeding van de macro- en

schimmelsoor~en

bezitten

micro-organismen~

die het zelfreinigingsproces bewerkstelligen zijn door Reimann (l.c.) uitvoerige mededelingen gedaan. Daarbij wordt gewezen op de mechanische

~escha~iging

van organismen door verstopping van ademhalingsorganen, bijv. van de mug
Het overdelcken van oppervlaktewater met een uiterst dun laagje petroleum is in Nederland een zeer effectief middel gebleken ter bestrijding van de door deze mug verspreide malaria. Voorts kunnen hydrôp-

f~opheles.

hobe orgaanstructuren 1 met name de epidermis en de cuticula, olie opnemenj hetgeen o.a. ·het afsterven van het voor het natuurlijke zelfreini-·
'gingsproces zo belangrijke pqytoplanl~on kan veroorzaken, met als nevenverschijnsel bodemsluilcvorming.
Ongeveer 20 mg. P• liter zou hier de letale concentratie zijn, doch
daaronder vindt reeds \)esohadfging plaats van organismen. De toxische
schadelijkheidsgrens ligt derhàlve lager.
De chemische giftigheid van de.;stoffen, waarover het hier gaa.t, zal in

4.8. nader worden besproken.
Deze ongunstige beinvloeding van de activiteit'van de microflora en

,,. .
· ~-fauna,

die een onmisbaar element vormt van het natuurlijke zelfreini.gingsproces, mag 'niet onderschat. worden. Na een oxydatief-biologisohe

· ·- zuivering van het afvalwater als sluitstuk van gemeentelijke t'ioleringen en na overeenkomstige beha.ndéling van industrieel afva.l~rater zal de
afvoer van dit aldue gereinigde water nog altijd een aanslag blijven
doen op dit zelfreinigend vermogen. Bn wel daarom, aangezien het zuurstofbindend vermogen van.hèt gereinigde effluent altijd groter zal zijn
hetgeén in het.openbare water als aanvaardbaar zuurstofverbruik aan' . .
wezig behoort te zijn.
Er wordt vrijwel overal gestreefd naar het bereiken van de hierboven bedoelde situatie, doch helaas is dit doel nog bij lange na niet bereikt.
Een verstoring van de biologische krachten in het oppervlaktewater is
dan ook tha.ns en ook in de naaste toekomst een bijzonder gevaarlijke za.ak.

dan

11.530/IV/68-N
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Bovendien zullen er zelfs na het bereiken van practisch de meest ideale
situatie op dit gebied van de bescherming van het oppervlaktewater nog
al tijd z.g. "ongrijpbare" vervuilingsbronnen 01erblijven. r.ien denke bijv.
aan de nooduitlaten van gemeentelijke rioolstelsels en aan de technische
en financiële moeilijkheden om voor zeer verspreide bebouwingen centrale
rioolstelsels te maken ; om maar niet te spreken van grotere en kleinere
cala.miteiten of permanente of inoidentele tekortkomingen bij de bediening van zuiveringsinstallaties.
Er zal dus altijd een belangrijke taak overblijven aan de natuurlijke
zelfreinigingskrachten van het oppervlaktewater. Dit mag in het volbrengen van deze taak n.iet worden belemmerd.

4.7. Reeds in 1910 heeft de

hydrobiol~og

Marson de meest kernachtige en weten-

schappelijke definitie gegeven van het natuurlijke zelfreinigingsprocesm
na.melijk dat dit "niets anders ia dan de instandhouding van de juiste
evenwichtstoestand tussen regressieve en

progr~ssieve

meta.morfose". Dit

wil niets anders zeggen dan dat dit proces de onmisbare schakel is in de
natuurlijke
Echter

kr~ngloop.

zu~ver

van de materie.

chemisch beschouwd is het zelfreinigingsproces in hoofdzaak

een oxydatie van organische stoffen, die zich in het afvalwater bevinden.
Daarbij speelt dus de zuurstof een hoofdrol. De omzettingen gaan dus automatisch gepaard met een verlaging van het zuurstofgehalte van het oppervlaldewater, vrijwel direct nadat daarin verontreinigd water is afgevoerd; er ontstaat een zuurstoftekort, c.q. een bestaand tekort wordt
groter. Dit defizit is gelijk aan het verschil tussen de

ve~zadigings

waarde van de zuurstof in water bij de heerschende temperatuur en het
werkelijke zuurstofgehalte van het

oppervlah~ewater.

Zodra echter een

dergelijk defizit ontstaan is, zal uit de atmosfeer zuurstof in het water
oplossen ; er wordt dus van nature gestreefd naar een herstel van het
zuurstofgehalte. De snelheid, waarmede dit geschiedt is volgens de wet
van Adeney (11) recht evenredig met het bestaande defizitQ Men spreekt
dan van de herbeluohting van het water.

.

'

''1'

11.530/IV/68-N

... 11•'

Wanneer zich echter op de oppervlakte van het water een oliefilmpje
·· heeft gevormd 7 ontsta.a.t een zeker afscherming tussen de lucht- en
waterfase, zodQt het herbeluchtingsproces vertraagd en in extreme
gevallen zelfs geheel tot stilstand wordt gebracht. Het gevolg hiervan is duidelijk, namelijk een daling van het zuurstofgehalte van
het water, een versohijnsel, dat op zijn beurt o.a. door de ongunstige belnvloeding van het aequatische leven het zelfreinigingsprooes verstoort. Op dit àlgemeen bekende verschijnsel is door Liebmann
(12) nog eens de nadruk gelegd.

4.8. Bij de bespreking van de giftigheid van afgewerkte olie moet onders.cheid gemaakt worden tussen de zuivere koolwaterstoffen en de bijmengselen, c.q. de stoffen, die daaruit door het gebruik kunnen
ontstaan.
Zo kunnen de vertegenwoordigers van de alifaten (d.z. de verzadigde
koolwaterstoffen met al dan niet vertakte koolstofketen) bezwaarlijk
giftig genoemd worden.'Men denke sleohts aan het gebruik van pharma·.

oeutis·che o1iën ("witte oliën"), bijv. de paraffineolie, die als
lâ'keerniiddel in· ~i j grote hoeveelheden per os kan worden ingenomen.
Dit kan eohter:niet gezegd worden van de cyolische verzadigde verbindingen, wa.arva.t{·enkére· als zenuwgiften gevaarlijk k.unnen zi n. Tu.ssen
béide groeten in staan wat giftigheid bëtreft de olefinen (onverzadigde kooh·Taterstoffen).
Additieven (dopes) ·kunnen hier een gevaarlijke rol spelen. Dit zijn
stoffén, die aan de geràffïneërde aardolie, o.q. de gerêgenereerde olie
worden toegevoegd niet alleen om bepaalde smeereigenschappen te verbeterên,"· doch dok nadelige bijverschijnselen (oJÇVdatie, vorming van vaste
stoffen, schuimen, e.d.m.) tegen te gaan. Daarnaast dienen zij tot verhoging van de viscositeitsindex, ~. een mâatstaf voor de veranderlijkheid van de viscosite'it bij wisael&nda temperatuur. ("1.fu.ltigrade ailes")
Morris (13) geeft hiervan een overzioht •

..

'

'
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Deze additieven omvatten verschillende groepen van· verbi11dingen 7 zoals
phenolen 1 aromatische aminen, gefosfatcerde en gesÙlfateerdè terpenent
zinkdial~ldithiofosfatine

7 detergentan, polyisobytylenen 7 polyesters 1

e.d.m. Research-activiteiten zijn in velle gang en het laat zicn aanzien, dat in de naaste toekomst additieven van andere samenstelling aan
de markt zullen komen.
Enkele additieven zijn op zichzelf reeds giftig (phenolen). Tijdens het
gebruik spelen zich bij hogere temperatuur voorts allerlei reacties af,
o.a. oxydaties 7 waarbij als tussenproduct peroxyden worden gevormd.
Dergelijke reacties kunnen leiden tot de vorming van giftige verbindingen. Volgens Reimann (I.e.) kunnen daarbij naphteenzuren ontstaan; deze
verbindingen zijn zenuwgiften.

4.9. Een bijzondere bespreking moet worden gewijd aan de aanwezigheid van
carcinogene stoffen in afgewerkte olie 1 dus giften, waarvru1 de toediening voor de mens fatale gevolgen kan hebben.
Polycyclische aromatische koolwaterstoffen; die in verschillende

aa~d

oliesoorten voorkomen, bezitten carcinogene eigenschappen. Deze leveren
echter geen gevaar op bij de afvoer van afgewerkte smeerolie, aangezien
zij volgens de in zwang zijnde raffinatiemethoden, met name door de behandeling aet zwavelzuur volgens Patty (14) onschadelijk gemaakt, verwijderd of zelfs vernietigd worden.
Bij de productie van witte olien wordt zelfs in plaats van zwavelzuur
oleum - d.i. zwavelzuur waaraan nog
reaetiviteit is toegevoegd

~

zwaveltrio~de

ter verhoging van

als raffinatiemiddel gebruikt. Hierdoor is

de destructie van carcinogene bestanddelen in het uitgangsproduct wel
gewaarborgd.
Wel dient rekening gehouden te worden met de mogelijkheid 1 dat zich
tijdens het verbruik in verbrandingsmotoren dergelijke stoffen vormen.

Zo constateerde Hettche (15) in uitlaatgassen van automobielen de aanwezigheid van 3.4 •. benzypreen, als vijf-kernige aromaat een typische
carcinogene verbinding. Het lijkt niet waarschijnlijk, dat deze stof in
af gewerkte motorolie zou ontbreken.

'!'
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Evenala men zich zorgen maakt over het versohijnsel van aocumulatie van
radi~a.ct_i_~f ma~~riaa.l

in

~at~~o~~anis~en,

waa;'pij een factor van 104

..... ~e~~.l:'" n~~-t als. _eJÇc~ssief moet ;wo;r4en .b~sc~ouwd, z_o ~ d~ze ophoping
eveneens een bron van geva.ren..YS?,:t;'tnen .t.~~ ~zien _van de onderwerpelijke
verbindingen. Hierbij speelt uiteraard een rol, dat dergelijke verteganwoordigers van het dierenrijk bij tijd en wijle een schakel kunnen'vormen in de voedselketen van de mens.

.l

'

4.10.0verzièt men hetgeen in het bovenstaande is vermeld over het vraagstuk
van de afgewerkte olie met betrekking tot de waterverontreiniging, dart
ligt de oonclusie voor de hand, dat met kraoht gestreefd moet worden
na.a.r een oplossing, die in de eerste plaats een zo goed mogelijke waa.rborg geeft voor de bescherming van het milieu.
De bevolkingsaanwas en in het bijzonder de daarmede gepaard gaande toenaoe van de bevolkingsdichtheid, zowel als de industriele ontwikkeling
in ·wèst Europa zijn oorsaak, dat enerzijds de productie van afvalstoffen
steeds toeneemt en anderzijds de ongunstige invloed van deze afvalstoffen op de elernenten, die voor de omgeving van de mens van primair belang
·zijn, te we·tert 'water, bodem en lucht, toi het uiterst·e beperkt moet wordon.
"Hïerbij dient te w0rden· aangetekend, dat voor de toekomstige drinkwater·voorziening in alle E.E.G.-landen en in enkele Lid-Stateri reeds voor de
hui~ige omstandigheden een stringentè béteugeling van de afvoer van olieproducton in wel~~ vorm dan ook ecn dringende noodzakelijkheid is. Hierop
. wordt in het volgende hoofdstuk
teruggekomen.
.
. He.t is verheugend te consto.teren, dat het besef van de noodzaa.k en zelfs
. ·'. ,. ·:~.r~ v.... ~ ·:t .~,:..
~
.
.:
yan ~e urgentie van het treffen van afdiende v~orzieningen in alle E.E.G.
··"··.
Staten_levendig is.
~,

.,
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5.

He

5.1.

Het standpunt van de Duitse regering van de Bondsrepubliek is volkomen

v a n d e L i d-S t a t e n t e n o pz i c h t e v a n h e t v r 9- a g s t u k v a n d e v , e r 'tv e rk i n g ,v a n a f g e we r k t e o 1 i e
t

s t a n d p u n t

duidelijk. Hier ligt het awaartepunt geheel en al op de bescherming van
het milieu. Ook bestaan aldaar bezwaren tegen een ongecontroleerde en
incidentele verbranding van afgewerkte olie. Dit niet aileen uit een

,

oogpunt van luchtvervuiling 1 doch ook in verband met de, mogelijkheden
van brandgevaar en explosies. Laatstbedoelde bezwaren leiden ertoe deze
verbranding doelmatig te organiseren en daarvoor slechts de grotero 1
goed geleide en doelmatig geconstrueerde verbrandingsinstallaties te
benutten (lb 1 le, ld, 16 & 17).
5.2. Door Frankrijk wordt het standpunt van Duits1and gedeeld zowel ten aanzien van het vervuilingsprobleem als met betrekking tot het brand- en
explosiegevaar. Ongecontroleerd verbranden bijv. in garages voor verwarmingsdoeleinden is in Frunkrijk verboden. Daaruaast bestaat een sociaal
economische overweging met betrekking tot de bescherming van de regeneratebedrijven. Tenslotte acht men het in Frankrijk van belang,

d~t

in, tijden

van criais althans een deel van de behoefte aansmeeroelie door regeneratie van afgowerkte olie kan worden gedekt .(id).
5.3.Italië baseert zijn belastingpreferentie op geregeneerde olie volledig op
het feit 7 dat voor de nieuwe olie reeds belasting is betaald. Het 'zou in
Italië dan ook niet gaan om een begunstiging van de

rege~eratiebedrijven,

doch om een principiee1 juiste toepassing van fiscale beginselen.
Tijdens een bespreking in Rome op 14 april 1966 werd door de vertegenwoordigers van Italië ontkend, dat het verontreinigingsprobleem door olie
aldaar zwaar zou wegen, aangezien men voor de drinkwatervoorziening niet
op rivierwater is nnngewezen. Dit standpunt berust evenwel kennelijk op
een onjuiste informatie van de Italiaanse gede1egeerden, doch hierover
lat er meer (le).

11.530/IV/68-N
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5.4.

Aangezien door Nederland is geprotesteerd tegen de bestaande finanoiele
hulp ann de regencratiebedrijven kan nan het Nederlandse standpunt ten
aanzien van deze hulpverlening uit eoonomisch en fiscaal oogpunt hier
voorbij wqrden_gegaan.
Daarentegen moet de aandacht gevestigd worden op de aanvankelijke uitspraak van

zijde ale zou men aldaar niat gelnteresseerd

Nederl~dse

zijn in nadere voorzieningen

ter voorkoming van waterverontreiniging

door olie. Deze onversohilligheid schijnt in het licht der feiten onbegrijpe~ijk,

.doch moet evenals in Italië en zoals hieronder blijken zal

ook in België en Luxemburg f!et,; geva.l is, ongetwijfeld toegeschreven
, worde11; }1an een gebrek aa.n inform.:tt ie ter zake. Afgezien nog van de noodznak om binnenslands de vervuiling van de openbare wateren door olie
intensiever te gaa.n

r·

~estrijden_, __ heeft Nede~l_and

· ltw'a.l:tteit ;van . het

w,~:t-er,·

·noofçlza:ak; .·van .-:4~.

R~·j~ e;q,

Q~we~en
~.

...

'

~.

l~ven

mi,~g-_.-v~

qe .;l1~jn
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JJliti~t.i~f .Y~

~

'

'

'

'

•'

Lobi th. Daar.bij
afkomstig
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-"spe~lt.

.wa.~er

ook

'

•,

'

tonen .:vq.o~

.de

~

'

ui t de

.va.n .de :,Rij.~ -bi ..de
o.p

dez~ riv~er

onm~4~ellijk

~et onderho.vi~.

van de

~~ee.~f! ._ -~ oen~~nd~ ~~@~i~gang

~e v~rwilwg_.door

v~. de sche,~pva.art

uit dien hoofde had men
~qe~en

'

ben~elj_ng,.ynl_l de .:<l'la.li~.~t~~Y~·~-~ijde

l!J~d~~l~ds~. _;~a~~rhuia~Q~di.ng ~ogr
~oedanig~~id

...

de Nederla.ndse regering voor

.Y.~.gen,:-,ve:r;ontr~it?-iging~. ·~~~.-~ni t._~at~qf ;.g~~or.en

..bf)zo~gçlheid.~ove~, . d;e . e.~fl,t~g~
d.e

met name in

roepen
de
Interna.t:
.. onale.. . Co.mmissie -voor
de besoher·'
. van
.
.
'
.

•.

'

grenso'f:er~çl:~rijdende riv~er~n,

.van

_moge _.,woz-9,el). op het

het .. in .}+et

grote be.la.ngen bij de

.greJ;lsove~schrijding

olie

~~ ..h~t .. bijzonder

van
te

die

een belangrijke :rol. Reeds

van Nederlandse zijde belangetelling

probleem.

'J:ijçlensr . -de bespre~ing op .6 .oc_t.ober 1966 -ld) is deze misva.tting door de
Neder+~dse

5.5.

delegatie

duide~ij~

België en Luxemburg hebben

~ich

gedesavoueerd.
beperkt tot een adhaesieverklaring met

het Nederlandse protest en een analoge uitspraak als oorspronkelijk. door
Nederland is gedaen ten aanzien van de belangstelling voor de bepèrking
van de olieverontreiniging. Echter ook in deze

l~'"lden

is .,.de. f~i telijke

-situatie niet in overeenstemming met deze uitspraak., :. _:.-, ·:

,: (-; - -

.

11.530/IV/68-N

- 16 -

Instanties, die in Be1gië verantwoorde1ijk zijn voor de kwa1iteit van
de openbare wateren zouden het toejuichen, indien een meer effectieve
bestrijding van de vervuiling door olie tot stand zou komen.
In Luxemburg heef·t men te kampen met grote moeilijkheden, die hun oo~
zaak vinden in de lozingen van afgewerkte olie. Men ondervindt deze
zowel bij het bedrijf van gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallaties
als door ernstige vervuiling van water1open door perm~ente en incidentele afvoer van dit afva1product.
Vol1edigheidsha1ve zij hierbij verme1d, dat in België en in Luxemburg
geen afgewerkte olie wordt geregenereerd.
5.6. De stelling, da.t de ontkenning van het be1ang van de bestrijding van
verontreiniging door olie

~oor

enige Lid-Staten moet worden tegenge-

sproken, vereist enigo toe1ichting. Deze kan het duidelijkst worden gegeven aan de hand van een uiteenzetting van de drinkwatersituatie. Het
behceft evenwel geen betoog, dat de benadeling van andere be1angen door

waterverontreiniging hiermede paralel loopt.
Tot voor 1957 werd de behoefte aan water van de water1eidingbedrijven
in Nederland in hoofdzaak gedekt door grondwaterwinning. Hierbij lever,

'

'

den vooral de duinen voor Amsterdam, 's Gravenhage en Noorclho11anè. de.
vereiste hoevee1heden. Naast enige andere kleinere bedrijven, die water
aan rivieren onttrekken, is voora1 de gemeente Rotterdam vo.or de w:J.tervoorziening
vo1ledig op de Rijn
.

Men .was. zich . .echt.er.
reecls
.
. ,· '... .
dat in een vrij nabije toe-

aangewe~en.

''

'

voor de tweede wereldoorl.og ervan bewest t

' ~~.

~

~

....

.

.

komst de waterhoevee1heden, die maximaal aan de duinen kunnen worden
onttrokken, voor de watervoorzieni~g voor het Westen Ges L~ds ontoereikend zouden worden. Voor het Oostelijke deel van Nederland geldt dit
voor een meer verwijderde toekomst.
Biemond (18) gaf in 1956 een raming van de hoevee1heden water, die door
de openbare

watervoorziening~uden

moeten worden gedistrueerd.

Tabe1 2 geeft van deze raming (in millioenen m3 per jaar) een overzicht.
Tabel 2.Westen des Lands

Overig Nederland

Tota.:1l

1965.
Grondwater
Oppervlaktewat.er

130

150

280

85

000

215

-~
153

88
368

Totaa~

Grondwater

100

250

350

Oppervlaktewater

.22Q

250

Boo

Totaal

650

500

1150
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Hierbij moeten worden opgesteld de hoeveelheden van de eigen voorziening

..

·door de industrie, die voor het·jaar 2000 door Biemond gesohat worden op
175 en 325 mil1iqen m3 per jaar, resp voor hat Wasten des Lands en Overig
Neder1and, dus in totaal 500 millioen m3 per jaar, waarvan 335 millioen
m3 uit grondwater. Dit brengt de totale behoefte in het jaar 2000 op
1650 millioen m3 per jaar, waarvan 1485 millioen m3 uit grondwater.
Volker (19) schatte eohter in 1963 het totale stedelijke en industriele
verbruik in 2000 aanzien1ijk hoger en wel op 4 miljard m3 per jaar en
zegt èat men voor een steeds aanzienlijkèr deel moet overgaan op de winning van oppervlaktewater en dat men d&~rmede afhankelijk zal worden van
·da àlgemene waterhuishouding.
· ··Een rébente raming is g~maakt door de Centrale Commissie voorde Drinkwatervoorziening in Neder1and (20). Het resultaat daa.rvan v.:ndt aen in
tabel 3.
..

..

': -,··

Tabel 3.
OVèrzicht van
verbruiken van bevolking en industrie in de jaren 1960,
1980. en 2000 en de màiimale grondwaterwinning per landsdeel (in mi11ioen
m3 ·I}er j aar)
•
. ,· j
..
r·.:.
.
Lahdsdeé1 1 ' Mo·gelij"khei'd·· van~ Totale verbruiken van bevolking en
:!! ' grpndwaterindustrie
winning
2000
1960
1980
:

de

'l

· Noorden
· ·Oosten
'West en

1

"·!

'

1

·i

.!
1

·\.

400

138.3"

6oo

249·4

200

416~-6

.

270

480

"'j25

815

935
1200

....

-

· Zuidwest'è~
i
Zuiden

.s

16.5

"30

55

300

239.2

560

1o80

Nederland j

C~Ja.-1500

1060.0

2200

3750

Hieruit blijkt, d::1t verwacht wordt clat in· 1980 alleen Noord Neè.erlanC::. het

nog zonder grondwater zou kunnen stellen; In het jaar 2000 zou dit daar
een tekort opleveren van 80 millioen m3.per j~~r. Voorts kan hieru~t worèen geconcludeerd dat

bi~

een maximale winning van grondwater over het

gehe1e land in 1980 gesuppleerd moet wordan met 700 millioen en in 2000
met 2250 mi1lioen m3 opperv1aktewater per jaar.
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Sprekende over de grondwatervoorraad in Nederland zegt de Commissie
chemische en bacteriologische verontreinigingen is vereist.
Bijzondere aandacht moet worden besteed aan verontreiniging door
aa.rdoplieproducten."
De hierboven geschetste situatie in Nederîand met betrekking tot het
gebruik·van oppervlaktewater doet zich in gelijke of in ietwat mindere
mate voor in de andere E.E.G.landen. Een voorbeelù vindt men ïn de
Bondsrepubliek, alwaar kostbare voorzieningen zijn getroffen voor voorraadsvorming van rivierwater. Van deze stuwmeren in het land NordrheinWestfalen is een interessant overzicht gegeven door Klosterkemper (21).
Deze activiteiten moeten_noodzakelijkerwijs gepaard gaan met de bescherming van het water van de Ruhr tegen verontreiniging.
Een

ana~oge

situatie vindt men in Luxemburg. Aldaar wordt het water van

de rivier de Sure te Esch sur Sure opgestuwd voor de vorming van een
groot drinkwaterreservoir, dat in de nabije toekomst vrijwel het gehele
Groothertogdom van water zal voorzien. Krachtige

maatregele~

zijn dan

ook genomen - o.a. het verklaren van een wijde omgeving om het spaarbekken tot besch . rmd gebied - om vervuiling van dit water te voorkomen.

5.8. De situatie in Ite.lië vereist een àfzonderlijke bespreking, gezien de
pertinente ontkenning van Italiaansë ... zijde van

het~·bela.ng

van de· ·bestrij-

ding van waterverontreiniging door o:œ. Reeds eerder is dit sta.ndpunt
in dit rapport bestreden en het volgende moge deze bestrijding rechtva.c1..rdigen.
In de eerste plaats zij medegedeeld, dat tijdens de op 20-24 november

1967

te Genève gehouden·cohferentie, georganiseerd door de Econqmische Commissie voor Europa, een vertegenwoorcliger van het It.aliaanse

~~inisterie

vc..,."l

Volksgezondheid zeer beslist heeft ontkend, dat de vervuiling door olie
een te verwaarlozen aangelegenheid zou zijn.

4

.

"Bescherming van deze nuttige grondstof voor de watervoorzienhg tegen

5.7.

,

11.530/IV/68-N

19 -

Er is echter meer, namelijk een rapport van de Italiaanse delegatie,
die aan de conferentie heeft dee1genomen, over.waterhuishoudingsproble. '

.

men in · zTjn land. 'i~ ·<iit. -~~P~~;t komt duide1ijk to-t ui ting

de

groeiende

behoefte aa.n oppervlaktewa.tor voor huishouc'!.olijk en industrieel gebruik

(22). Tabel 4 overgenomen uit dit rapport spreekt duide1ijke taal.
Tabe1 4•
Over'ichÏ van de hu~dige en toekomstige bronnen voorde
watervoorziening in Italië

In 2015

Th ans

%

m3/s
~··r

ao.,r · .,(, Mn12

. c

Bronnen
.

-·

;

Opperv1aktewater

15.2

Grondw~ter. ~

71.1

%

m3/s
125~ 6 ·-

- 37.3

91.4

27.1

42.7 :. 120.-

. '35~~:6

9.1

'

.1.

';

:.~'Thë expe6tation of· incr~a~ing re.co~r.~~- -·tc .-~urfa.ce w~tez:,·~~~ '.iï.l\~
'

'

·:·

.

''.'

. .

,'

t.·.'

•

.-:; greatér ·use of wàt-er by" 't':t~e ·c}?.emica1 industcy, a. _ s.ouro.e ;of :poll,+t ion,
,.

:

·,

'

..

,,

'

•

•

•

j

;

•

~

•

'

;

'

•

)

'

•

•

• -

••

•

,.

1

' '

•'; have ·mà.de it :neoe-ssacy ·to ·:P:rotect the wa.te~~ fron con.t·aminatio~ and
1 .

-

'..

.

.

. '' .

• .

. ·.:

'·_ . .':

:

' '.

' .

'.

··: · have led, as stated
elàe
where
in this
repor.t_,_
.
. .
- . .. :
. , . ··r
. ..
. :·
~

new· legislation,": at present

linciêr ·atudy,

ha.rritful to_ , hea1 th or use~ess ·
in: general~''
:~~;

to

(.~·:.. ..'1 ~ .. ..':

f

w

•

J. ,

'

'

..

• .

~C). th~ -pr.eparat~9:P
•

•

~!

•

,

of

.

rl:esigned to. p:rev~nt ·&J:Y'.
. : . '' '

'

' ' '

. ' . . .•

'i-!. .

.

•

-

,

~i~u.~ ture .or. to .the,. J?Optlation

Comment aar kan ·iited'e· ·:geziêri ·de hierboven geschetste be!nvloeiiing v~
ongecontroleerde o1ie1ozingen
,,
worden geacht.· .-

op de. dri~at~_rvoo~~i~~~D;~, . ovez:~~dig

•'

5·9·

De ro1 van het··opper.vlaktewater bij de drinkwatervoorziening beperkt
zich niet tot West Europa. De geo1oog Fomin heeft in de Izwestia (23)
gesteld 7

d~t

tenziJ op korte termijn maatregelen genomen worden, ver,

:

scheid.ene belangri ke gebieden in de Sowjet Unie tegen 1970 te kampen

kri_jgen·me~ ernstig tratergébrek~ l)a.arbij''wordt gewezén

:op

de

n~od~aak

van afvalwcterzuivering om althans de gebieden, dia voôr voorziening
met . opp~~lak:t_ewater in aarunerking komen, hier ·:de hel pende
:~i~_den.... :.'-~·.

hand

te

11.530/IV/68-N

- 20-

6.

Enige gegevens over de smeeroliemarkt in de E.E.G.-landen

6.1. Over dit onderwerp is door Bouteiller (lf,lg) gerapporteerd. Hieraan is
het volgende ontlaend. Mode omdat deze gegevens betrekking hebben op de
situatie in 1962 en vorige jaren zal slechts een g1obaal overzicht gegeven worden van deze situatie 7 die voora1 betrekking heeft op de totale
smeeroliemarkt. De in deze paragraaf te noemen cijfers gelden ~lle voor
1962.
In Duitsland wordt ca 50

%van

de productie gebruikt als smeerolie en

machineolie. De behoefte aan basisolie wordt niet gedekt door de binnenlandse productie, zodat daarvan een vrij grote hoeveelheid wordt geïmporteerd (170.000 t).
Do export van. smeerolie bedroeg bijna 85.000 t, waarvan ca. 32.000 t
naar de E.E.G.landen.
In Frankrijk·,- da;t in· de ·E.-B·•G·.· de ·groot·ste pro-ducent van smeerolie is 1
(ruim 700.000
t) bedraagt het gebruik voor motoren en macines evenals
-.;

%).

in Duitsland. een hoog percentage (60

Ook ten aanzien van de exporti

die voor bijna de helft_geschiedt naar.N. Afrika en de "Peys d'Outre
.Mer ~ela Zone Franc" _en voor ruim 25% naar E.E.G.-1anden 7 staat
Frankrijk bovenaan.(bijna.l9Q.OOO t).
Toch _werd nog 180.000 t basisolie

geïmport.eerd~.

EEn,-landen en de rest ui t Engeland en Nood

in hoofdzn.-:.\k uit de

Amerika~.

Italië is in hoofdzaak aangewezen op import, waarvan ruim 85

%uit

derde landen. Deze import bedroeg rond 125.000 t, waartegenover staat
een export van rond 50,000 t; hiervan ging ruim 95

%naar

derde l~den,

In Italië is men voora1 gespecialiseerd in de fabricage van transformatorolie.
In België worden grote hoeveelheden basisoliën ingevoerd. Tegenover een
import van ruim 206,000 t smeermiddelen 1 waarva.n ca. 75

%u.it

landen 7 stond een uitvoer van ruim 144.000 t, waarvan ca.

darde

65 %naar

derde landen.
Nederland is relatief een grote producent van smeermiddelen, namelijk
246.000 t, d.i. ·.ruim 14% van de totale productie v~ de EE:G.-lanclen,
zijnde 1729.000 t, Desalniettemin wordt nog een belangrijke hoevee1heid
ge~porteerd namelijk ruim 150.000 t

7

waarvan

38.5% uit E.E.G.-landen.
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Da.arnaast besteat een grote export en we1 ruim 275.000 t, wa.a:t"Van de
E.E.G.-lànden bijha 20 %·atneme~.-

6.2. Zoals reeds is opgemerkt hebben bovenstaande gegevens betrekking op
de totale smeeroliepositie in de Lid-Staten. De mededelingen over de
geregenereerde olie in de rapporten van Bouteiller (l.c.) zijn zeer
summier. Deze behoeven daarom aanvulling en ook enige correctie. In
Duitaland werd in 1965 geproduceerd 119.000 t geregenereerdedie, d.i.
14.2 %van het verbruik.• Yolgens een medeèLe1ing van het Bondsministerie
van Economieche Z~en werd hiervan slechts 3067 t uitgevoerd, wasrvan
58.5 %naar Bngeland 1 8 %naar Soandinavische landen en 28.5 %naar
Zwitser1and.
In Frankrijk werd. in 1965 in totaal 82.000 t afgewerkte oli~ ingez~e.ld,,

waar.van 63.000 t door de S.R.R.H.U. (zie hoofdstuk 1 en bijlage V) en
19.000 -1l::.door derden. Van deze 63 •.000 t werden 45.000 t geregenereerd en
:.

.de r.est dus 18-• 000 ...t verbrand. .Hierui ~ re~ul t.~ert een product ie van ca..
:. 35.-000 t·. ·geregenereerde basisolie. ·De totale., ·pr:oductie bedroeg in 1965

,.; 47• 000 t: .•gerégenereerde. . ba.sisolie., d.- i!·, 7. 2 %:va.r.t -het _. verb:ruik. He~ verschil is · kennelijk" afkomstig_. ·van, .de dQor.; derden. ve~zamelde. ·.19.000 :~•
.. Hi'e:rUi t. volgt:·, da.t deze hoeveelhe-.:i:d. v:o.or.. hat.. -~l~~groot.st9

... regenera.tieb.'?'drij-ven; is. verw.erkt• Jn

.-g~d~e.~ t.~·

door

.I~-al:L~ ,lc9m.t._,.~rel.~t~~f v:e.~l g~r~ener

eerde olie aan de markt l··in: 1965 ·na~nelijk. 59..:000·.-.-l.:-·Of._ wel 17 %·van het
vorbru.ik. I_r,t 1964 waren dezer.-cijfer.s .bela.ngrijkf·hoger ; . zij bedroegen
res p. <73~ 0.00. t. :en . .22.• 1 %
•. In 1966,-; wa.s. het qu.an~ gereg~~ereerde ba.sisolie weer gestegen tot ca. 70.000.t, zijnd~ ca. 20% van de totale
productie~ Voor deze in vergelij~ing met de andere Lid-Staten hoge peroentages kan als oorzaak genoemd worden de hoge belastingsbegunstiging
in Italië •. Hierdoor kunnen hoge prijzen voorde afgewerkte olie worden
beta.ald ën' oolè' zuïfën hl:~rd:oor de prijzen 'van het tr~ansport' (inzameling
in ver van de regeneratiebedri.jven· gelegen gebieden) eè.h ·minder belangrijke rol spelen dan in de andere landen.
Volgens mededelingen vn.n vertegenwoordigers van Frankri:jk'en Italië
tijdens gevoerde besprekingen is de export van gerég~nè~éerde olie als
gevolg van concurrentiemoeilijkheden niet van

betekeni~~
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In Nederland - met een productie in 1965 van ca. 6.000 t of wel slechts
1.8

%v~

het verbruik - is dè uitvoer van geregenereerde olie en dan

voornam~lijk

naar het Midden-Oosten, zeer be1angrijk. Concrete cijfers

hierover waren evenwel niet beschikbaar.
De situatie in België en Luxemburg kan hier buiten beschouwing

blijve~,

aangezien in deze landen thans geen afgewerkte olie meer wordt geregenereerd.
Het gemiddelde percentage van de geregenereerde olieproductie met betrekking tot

~et

in 1965 10.8

.gebruik in de genoemde landen van de Gemeenschap bedroeg

%,

bij een totaa1 verbruik van 2.123.000 t.

6.3. Vermeldenswaard is in dit verband nog het prijsverschil tussan de nieuwe
smeeroliën en de producten, waarvoor geregenereerde olie a1s basisolie
is gebruikt. Het schijnt voor de hand te liggen dit prijsverschil toe

te schrijven aan een ~indere kwaliteit van het geregenereerde product 7
doch een dergelijke verk1ar~ng.vind~- niet alleen;van de zijde 'van de
regeneratiebedr~jve,n

- tegenspraak. In. een volgend hoofdstuk za1 hierop

nader ~orden ingeG~· Wel wordt a1gemeen aangenomen, dat de lagere verkoopprijs van de geregenereerde praducten voora.l zijn oorzaak vindt in
de psychologische

w~er~t~d

van de koper tegen benutting vari een olie-

soort1 die verkregen wordt uit een afvalproduct. ·
In onderstaande tabel vindt men een overzicht-van,de prijsverschiilen
uitgedrukt h procenten van de prijs van nieuwe smeerolie (bijv. s~lE 30
en Sae HD 30, groothandelsprijzen).
Tabel 5.
Prijsverschillen nieuwe en geregenereerde
smeerolie in procenten
Duitsland
Frankrijk
·Italië
Nooerland

6 - 8.8

26 - 30
35
ca 15

"'

·-· .....
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De variatie in de prooen~uele prijsversohillen vindt zijn oorzaak in
vers~hil~en in de hoeveelheden per.levering'en 'in de kWaliteit. Het
prijsverschil in de detailhandel is belangrijk groter en bedraagt in
Duitsla.nd ca.· 45 %. Deze detailverkoop "Vindt n'iet plaa.ts door de tank. stations 1 d~e benzine va:ri
grote· olieconcerns verkopén, dooh bijv.
in zelfbedieningsza.ken. Het- lijke niet wa.arschijnlijk, dat de a.ldaar
ingek?chte olie terecht komt bij. de inzàmelbedr~en. ' -

de

'•

'•

.::.A

!

6.-4.- ·Bet·reffende de v~rkoopstruotuur kan_ wç;,rden opgemerkt, ciat voÙ5~ri.s een
•

'•.

• '1.:

'

.

-'~: ·rapport van InveJ:$t-P4a.rktforsohung (24a, 24b). in. Duitsland in 1965 54.4
•

%van.de

'

J

produotie van geregenereerde olie werd geleverd àan de groot-

handel en 26.5-% aan de olieconcerns. Verder ~edro~g ~e export in dit
jaar 6.5% en leverantie aan andere regeneratiebedrijven
in
-. loonc·werd 3.2 %verwerkt.
In Frankrijk werd ca. 10 van _de productie als basisolie door het grootste
regèneratiebedrij-~ in dit lo.nd a.an een tweeta·l olieooncerns:-'verkooht.

s.a.·%;

·:

··Ee.n groot gedeelte ging

ve~er na.a.~

t'

.

..

een zustermaa.tschappij ter ·verdere

·-verwerking op smeerolie. _
Behoudens de reeds vermelde ex~_rt van Ne~.~:rln.nd naar het Mfd.den-Oosten
k~1 bij gebrek aan gegevens hierover niets naders worden medegedeeld.
i ...

-1 ~

H e t

. ~7~1. In

.i n z .:a. m e 1 e n

v a n

a f

g

e w e r k t e

o 1 i e

de meeste E.E.G.-landen wordt zij het op verschillende wijzen afge-

werkte elie ingezameld en in hoofdzaak verkocht aan regeneratiebedrijven.
Een ander deel wordt afgeleverd aan verbrandingsinstallaties. Wanneer de
bij de verbranding ontstane warmte wordt benut heeft de aflevering plaats
te~en betaling daor de a.fnemer, ··doch wanneer ·deze benutting· van de verbrandingswa.rmte niet plaats·~-uid·t, moet aan de exploitant van de verbrandingsinstallatie een vergoeding worden'gegeven.
Behoudens door de hieronder te' noemen orgariis:aties in Duits-land- en in
Frankrijk gesohiedt deze inzameling te hooi en te gras. Aangezien nergens enige verplichting bestaat tot het afgeven van oude olie aan de
inzamelaars 1 althans niet direct, laat staan ean regel~ng voor de aflevering aan de oude-olie-verwerkers, moet worden betwijfeld of deze
situatie wel de beate

w~rborg

geeft tegen de bedreiging van het milieu.
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Men vergete niet 7 dat bij deze ~ituatie s1echts de financiële uitkomsten
voorde inzamelaars van belang z,_jn. Het ophalen van betrekkelijk kleine
hoeveelheden bij garages e.d. en ook inzameling van geografisch ongunstig
gelegen plaa.tsen raken in de verdrukking. Ook voor de regeneratiebeclrijven en

verbr~dingsinstn.11aties

met' w:armtew-inning geeft tot systeem slechts

een twijfe1achtige waarborg vqor het verkrijgen van de nodige grondstof.
Uiteraard verkoopt men aa.n degene, die het meeste biedt_ en men 1aa.t,bij
gelegenheid een andere afnemer, die om olie verlegen zi t

Ai

1

in de st·eek.

met al een situatie, die met betrelCking tot een doelm~tige oplossing

van het onderv1erpelijke vraagstuk, alles te wensen overlaat. Reeds thans
moet uitdrukkelijk

wor~en

vastgesteld, dat een deugdelijke oplossing en-

kel en a1leen verkregen kan worden door het tot

~ta.nd

brengen van lande-

lijke organen, die belast worden met het inzamelen van oude olie en die
tevens de verantwoordelijkheid moeten dragen voor.een onschadelijke verwerking duarvan 7 inclusief van de daarbij gevormde afvalstoffen en bijproducten. Ook voor een doeltreffende harmonisatie van dit onde~~erp in
de Lid-Staten kunnen dergelijke organen niet worden gemist. Later zal
hiërop nader worden teruggekomen.

7.2.

De inzameling in Duitsland ten behoeve van de
schiedt gedeeltelijk (56~8 7h) door

het

regener~tiebedrij~en_ge-.

eigen bedrijf, voor het overice

(43.2%) door aankoop van inzamelaars. De gemiddelde prijs franco bedrijf
bedraagt voor beide gevallen resp. 72 en 85.5 DM per ton. Herkwaardigerwijze bedraagt bij eigen inzameling de aankoopprijs belangrijk lager dan
de transpqrtkosten; bij

&~koop

van derden is juist het omgekeerde het

geval. Het valt voorts op, dat er een grote spreiding bestaat in de vermelde maxima en minima. Zelfs de meest voorkomende waarden 1 die
king hebben op

6

à

betre~

7 bedrijven van de 15 onderzochte ondernemingen, wijken

onderling duidelijk van elkaar af.
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Deze gegevens zijn ontleend aan het rapport van Invest Marktforsohung
(~:~~· ). É:ierbij dient te worden opgemerkt·, dat dit rapport is samenge· · ~tel~ op grond van gegevens, die door een sohriftelijke enquete zijn
verkregen. De vraag rijst of met name bij de bedrijven van kleinere omvang de gevoerde administrat .e wel de mogelijkheid heeft gegeven op de
gestelde vragen een nauwkeurig antwoord te geven. Uitdrukkelijk wordt
ten dozen aanzien vermeld, dat hiermede geenszins wordt gesteld, dat
de verantwoording nooh de bewerking daarvan tendentieus zou zijn gewee~t. Het is slechts de bedoeling er op te wijzen, dat de geproduceer.de cijfe~s met enige voorziohtigheid moeten worden gehanteerd.
Van gelijke strekking, namelijk het bestaan van grote spreidingen in
de kost~n van de olieinzameling, is o.m. 'de prestatie per chauffeur
uitgedrukt in tonnan ingezamelde olie per jaar. Hat gemiddelde is hier
892 met een- spreiding tussel'l 470 en· 1878. Dit la.a.tste .cijfér ~~t ale
juist worden besohouwd. De mee't voorkoménde wnarden {voor 8 b.edrijven)
liggen tussen 773 ·en 944•
Gezien deze grote spreidingen in de factorent die.prijsbepalend zijn
voor de inzameling, kan men moeilijk ontkomen aan de oonolusie, dat de
organisatie van de· inzameling van afgewerkt~ olie eoonomisch bezien
verbetering behoeft.
Ook moet worden betwijfeld of~thans· in DUitsland de inzameling van oude
olie in quantitatief' opzioht wel .zeer eff~ot:ief is. Onder de huldi,ge omstandigheden;zou volgens H~inger (25) 50.000 t atgewerkte olie per jaar
zeker in vele gevallen op voor het oppervlaktewater gevaarlijke wijze
worden afgevoerd.

7•3• Een u~tzonderlijke situatie in Duitsland is die van de inzameling van
afgewerkte olie van de soheepvaart op de Rijn en de daarmede in ~arbin
ding staande bevaarbare waterwegen. Het is gebleken, dat hiervoor het
partiouliere initiatief faalt, zodat men ~ekomen is tot de oprichting
van hat Bilgenentwasserungsverband, een publiekreohtelijke organisatie,
die tot ta.ak heeft 'deze inza.meing op effici~nte' wijze te organiseren.
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h~ge

mate bij

tot de bestrijding van de verontreiniging van de Rijn door afgewerkte
o1ie. Voor bijzonderheden over deze organisatie wordt verwezen naar
bijlage IV.

7•4• Do situatie in Frankrijk is in zoverre analoog met die in Duitsland 7
dat hier eveneens een organisatie bestaat, die zich tot taak stelt op
grote sohaal afgewerkte olie in te zamelen. Dit is de Société pour le
Ramassage et la Récénérution des Huiles Usagées.

(s.n.n.H;u.)

De werk-

zaamheden van dit lichanm strekken zich uit over geheel Frankrijk. Men
neemt aan, dat ca. 85 %van de inzameling geschiedt door de s.R.R.H.U.
De overige 15% komt voor .. rekening van kleinere inzamelbedrijveni waarvan de

r~ons

zowel wat de aankoop als de aflevering betreft van be-

trekkelijk geringe omvang zullen zijn.

Vermoedel~

heeft de afzet in

hoofdzaak plaats aan kleinere regeneratiebedrijven, die in de directe
omgeving van de leveranciers zijn gelegan. De organisatie van de

s.R.R.H.U. evenals die van de Bilgenentwasserungsverband zijn voorbeeldig en kunnen worden besohouwd als de prototypen voor een landelijke
organisatie voor het inzamelen van afgewerkte elie, zij het na uitbouw
en ook uitbreiding van bevoegdheden. Bijlage V geeft een nadere beschouwing over de activiteiten van de S.R.R.H.U.
Volledigheidshalve zij vermeld, dat in Frankrijk bij enkele sluisen
voor de scheepvaart de mogelijkheid bestaat afgewerkte elie door het
sluispersoneel te laten inzamelen.

7.5. In de overige E.E.G.-landen bestaan geen inzamelorganisaties als besohreven in 7.3. en 7.4. In Italië wordt de elie ingezameld door·een
groot aantal inkopers, die een zeer hoge prijs voor afgewerkte

oli~

betalen, namelijk ongeveer 60 LIT per kg. Deze olieinzameling en verkoop aan de regeneratiebedrijven is kenriciiijk een dermate lucratief
bedrijf, dat in Italië slechts zeer weinig olie wordt verbrand. Dit
betekent echter ook, dat voor de niet regenereerbare olieresten 7 o.a.
de slijkstoffen geen behoorlijke verwerlingsmogelijkheden

best~~.
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Deze oude olie .~a.g, in tegenstelling met n~rma.le smeerolieproduct.en wo:rden vervoerd zonder oertifica.at VaJ'l oor~prong. f,.a.ngezien de meeste regeneratiebedrijven zioh in

~et

Noorden van

Itali~

bevinden zijn de gemiddel-

de transportkosten hier hoog.

Daar van regeringswege de industrialisatie in het Zuiden van Italië stark
wordt bevorderd, moet verwacht worden, dat de productie van afgawerkte
olie aldaar in de toekomst zal toenemen. De bes~aansmogelijkhe~d van een
regeneratiebedrijf in Zuid-Itali~ zou hierdoor in1 de hand gewerkt .kunnen
worden. Aangezien echter in dit land evenals in de

EEG-landen de
afgewerkte olie voor een groot deel afkomstig is van.het wegverkeer, moet
dit deal van de productie van dit afvalproduct in dit deel van het land
~dere

niet worden onderschat.
Tenaanzien van de situatie in Italië moet nog worden opgemerkt, dat in
dat l~d geen Rijkswet bestaat, die tot doel heeft waterverontreiniging
tegen te gaan. Wel kan iets worden gedaan met behulp van verbodsbepalinger1, di.e
loça.le. ~ero_rdeningen zijn opgenomen. Zoa.ls eohter in· 5.8. is

in

vermeld is een Rijkswet in voorbereiding.
Aangezien in Belgi~ en Luxemburg geen afgewerkte olie geregenereerd wordt,
beperkt ~e i~~ameling"zich:aldaar tot de levering aan onkele incidentele
verbrandingsinstallaties.voor verwarmingsdoeleinden. Enkele grote industriële ondernemingen in Eelgi~ verwerken zelf hun vrij aanzienlijke boeveelheden afva.lolie. · · ,· ·

q_i.t

~e.

verhouding tussan de· tot-ale hoeveelhe:iid a.fgewerk.te'·d.iè· · (73~500 t

per jaar) en de hoeveelheid gèregenereerde olie {hoogstèns 10.000 t per

jaar) in Nederland kan worden afgeleid, dat in dit land'een groot gedeelte van da oude

o~ie

kan

wordt verbrand. Als bijzonderheid
worden vermeld,
dat bijv. de afgewerkto olie van vliegtuigen op de Luchthaven Schiphol
wo:r<lt verbrand b-ij oefeningen-van····cie bra.ndweer.

Overigens is de inzameling geheel in partiouliere handen en beperkt zich

voor de voorziening van de regeneratiebedrijven in hoofdzaak tot de
Provincies Noord- en Zuid Holland.
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Dit houtdt uiteraard verband met de ligging

v~1

deze bedrijven in deze

provincies en de hogere transportkosten uit de overige delen van het
land. Doch ook in Noord- en .Zuid·Holland, in het bijzonder in het tuinbouwgebied het t·lestland 7 wordt voor de vert'la.nning van kassen nog veel
gebruikte olie verbrand.- Het laat zich echter aa.nzien, dat deze hoeveelheden in de toekomst zullen afnemen. In de eerste plaats worden met deze
toch wel minderwaardige brandstof af en toe moeilijkheden ondervonden •
. l;.ls gevolg daarva.n heeft voor de verwarming van bloemenkas'sen in
Aelsmeer gehee! afgezien van het gebruik van afgewerkte olie. Stbringen
met deze verwarming gedurende de nacht· hebben geleid tot een zodanige
afkoeling, dat grote schade is ontstaan.
In de tweede plaats wordt verwezen nanr een uitspraak van de Nederlandse Minister van Landbouw en Visserij (27), die een lagere prijs ·voor
aardga.s in ui tzicht stelde. De I1Unister achtte het 'gewenst "mogelijkheden te openen om over te schakelen op aardgasn. Een ontwikkeling in
deze richting zou de afzetmogelijkheden voor afgewerkte olie voor verb~anding

belangrijk doen verminderen.

7.6. Vat men het bovenstaande sarnen, dan kan. in het algemeen gezegd worden

1

dat een verbetering van de inzameling ven oude olie een zaak is, die een
diepgaande overweging verdiont. Dit geldt zowel ten aanzien van het
scheppen van betere waarborgen tegen de milieuvervuiling als met betrckking tot de mogelijkheid van een niet onaanzienlijke kesten bosparing.
Zowel de ervaringen van de Bilgenentwasserungsverband in Duitsland als
dio van da S.R.R.H.U. in Frankrijk geven een duideli ke aanwijzing in
welke richting deze verbetering moet worden gezocht.

8.

M··ogelijkheden

we r k

t

e

van

verwerking

~

afge-

o 1 i e

8.1. Naast de reeds hierboven terloops genoemde verwerkingsmogelijkheden,
narnelijk regeneratie en verbranding, zijn er nog cnige anderc

oplossin~

gen voor dit vraagstuk denkbaar. Daarbij $taat uiteraard voorop, dat
daardoor geen schade of hinder op welke wijze ook magon worden verwacht.
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In de eerste plaats zou genoemd kunnen worden het deponeren van. de af.

'

:

in een verla:~en mij11• D~ze mogeli.jkheid moet ev:enw~l
terstond ui tgescha.keld worde1;1. DE) op };.et wa.ter dri.jvende ·olie zal zioh
gewerkte

ol~e

namelijk in de. top van de mij~~chaohten ve~zame~en. Miet al~een is dit
op zichzelf een kwalijk te.aanvaarden veraohijnsel, doch bovendien zouden de quanta. te liquideren

voorzover daa.rvoor in e.en verlarten mijn nog enige ruimte voor beschikbaar zou zijn, zo gering zijn,
ma:~eria.al,

dat deze werkw.ijze da.arvoor geen oplossing geeft.
Ook afvoer naar zee,. o.ls

mogo1ijkheid, ,kan hier nie~ in aan. merking komen. Reade jarenla.ng heeft ~e strijd ~.e.~en verv:uiling van de
tweed~

zee do~r elie de gemoederen in be~eging gehouden. Ale re~u1taat van
internationaal overleg is in 1954 te Londen e~n ~nterna.tiona.al._verdra.g
gealoten, waarin aa.n de lozing van olie..op zee beperkende voorwa.arden

zijn gesteld. Behoudens

die hier niet ter
zake doen, worden, in dit v.erdrag 9lie1ozingen binnen een afstand van
e~o1e uitzonderi~gsgevallen,

100 mijl ( = l85.2 km) ~i~ de. kustlijk verboden (27v 28) •.
Part icipanten zijn do EEXl-la.nd,an, behal ve. Luxemb~g. Rat i~ioat.ie von
het verdrag is bereid. tot stÇU'ld gekomen do.or dez.e .participanten~ met
uitzondering van Italië.
Ook van de zijde van de grote o~ie-oonoerns worde~ maatregelen getroffen :om olielozingen van tanksohepen, a.fkomstig van het schoonmaken van
de laadruimten, te voorkomen. Door het Shell-conoern.is hiertoe uitgewerkt het z.g. "top on load system", dat ook door d~ andere grote ma.a.tschappijen voor hUll tankvaart is aanvaard. (29, 30)
Het gaat dnn ook niet aan- nog afgezien van de ~oste~-~ om v~ 9fficiële zijde de afvoer van grote hoeveelhe4e~ olieprod~cten.naar zee te
propageren.

8.2. Een schijnba.ar voor de hand liggendo oplossing zou zijn afvoer via de
gemeentelijko riolering naar een rioolwaterzuive~ingsinstallatie. Een
eenvoudige berekening loidt echter onmiddellijk tot de conclusie, dat
deze werks1i za in vergelijking met bijv. een verwerking door de regeneratiebedri ven veel en veel te kostbaar is.
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A1s uitgangspw1t vocr deze ?erekening dient de steun, die thans in do
vorm van het subsidie of

van·

de be1astingbegunstiging, die in

Duitsl~d,

Frankrijk en Italië van regeringswege wordt gegeven. Deze varieron van
f 175.- tot f 500.- per ton geregenereerde olie. Deze getallen komen

overeen uitgaande van een gemiddelde rendement van het regéneratieproces van 75 %met f 130.- tot f 375·- per ton afgewerkte olie. Deze bedra.gen zijn_ in fei te de kesten verbonden'· aan de verwerking van oude
o1ie door regeneratie? zoals deze door de betrokken regeringen worden
gezien. Het aequivalentie-getal van afgewerkte olie lean tennaastebij
gelijk gesteld·worden aan dat van zuivere koolwaterstoffen en wel, zoa1s in 4.1 is anngegeven7 op 40.000per ton à1ie. l~voer van 1 ton olie
per jaar komt dus overeen met een be1asting van de zuiveringsinstallar
t ie met 40.000 : 365 = rond 110 inwoner-aequiva1enten. Gerekend nû.é.\r de
kosten van zuivering in Nederland, die wat orde van grootte betreft
gelijk·gesteld kunnen worden aan die in de overige EEG-1anden, betekent
dit een bedra.g van 110 x f 12.50

=f

1370.- ; d.w.z. 4 tot 10 maal zo

hoog als de kesten van regeneratie.
Er van uitgaande, dat voor de afvalproducten van de regeneratio een doelmatige behande1ing ten behoeve van het onschadelijk maken is voorzion,
staan daar geen nadelen tegenover.
Integendeel, behandeling in een centrale zuiveringsinstallatie heeft bepaa1de zwaarwegende bezwaren. Deze bestaan niet in de eerste plaats in
de oxydatief-biologische zuivering, ofschoon hierbij niet vergeten mag
worden, dat koolwaterstoffen zich minder vlot 1aten mineraliseren langs
biochemische weg. Hierover is in 4.3 een en andcr opgemerkt. Daarnaast
kan de aanwezigheid van giftige stoffen hier een ongunstige invloed
uitoefenen.

- 31-

11.530/IV/68-N

Veel bezwaarlijker is evenwel de anaërobel behandeling in de slijkgistingsen dit geldt ook, zij het misschien in ietwat mindere mate voor een
~stmatige ontwatering v~ primair alijk. Een groot deel van de met het
t~ks

rioolwater aangevoerde olie zal zich als z.g. drijflaag afscheiden en als
_reg~l

naar de slijksistingsinstallatie, o.q. de kunstmatige ontwatering,
worden afgevoerd. Hierdoor kan bij aanwezighaid van grotere hooveelhedon
olie in de slijkstoffen hat gistingsproces ernstig worden gestoord. Een
dergelijke storing is fataa1 voor het zuiveringsbedrijf, dat hierdoor wel
in zijn geheel stilgelegd kan moeten worden.

Rudolfs

(31)

en Southgate

rapporteren over dergelijke gevallen~

(32)

waarbij bleek, dat ca. 10 tot 14 %oliepPoducten in de droge stof van
het primaire slijk aanleiding gaf tot grote moeiliikheden bij de slijkgisting. Vater

(33)

kwam tot ongeveer deze1fde conclusie alà

resultaat

van een proef, waarbij één van de gistingstanks van de gemeentelijke
zuiveringsinstallatie van Stuttgart extra œet oliehoudend slijk·werd
belast. Het gevolg was, dat na enkele maanden de gasproductie œet 30

%

daalde 1 terwijl tevens de zuurg.raa.d van de ta.nkinhoud· toenam. Het aetherextract in het ui tgegiste materia.al st.eeg van 12 op 25 %' in de droge
stof. Voortzetting van de proef

~erd

niet verantwoord geaeht, omdat met

recht gevreeed ward, dat het gistingaproces dan volkomen ontregèld zou
worden.
Natuurlijk zal nooit voorkomen kunnen woràen,·dat geringe hoeveelheden
olie, bijv. spoelwater von garages, regenwater van door olie verontrei-

.

-

nigd staatoppervl&c e.d.m.1 via de riolering in de zuiveringsinriohting
tereohtkomen. In de praotijk !evert dit ook geen bezwaren op. Dooh hierbij moet het blijven. Een st.edelijke zuiveringsinstalla.tie is geen recipiënt voor afgewerkte olie.

8.3. Een werkwijze, dio wel een

,de.~gdolijke

geven, is het regenereren van

oplossing voor dit probleem kan

afgewerkt~

olie.

- 32Hieronder verstaat men globaal gesproken het verwijderen
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van

de veront-

reinigen uit de afgewerlde olie, waarbij als eindproduct een basisolie
ontstaat, die

n~

toevoeging van additieven weer als smoerolie 'kan wordcn

gebruikt.
Uitdrukkelijk wordt hiervan uitgesloten een bewerking 7 die alleen tot
doel hceft het verwijderen van het onopgeloste vuil uit de olier hetgeen
zowel door filtratie als door oentrifugercn kan geschieden. Het aldus
verkregèn product is als minderwaardig te beschouwen. Hierover zal dan
in dit rapport niet verder worden gesproken.
Het juiste regeneratieproces verloopt meestal in een viertal fason en
wel
a. afscheiding van water en vluchtige bestanddelen door middel van

dest il lat ie ;
b. scheiding in lager en hoger kokende bestanddelen door gefractionneerde

destillatie in vacuüm;

c. behandeling van deze destillaton, c.q. van het residu, met geconcentreerd zwavelzuur, gevolgd doèr scheiding van olie en zuurresidu, de
z.g. zuurtaer 7 door deoantatie ;
d. behandeling van de afgescheiden elie met bleekaarde en scheiding van
olie en bleekaarde door filtratie.
Deze bewerkingen worden in vrijwel alle regeneratiebedrijven -toegepast,
zij het dat enige variatie in de opvolging van de bewerkingen mogelijk
is. Ook.de teohnischc apparatuur kan uiteenlopeni evenals de hoeveelheden zwavolzuur en bleekaarde als percentages van de grondstof. Overigens
zijn deze hoeveelheden weer afhn.nkelijk van de sarnénst·elling van het
uitgctngf!jproduot.
In beginsel werd en wordt nog dezelfde methode toegepast voor de fabricage van basisoliën, die op smeerolie verwerkt worden, uit ruwe aardolie in
de grote raffinaderijen. (34)
Een uitzonderlijke plaats neemt in het z.g. "coagulatie-destillatie proces"
dat thans in ontwikkeling is. D~arbij wordt namelijk geen zwavelzuur gebruikt.
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Voor een beschrijving van deze werkwijze en andere bijzonderheden betref-

..

fende het regenereren van afgewerkte olie wordt verwezen na.ar de bijl&gen VI, VIa en VIb.
Bon nadere beschouwing hier verdienen de.producten en de afvalstoffen,
die volgens de bovengeschetste methode bij de . regeneratie ontstaan.

8.4.

In 6.3

is bereids ve:rmeld, ·da.t de prijs van de geregenereerde olie
lager is dan die van de nieuwe olie van overeenkomstige kwaliteit, heteeen toegesohreven moet worden aan ps.yohologisohe weerstanden van de
koper tegenover een uit afvalstoffen bereid product. Dit sohijnt evenwel in lunerika niet het geval te zijn. Het li,jdt eohter niet de minste
twijfel, dat door menging van verschillende soorten geregenereerde
vakkundige toevoeging van additieven een smeerolie kan worden verkregen, die volkomen voldoet aan de qualifioaties, die aan de
handelsaa.nduiding gè.steld worden.
busi~olie.en

Dereelijke qua.lificaties zijn in hoÔfdzaak de viséositeit, de viscositeitsindexi kookpunt en vlampunt. Op grond van de bepaling van deze
physisohe constantan is geen versohil te constateren tussen
V3n nieuwe en ouda herkomst~

8.4.1.

smeeroli~n

Ook een diepergaa.nd physisch ohdérzoek,.·.uitgevoerd door :Bratke

(35) en

wel met behulp van ultrarood- en emissiespeotrografie gaf practisch geen

verschillend resultaat voor de twee bovengenoemde oliesoorten. Daarbij
bleek verder, dat zioh volgens een emissie-speotrogratisoh onderzoek,
dat zich uitstrekte over de elementen zink, fosfor, barium, caloiùm,
koper 1 ijzer, aluminium, silioium 1 magnesium en lood, gaen verbindingen
van deze elementen in geregenereerde olie meer aanwezig waren. Dit bleek

wel het geval tè ziJn 9 met uitzondering van fosfor, aluminium, silicium
'
en magnesium, indien.de regeneratia op gebrekkige wijze was uitgevoerd.
Hot behoeft evenwel geen betoog, dat bij beschouwingen over de kwalitei t vnn eeregencreerde olie vooropgesteld mo et worden, d~-.1.t de regenerati a vakkundig en met zorg is gesohied.
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Een meer op de practijk gerichte proef is die met de centrifugaalproefschijf. Over een verhitte roterende ronde metulen schijf wordt continu
de te onderzoeken olie gecirculeerd. Hierdoor bootst men als het ware
na hetgeen in een verbrandingsmotor met de

o~ie

gebeurt. Spectrografisch

onderzoek van de olie, alsmede weging en grofzintuigelijk onderzoek van
de schijf na afloop van de proef geven aanwijzingen over eventuele verschillen tussen de beide oliesoorten bij gebruik in de motor. Ook met
deze proef kon Bratke (l.c.) geen sig.nificant onderscheid vaststellon.
8.4.2. De Deutsche Bundesbahn heeft al voor 1940 afgewerkte smeerolie en isolatieolie in loon laten regenereron. Van de ervaringen met het produc-t
daarvan geeft Poneder (36) een overzicht. Daarbij wordt o.m. geconcludeerd, dat de resultaten van het chemische, physisoho en méchanisch~namische

onderzoek geen nadelen van de geregenereerdo olie ten op-

zichte van nieuwe olie opleverden. Ook beproevingen van de motoren 1 die
met geregenereerde olie waren gesmeerd,
Hieraan.

ke~

nog worden toegevoegd,

d~t

l~idden

tot dezelfdo

uitspr~Y~

.volgens de uitkomsten van de

British Air Ministr,y Test, de Indiana Test, de Nonck-Test en de oxydatie
in dunne laag proef (te vergelijken met de centrifugaal proefschijf van
Bratke).zou veelal geregenereerde olie minder gevoelig zijn voor verouderingsverschijnselen als nieuwe olie.
8.4.3. Volgens Jeanine Jaques (37) zijn door de United States Air Force al
sedert _10 jaar meer dan 12.000 m3 geregenereerde olie voor het smercn
van vliegtuigen gebruikt. Ook

verscheide~e

5Tote bedrijven in

l~eriY~~,

waaronder General Dlectric en belangrijke automobielfabrieken, zouden
~

op grote schaal voor eigen gebruik afgewerkte olie regenereren.
Dit is cveneens hot geval met de Société Nationale des Chemins de Fer
en de Charbonages de France, die jaarlijks resp. 850 en 2000 à 2500
ton met geregenereerde olie hun behoefte aan smeerolie suppleren.
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8.4.4. Op bTond vçm de ervaringen en onderzoekingen moet worden vastgesteld, dat
regeneratie van oude olie, mits deze op vakkundige en zorgvuldige wijze
geschiedt, een product levert, dat als basisolie voor de bereiding van
smeerolie kan worden benut. Ook voor de bij deze bewerking geproduceerde
liohtere fraoties kan een nuttige bestemming worden gevonden.
Tegen het gebruik van geregenèreerde olie wordt wel aangevoerd, dat gezien de varierende· herkomst en< dè daarmeda gepaard gaando wisselende
..

samenstelling van de grondstof men omtrent .de uiteindelijke componenten
van het regeneratieproduct in onzekerheid verkeert, althans dat daarvan
minder bekénd is dan van nieuwe olie. Aa.n dit bezwa.a.r kan word.en tege··~moetgekOmeh, indien het regeneratiebedrijf beschikt over een voldoend
aa~tal opsl&b~anks

voor de 5Tondstof en men vanuit deze tanks mengsels

die onderling weinig uiteenlopen. Ove~igens zal voor een
doelmatig bedrijf, a.fgezién van hat kwa1i teitsvraagatuk·, d~ aanwezigheid
van een behoorlijke opslagcapaciteit als bovenbado~ld bezwaarlijk kunnen
.
.
worden ontgaan. Ook een adequate laboratorium outillage zal voor dit
sam~nstelt,

doel onmisbaar zijn.

r•

":

Hiertegenover sta.at een opvatting, die a.a.n geregenereerde ~lie een zekere
voorkeur toekent boven het nieuwe smeermiddel. Daarbij wordt uitgegaan
van de gedachte, dat door het gebruik in de verbrandingsmotor cnige componenten zijn verdwanen of wel door regeneratie varwij~erbaar zijn geworden; juist deze eomponenten zouden botor in aen smeorolie.kunnen worden

gemist.
Op de vraag in hoeverre deze waardering van geregenereerde olia hat reeds
gesignaleerde prijsversohil reohtvaardigt, kan in het kader van dit rapport geen antwoord worden gegeven.

8.5 •. Aengezien regenereren in wezen is een verwijdaring van de verontreinigingen uit de afgewerkte olie~ leidt deze ·bewerking tot het ontstaan van een
hoeveelheid .stoffen, waarv:an de afvoer voor het .. milièu .gevaa.rlijk is.
Hat is duidelijk, .dat deze stoffen zich 6pgehoopt·· hebben in· de zuurteer
en de filterkoek van de

bleekaardepersen~
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Afgewerkte olie bevat voorts altijd een hoeveelheid water en wel gemiddeld in Duitsland rond 9

%;

volgens gegevens van de Sopaluna zou het

watergehalte in Frankrijk minder zijn en wel slechts gemiddeld 3 %~ In
dit verschi1 in watergehalte ligt wn.e.rschijnli.jk de verklaring val']. het
feit, dat het rendement van de regeneratle in Frankrijk hoger is dan
dat in Duits1and, namelijk resp. 82 en 75

%.

Van het door de Sopaluna

gecons:tateerde verlies van 15% (zonder water) verdwijnt 12% in de

3 %in de bleekae.rde.
Het afvalwater, dnt behalve uit hetgeen afgescheiden wordt uit het primaire destillaat 1 bestaat in hoofdzaak uit schrobwatcr. Dit vormt geen
ernstig probleem. In het algemeen kan hat na passage van een goed geconstrueerde en bedrev9n o1ievanger naar een gemeentelijke rio1ering
zuurte~r en in sedimen-t en

worden afgevoerd. Aangezien de vestigingsplaats van de
bedrijven dikwijls vrij afgelegen

is~

onde~1erpelijke

zal dit niet altijd mogelijk zijn.

Voor zover de locale omstandigheden dit nodig maken, .knn dit afvall'latcr
aan een zuivering worden onderworpen. Zo zuivert de Sopaluna dit afvalwater door middel van een oxydatiebed, nadat het een oliev~ger is
gepasseerd~ Het effluent van het oxydatiebed wordt docr een nabezinktank geleid. Deze installatie heeft evenwel een veel te kleine

cap~ci

teit, doch heeft wel bewezcn, dat een oxydctieve biologische zuivcring
van dit afvalwater in beginsel mogelijk is. Den van de grotere regeneratiebedrijven in de Bondsrepubliek behandolt het afvall-ra.tcr, eveneens na
door-voer door een olievanger het afvalwater met poedervormig perliet,
een obsediaangestcente. Het tocgevoegde mineraal en de daarop neergeslagen verontreinigingen worden in een filterpers van het water gescheiden. Het oliegehalte van het filtraat bedraagt minder dan 10 mg

p~l~

Voor de behandeling van de zuurteer en van de filterkoek is er slechts
éên oploss.i.nc en wel verbra.nden. Voor de filterkoek vormt dit geen zeer
ernstig probleem. Bij inachtneming van bepaalde voorzorgen kan dit
materiaal worden verwerkt in een inrichting voor de verbrandine vnn
huisvuil.
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Den bedrijf'~ in de ~ndsrepUbliek transportoe~t de koek naa.r Gen elecdie deze kosteloos verbrandt.

centr~le~

trische

Voel moeilijker is da.varbrandi~g van de zuurteer. In de eerste plaats
heeft men hier.te maken met 'eeri'zeer a.gressief ma.teria.al, voorts wordt
door de hoge verbr~dingstem~eratuur, die 8an dit procas inhaerent is
( 1300 tot 1400° ê) het zwavel~'ll.llr ~eal telijk gespli tst ,; w~bij

wordt

ewaveldio:xyde (S02)

•

gevormd, '.dat .met de rookgassen moet worden

"''I
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t

•

\

'

'v

··:·
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"

•

a.fgevoord. Vàor de verbrandil:lg vë.n zuurteer moeten ovons van bijzondere
construotie WOrdcn banut, W~3rbij maatregelen moeten WOrden getrofferr
ter voorkoming véJi·'Ïuchtverontroiniging.' Oo,k ~hloorwa.terstof '(HCl)
.
.
.
.
zal bij d~zo varbranding met-de ·rookgassen ontsnappen. Het terughouden
doz.o -s·tôf dbor-1 rniddel' v~ een sorubberin~t~iiatie is veel eenvou-

'

van-

Van

· ·digor dan de vorwijdering

hat

so2 • Dit pr~ble~m is bij enige gro-

tero bédrijven in ':buitsla.nd, Frankrijk en Italië bevredigend opgelost,
· ; ~ij hrit d.at· dao.rao.n· wel extrA· kcfsten zijn verbcinden •
$1. ,·~· . ·.· :.: ·.. :. -·:· .
' ' .~
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hier een positieve . taa.k .vo?r verb:r~4ingsinQt:~~lat.ies •. Hie~b~j ~oet in
de eerste plaats geda.cht wo.rden aan sterk olieho~denda, slijkstoffen,
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.1

~
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~ls

•,

•

vaste residu•s bij de regeneratie en bezinksel van stookolietanks.

!:!en moet evenwel de 1echnisohe problemen, die zich daarbij voordoen,
n.iet onderschatten. Dxploi ta.nten van verbrandingsinstallaties voor
huisvuil zijn over het

~lgemeen

huiverig voorde verwerking van.olie-

afvallen. Huisvuilverbranding vereist stoeds een aparte techniek 1 die
geheel op de aard van hat te verwerken

materi~al

.

'

is ingesteld. Afvnl-

olie on met olie verontreinigde stoffèn staDen geheel andere eisen.
De hogere vcrbrendingstemperaturen, die

met

de .. vèrbrunding van olie-

houdend materiaal gepaard gaan 1 is één van deze bezwaron.
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nen tweede is de aanwezigheid van zeer vlu~htige verbindingen in de
afvalolie, die aanleiding kan gev~n tot explosies. Deze mogelijkheid
heeft in DUitsland reeds enige ongerustheid verwekt bij de verzekeringsmaatschappijen, waardoor op dit punt een zekere terughoudendheid.is ontstàan. Ook de mogelijkheden van de vorming van corrosieve
afgassen en de kans op luchtverontreiniging m&ken de verbranding in
huisvuilinstallaties bepaald onaantrekkelijk.
In dit verband kan nog worden

~pgemerkt,

dat in Frankrijk het inci-

dentele verbranden van afvalolie verboden is en wel opgrond van de
hierboven vermelde bezwaren.
Di~ alles betekent bepaald niet, dat

ve~branding

van olieresten

technisch en financieel een onmogelijke zaak zou zijn. Het betekent
wel, dat afvalolieverbr~ding een bijzondere constructie van de apparatuur verlangt. Daarbij moet grote aandacht worden besteed aan
afdoende
vuiling.

en aan het voorkomen van luchtverstaat wel vast, dat de bediening moet geschieden

veilig~eidsmaatregelen

~oorts

door vakkUndig en ervaren personeel; o.m. zal daarbij gelet moeten
worden op de samenstelling van het materiaal, dat ter verbranding
wordt aangeboden. Op deze samenstelling kan in belangrijke mate invloed worden uitgeoefend, indien - evenals bij de regeneratiebedrijven - voor opslag van de grondstof een voldoend aantal reservoirs
'
aanwezig is, waaruit naar inzicht van de bedrijfsleiding een
mengsel van adequate samenstelling kan worden ~evormd. In een aparte
tank moeten deze componenten daarna worden gemengd en vandaaruit

dient de eigenlijke verbrandingsinstallatie te worden gevoed.
Dit alles is zeker uitvoerbaar te achten, dooh veroorzaakt uiteraard extra kosten voor de verbranding.

8.7. Enkele voorbeelden uit de practijk mogen het bovenstaande illustreren. De Badische Analin- und Soda Fabrik (B.A.S.F.) te Ludwigshaven
beschikte'over

ee~

moderne vast vuil verbrandingsinrichting, waarvan
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· ·4.e constr·•ctie a.angepast. wàs aan de bijzondere geaardheid

ta behandel~n materiaal •. Toch bleek, dat zioh bij de
verbranding van vloeibare en deegvormig~ afvalatorfen moeilijkheden voordeden. In hoofdzaak bestonden deze daarint dat deze
. stoffen in d~ __ oven :p.a.ar bened~n .zakten en op de vaststaande
. roosters verstoppingel) v~roorzaakten. Ook de h<?gere calorische
waarde van .de olieachtige substanties bleek een bezwaar te
zijn. De capaciteit van dergelijke inrichtingen wordt namelijk
· .......~--- ·· niet-··àll.een "door··d& hoeveelheid te verbranden. materiaal, doch
· · med:e do or de-- bij ··de verbranding vr-ijk:omende warmte begrensd.
Men heeft daarom voor dit bijzondere materiaal een tweetal
roterende ovens gebouwd, waarbij ook in ander opzicht me~:~e
kwalijke eigenschappen daarvan rekening is gehouden.
Deze installaties zijn vrij uitvoerig beschreven door ~ank
{38, 39, 40), Maihafer·(41) en.Leib (42, 43, 44)• Voor nadere
bijzonderheden wor4t verwezen naar bijlage VII.
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Een tweede voorbeeld vindt men in de omgeving van Münohen. Aldaar is een zeer grote instàllatie voof de verbranding van huisvuil in combinatie met een eleotrische céfitrale in bedrijf. In
deze moderne installatie'wordt echter geen'oliebevattend materl.aa.l ver brand. Om · dezè stoffen ·een onschadeli.jke bebandeling
te doen ondergaan heeft de "Vereinigung· für Siedlungswasser~rtsch~ft. iïi·. Bayerntt, naast een voordieh reeds '·irtbedrijf zijndè mobiè le ·in.'~·t~llatie voor de verbranding ·van: àardè, die door
' onge1i~il~r{ ~et olieta.nkwagens i s verontreinigd~ 't(( MünchenGros~lappeneen stationairè inric'htïng ·vo·or dè··ve'Tbra.nding van
olieafvallen e .. d. gesticbt. Deze inrichting'1~s;, dp~ '1~ september
1966 door· de Minister van 'Bi·nnehlands'e·' Za.kèn van: ·het land
Beieren in bedrij:f ge'steld~· ··(4.5)·~ Zij: i·s· beschreven · door Mayer
( 4.6) • In bi j 1~~. ·vir;· ..tirid:t : men da~:over nadere gegevens.
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't~~ and~re opÎ~~si~ is in voorbereiding voor de verbranding
van

het. ~~~te-

industrievuil. v~·.·het :Botlekgebied in de omgevine;
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van Rotterdam. Deze stad beschikt. over een moderne huisvuilver'

brandingsinstallatie, dooh vo'or :het industrtëlè.: ~ii is een af~on~ièrlijk~.· iin~t.aliat~.;e ge~~ojè~ot~erd~: .-ba~1lij hë~rt men het
•

· : ;.

•

:

:.

:

:.

-:

-~·

.

~

·..

• ••

_.-

~

l

.r · -~

-·: · . "' · ~... : . : . . ·..

~ :.. .~

. .. . . .

.: : ;

~

:

'·.
..r ·.: .·. . . .·,
~

.... : .

~~•

•• • •
••••..;

• _::

-

•• ; ,!

-...

,''i'•

~~
:_

,r·:' .·.•

•·,·. :- .,:_.:
", ,·.:. ~.·
,· .• -~· .••·
·~

.·', . ·_i~-

' •• :...

..

.

·· • • • ;.... ·• •.

.

:.:'.~"'~·'·•

.

ll

..

.

·:

. ..... ...
' . .:. ... '

.

; .•

~

.:.~ ~·.,

.

~

i

. ~. ! .. : . '• .• .

. . : ',.: . · . .# .......

• .

=)~~

,'.~ ··~

.
systeem

van

11. 530./IV/ 68-N

de ·:B~A. s~·F; gevolgd dèor ook h:ter voor ·de moei-

lijker te ver~erke~ afvalstoffân een tweetal aparte roterende
ovens te projecteren.- Da.ar.bij ligt net nièt in; de bedoeling
van deze ovens de warmtè te recu'pereren. Men verwàcht, dat
deze installatie, diè ook zuurteer e.rî ·rilterkoek: kan verbran-

9.

9.1.

den, omstreeks 1972. in ;bedriji. gesteld kan wordÉni~
-.
V·e r § e 1 ij k e ~de b ~sc ho~ Tii n g_e ~

ove r

regenereren

~.he

a f ge-

w e r k t e

o 1 i e.

t

ver br a.n den v an

In dit hoofdstuk zal het kostenvraagstuk buiten beschouwing
blijven. Dit zal in hoofdstuk 11 _worden behandeld.
Voor een doelmatige

zal in beide systemen een goed

~erkwijze

georganiseerde inzame1ing niet kunnen worden gemist. Daarbij
zal niet alleen de nadruk gelegd moeten worden op een zo volledig mogelijke inzameling, doch ook zal deze inzameling en
distributie over regeneratiebedrijven en verbrandingsinrichtingen op zo economisch
transportkosten

mogel~jke

.

wijze moeten geschieden.
De
.

daarbij
. een belangrijke rol;' d.w.z. de
door de transportmiddelen af te legg~n .afstanden dienen zo kort
spe~en

mogelijk.te zijn~
Voo_.r beide v_erwerki~gsmogelijkheden geldt, dat vergaande maat. regele_n moeten worden getroffen om hinder voor de omgeving, met
n~e _lu~htverontreiniging,
Het~elfde

tot een minimum terug te brengen.

kan gezegd worden ten aanzien van de te nemen veilig-

heidsmaatr~~len.

Voorts

~ien~

bij ie bepaling van de vestigingsplaats in beide

r.ekeni1?8 é?ehouden te worden met de moeilijke geaardheid van de grondstof en met het afstoten van afvalproducten,
~evallen

in het

bijzonde~

de rookgassen. Voorzover het bedrijf niet op

een juist daarvoor aangewezen industrieterrein kan worden geplaatst, zal de vestiging op niet te kleine afstand van de bebouwing moeten geschieden.
Tenslotte hebben beide gemeen, d~~ da~aan de eis ~esteld moet
'
.
.
worden van een vakkundige leiding en bediening door geschoold
personeel.
Uiteraard bestaan er grote verschillen in de technologie van de
règeneratie en de verbranding, in het bijzonder wanneer het re-
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generatiebedrijf niet zelf de verbranding van zuur~eer en filterko&k ter hand neemt.
,, .:··
De regeneratie geeft l(a,ardevoll-e product~_ns.: de basisolie en de lager
kokende destillatieproducten. Bij de verbranding is dit slechts daar
het geval, waar de bij de verbranding ontwikkelde warmte gerecupereerd
wordt. Voorzover dit ·iplaat$ vindt _~ge.-schied,t dit in hoofdza.ak voor de
verwarmirig van groen~&kassen en ~t.stoken ~an ovens van $teenfabrieken
dan wel in de vorm van stoomproductie. Dit laatste heeft uiteraard
slechts dan zin ·wanne er voor .de geprodv.o~erda s~_oom een benuttingsmogelijkheid ter plaatse aanwezig is, zoals b:.\.jv. ,bi·j een regeneratiebedrijf.

'.

Waar de oalorische waarde van de afgewerkte olie voor verwarming wordt
benut, geschiedt dit meestal incidenteel en op kleine sobaal. Met het
oog op luohtvervuiling is dit meestal weinig bevredigend. In Nederland
geeft deze verwarming van kassan door oliestookinrichtingen veelal aanleiding tot klachten, zelfs.·uit eQn vrij ververwijderde omgeving.
9.2.Buiten en bahalve de bovengenoemde techni'scbe pWlten en het kostanvraagstuk zijn er aa.n het regenereren van'afgewerkte olie nog enige aspectan,
die meer in het aconomische vlak liggan, verbonden. Bij de basprekingen,
die hierover met· vértegènwoordigers van de Lid-Staten zijn gevoerd, zijn
deze ~specten door enige lahd.en···nàdrùkkelijk na.a.r voren gebraoht, terwijl ook 'later is'geblekén, da~ daaraan grote waarde wordt gehecht. Een
en a.ilder zal hieronder worde'n toegelicht.
9.2.1. In de eerste plaats wenst men,- in h-at bijzondar in Frankrijk en Italië,
de bestaande regeneratiebedrijvan in hat laven, te houdan. Omtrant
de rol, die deze bedrijven spelen op het gebied van de werkgalegenheid. geven de uitkomstan van het onderzoek van Invest-Marktforschung
(l.c',) over het jaar 1965 een inzicht.
In 15 bedrijven in Duitsland waren op 31 d~cember 1965 werkzaam 756
personen ( exclusief het· personeel voor de· inza.meling). Aan lonen w~rd
in totaal uitbetaald 24,2% van de totale. kosten ad DM 44 mio, d.i •
.;· ...: .t ::.
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10.65 mio DM of gemidde1d DM 14.000 per ja.ar per personee1s1id •.. :
Hierbij dient echter opgemerkt te worden, dat in het rapport van
Invest~Marktforschung geen onderecheid wordt gemaakttussen het. eigenlijke regeneratiébedrijf en de verdere verwerking op. smeer9lie
(menging met additieven); bij gebrek aan peter zullen slecAts bovengenoemde cijfera· als ui.tgangspunt voor. vprdere beschouwing kunnen dienen. Rekent men dit. om· op 1000 ton afgewerkte. olie per jaar
dan komt men op een personee1sbezetting van 5·5 man met een loonpost van DM 77.000.In Frankrijk worden deze cijfers ui tgaande van de regenera.tie van
50.000 t afgewerkte olie- per jaar voor de
275 personen met aen totale loonpost

~an

personeelsbe~etting

op

NF 4-650.090 per jaarJ

voor It.alië met een verwerking in 1967 van 90.000 t p.fvalolie 385
·personen met een totaal loonbedrag van 1.009.500.000 LIT. Voorzover
. de'. l:Qpnsta;ndaard in Frankrijk en I.talië afwijkt van die in Dui. tsland
~ulle~

de jaarlijkse loonposten in de eerst genoemde landen dien-

,over~enkomstig

gecorrigeerd moeten worden om tot de

we~kelijk

ver-

loonde bedragen te komen.
In het licht ~an deze cijfers is het begrijpelijk, dat men prijs
stelt op het behoud van de regeneratiebedrijven. Daar komt nog bij,
dat.door het verdwijnen van deze bedrijven het daarin geinvestéerde
kapitaal vrijwel waardeloos zou worden; dit evenwel met ui"tzondering
van de outillage van de inzameling.

9.2.2. Door de productie van basisolie uit het afvalproduct wordt een deviezenbesparing verkregen. Dit is in zekere, doch beslist mindere
mate ook het geval met de verbranding van oude olie. Het is evenwel a,annemelijk te achten, dat een en ander voor de betalingsbalans
van e.en sta8:t van ond~rge schikte betekeni s i.

9.2.,3. De regeneratiebedrijven, althans de beter ~eoutilleerde daa.rvan,
zijn voor de fabricatie yan speciale oliën, waarvoor elechts een betrekkelijk geringe markt bestaat, beter geschikt dan de grote raffinaderijen. Deze laatste hebben altijd een veel grotere capaciteit
aan de eerstgenoemde en de nun1 ts" zijn daarmede in overeenstemming •.
Het fabriceren van betrekkelijk kleine hoeveelheden kan daardoor
moeilijker aangepast worden a~.het productieprogramma. ~en feit is
in ieder geval, dat men dikwijls het maken van deze bijzondere
produkten, soms in loon, overlaat aan de regenerateurs, mits d~ze
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bésohik:ken over een dermate deskv.ndi~ bedrijfsleid.ing, dat een
_ speo~ale ..behandeling daaraan kan-worden toevertrouwd. Zo maakt bijv.
een regeneratiebedrijf in Italië alle witte oliën (door behandeling
·.-·met :oleum) voor een van de <groo't.ste olieooncerns in dat· land.

9o2~.Een aspect, waaraan bij~~ndere· bete~~nia ~or~t toegekend, i~ de mogelijkheid, die de regeneratie biedt om in.crisistijd onafhankelijk van
de import althans ·ge~~eltelijk in ·de behoefte ~ sme~r~li~ .te kunnen
voorzi~n. Men wijst ~aarbij op de gevolgen van de oorlog tussen
Israël en dè Arabische .staten, w~aruit een boycot van de olieleveranties aan Amerika, EngeÎand en Duitsland is voortgevloeid. In hoeverre
dit oonflict van bet-ekeni~ is geweest voor de àa.rdoliesituatle in
West-Europa kan hier buiten beschouwing blijven. Men dient eohter te
bedeÎlken·, da.t dit geval zich ale het ware' incidenteel heeft voorgedaan en dat hèrhaling da~an als een spèoulative zaak ~oet worden
gezien. Hier komt nog bij, dat sluiting van het SUeZkanaal door
Egypte in de toekomst ~oor het olietrahsport uit het Midden.bosten
geringere oonsequenties zal hebben dan destijds hat gevàl was, aange.
.
zien steeds meer mammouth-tankers in de vaart komen en- deze toch hun
~eg naar BUropa om de Kaap de Goede Hoop moeten neman.
De r~i·~ die hierbij hé't oliéland Iran speelt, is van bijzondere betekenis. Iran distanoieert· zich politiek wel van de Arabische Liga, die
tbans Marokko tot en met Irak omvat en heeft dan ook niet gèparticipeerd in de.boycot. Integendeel, Iran heeft daarvan geprofiteerd door
een vergroting van zijn olieleverantie~ met oa. 25%• Maar wel is Iran
aa.ngesloten bij de Organisation of the Petroleum Exporting Countries
(o.P.E.c.) en zal ongetwijfeld mede profijt trekken uit de voordelen,
die deze orga.nisâtie voor zijn participanten zal traohten te bereiken.
Schieweék {47) .heeft · déze ga.rig van zaken onder de loupe genomen. Hij
wijst daarbij op·het enorme ·aandeei 'in de wéréldvoorraden van het win. gebied·in ·hat Midden..:oosten - zo bestaat bijv.-~de Duitse import voor
80% da.arui t -, maar. daarnaa.st og betar ge zegd ·.daarboven wij st Sohieweok (l.c.) op het• meer· én meer ·ontwake.nde be·se:f bij de .APa.bische
.·~
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oli-elanden van hun machtsposi'ti_e op het

·geb~ed

van··.de aardolievoor-

ziening •. Woordvo.erde-r is da.ar:hi~ vooral de Sa.oud.i-Ara?ische Ol~e
~xpert ~eik Abdull,ah Al-Tariki, die. pij beraadslag.ingen van de

o •.P.E.C. verklaarde "de

beslissin~.

over, exportprij~en en ol.~ebe
lasting is ui tslui tend, een. zaak van de be~po:kke~ rege~_ingen. tt

Hier komt nog iets bij. In de Verenigde
•

f

•

•

?ela.ngstelling voor de olie
aldaar overtreft

~hans

v~,

State~
~

van Amerika neemt de

•

het :rJiidden Oosten toa. Ret verbruik

de binnenlandse produotie, waarbij bedacht

moet ·worden, ·d,3t men op strategische gronden de reserveringspolitiek
van de binnenlandse .voorraden
wil voortzetten.
De .grote
.
,
olielever.ancier voor het westelijk halfrond is Venezuela, doch de

ten

aan~ien

'

voorra.den in dit land zouden na.

ca~ ~0

.jaa.r ui tgeput

zi~·n •.

Volgens :Bouteiller (l.c.) .is de ruwe olieproductie in de Sowjet Unie
in de jaren 1958 tot en IJlet 1963 .geste.gen :van 113 mio t/j tot 205.5
mio t/j. ~t komt overeen met een garoifie1de stijging.van 12.7% per
jaar. Zou men op basis V,an ~Lt pe~çe~tage.de productie, dus ook de
behoefte becijferen voor 1980 dan.komt men op 1570 mio t/j.
Kroetshew heeft eYenwel in.l961 voorde Opperste Sowjet -~erklaard,
dat .de productie in 1970 en 1980 resp._.390 en 690 mio t/j .za~.bedra
gen. ·Deze hoeveelheden ~ijn op zichzelf wel .. imposant, doch daarui t
kan worden.afgeleid, dat tussen de ~noemde jaren een produ~tiestij
ging van gemidde1d s1echts 5·4% per jaar werd verwacht. Volgens deze
berekening zou de ruwoliebalans in de Sowjet Unie negatief worden en
zou men in 1980 880 mio t/j moeten.importeren.
Nu kan men bezwaar hebben tegen deze wijze·van berekening, die beruet op extra-polaite en zijnd niet meer dan een prognose• Deze methode wordt echter vrij algemeen toegepast; in Nederland o.a. voor
de voorspelling van de productie van e1ectrische centrales in dit
land. Deze prognose komt in dit geval overeen met een gemiddelde
jaarlijkse stijging van 7.2%. Op grond van dit cijfer kan men bovengenoem~e percentages niet onwaarschijnlijk achteno
Roe dit alles ook moge zijn, het staat wel vast, dat zowel in Amerika
als in Rusland een groeiende bela.ngstel1ing voor de olievoorraden in
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.het· ·m,<ld.en-Oosten bestaat·. DL t zal Sb.eik Tariki wel niet .zijn ont-

gaan. Wat Rusland betreft_kan nog ~ordan opgemerkt, dat·dit land
met Iran éen · handelsverd.rttt, <lat voor'jiet in· tOènemê'nde iin~ôrte·n· ·
van·olie· en aardgas.-vanuitiran,-·hêêft gesl6'ten. Voorts ~ijn·onder
ha.ndelingen gaande met Irak voor een der·gelijke' ovèreenkoms't. Al. th-a.ns voor het Zuiden van de Sowjet Unie ligt: het Midden Oosten · ~ • ·
naast de deur ..

. i

Ret is wel duidelijk, dat met betrekking tot de olievoorziening van
•

0

·West· Europa. va.riui t het Midden Oo·sten de' toekomst wel eni ge Wi.j·zi-

gingen zal brengen.
In hoeverre de grote oliemaatschappijen voor West Europa in de resultaten van de boringen op zeè of in ~e exploratie van olievoorraden in West Afri~a een compensatie voor deze ontwikkeling zuilen
kunnen vind~n, ·is een· vraàg, die zeker niët dÔor een buitèn.staander
kan worden bea.ntwoord• Thâns ·wordt· aardolie gewonnen! in(·:.gebieden,
waa.rvan men vroeger niet ·het mi'nste'·.-·vermÔederi had' .- d.tit deze daarvoor
ïn aanmerking ·.zouden komen. Niéttenii·ri ·!igt '·éen · stijging ;~àn · de ruw
· oiieprijzen toch wel :in dé liJn van ·a.e<vèrliac·litfngen~
,

'

9.3.

-·

.

Hat bovenstaande resumerende luidt de. conc1Ûsie, dat. technisch be-

zien zowel regenereren ale ve~brand~n een.oplossing bieden voorde
verwerking van olf~àfi'allen. In beid'e ge'V-~len wprden aan de inrioh.. ting~t):,. di~ de~e bew~rldngen vertfcta.ten b~pàa.lâe· eisen gesteld ter
v:oo:J:"koming·va1'1 ..gevaar, ..en hi·nder•·~ Niet ·alle olieresten eve~wel zijn
,'

....

--~

\

'

'.

c.

regenereerbaar·, doch Wfll verbrandba,ar.

Voo~

eèn a.fdoende liquidatie ·

·.:·van olieresten kunnen verbrandingsiristallties dan ook 'niet worden ·

van de

gemist. Bovendien moeten de afvalproducteri
door verbranding onschadel ijk worden gemaakt •

olieregeneratie
. ' ..; ··,
.. ~
.•

Bij vergelijking van de voor- en nadelen van de twee mehtoden en
de toekenning van ieders rol bij hét onsohadelijk maken zal, naast
1

0

0

financiële overweginge·n·, rek~ning gehouden moeten worden met · enige

aard van

·::vo<>Ï'del&ll van sociaal,-economische
~: ·-werkte

,
.;''•

olie •·
t

·,.;.·
". •: ·'.,i''

net regenere'ren ~van afge-
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Eehalve voor het gebruik als smeerolie voor motoren, turbines,

10.1.

stoommachines, drijfwerken, transmissiekaaten e.d. zijn er ~oor
min of meer visoeuse aardolieproduoten nog een aantal andere 'toepas.si'ngsm,ogeliJ.kheden.· ~ ·aamenstelli~ van· deze oliën moet uiteraard:·aangepast·. worden aari het .doel, waar'toe 'zij worden benut.

In het· kader van dit rapport behoeft daar niet uitvoerig op te
worden ingegaan. Volstaan wordt met een globale bespreking van en
met een indeling in die soorten, die door het gebruik, d~t ervan
wordt gemaakt, als af'Valolie quantitatief en qualitatief sterk afwijken van de eigënlijke smeèro'iiëh.
Onderstaande tabel, waarvoor de gegevèns zijn ontleend aan het
Batellè-rapport.{48), geeft een overzioht van de verschillende elie.
,,
soorten en van de verlièzen, die optreden door het gebruik. De cijfers geiden voor het jaar 1963.
Tabel 6
. Verbruik
Verlies
Restereilde afvalolie
' fin t/'

'

1. Smeero1ie voor mo- l
toren en compressoreq 338.5.
2. Overigè smeeroliën
155.-rl
3. Spindelolie
4• 01ie voor metaa1bewerking
t 55·-5· Transformator-Qlie

1~8.7

Totaal

1

in t'r~tl ~ v.h.
t/ j : f totaa1

in cf-.···· ·. 1· 'iri t/jl in% v.
· h .verbruik

b.··, tc!-·ta&l T t

6 57. 0

51.5

1

l' l

23.8
12.-

158-5
82.7

73.1 1

45·5
53.92·5

183
\. 73
6

1

17
23

38.- 1

8.3

1·

4·4

5·7 1
358. 9

20.-

ii. (gem.
54' 5
J

1

2

6

7-5

t 299 100
i
Hierbij moet worden aangetekend; dat dè cijfers van de verliezen
berusten op zeer globale sohattingen. ]e spreiding da~v~ 1igt
aan- de hoge kant .• In vakkringen in Dui ts1and is men van meninè,
dat Batelle. de verliezen te laag heeft geschat en dat derhalve het
percentage afValolie te hoog is uitgeva1len. Men verwacht, dat
j

100

.

·1

'

1

..

~
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'

'
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'

worde~.g~c~rrigeerd.

rappoft deze cijfers zullen

·Ret· is ~pij~{g, dàt de~~ a~~blJ3~g·~±ja~~a ~s ~g~e~arQlling van dit
rapport nog niet is gepublioeerd.
De vermèlde oijfsr~ zijn wat de verliezen betreft.betrokken op de
,.
hoeveelhedén olie in de _afvalproducten. Voor een onderlinge verge.-lijking Iriaakt dit weinig verschil.
:_Dit alles 'neemt ·'ni~t weg, dat deze getallen een rede~ijk inzioht verschaffen over het aandeel van de verschillende oliesoorten in de
totale hoev'eelheid afvatolie.
In dit overzicht zijn buitert beschouwing gebleven de witte oliën,
waaronder de pharmaceutische oliën, en de hydraulisohe oliën& Eerstgenoemde worden volledig geoonsumeerd dan wel verwijnen zij via oosmetische· preparaten of bijv. sohoensmeer e.d. in het huishoudelijke
·afvàlwater. In·een hydrahlisoh systeem wordt ·de olie niet ververst,
/ ·· · .d.o·ch ·voorzover nod.ig bijgevU.ld. ·:Breuken in de app~atuur_ moeten worde-n~b·esohéüwd ~ls" ohgevailen:. en .blij\ren,- evènals. o~eiuiœ:en met olietransportên',-- h-ier bui ten: beschouwing: -..; '·. :.-:
~ · -. · :.·-· .

· lo·, 2·• .: ui t .- ha·t ~v~rzÎ'cift v~~- t~be.l ·6 bÎi'jkt ~·_:l dat d~: ~i·g~~~-~j~~ · ~~~eroliën
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··wel' de ·grootâ~e bijd.rB.ge leveren_ to~ .de a.fValolieproduçtie •. -Daarvan
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:KÔmt·· weër' l>.et' groot ste. deei voor
rekeni~ van het wegverkeer. Wordt
..
.
.
de transrô:&matoroliè.weggeda.Ôht en wel .. op gro~d van de bijzondere
samenstelling en de .daaruit voortvloeiende af~ijkende ~erwerking,
dan stijgen de betrokken peTcentages van de hoeveelheid afvalolie
tot resp .. 66 en 26~.
~

.

-,

'

De·ze

afva_llen zijn in bet algemeen sterk verontr~inigd .met addi ti even·, afbr~pr:oduoten van koolwaterstoffen en . .~~~ t'ieve~, stofdeeltjeS',-<water :.e .jd. · .· .:·
. ~ !':

~-

.:

· ·ohdèr'·apin.del:orie··~erstaa.t men de. minera.le oliën,. <ii~ :in de textielindu~·trie ~ord~n ·gebruikt.·' Zij -~,~~ wo~de~ ~nde_;scbeiden in de
. •

..

J

•

eigenlijke smeeroliën voor de machines en in 9lie, d~e aan bet materia~i · wo~dt · t·oa~'voeid om ~ . ~nd~~linge- wr~j-~1~~-- -~·~ de·;~~ls te verminderen (bijv. bij woilen.keefsels) dan wef om breuk:_van de kunstvezel te voorkomen. · La:a:tstbedo~lde oliën- komen dan niet 1:11eer.. als

..

'

·'

..
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~e

voorschijn. Voorzover deze olie

u,~ tg<?w~~sen. w.o~.dt

dwijnt deze in het fabrieksa.fvalwater. :·
Van de olie van de sneldraaiende spinmachines

ga~t

ver-

. · ·'
door verstuiven

-en. afS:lingeren eveneens een groot gedeel te .. in' het goed ver loren.
Een en·ander verklaart, dat.het ver.lies:hier ~~er.h~Qg.i~.- H~t aandeel van deze oliesoort in
om deze ~eden zeer g$ring.
10.4~

d~

·t.otale

hoeve.elh~~d ·~fv9-lol~e ~l?

mede

Een bijzondere plaats neman de· afvaloliën afkomstig van·de metaalbewerking in. Ongeveer tweederde deel hierva.n- wordt a.fgevoerd. in de
vorm van een emulsie; dit wil zeggen dàt de-olie.zeer fijn in het
water is verdeeld en zonder meer een scheiding in een water- en een
oliefase niet mogelijk is. Man moet deze emulsies z.g. "brekenn,
hetgee~

kan geschieden door toevoeging van chemicaliën of door ver-

hitting dan wel_door toepassing van bèide·werkwijzen. Meer hierover
vindt men in bijlage VIII. De bewerking van de emulsies is een vrij
ingewikkeld bedrijf met een gecomplioeerde apparatuur. Practisch
gesproken kan zij sleohts daar worden toegepast waar grotere hoeveelheden do or de fabriek word.en afge stoten._ Dit, ge~~t r.ee.c;ls_ ~n D!li;ts;land o.-a. bij.' de a.utomobiel;fa,brieken van Opel en Vqlkswagen. De afgescheiden olie kan dan soms als $meermiddel van. lagere kwaliteit
worden gebruikt of als afvalolie

word~n

afgevoerd.

· Dergelijke emulsies dienen zowel voor keeling als smering bij het
boren, snijden, draaien en trekken van metalen. Temperatuurverhoging
trèedt in mindere mate op als bij gebruik in een verbrandingamotor,
·dooh teneinde corrosie van werkstuk: en van gereedschapsmachines te
v'6orkomèn: word-t als addi tief een a.nti--oxydant .toegevoegd •.
Een olieëmulsie laat zioh ook vlot verbrandenJ .de re-generatiebedrijven zijn eohter. op dit afvalproduct vanwegen :zijn hoog watergehalte
niet gesteld.
Voor kleine werkplaatsen bestaat in vele·gevallen de mogelijkheid
van afyoer op het gemeentelijke rioolstelsel.
De verliezen zijn hier hoogJ zij .liggen

ver lies.•--

-

.

·

'.

.

~·

..

15% boven het gemiddelde

1
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10.5. De tra.nsf.ormatorolie, waaronder eenvoudigheidshalve ook begrepen

w~rdt isol.~ti~olie
~

........

~-.

...

..

vo.or. kàbels e~

scha.ke'laars, heeft

'"tfen g~he~l

an-

·~

dere functie dan de rèeds _genoem~de oliesoorten. Hë't . 'komt hier nameli'jk in het geheel niet'

aan 0~ cfè smeereigënsohâllp~ir;

doch op het

isolerend vermogen, wa~oor de toelaatbare doorslagèpanning maat~
ge:vend

i.a..

Dit heeft ·tot · gevolg, · dat a.an de ~ufverheid van deze·· olie-

so.?rt hoge eisen 'worden gest'eld. Voorzovër zi·f· in :de apParattfur· met

~e. a.~mosfeer in aanraking komen, wordt aan deze 'oi'iën· een addi·tief
met a.nti-oxyderende werking toegevoékd.

De ui t de apparaten à.fgetapte olle is zeer weinig vervuild.· Zij is
niet aan ~oge tempera~uren nooh/

aan .,slijtageverschijnselen blootge-

steld geweest. De verversing vindt plaa.t·s zodra enige· verwacthting be(

.

.

staat, dat de isolerende elgènséhappen zijn afgenomen. Voor deze.be··trekk:e'lijk ··achone· ·olie bestaan wel directe atzet~ogelijkheden. Zij
:;Jwo.rd.t :o.·a.. ·gebruikt V..oor -bet.'verkr~.jrgen va.n een glad binn.enoppervlak
...

va.n b~~istlngsmat·eriâla:l-vo6r. :betonc-enstructies. In Nederlan4: zou voor
'dit doel de ·-vraag,: he·t aanbod :.overtrE:lffen. Als -'Pra.ndi;ltof

~oet.

aan deze

olie de voorketir:gegeven worden:boven de~afg~~rkte $llleerç~ie-:
Het verlies is hier begrijpelijkerwijs minimaal, zodat .. ond~s het
lage procentuele verbruik het aandeel in de totale afvaloliepro4uotie
nog vrij h.oog i s."

10.6 Een andere bijzondere·oategorie vormt de· olie, die in.de grotere
havens wordt geproduceerd door hat sohoonmaken·van de tanks van.schepen. Dit materiaal is een mehgsel van allerlei oliesoorten, waaronder
ook ruwe a.ardolie. In Amsterdam gebeurt dit door

tw~e

grote scheeps-

werven, die na wateratscheiding· dez·e olie verder. verwerken of verkopen. In Rotterdam zijn twee

van:derge~ijke

bedrijven, waarvan er één

bij een grote werf behoort. Daarnaast -zijn in deze stad.een viertal
mobiele installaties op dit gebied werkzaam. Eigen verbranding of verkoop zijn de wegen, die de olie verder afleggen moet. · :-'
, ..
Over de hdeV'eelheden staan geen -·gegevens ter be-sohikking, · doch voo:r. ...... ~

' ·Ned~7~iàha ZU:~ll;~tl'- dèie: relatiie-!·'1-iiet,~ onaa.nzienlijlè

zd.j'n. "M·t· ma.teriaa.l

zal dan ook in. eeri lan4elijke regeling moeten worden betrokken. Een
ongecontroleer.de ·:.rerwe~rki~'- zoti'
wijze kunnen doorhuiae·n.

)t

eeri ·cietgelijke ·regelirk

op ·. ·ongeitenste

· ... ;,_·_

~

::r ;~· .....·• .

~

\
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Hierbij zal onderscheid gemaakt ~oeten worden tussen de kesten van
inzameling, van regenereren en van verbranding. Aangenomen wordt,
••

•

•

•

1

... da.t .de kesten van inza.meling voor bei<:Ie verwerkingsmoge1ijkheden

deze1fde zijn. Voor een raming van de kosten van inzameling en van
regeneratie in Duitsland staan de gegevens van het rapport van Invast Marktforschung (1.c.) ten dienste. De inzamelkosten in Frankrijk
aan mondelinge gegevens van de Direotie van de
s.R.R.H.U. Voorzover overige prijzen vermeld worden, zijn deze verzi~n on~leend

kreg~~

11.2.

door verppreide 1iteratuuropgaven en mondelinge mededelingen.

De kosten van inzameling houden.· ten zeerste verband met El,e

~erwer

kingscapaciteit en de situering van de b~(irijven!t ~:.>- .Hoofdstuk 7 is
daarover reeds een èn. ander medegedêe·ld, doch enig.E?: a.anvulling daarvan is in.dit verband· gewenst. Voor het verkrijgen.van een goed over·zicht is het onvermijdelijk, dat erikele punten hier herhaald worden •
.Deze ko.sten· wordenin· hoofd~aak beheers door twee à·d.rie factoren
t.w.

a. de hoeveelheid, die per keer en per leverancier wordt ingezameld'
b. de afstand v~ het inzamelpunt tot, de verwerkingsinrichtingJ
c. voorzover de inzameling gecentraliseerd is (Bilgenentwasserungsverband en S.R.R.H.U.) dan wel deze inzameling niet door het
eigen bedrijf geschiedt, de afstand van het centrale punt, c.q.
depot of vestigingsplaats van de inkoper.
Het spreekt vanzelf, dat onder deze omstandigheden geen nauwkeurige
opgave kan worden gedaan van d~ze kesten. Reeds in Hoofdstuk 7 is
al gewezen op de grote spreiding, die zioh voordoet· ten aanzien daarvan ~n Duits1and.
11.2.1. De oorzaak van deze grote spreiding moet vooral verklaard worden door
.de.verschillen in de aankoopp~~j~en, in d~ per~oonlijke prestaties
van de ·c:Q.~uffeurs, i~:het laadvermogen v~ d~ ta.Jl.kauto's.of vra.ohtwagens en _in de rayons, waarbi~en v~rzameld wQrdt.
~

De volgende ta.:bel gee ft van een

overzicht.

~~

•

••

•

•?

'

~

ander voor het j.aar. 1965 een
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1

·1 Gemiddeld
1.

892

Inzamelcapacit~it

per
chauffeur in t/j.
(alleen eigen inza~eling)
., :
2. Kesten per ton in DM.
a. eigen ·inzamelirig
.aa..nkoop
, ....
transport
franco bedi--ij f >
b·. aankoop van derden
franco bedrijf
Aans~haffingskosten

in·
prdcenten van ·de t_-otaalkosten. . ,
4. Prestat'ï'e ·par ·wagen·
in t/j
.•..

'

.

4

t

··
transport, winst, etc.

l

Verhoudings
Ma:x. •• 1ni·n.
(afgerond)

Max.

1878

470

1

aa.nkoop

3.

Min.

In de Bondsrepubliek

21.9

17.9

33.7

!20·-

27.2

1.9

6 '

71-9

41·5

96:t

2.6
1.8

72.-

52.3

84.3

1.6
.2.=..2. .,

2.6?

~
5 5

62.55

23.5

l2~·~

714

999

~
9 ·4
..

4o.'~

...
1810

1.5

1
f

.3.3
2.5

(in~l.

Berlijn) bevonden zich tot voor kort
regenera.tiebed.rijv~n, welk .a.antal is · terüggelopen tot 19. Zij zijn
~ri~ ~e~~l~atig v~rspreid
·bver het·territoi~.;Het rapport Invest.
'
Marktfore~hung heeft de ge:gevens van 'l5'·bedi'ijven vc..rwerkt. Van deze

.
Z3

·. .

.

;

··:.

-

'

.

·.··~,:

'

.,,1.

=~.

~...

~ ~·

'~

15 bedrijven wa.ren er 7, die ··minder d:é.n 5000 ton oude olie per jaar

hebbe~· ve;~~rkt, wa~~an ~:.,met minder dan' 3000 ton per ja.ar. Voor 6
bedrij·v~n was dez·e hoeveeiheid 7500 ton per ja.ar of meer, waa.rvan 3
met 10.000 ton per jaar of-. meer. Ook wa.t de omva.ng van deze bedrijven
betreft bestaat dus -een grote spreiding. In totaal ~rd jn 1965 door
15 bedrijven 132.000 ton afva.lolie verwerkt; de totale ca.paoiteit beliep in 1965 ruim 166.000 ton per jaar.
Als richtprijs voor de inzameling zal worden

aangehoude~

het reken-

kundig gemiddeld van eigen inzameling en van aankoQp van derden, d.i.
afgerond 79 DM per ton afgewerkte olie. Bij een rendement van 72.5%
betekent dit, da.t de inzamelkosten per ton geregen~r~er~e basisolie
10.5 Dm per lOO kg bedra.gen, dit is een versohil van 9 Dm per 100 kg
met de huidige subsidie.
Een beter georganiaeerde inzameling met een aan de ligging van de
regeneratiebedrijven aangepaste rayonindeling zal dit oijfer ongetwijfeld kunnen verlagen. Hat blijkt evenwel, dat met inzamelkosten,

'

.
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die vrij w~t hoger liggen dan 79

:Dm/t

een bedrijf nog rendabel is.

ll.2~2.0ok

in Frankrijk vindt men een vrij regelmatige verdeling van de regeneratiebedrijven over het gehel.e land. :pe spreiding van de verwer-

kingscapaci tei ten is evenwel veel groter dan die in Dui tsla.nd. Van
de 16 bedrijven hebben er 8 slechts een capaciteit van 2000 t/j of
minder met een totale capaciteit van 9800 t/j. De overige 8 bedrijven
hebben een totale capaci tei t van 54.500 t/ j, waarvan de 3 groot·ste·
tezamen 39 .. 000 t/j kunnen verwerken. De totale ca.paciteit in Frankri~k bedra~ dus thans 64.300 t/j. De verwerkte ho~veelheid afval-

olie in Frankrijk zal 80 à. 85;~ van deze capaci·teit bedragen.
De prijs, die de S.R.R.H.U. betaalt aan de oudplieleveranciers, hangt
af. van de per keer ingezamelde hoeveelheid en varieert van 8 tot

8.6

NF/lOO kg~
De kosten van inzameling, incluaief de a1gemene onkosten, bedragen

14.5 NF per lOO kg. De gemiddelde prijs ligt op rond
ge~iddeld

9·5 NF per 100

kg, zodat de gemiddelde prijs franco bedrijf

geste1d kan worden op 18.1 NF per lOO kg •. De grote olieconoerns, die
de olie verbranden, betalen in verband met de hogere transportkosten
iets meer. Deze a.fgewerkte olie is een "dure" brandstof~
In 1966 werd door de S.R,R.H.U. 66.712 ton ingezame1d'J hiervan l-rerd
47.956 ton geregenereerd en 18.756 ton ve·rbrand.
De prij zen liggen in Frankrijk dus be'1angrijk hoger voor de inza.meling dan in Duitsland. Omgerekend op het product basisolie uitgaande
van 82% rendement komt dit neer op 22 NF per lOO kg. Dit bedrag ligt
dus

5 NF lager dan dé be1astingbegunstiging.

11.2.3. De situa.tie in Ita.lië verschilt sterk van die in Duitsland en in
Frankrijk. Hierover is in 7.5 reeds een en a.nder medegedeeld. De aldaar genoemde prijs van 60 LIT per kg voo~ a.fgewerkte olie is bijzonder hoog. Gegevens over transportkosten, noch over de organisatie
van dit transport staan niet ter beschikking. Gezien de vrij excentrische ligging van de regeneratiebedrijven in het Noorden van Italië,
d~ch anderzijds rekening houdende met de relatief grotere productie
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dit_.deefl~v~.het

van afvalolie in

kosten, waarin ook

Q.~

d~

winst van

inzamelaars is verdis.conteerd
.

'

~

bij~o~en~e

land, worden deze

~.

(de S.R.R.H •.U. maa](~:. geen w:~nst) 20% hoger gesohat. d.an in .Fra.nkrijk.
Dit zou dan

1500.LIT per lOO kg, zodat.de gemiddelde

overeenko~en.met
g~steld

. prij a franco werk

kan worden op 7500 LIT per. _lOO kg. :Bij een

.. ·_rendement· van 80% betekep.t dit een be lasting: van d~ prijs van de basisolie.

m.e~

9375 LIT per lOO kg. Dit bedrag komt groes_o. .

~odo

overeen

met de in Italië_verleende belastingpreferentie.
Het aantal regeneratiebedrijven in It~lië is in de laatste jaren
. sterk ~chteruitgelopen, namelijk van 651ot 20. ~p 1 januari 1968. ~
• 1'

Buiten besohouwing

bli~ven hi~F

• .

•

die bedrijven, die geen destillatie

toepasaen.
In 1966 werden in Italië 90.000 ton oude olie geregenereerd bij een
va.n 400. OQO ton •.
Op g.rond
.~an
het
aandeel
..
. . hierv.an
.
, .
.
van de geregener~er~e olie :in . de tpta.le pro~uoti~ :van ba si solie gesmeeroli~v:er~~·u.ik

~

steld worden op rond 20%, dus het hoogste percentage in de EEG- ·
.landen •. D:1 ....oe,pacitel:. t van ~~. rege~~-:r;:.~.~~ebed.rijven i~_ ~talië zou be-

-"-~.langrijk; ~~.·Q~.er zijp dan .~e~~- prod~~-~~.e 'Y".~.~ 90.000 to~ . par ~aar.
11.2.4-.In de Benelux-landen ~s omtrent de ·inzamè~ing en.bijgevol~ ook omtrent de ·kesten_- da.arvan we.*nig beke nd. Aan hetgeen in

7. 5. is vermeld

kan. met betrekk:ing tot Nederland slechts
worden toege. . he.t
.. volgende
.
r.
·voegd. ·
1

,. . ..

Da. . . aankoopprij
s van
. '
.
~. ··1~ 1

••

••

'

•

~~

~fgewerkte

•

verapr~ide inlichtinge~

•

olie is in Ne derland laag. Volgens
-

•

•

'

•

•

•

-

• •

•

•

•

•

• •

....

•

bedraagt deze sleohts 2 à

.....

-

•

3~gulden

per lOO kg.

Ook de kosten van. transpoft zullen hier niet hoog Z!.Jn, aangezien
de twee

regeneratiebedr~jven

in Nederland vrij centraal zijn gelegen

in de dichtst bevolkte ~•lan (~aterdan en ~~ Grav~nhage). De afstan.den van de leveranciers tot. de bedrijven
zijn. Daarbij moet ...nog worde.n

bedac~t.,

da~ j~ist

provinoies de produotie van afsewerkte
zijn om deze be<;lrijve_n Ya.p

zull~n

.de_~se~en~te

ol~e.

.1

.i,n de

we.~~elijke

gr?tendeele-_ vo?-doende zal

hoeve.elheid
gronds:tof
te voor. . . .
.
..

.zien. Om toc.b. .enig ipzicht t(9· verkrijgen
. . !:'

daarom·niet groot

w~r~t :aa:ngeno~en,.

dat deze
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kosten :overeenkomen met het gemiddelde van· de meest voorkomende
waa.rden in ·de Bondsrepu'bliek voor· eige.'n inzameling, d.i. Hfl. · 3,70
per 100 kg. Ruwweg zouden dan de kesten in Nederland van.de grondstof franco bedrijf neerkomen op Hfl •. 6,-- per lOO kgJ bij een
rendement van

15ch betekent· dit bedra.g Hfl. 8,-- per· lOO

kg geprodu-

ceerde ·basisolie. Dit is belangrijk hoger dan de voor de praktijk
geldande regeling betreffende de belastingpreferentie., die het gevolg is van het ·achterwege blijven van de·inning van de belasting
ad Hfl." 1,'40 per lOO ··kg.

11.2.5. Het

bo~enstaande

kan worden samengevat in onderstaande tabel.

Daarbij zijn de totale kosten van·inzameling d.i. aflevering franco
bedrij~ omgerekend op lOO kg geproduceerde basisolie. Voorts is in
de tabèl opgenomen de begunstiging per lOO kg basisolie, die in de
te noemen landen wordt verstrèkt. Ter bevordéring van de overzichtelijkheid zijn alle bedragen uitgedrukt in guldens Ned. CourantQ
Tàbèl·8
Dui tsland
a. Kesten van.inzameling p.
lOO kg franco bedrijf
(USA ~~.) · ··

b. begunstiging p. 100 kg
(USA $)
c. b -

~

i Frankri jk l Italië

'

:

2•76

4.32
1 .. 56

!

Ne der land

..

.

t ..

4.35

! ~5· 41

5.56

115.13

0.39

1.21

t -0.28

- 1.83

i

2.22

1

Zou men de afgewerkte olie als grondstof aan de regeneratiebedrijven gratis ter beschikking stellan, dan zouden bij verdwijning van
de huidige beguristigingen de Nederlandse regeneratiebedrijven daar
wel bij varen' in Italië zou dit weinig verschil uitmaken, terwijl
, in lUit sla.nd en in Frankrijk deze be·d.rijven sc bade. zouden lij den.
Dit is echter slechts een zeer globale onderstelling. Men bedenke,
dat deze getallen niet op grote nauwkeurigheid aanspraak kunnen
maken, terwijl zij voort a slechts waarde·· hebben al:s gemiddelden.
Hier komt nog bij, dat de huidige

b~handeling

van de afv.alstoffen,

dus zuurteer en filterkoek, noodzakelijk in vele gevallen verbetering
be-

- 55-
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,·

hoeft~ he~geen

11.3.

mat· extra k'osten gepa'ard zal gaan.
Aangezien deze uitspraak berust op gemiddelde waarde is hat van belang ~ader in te gaan
spreiding, die zich met betrekking tot
de bedrijfsresuitat.en, ·althans wat de kostenbepal-endè faotoren be-

op de

is voor de

treft, voordoet. Dit

ond~rnemingen

in fuitsland wel mogelijk en wel aan de hand ~an hetgeen daarover met het·rapport van
Invest Mar~~fo:r:schwig ·ia gepubliceerd; Tal)el 9 geeft hiervan een
.
.
samenvatting. Zie ook tabel 7.
Tabel 9
:Aa.ndee 1 in
totaa.l kosten

Spreiding
( = max. 1

Ko stenbepalènde
factor.

min.)

1. Rendemént
2. Verbruik hulpstoffen

1

1.25

in gewicht
a. zwavelzuur··
bo bleèkaarde
c. kalk . ..
Als 2 in gèldswaarde
Totaal materiaalk!)sten
( excl. ~ddi tieven).
·Personeeiskosten ..,

:·:

7.

2.3

•••

•• ..

•

.. •

J.

• ~··'t

i .......

••

De cijfe:r.s .voor çle pasten
•

VOOl'

•

.

• •....:.

J

1

•t'"

~·

•

•

'

'

..•

8.3

1.8
4·
4·7-7

35.5
28.-

(voor~a + b

+ o)

4·3
4·-

5, 6 ep 7 lrunneri niet
..

geco~rigeerd

wordan

1 ;:;,

de we-rkzaa.mhede~. ten behoeve
'

·5.8
75·-

3.1

Ênergi elto-ste.n:
Onde·rh.ou.d.

in,pro~enten

.. "·

Van

de verdere verwerking
_·

Van

de

geregenereerde 'basisolie .op smeerolie. Indien dit wel mogelijk ge-

ui

wee st war;e . ZQU hiervoor de spreiding lager zijn
t_gev~lien. Toch
moet ~orde~ aangenomen, dat ook voor deze posten een vrij grote
spreiding bestaat.
•

Aangezien de k9sten

y.~ ~e

!. .:

1 -·

'

.....

•

~

.'

eigenlijke regeneratie en die van de ver-

gehouden zijn, kunnen omtrent de andere ko.sten'Q_epal~nde :-:fa.c~ore~, Q.ie overigens op d~ kesten van de
reg~n~r.atie van ._,geringe i-nvl~ed zijn, ge_e~ co~clusies getrokken
worden, ."die voo~ · het ·· onde,rwerpelijke vraag~t.J..lk van dienst kunnen
der~ verwerking~niet

·'

~lkaar

uit

•

•

••

.j

1
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zijn. Ook de opbrengst van de lichtere fracties v.erstoort het beeld,

.

dat men zonder meer uit de verstrekte c,ijfers zou willen vorn:e1~· ..
Het zou om deze redenen een ongeoorloofde speculatie zijn om daaruit
een kostprij sberekening saman te stellan, te.neinde .te komen tot een
bedra.g voor het tekort in de ko.sten van r~.generatie.
Dit te meer, omdat de verkoopprij zen hier eveneens ..een rol spelen.

verant~oord

De spreiding daarvan zal hopgstwaarschijnlijk niet ·groot zijn, .doch

een klein verschil kan uiteraard

d~

rentabiliteit wel sterk bein-

vloeden.
Tech

kan

uit al deze getallen wel een conclusie getrokken worden,

die voor de
namelijk

be~ordeling

de~ze,

van de onderhavige kwestie van belang is,

dat de kosten va.n het regenera.tieproces bij de ver-

schillende bedrijven vrij sterk uiteenlopen. Dit betekent, dat wanneer aetbestaande subsidie voor de minder efficiënt werkende ondernemingen net of meer dan toereikend is om hun

~est~ansmogelijkheid

te verzekeren, er een aantal bedrijven zijn, die·te·hoog worden gesubsidieerd. P~n extra beloning van goed v~ans~~ap, g~ed organisatori~ch vermogen en goede commcerciële leiding mag zeker niet worden veroordeeld. Anderzijds mag toch wel de vra.ag ge.steld :worden of
het op. de weg van de overheid ligt om ten

kos~e

van de belaatingbe-

taler ondernemingen, die ten aanzien van hun efficiëntie onder de
maat liggen, in het leven te houden. 'De Vraag atellen is reeds haar
beantwoorden. Ile gevolgtrekk:ing is, dat g,estre~fd moet worden naar
een financiële bijstand, die bedrijvèn met een doorsneekostprijs
een bestaansmogelijkheid moet bieden. Dit natuurlijk me't het voorbehoud, dat de kostprijs van verbranding niet te ver beneden die
van de regeneratie ligt.

De vaststelling van de g:rootte van deze hijstand

i~

moeilijk. Bij
gebrek aan gegevens zal daarvan een schatting moeten worden gemaakt,
waarbij ervan wordt uitgegaan, dat dit bedrag iets hoger moet liggen
dan 50% van het tekort als aangegeven in tabel 8 (b~a). Dit bedrag
wordt.voor Duitsland dan gesteld op Hfl. 3,50 per lOO'kg geregenereerde basisolie.

•
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Voor Frankrijk z6u dit bedrag in ge1ijke orde van grootte liggen.
Voor de. kosten van verbranding lopen· de-· gegevens eveneens zeer sterk

11. 4.

uiteen. Zij zijn vèrzameld in tabel 10. Ter vergemakkelijking zijn
de kosten uitgedrükt in guldens Ned. Courant. Aanvu1lend wordt ver. w·e-~9n na.ar

de paragrafen 8. 6 en 8. 7 alsmede naar bij lage VII.

Tabel 10
Capaciteit
. t/J•
.J.n

l. Linz

Aan1egkosten in
mio ~

15.000
6.000

4· Bayer Leverkusen
5· M.V.G. Rastatt

30.000 ..
10.000
20.000
: ..
:.. ?

:

f{

1

:

,

r'

6. .~uttga~t (r~.i~g)
7•. A.,M.M.R.A. ·
'

·:

.• •

.. ~

: 1 •,.

"

1

Provincie
·: ( Ned.)

s:a
··o:55

;:.,.

:

~

.:::

23 - 31.5

108.5
39·194·-

9-5-23.4.7-61.5
?

54.5'

25.8.15

9·-

.,

.t'

..

'

~

'

·G_elder.land. ·,

1"

. .

\

...

0.18

,.;,

.

-s.:

1.65
·o.25

per
m olie
(huisvui1)
in ~

K~sten

?

?

?

2. B.A.S.F. Ludwigshaven
3. M. Sa U. Gros~lappen
'•

Aanlegkosten p.
t/j in ~

~

,,

?' . ,.

gem. 8.15

max. 61.5

·_..: ·

( alleen:·.huisvuil!) ·:)

_
. 75.000"'

.• ;..; . 4· .5· . '. ...... -. ·~ ~'
.;
.
~1195-1.000·- .' ·..... ·.10.- . . .... · }.:.
9· Rotterdam Botlekgebied 700.000
51,-.
. .72.Deze cijfers geven aanleiding...tot het volgende commentaar •
·:

-.

.

In de eerste plaats is het.wel_

. ... . .
d~idelijk,

?

dat de kostenraming voor

te stut.tgart veel te laag is u~ tgeva.llenJ
de hier op betrekking hebbende getallen zulle-n dan ook bui t~~ beschoude

verbral'_ldi~gsin.stallatie
..

'·

'

.

.

·.

.:

wing blijven •.
. .

De verbrandingsin;r-ichting

~e Grosz~~pp~n i~- -~epaald. goedk~-~~-; gebouwd •

.Men heeft b~vend.ien van ov~rb9id.s~ege nog een subsidie (à fonds perdu)
ontvangep yan Hfl. 180.000 7 hetgeen een verlaging van de kostprijs
betekent. Bij topcapaciteit van dee inrichting, die alleen bereikt
wordt bij ve·rbranding van ma.teria.al met een calorische waarde van
3000 KCal per kg of lager, bedragen de bedrijfskosten echter al
Hfl. 55·- per ton. In dit bedrag is dus niet inbegrepen rente, afloàsing en onderhoud. Deze inrichting en die te Rastatt werken zonder
warmterecuperatie. De kosten van verbranding zijn bij beide relatief
hoog, doch daarbij mag niet vergeten worden, dat de grondstof afkomstig is van een betrekkelijk klein rayon. Hierdoor worden de transportkesten ged.rukt.
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Met betrekking tot de hoge inveatering per ton voor.de verbrandingsinstallaties van de B.A.S.F. en

v~ ~ye~_kan

worden opgemerkt, dat

deze inriohtingen wel de warmte recupereren.
Het lage éijfer van de bedrijvenvan de A.M.M.~.A.-leden zal zijn verklaring kunnen vinden in het feit, dat aldaar de warmte wordt teruggewonnen, terwijl

ongetwijfel~

de personeelskosten van de verbranding

als onderdeel van een bedrijf laag zullen zijn.
Vermelding verdient nog, dat in i965 ··8 regeneratiebedrijven beschikten ove~·verbrandingsovens, die alle zuurteer kunnen verwerken;

5 hiervan verbranden ook bleekaarde. In totaal werden in 1965 door
de regeneratiebedrijven bijna 30.000 ton afvallen verbrando Bij een
verwerking van ca. 132.000 ton afgewerkte olie ontstaan ruim· 40.000
ton zuurteer en bleekaarde. In de verbranding reeds daarvan schiet
men dus thans tekort. Dit tekort is groter dan het verschil van

10.000 ton, omdat enkele bedrijven ook olieafvallen van derden hebben
verbrand.
Ook hier zal een schatting gemaakt moeten worden van de kesten van
verbrandingJ hierbij lijkt een.bedrag van Hfl. 50,-- per ton aannemelijk. Dit bedrag sluit aan bij een opgave in het

Batelle-ra~port

(l.c.); dit verme~d~ namelijk als _kostprijs 50 tot 65 DM p~r ton~
Wel zal ook hier gerekend moeten worden met de mogelijkheid van een
vrij grote" 'spreiding.

11.5 •. Vergelijkt men nu aan de hand van het bovenstaande de kosten van
regeneratie en verbranding, dan blijkt, dat dus louter financieel
bazien er geen voorkeur kan worden uitgesproken in het algemeen voor
de ene of de andere behandeling. Plaat.selijke omstandigheden zullen
hier een rol spelen, waarbij vooral de transportkosten bij een beslissing zwaar zullen wegen; ook de kwaliteit van het ingezamelde
materiaal zal hierbij een rol spelen. Overigens zij herinnerd aan
hetgeen re~ds. ee~der.gezegd is over de onmisbaarheid van verbrandingsmogelijkheden, zowel voor niet te regenerern afvallen als voor zuurteer en bleekaarde.

J

.l

.i

•
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o r e e .n h ar m o n i s
r e S e l'·i n S v 0 o.r .ll'· 0 n s c h a d e 1
....
v e ·r .w e r king v a n. a f s e w e r k t e
..•
Een d~elmatige regeling van het probleem moet in
0

r .. a.t e l

0

V',O

~

12.1

e r e n d e
ij k e
0 1 1 e.
de eerste plaats

uitgaan van de noodzaak van de bescherming van het milieu tegen
schadelijke be1nyloedi~ d~or ~eze afvalstoffen en door bijproducten
~

,A.

;

van de verwerking •.. Indien ~deze:· noodzaak niet bestond, zou deze aangelegenheid met betrekki,pg tot de toepassing van het EE~Verdrag waar..
schijnlijk nimmer ter sprake zijn gekomen. De regenaratiebedrijven
zouden althans in fuitsland en in Fra.nkrijlc dan geen steun van staatswege hebben ontvangen. Na.~el1icht enige opbloei in crisisomstanqigheden zouden zij ten dode "zijn opgeschreven.
.~

te yolgen ge·dragslijn zal da.arom vooral gericht moeten zijn
.op het bovenomschreve~ do~l. Uiteraard zal daardoor tevens ~en eind
gemaakt moeten worden aan de bestaande conflictsituatie. Daaruit zal
dus . g~-~n.
strijdigheid
met . lettei- ·en geest van het· EEG-Verd.rag mogen
.
.
. .
.' .
voor·tvloeien.
Aangez~en evenwel gebleken is, dat een onschadelijke Yerwerking van
.
....
.;·
'
olieafvallen, hetzij doo~·regéneratie, hetij door verbranding altijd
geld kost, zal de regeling mo~ten voorzien in het ter beachikking
.
.
.
.
komen van de nodige geldmidde~en. Daarbij dient ervan uitgegaan te
~
worden, da.t de kosteri, van·· de voorzieningen, die· gemaakt moeten worden
De

~)_l.er

~

.'

...

\

...

:

.

-

.

)'

t. •.

•

•

:

~

'

.• "··.

.

\

·,.

'

.

'

ter voorlcoming van hinderlijke en gevaarlijke gevolgen van de afvoer
.Y~n ver~ntreinigende produkte:ri door de vervuiler·. moeten worden be...
F
taald. Het is duideliJk wie hier de vervuiler isa de gebruiker van
de olie. De automobilist heeft, nadat de olie van zijn motor is ververst, door het gebruik van zijn wagen een vloeistof geproduceerd,
waar'\:-a!l de verdere verwerking met ko sten gepaard gaa.t. In begin sel
is er geen e~el verschil . tus~·t:::i.l deze automobilist en de bewoner van
een. p.er..ce~l,
'·. :....
. . . .die door' hat· gebruik van toi let, wasgelegenhe.id, keuken,
.J

'

enz.

dit geldt evenzeer voor de fa~rik~nt, .wiens bedrijf ~il ·~ate~·afétoot. Zowel de huishoudelijke als
.q.e , ind\l~tri.ële ~ervuiler ~dra.ge~ ·de;- ~o~ten, die verbonde:n ···zijn aan het
verwijderen en onscha.delijk maken. van' hët door 'hen -'gèproduceerde
af'val water.
:. ·~. :. .: :
:a~ralwater heef~. geP,~oàuceerd;
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Voor beide .laatstgenoemde
'
. categori~n is de . regeling, vaststelling en
invordering van de financiële pijdrage vrij eenvoudig. ~t geschiedt
dan op grond van een gemeentelijke:::rioolbelasting of een heffingsre-

geling'van een publiekrechtelijke doelcorporatie, dle de verzorging
van het milieu tot taak heeft.
Voor de producent van afgewerkte olie ligt deze zaak minder eenvoudig,
doch twee zaken staan als grondgedàchte vastl de betaling zal g~schie
den naar rato van de hoeveelheid olie, waarvan men ?evrijd wordt en
de bijd.ragen .allen de kosten van de verdere behandeting niet mogen
'.

overschrijden.
12.'2.

Het bovenstaande diant te worden gerealiseerd door een regeling,
vanzelfsprekE4d geldend voor alle Lid-Staten, waaraan het volgende
ten grondslag ligt.
a. afschaffing van de directe

ste~

van overheidswege aan regenera-

tie en verbrandingsbedrijven, Z?wel in de vorm van subsidies als
van 'belastingpreferentieSJ
b. oprichting van landelijke
mogelijk afgewerkte olie

organisat~es,

i~

die tot taak hebben zoveel

te zamelen en het ingezamelde materiaal

en schadelijke bijproducten van de verwerking daarvan door derden
op onschadelijke wijze te verwerkenJ
.

'

c. het iristellen van een heffing op die smeermiddelen, die na gebruik
als afgewerkte olie moeten worden afgevoerds de z.g. "olie-penning".
Deze heffingen dienen uitsluitend ter
van de sub. b genoemde organisati~.
12.3.

Met klem wordt hier

v~stgesteld,

be~trijding

van. de .kesten

·'

dat het bovenstaande slechts de be-

tekenis heeft van een schema, dat als grondslag moet

di~nen

voor een

landelijke regeling. Bij de uitwerking hiervan zal met de bestaande
wetgeving op dit gebied rekening gehouden moeten worden, c.q. zal in.

.

dien deze wetgeving moet worden g~wijzigd, aangevuld of afgeschaft
dit moeten geschieden in overeenstemming met de in ~lke Lid-staat
~afzonderlijk bestaande beginselen van het a~inistràtieve recht •. verder ZU:llèn daarbij geogra.fische si tuaties "en .bestaande. en nog te
maken' 't,écbni.sche voorzieningen een belangrijke rol spelene
Het
.
. .lijdt
geen tWijfel, dat het totstandbrengen van een en ander _vrij ~eruime
tijd zal vergen.
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12.3.1. Deze uitvoering omvà.t'in de eerste plaa.ts enige.·administratieve
.. voorzieriingen, wairvan het do@n verdwijnen

van-

de be1a.stingbegun-

etigirigeri en ·su'bsi.dies de minste tijd zal vergen. Daarnaaet zal aan
de lande1ijke ïnzameldienst een wetteli-jke ba.ai·s gegeve·n moeten wor-

den, aangezieri deiè dienst, evenals de;Bilgenentwasserungsverband,
een publiekrechtelijke grondslag moet verkrij-gen• In di.et'.re.glement
van dit lichaa.m dient te worden opgenomen de samensterxing van de
bestuursorganen, de ~voegdheden, de t·aak en werkwijze, ·a.l:emede de

.

.

grondslagen van de· heffing·. Dè heffingsverordening · zelf z.ou eventu-

eel door ·de o:Ï-gan:ièatte zelve idumen~worden samengesteld, .-doch zal

de goëdkeurirlg van de \hogére ·bestuùr.sorganen moeten hebben. Uiteraard is deze ··opsommirig niét 'uiiputtend~

'·

De meest eenvoudige en minet kostbare wijze van heffing zou zijn
een inriiilg"via 'de·· bel~stingà.dministratie en··:wél in:·oombinàtie met
· d.e· belasting op 'dé.; daà.rvàor in aanmerking komende olieproducten •
.Hat· totaal.va.n de;· a.ldÙs getnae oliepenningen kan· da.n aan de verza· · ~·- ~eldiènst ·wbÎ'd~n 6-verged.ra.gen •

. 12.3~·2 . In de .be~t~itrsorg~efi·
.
.
'

genwoordigers ;an·· ·de

van

de

ihzamelorgahisa.tie zull$n··naa·st verte-

Mini ste·ri.è s,

dle ·bi j' ·:het. Vt-aagstulf. be·trokken

o~k- zi tt'iÎlg '·koet~n hebberi.- bui'ten· ·ambtelijke insta.nti'es, die op
d~' ~e~· o_f ander·~· wi.j z~ <ùiarin zijn ge!hteresseerd. ~arbij moet met
zij·n,:

n~e· gEHlaoht worcien aan de regeneratiebedrij·ven eri ·ae~ ohdernemingen,

die voor het verbr~nden ~an afgewerkte olie kunnen zorgen. Tot deze
laatste behoren ook de ·grote olie-concerns, voorzover :·zij in hun
raffinad.erlj.en over ~·deze 'mogelijkheid · b'e·a.chikken~· Ook ·de· leV~eran- ·
ciers
oude oii~; 'en d.e 'vervÙiler'~· kunnen 'op"·vertegenwoordiging
·. aans:pr~~k ~akén: TIJllêe instaritie' die. bij h'et "olievraagstùlè betrok-

van

ken is, zal bij

de· oplosedng ·:daarvan ·zijn

me·dewerking moeten verle-

nen. De mèest gerede wij'ze om daartoe te komen is het verlenen van
inspraak in de activiteiten van de inzamelorganisatie.
.
. \,·:·...
. ,
. ;·
.
12 •. 3.3 Na~st e~~ administratief apparaat en een tankwagenpark met daarbij
· behorend.·':-personeel
z~l de organi·sâ.tt({ mbeten ·'beschikken over een
,·. ,.
. .
..
•

..

,•

•'

•

•

,J

.

'

'

•

.

,,

• .•

'

•••

••

1

•

.

werktuigkundige en eén scheikundig-Er' bij ·v-oorkeùr ··met: eriaring op het
.. ; ..
~

.

',.:

..'.

•

:

•••

~

• 1

'.:
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gebied van aardolie en aa.rdolieproducte.n.- .Deze· functionariss~n.

n.llen naast interne werkzaamheden :ten behoeve varL de inza.meling
en de distributie van h~t.ingezamelde materiaal, o~k naar buiten
werkzaa.m moeten zijn. Wanne er zich. bij de a.ankoop _..of de aflevering

.

problemen ··voordoen zullen zij da.arover. ook leveranciers en afnemers
van advies.moeten dienen. Aldus za.l de organisatie een vertrouwenspositl.e.-in de wereld van de afvalolie op moeten bouwen. Daarbij past
niet-het toekennen van politionele bevoegdheden aan het personeel.
Wanneer geconstateerd wordt, dat,er.ergens iets hapert zal door
overleg getracht moeten worden de moeilijkheid op te lossen. Indien
dit eohter·door kennelijke onwil van een leverancier niet mogelijk
blijkt, zal de organisatie dit aan de tot ingrijpen bevoegde instantie moeten signaleren.

12.3.4. Aangezien de inzameling landelijk georganiseerd is, zal deze zich
tot de afgewerkte olie in eigen land moeten beperken; dit wil zeggen dat import en export van afgewerkte ·elie in·het verkeer tussen
de Lid-Sta.ten mo et worden ui tge sloten. Im.port: ui t der de landen
diant zoveel mogelijk te wo:rden tegengegaa.n, , ~e.tzij do or een invoerverboci, hetzij door· heffing van ee~. ~elati~_f. hoog i.nvoerrecht. In~

dien dit
e!l·

nie~

af.neme~.

mogelijk zou zij·n, moeten . in ieder.. geval lev.erancier

van -de

geimport~~rde~

oude olie van

~egunstigende

activi-

teiten.van de o~gani~a~ie worden uitgeslote~. Het is dan z~er de
vraag of dan de invoer_,. van oude elie ui t derd~ lat1den. aantrekkelijk
zal zijn.

12.3.5. Ret ligt voor de hand in Duitsland en in

Fra~ijk

nauwkeurig na
te gaan in hoeverre wijzigi_ng van de opzet en uitbouw resp. van de

Bilgenentwa:sserungsverband

~n

van de S.R.R.JI.U. kunnen leiden tot

een efficiënt a.pparaa.t in de zin van het bovenstaande. Voor België
zou overwogen kunnen worden of na ·het tot stand komen van de in
voorb~reidipg

. oij·in het
. g~legd.
sl~cht.s .

zijnde wet tegen de waterverontreiniging voor de daar-

lev~n ~e

-~bij.

één

z:a.l

roepen

zuiverings~aatschappijen

een taak

~oh ter

voorop moeten staÇl.Il:, dat

~r

inzam~lorgani$~t~e

komt; dit teneinde

van de activiteiten te voorkomen.

i~ ~eg

i!l België

~ersplintering

\

'
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12·3•6• In het bovenstaande zijn sléchtà enkele onderwerpen aangeduid,
die
. .
'

~

een nade.:re

detaille~ing

.

.

'behoeven. Deze detaillering zal .ongetwijfeld

van L~d-Staat tot Lid-Staat ver~chillen en zal zich zoals reeds is
opgemerkt ~oeten a~passen ~an nationale en lQCale. omstandigheden.
OVerigens zij nog ~-pgemèrkt', dat deze opsomming niet de pretentie
heeft -qi tputtend t~· zijn. Zéker is dit niet ~et geval met be trekking
tot d~ heffing, die in de volgende paragraaf zal worde~ behandeld.
12~4.

oVer cle . :i.nvordering v~ de heffing is hierboven reade een en ander
'

.

.!

· medegedeeld. V.an belang _ is yoorts de bepaling van de omvang daarvan.

.,l.

...... '

De opbrengst hiervan zal in evenwicht moeten zijn met de kosten van
de inzamelorganisatie. Deze zijn aanzienlijk. Zij omvatten niet alleen .. d~ kesten van de inzamëling, doch ook de kosten va.n de ver'hranding zowel van de olieresten, die niet geregeneerd worden als van de
ZUtl~teer en de fil terkoek. Ret 'ligt namelijk;_in de. bedoeling, dat de
a!ge~?rkte olie gratis ter beschikking-~an.d~ ~~generatiebedrijven
worQt gesteld en daarbij franco .:bédrijf wordt .. afgeleverd. Het zal
daarbij ten zeer~te aanbeveling ~erdienen, dat.~ de aude olieleve. · ranoiers een prijs wordt betaald; die weinig :9f-niet afwijkt van
. :. hetgeen thans gebruikelijk is. Het: is denkba.a:r, dat in Italië deze
.')
vergoeding minder wordt.· De aflevering ·zal dienen te geschieden volgens een door het Bestuur van de organisati-e vast te stellan verdeelsleutel. Ook de verbrandingskosten komen gehee1 ten laste van de organisatie.
Het gaat er dan verder om of op deze wijze redelijk ~egemoet gekomen kan worden in het tekort van de exploitatie van de regeneratiebedrijven.

'•

12.4.1. Het idee van de invoering van de olie-penning is niet nieuw. Door
Haberland (49a,,49b) is reeds daartoe een voorstel gedaan. Dit voor. 'stel beoogde ui t de! ontvangst v'an' deze oliepenning de exploi tatie"t

..

'-•

•

·~~~o~ten van de regeneratiebedrijven ~e financieren alsmede daaruit

.te
~

..

·

:

.;

~etalen

de

~osten

van verbranding van niet regenereerbaar mate-

riaal. Ret voorstel omvatte niet de creatie van een inzameldienst.
l.

·v_ç~r de regeneratie'en verbrandi?lg

yan i~ totaal 270.000 ton a:fval,

l

•.~

.,

•

loo

.! ~

.

' ·. • ......
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olie per ja~ (cijfers over 1966) rekerit Haber~and, inclusief eventuele subsid.ies voor verbrandingsinstai1aties _..en administratiekosten
42.5 mio. lJJl •. Dit komt overeen met rond· DM 15.75 per lOO kg afgewerk~e olie of wel (vo~r regenera tiebedrijven) op 1·on_d llJ1 22. per lOO kg.

p_roduct. Dit bed.rag is dan weer gelijk · aan -~e~ voor: 1967~ .do or de
Bondsregering verleende subsidie. Het tekort van de regeneratie en
'

•

'!-

'

de kesten van verbranding worden daarbij geiijk gesteld. ~en van de
voorgestelde dekkingsplannen gaat uit van een oliepenning van DM·4.80
per 100 kg smeerolie en 0.01 Pf. per lOO kg stookolie. De hoeveelheden hiervan bedroegen in 1966 resp. 800.000 en 4.6 mio ton en zouden
opleveren resp. DM 38.4 mio en 4.6 mio, tezamen DM 43 mio.
12.4.2.Voor de berekening van de-oliepenning in Duitsland zal uitgegaan
worden van bovengenoemde cijfers van 1966; het gaat daarbij om de
verhouding tussen verbruik en afgestoten olie en daa2·in zal praotisch
weinig verandering komen. Waar echter verwacht mag
werkz~amheden
hogin~

worden~

dat de

van·de inzamelorganisatie zullen leiden tot een ver-

van de hoeveelheid ingezamelde olie zal de hoeveelheid daar-

.van verhoogd worden tot 300.000 t/j met behoud van het verbruiks:cijfer {van.8oo.ooo t/j. Voorts zal evenals door Haberland worden
aangenomen, dat één derde deel va.n de ipgezamelde o.lie zal worden
verbrand, alsmede de zuurteer en de
den geregenereerd.

fil~erkoek.

De rest zou dan wor-

Voor de kosten van inzameling za1 gerekcnd worden Hfl.
kg (zie 11.2.1.) en voorde verbranding Hf1.

9,--

per lOO

5,-- per lOO kg (zie

11.4). De hoeveelheden zuurteer en filterkoek bedragen rond 30% van
het afgewerkte oliegewicht. De uitgaven van de inzamelorganisatie
kunnen nu als volgt worden berekend.
Inzame1kosten 300.000 ton Î:. Hfl. 90,-Hfl. 27 .ooo.ooo,-Verbr~ding oude olie lOQ.OOO ton,f:. Hfl. 50,-- tt
5.000"000,-Verbranding filterkoek en zuurteer 60.000 t
ll
à Hfl. 50,-3.ooo.ooo;-Adminiàt.ratie en onvoorzien
" ).ooo.ooo,-Totaal

Hfl. 40~000.000,-===~====:=========

In 11.2.1. is een lagere richtprijs genoemd. In verband met de te
verwachten stijging van lonen en prijzen is bij deze berekening echter uitgegaan van hogere kesten van inzameling.

- J.
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Dit bedrag zal moet~n worden opgebrac~t door de heffing 6~ 800.000
ton smeermiddelen, waaruit volgt,- ~t~in .:tw.tsland dè. ol~epenning
zou moeten bedragen volgens deme opzet Hfl: 56,-- pe~· t·o~ of wel

5 ct. per liter d.i. 5.5 Pf. per liter. Rekent men ruwweg, dat het
olieverbruik van een automobiel per afgelegde 1000 kilometer 1 liter
bedraagt, dan kan moeilij·k worden bewe~;d, dat dit bezw~arli.jke financiële conseque·nties zal meebrengen vo.or het wegverkeer. Een analoge uitspraa.k: ten a.a.nzien van andere olieverbruikers is aa.nnemelijk.

12.4.3. De post adminiatrati& en onvoorzien is vrij hoog aangezet.

Zij over-

treft niet onaanzienlijk het bedrag, dat Haberland'daarvoor heeft
geraamd, nl. Hfl. 3.150.000,-~. Hierin waren ook opgenomen subsidies
aan verbrandingsinrichtingen. Het ligt echter niet op de weg van de
i~z.amelingsorga.nisatie daarin '-te subsidiéren. Het gaât
om specia...
..
1€1 verbr~qingsinrichtingen, die niet alleen olierest.en verwerken,
,
·,
.
doch .ook allerlei andere moeilijk te verbranden sto:ffen als la.k:ken,
oplosmiddelen, gifti~ stoffen e.d.• m. Dit betreft zake.n, 'die een
•' ~

:

dan

~

meer algemene betekenis hebbenjdarnalleen olieverwerking. ·De productie van dergelijke stoffe~ne~~t band ~ver hand toe en d~~~de de
.
noodzaak ~aarvoot:i verb.ra.nQ.ingsinstalla.ti·et:f~·te bouwen. Wailheer hierin
gesubsidieerd moet worden,.,ligt· het.in.de red·e, dat dit dirëot door
de overheid, die zich aan qe

~plos~ing ~an'dit

probleem niet kan ont-

trekken, geschiedt. ~sno~ds kan dan voor te bepaling van de kosten
van de olieverbranding de ·,kostenverlaging door de overheidssubsidie
daarin nie:t .verdisoonteerd worden.
De salniettemin is hier een hoog· be drag in de: ui tgan·nramihg• op~evoerd.
Dit vindt zijn verkla~!ng hierin, dat het zeer waarsohijnl1jk is, dat
voor enkele oliesoorten, ale bijv. transformatorolie, geen oliepenning zal worden geheven dan wel dat deze zou worden·gereatitueerd.
Hierdoor zo~den de inkomsten van.: de orga.nisatie :vernoudingagewij s
teruglopen~.

;

(,_\

...

:........

\

..

·~

12.4.4. Voor de Duitse regenerati~beqrij~en ·zou door dit systeem een financiëÏe 't~gemoetkoming word~n v.erkregen, die zich ale volgt la:a.t berekenen.
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- 66 .Inzamelkosten
per
lOO kg afgewerkte olle
.
.
~

Voordeel verbranding zuurteer en filtèrkoek
per lOO kg afgèwerkte·· oliea
Verbr'anding
o,3 x .DM 5,5
Transport.
c.3 x tt 7,9

" 1,65
" 2,37

";

Totaal

DM11,92

Bij een rendement van 75% komt dit overeen met een bed:cag van
DM

15,89 per lOO kg geregenereerde olie. Kan het regeneratiebedrijf

zelf. zuûrtéer en filterkoek verbranden, dan ontvangt dit daarvoor
een vergoeding van DM 5,5 per 100 kg. Zoals eerder is betoogd is
.~eze

vergoeding voor een regeneratiebedrijf aan de hoge kant. Als

regel ·zai· d~arbij de verbrandingswarm.te ~orden gerecupereerd. De
waarde daarvan kan dan gesteld worden op 50% van de kosten, zodat
de rekening weer klopt. Het inzamelbedrijf heeft dan het voordeel,
dat de transportkosten van bedrijf naar verbrandingsinstallatie wegvallen. Een bijkomstig nut,van een dergelijke situatie is nog, dat
het 'onaantrekkelijke wegvervoer. van ZUUf'teer en koek vermeden wordt •
. ~2·•4•5.Gaat me~_!o.~r Fra.nkrijk uit· van dezelfde verhouding~cijfers. voor
verbruik en af'val als in fuit sla.nd, dan val t d_e .heffing daar. als gevolg van de hogere inzamelkosten iets hoger uit, nam~lijk NF
lOO kg elie of in.. Ned.Crt. f.

:5,60 per

7,5 per

100. ~tl~ ~De fi~anciële uitkom-

sten voorde regeneratiebedrijven·zijn da.n

o~eveer

weer dezelfde als

in Duit sland.
Ook voor de Benelux-landen kan met een heffing ·van Hfl.·

5,-- per

1

lOO kg een behoorlijk fin~cieel evenwicht worden bereikt •
. Voor Italië ligt de zaak als·gevolg van de zeer hoge inzamelkosten
an~era.

Wanneer aldaar de·hoge prijs voor·afgewerkte

ol~e

wordt ge-

handhaafd en de organisatie ook de zorg voor zuurteer en filterkoek
op zich neemt, zal de heffing oplopen·tot 3350 LIT per lOO kg of wel
f. 0, 20 Ned. Crt. per kg. In de financië le po' si ti~ komt dan in zoverre

verandering, dat de huidige kesten van de ondernemingen

. de:. ver.

~cor

werking van deze st-offen vervallen. In. deze verwerking zal echter
veelal verbetering moeten worden gebracht.
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Tenslotte moet hier nog de aandacht gevraagd-worden voorde finan~aanloopkosten•t

ciering van hetgeen men-de

van de inzamelorganisatie

zou kunnen noeinen. ~·Deze bestaan . ·o. a~ uit de aanscha.ffing van het
tankwa.genpa.rk.. met garages, de htrl.svesting met meubilering en in de
eer.ste tijdJ .de.·· salarissen. De bà:ten zullel'l ongetwijfeld ten a.anzien v·vàn deze uitgâven achterlopen. Uet ~al daarom nodig zijn, dat de
···

·ove~ he id

·hier..de helpende hand biedt' het.zid· door het ·ter beschikking

stellan van het benodigde bedra.g à fonds:-perdu, de.n··wèi door het ver. strèkken van. een rente loze lening me't lange lo?pti'j·d.

s a m e. n v a

13.

n c

t t i n g:~ e
.

·.

'~o

0

n ·'- c 1 u s i e

. :,

.

·'s

:

In dit rapport is een overzicht gegeven van de gang van zaken, die

13.1.

heeft geleid to~ een onderzoek naar de mogelijkheid om tot een harmoniserende regèling voor

d~ onachadelijke behandeling v~ afgewerkte

olie te komen, waa.r~ij geen ·atrijdigheid met het EEG-Verdrag ont•

Bij

;:)t

~

,

ataat.,l. · ·
'•tl

l

••

hierover verric~te onderzoek is gebleken, d.at een afdoende

bescAerming·v~ het . milieu tegen een ongecontroleerde afvoer van
dit ·:aft.alprod~~t· ee~ voi'~trek:te noodzakelijkheid is, hetgeen nader
.

t

~

..

t

l

1

•

wo'rdt '-toegelièht·~ Deze milieubeàcherming moet dan ook in het gehele

.Jrai~~tuk :.6e~tr:a~l gesteld word~~. .
•,.
Voorts is de situatie op de .sme~~oliemarkt. :i:~- h~·t'\,j:~jzÇ).nder die betreff~nde ·.~~regenereerde oli~ i~ de. 'Lid~St~t~n··;~~···~-~·~ .giobale beachouwfng onderworpen. 'vËi.n d~ tè'chni,ek :y:·~ ·ci~··~e·~~~e;a~ie en van de

verbrâ.ndi'ng i's ·e.enl···algethene.,; beaci·hrij~ing
.

'

'

'!.

;;

De mogelijkheden van
bij

-

.onschad~lijke

o~ge~~~en~

•

; "\

•

verwerking zijn onderzocht, waar-

get3·&bht is te komen tot een kostenraming van de voor practische

uitvoering in aanmerking komende werkwijzen. Deze werkwijze bleken
.: '"·

..

met uitzondering van
.

; ..

enk~le
'

gevallen zich te beperken tot regenera-

.

.. :· ·tie en verbrand.:i.ng. Da.ar.bij 'i.s aandacht besteed aa.n enk.ele sociaa.l. ··eèonomische ~~pe cten ·v-ar{ . de regenera ti a. van afvaloli~:,· :·~lsmede aan
de kwaliteit van geregenereerde olie.
Een en ander is verm~ld dver :de betekenis van de' .. vers6i:d.llende oliesoorten met betrekking·tbt.
ond~rwerpeiijk~; propleem~ Tenslotte
is è·en voor·stel voor· een· har)tionisërendè .regelfng in d~ ·.. Lid-Staten
ge formuleerd.
· · ' ··· ' ·

.

het

1

.. -~ ,;.,

• ~; /1
~·

-t ...~.

., .

~
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De belangrijkste conclusies, die uit dit onderzoek getrokken kunnen
worden zijn de volgende.
1. De afvoer van afgewerkte olie op. oppervlaktewateren en in de bodem

le~

tot een onaanvaardbare

v~rontreiniging

en gevaren voor de drinkwatervoorziening van de
2. De oplossing Van het probleem, dat

~en

aanzien

van het milieu
_Lid-~taten.

~an

de begunsti-

ging . van regeneratiebedrijven
in de .. EEG is :gere zen, dient ervan
...
ui t. te gaan, dat a.fgewerkte .olie zo volledig mogelijk onschade)

lijk wordt gemaakt.

3. Voorzover de afvalolie niet direct een toepassing

vi~dt,.

die een

volledige terughouding uit het milieu waarborgt, kan deze elie
uitsluitend door regeneratie ·en/of verbrandihg onschadelijk worden gemaakt.

4·

De afvalproducten, die bij de regeneratie ontstaan, ~et hame

zuurteer en filterkoek, zullen eveneens door verbranding moeten
worden omgezet in onschadelijke producten.

5. Als gemiddelden zullen de koste:r van ·regeneratie en ver1!randing
ongeveer dezelfde zijn. Versohillen hierin kunnen ontstaan door
versohillen in de kosten v~n inzameling als gevolg van de onderli~e situering van de plaàts·van aflevering en de plaats van ver-

:we~king, alsmede door de mogelljkheid van recuperatie van de bij
~e verbranding ontwikkelde: war~te.
6~ Zowé1· ten belioevé v~n ~en ~o ~olledtge m·'bgelijke inzameling als
ter bèsparing van --kè>stèn ·z~l è~n landelijke ~rganisatie op publiekreohtelijke grondslag-'met 'de inzameling, alsmede met de verdeling van het ingezamelde· materiaal over regeneratiebedrijven en
verbrandingsinstallaties moeten worden belast.
7. Deze organisatie moet de ingezamelde olie, voorzover deze voor
règenera.tie in aa.nmerking komt, gratis aan-de regeneratiebedrijven ter·besohikking stellan. Ook de kesten van verbranding en bet
transport naa.r de daartoe 'gesohikte inrichtinge'n komen ten laste
van de· organisatie.
8. De uitgaven van deze organisatie zullen moeten worden gedekt
door de opbrengst van een bestemmingsheffing op die oliën, die
.
.
na gebruik geheel of gedeeltelijk als afvalolie moeten worden verwijderd.
Deze heffing zal voor Duitsland, Frankrijk en de Benelux-landen
variëren tussen tll..5,.,--ea.,fl. 6,-- Ned.Crt., voor Italië ligt
dit be drag op rond. fl. 20,- Ned. Crt., alles per lOO kg olie.
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~ullen

hetzij geheel als subsidie à fonds perdu, hetzij gedeeltelijk ale voor-

finanoiering in de vorm van een renteloze lening met la~e looPtijd ten laste van de overheid moeten komen.
10. In het bestuursorg~an, o.q. de organen, zullen naast de ambtelijke instanties, die bij het probleem betrokken zijn, vertegenwoordigers van alle,particuliere belanghebbenden en van de
bedrijven, die afvalolle regenereren of verbranden, zitting
moeten hebben•
11. De hierboven aangegeven sohematische regeling behoeft nadere

uitwerking. Deae zal zich geheel aan landelijke en locale omstandigheden moeten aanpaasen.
12. Bij realisatie van de voorgestelde regeling bestaat er geen
aanleiding meer regeneratiebedrijven door subsidies of belastingpreferenties financieel te steunen. Deze dienen derhalve volledig te vervallen.
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...

11.530/IV/68-N

- 328.

Prof. Mr. Dr. J .G. Steenbeek~ Bestehende ·und notwandfga· gesetzliohe
Hegelungen a.uf nationalém GebieteJ Symposium Federation Europaischer
·Gewasserschutz, Hamburg Octo~er 1967J
K. Flamine;, Avoiding Sea Polluti:on b~-·Tankers~ -~'ie 2~ 1

30.
31.
32.
33.

Control ling Pollution of the Seas, Ui tgave "Shell" Juni 1964 J
1

1f. Rudolfs, Sewage Works Journal

Southgate, Stratification and Failure of Gasification in.Sludga
Dieestion Tanks, Journal and_Proceadi,~gs of the IDstitute of· Sewage
Purification, Part ~' 1963 J _·

W. Vater, Der Einflu~ von Mineralël auf die Au1faulung von Klarschlamm,
Gas- und Wasserfach, H. 2. 1967J
~ .r : ·. . i..
: . • ·. ·.:
..: . . .
. .
~ ~
The Petroleum Handbook, 4 Ed., Ui tg. ~hell J;nier~a.tiè.nal ;Petroléum
Company 1td., Londen 1959J
1

34.

:9, 1937 J

.-

..

•

Ing. E. Bratke., Quali tatsbeur·teilting von Zwei traftinàten -vdur.èh
Spektroskopie und durch den Zentrifugaltester, Industrie Anzeigar

1962;

..

9,

.

36.

R. Ponedor, Vias: ist ein Neuwartël? Der Eisenbahnar, nr. 4B en 5B, 1960;

37.

Jeanine Jacques, Les Huiles régénérés: Let_tres de Nop.lesse du
Réraffinage,
1 1. industr;).a
~du ·Pétro1o, maart 19.63 J
·-·
'.
.
.
·•

.
~:

;.

......

-

'

Dr. Ine. F. Pass, Konstitut~on und Eigenschaften, Mineralëltechnik,·
Nov. 1966 (Zio 8.4.4.) -

38.

Dr. Ine. B. Frank, Die Indus:trie-Müllverbrennungsanlage der B.A.S.F.,
Chem." Ing. Technik nr. 12, 1962J
·

39.

Id., Er.fahrungen mit der Verbrennung von Industrieabfalleri' in d_er
:B.A.s.F.· id. nr. 11;' 1964J
· '-·'·

40.

Id., Industrieabfall Besoitigune durch Verbrennung, Dechoma
J.:ronografion B 52 J
A. Mai ho for, 1-loi tero J3etrieba erfahrungan mit der Mill verbrennung
der B.A.S.F., Mittoilung·on des Veroins der GroSkessel Besitzer
H. 85, 1963;

42 • . Dipl. Ing. H. Loib, Betriobsorfahrungen mit der Müllverbrennungsanla.go
do;r.' B.A.S.F., 1J[ï.ttcilungen der V.G.B. H.
Juni 1962J

1e,

43.

Id., Entstaubung'hnd Zusammonsetzung der Abgaso bei der IndustriemüllvorbronnunGsanlage

44.

d~r

B.A.S.F., Mittoiltmgen der V.G.B. H. 93, 1964J

Id., Tochnischo Anfo;rder-ungo:ti zur Baseitigung nicht faulni.sfa~igor..
Industrioab:fallo. l'lasser und Luft in der Raumplanung, In~~rl_l! Y~rtrags
. ··tagUng 'Pro- Aquà Basol 1965'

45.

Dipl. Ing. H. Junker, Geleitwort zur Inbotriebsnahmo der Oelschlammvcrbrennungsanlage der v.s.w. in ~mnchen GroBlappGn, Wassor und
Abwasscr H. 9 1966;

46.

Dr. H. G. Mayer, Die Verbrennungsanlago f'ür Oelschlammo und Oalrückstânde in München GroBlappen, Wasser und Abwasser, H. 9 1966;

.j.
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47.

E. Schieweck, Die energiepolitischen Folgen der NahostkriseJ
Vortrag gehalten vor der Woltwirtschaftlichen Gcsellschaft, .ov. 1967;

48.

Untarsuchung über Art, Menge und Verbl.eib mineralëlhs.l tiger .Abfallo
in der Bundesrepublik Deutschland, Batelle Institut ·Frankfurt a/M.,
:robr. 1965; ·
.
.

49a. B. Haberland, Wie soll das Altël ab 1969 schadlos
Mineralë1 8, 1967;

bos~itigt

werden?

49b. id., Ueberlegungen zur Schaffung einer Vereinié)-ung zur Besei tigunc;
von Oelabfa11en als Kërperschaft des ëffentlic.hen Rechts Minera1ël 8, 1967;
50.

Erdëlverarbeitung, herausgegeben von der Oestorrcichischen Nineralëlverwal tung .. A. G., Wenwl965;

51.

Badische Neueste Nachrichtcn, Die Rastatter Verbrennungsanlaco wurdo
erëffnet, l 1! eceilber 1967;

52.

Badisches Tageblatt, Hochofen verschluckt Altë1 und Chemiomüll.
1 december 1967;

53.

Eine neue Anlage zur Rückstandsverbrennung, Cham. Industrie, ··,.ec. 1967;

54.

AbschluBbericht über die technische un~ wirtschaf~liche Bewahrung einer
Versuohsverbrennungsan1age für Raffinerieabfa1le bei der Firma
Ludwie Zerzog KG. in Ottobrunn, Technischer Ueberwachtungsverein
Bayern e.V. nov. 1967;

55.

Dipl. Ing. K.A. Wührmann, Zum gegenwartigen Stand der Beseitigung von
Oelabfallen, Schweizerische Bauzeitung Zürich, Heft 17, 1966;

56.

Id., Wasser und Abwasser, Heft 9, 1966;

57.

Dr. K. Offhaus, Bonrëlemulsionen und Sohleifwasser,

58.

W.B. Halladay and R.H. Crosby, Current techniques of treating cils
and- emulsions, 29th Midyea.r Meeting of the American Petroleum
Institutes Division of Refining, St. Lo~is, mai 1964;

59.

R. Heinersoheid, L'aménagement HYdro-Electrique de la Haute-Sûre,
Administration des Ponts et Chaussées, Service_des Barrages de la Sûre,
sept. 1962.
·

~!ëglichkei ten
ihrer Besaitigung, ~wmohnarbeitrage zur Abwasser-, Fischerei- und
FluSbiologie, Band 9, Cele und Detergentien im Wasser und Abwasser, 1962;
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Berekening van hat vijfdaaese biochemisoh zuurstofverbruik bij 20° C
van smeerolie

Voor

smeeroli~n

op paraffinebasis, in hoofdzaak bestaande uit verzadigde

koo1waterstoffen; al dan niet met vertakte keten9 geldt voor volledige
oxydatie tot koolzuur en water de reaotievergelijking a
cn~n+2

(3n + 1) o - n co2

+

+

(n + 1)

~o

du (12 n + 2n + 2) gr. olie hebton nodig (48 n + 16) gr. zuurstof.
De verhouding zuurstof t olio is derhalve
48 n + 16
14 n + 2

Deze breuk geeft voor n = 9 en n = 20 waarden van reep. 3.50 en 3.46.
n hoeft dus weinig invloed op de waarde van de breuk en deze kan eenvoudighoidshalvc gesteld worden op 3.5.
Hot vijfdaagse biochemische zuurstofgabruik bij 20° C bedraagt eohter
volgens Imhoff (10)

68.4 %van het totale verbruik. Vardar wordt aangenomen,

dat daarvan s1echts 80

%als

energiebron en 20

%voor

benut door de bacteriBn. De verhouding B.O.D.-waarde

opbouw van de cel wordt
t

olie wordt dan

1

o.684

x o.ao x 3.5 = 1.91.
1 kg elie za1 dus een B.O.D.-waarda hebben van 1900 gr. en heeft dus volgens
de norman van Imhoff (l.o.) een aequivalentiegetal van 1900 • 54=
afcerond 35. Dit betekent, dat de afvoer van 1 kg elie oen ge1ijk zuurstofverbruik goeft als het huishoudelijke afvalwater van gemiddold 40 personen.
Voor de onverzadiedo paraffinon (olefinon) en de naphtenen (polymethylanen
on cycloparaffinen) met de algemene formule Cn -ï::!n
H_
geldt dan de reactiovorgalijking a cn~n
+ (2n + n) o n co2 + n~o.
roor volledige oxydatie van (12n + 2n) gr. elie is dus nodig 3n x 16 gr.
zuurstof. Do vorhouding zuurstof 1 olio is hier dus i~ ~ = 3.37.
Deze verhouding is dus constant (onafhankelijk van n) en ongeveer gelijk aan
die voor alifatische koolwaterstoffen. Ook voor olefinen en naphtenan kan hat
eoquivalentiogotal van 1 kg olie gesteld worden op 40.
De jaarlijkso productio van afgeworkte elie van de scheepvaart op de Rijn en
daarmodc in vorbinding staande rivieren en kanalon wordt geschat op
10.000 t/j en zou dus ovoreenkomen met 10.000 x 1000 x 40
1 millioon inwoner aequivalenten.

l

365 d.i. rond

.;.
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:BIJLAGE IV

De Bi1genentwasserungsverband
De Bi1genentwasserun6sverband is een publiekrechtelijk orgaan opgericht
door de Arbeitsgemeinschaft Rhein-Wasserwerke e.V. en de Verein zur Wahrung
der Rheinschiffahrtinteressen e.V.

Mogelijk za1 nog een derde organisatie

'rl:ij kof-1en, name1ijk één die de Binnenhitfen vertegenwoordigt.

De uitvoering der werkzaamheden geschiedt door een bedrijf genaamd
de Bilgenentëlungsverband. Dze organisatie heeft thans zes schepen in de
vaart, die het buikdanningswater van de motorboten tijdens de reis
verzamelt. Bij afgifta aan deze schepen krijgt de sohipper een ontvangstbewijs, waarrrede hij mede aan de hand van het journaal bij controle door
de politie te water kan aantonen, dat hij zijn oliehoudend water op de

voorgeschrc7&n wijze heoft afgeleverd.

De

olieschepcn hebben een inrichting

a&l boord om olie on water tc scheiden. Het met geringe hooveelheden olie

verontreinigde v1atar wordt naar de rivier gepompt, de elie wordt a.fgeleverd
aan een reg9neratiebedrijf in Duisburg. De inkomsten uit deze verkoop dekkan
echter niot de kosten van inzameling. Het tekort bedroeg in 1967 ca.
400.000 DM. Dit tekort wordt weggewerkt door hat Bilgenentwa·serungsverband.

90

%hie~van

wordt dan wear betaald door de landon Baden-Würtemberg,

Beieren, Hessen, Nordrhein-Westfalen en Rheinland Pfalz. De verdeelsleutel
is gebaseerd op het aantal inwonars van deze landen. De rest wordt betaald
door de boide bovengenoemde inittatiof nomendo verenigingen. Ook Nederland
vorleent sinds kort een bijdrage in dit tekort.

In 1967 zijn op deze wijze bijna 5000 ton olie ingezameld. Hiervan was ruim
70 %afkomstig van Duitse schepen en ruim 16 %van Nederlandse schepen.
Men verwacht dat door uitbreiding van de outillage de hoeveelheid in te
zamelen olie nog belangrijk kan toenemen.
De ervarine g~durende 6 jaar heeft geleerd, dat uitsluitend wanneer deze
gesclü.edt
inzamelinf/door een centrale instantie, die min of meer verantwoordelijk is
voor de gang van zaken, een goed resultaat kan worden verkregen. Daarbij is
een mobiele outillage noodzakelijkJ walstations geven onvoldoende waarborg
voor een effectieve inzameling, terwijl controle bovendien uiterst moeilijk
zo niet onmogelijk is.
De scheepvaart op de Rijn en daarmede in verbinding staande vaarwateren wordt
geinformeerd over het bestaan van de Bilgenentwasserungsverband en de mogelijkheid het buikdenningswater zondar bezwaar kwijt te raken. O.m. wordt daartoe een vlugschrift verspreid {50). Zia ook 51 en 52.
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BIJLAGE V

De "Société pour le Ramassage et la Régénération des Huiles Usagées"
(S.R.R.H.U.)
De S .R.R. H. u. is een particuliere onderneming (Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 900.000 Francs), waarin de

regene~atiebedrijven

en de grote olieconcerns elk voor de helft partioiperen. Het hoofdkantoor
is gevestigd te Asnières bij Parijs, dooh de maatsohappij beschikt daarnaast nog over 7

d~pôts

verdeeld over geheel Frankrijk.

In 1966 is door de S.R.R.H.U. bijna 67.000 ton afgewerkte olie ingezameld,
1-raarvan rond 48.000 ton zijn geregenereerd en rond 19.000 ton zijn verbrand.
Tan opzichte van 1965 is dit een stijging van ruim 6

%.

Deze verbranding

geschiedt op de grot0 raffinaderijen. In Frankrijk is men door onderlinge
afspraak overeengekomen, dat niet meer dan 50.000 ton van de door de
S.RoR.H.ü.

~erzamelda

olie zal worden geregenereerd.

Via de Commission Centrale pour le Ramassage et.la Régénération des
Huiles Usagées (c.c.R.R.) bestaat een verbinding met de betrokken afdeling
van hat Ministarie van Handel en Industrie, namelijk de Direction des
Carburants (D.I.C.A.).
Voor de inzaneling beschikt de S.R.R.H.U. over een aantal goed uitgeruste
tankwagens. De inhoud daarvan is geijkt door de Service des Instruments
et Mesures. De ijkcurven staan desgewenst ter inza.ge bij de aflevGring aan
do leveranciers van eude olie, zodat deze de afgeleverde hoeveelheid olie
kwn1en controleren.
Teneinde la1•raai en hinder van ui tlaatgassen van de tankwagens in ondergrands a garages te voorkomen, heeft mon de aandrijving v.an de pomp, waarmede
de olie uit laaggelegen reservoirs wordt gopompt door de motor van de
tankwasen, vervangen door een electrische aandrijving, dio gevoed wordt
door een accumulatorenbatterij.
Door een systoem van inspecteurs en "démarcheurs" wordt aan de levera.nciers
op allo e;ebied voorlichting en service verleend. Tevons blijft men daardoor
op d0 hoogtc van de gehelo situatie· in Frankrijk op dit gebiod (nieuwe
leveranciers, af1vijkingon in de aflevering, enz.) Ook de S.R.R.H.U. geeft
aon goed vorzorgde folder uit, waarin belanghebbondon op de activiteiten van
de onderneming attent worden gemaakt.
Evenals de Bilgenentwasserungsvarband is de S.R.R.H.U. hat prototype van
e.en doelmatigo landolijke in2:amelorganisatie.

'{
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BIJLAGE VI

De reSeneratie van afgoworkto olie
In par. 8.3 is eon algemeon ovorzicht gegoven van het procas, dat voor de
regoneratie van afgeworkta olio wordt toegopast. Iri
enigo details daarvan nador worden ingegaàn.
Do

oorstc boworking, die do afgewerkto olie, die in

word t aa.ngevoord

he~ v~lgende

tan~agons

zal op

of in vatan·

ondergaat, "is e'en verwijdering van grove~ materiaal door

middel van roosters of zeven. Hierna volgt een

mech~isch~

afsohoiding van

water, waarbij van do normale olievangorconstructies
wordt ge~ruik gamaakt.
.
Daarin komt ook oon .dool; van· 'd.o fijnere onol?gelos_te bes ta.nddelen tot
~

~ -"

'

afz_~tti~g. He:t

water·-wordt h:lerdoor nf~t quant~~at.i_e~ ve~wijd:erd' een
codoolte blijft nog in go~mulgeerde toestand in hat effluent van de olie-

vancors aaxn-;ozig.
Alvorons tot eon volledige varwijd~~ng van: dit ge~mul-gcerde water over tc
gaan, word t de gTondstof. opgoslagen afhanke:;J.ijk van de--· sâmenstelling in
verschillondo tanks. Het behoort,_to-t he~ val,cmanschap van de rogeii.~râ.te~
om uit do inhoud van dcz~ voorraadtanks een mengsal èamen to steiie~, dat

heeft men deze samens tel ling bot er in de." hand. _
Een vollodigo verwijdoring van hat water geschiodt'vervolgens door d~~til
latie, waarbij naast ho~ wat~r ook de moor vluchti'ge be~tandd-~i~ worden
uitgedroven. Deze destillatie kan zowel bij atmosferische

dr~

als onder

een licht vacuUm bijv. 400 mm kwik ·bij e~n tamperatuur van 160° plaats
vinden. In het destillaat bevinden zich n_~ast hat water ook de lager
kokondo oliobestanddolcn. Deze beide worden mechanisch gescheiden in een
afzondorlijk reservoir. De soortelijk lichtero benzine en olie gaat naar
de bovonlaag. Deze wordt hatzij verder verwerkt of als zodanig verkocht,
dan wol in eigen bedrijf verbrand.
De vordero bohan.deling van do van water en. vl~chtiga .bes·tand'd:élen b·~v-ri.··jd·al.- ·· ·
olie loopt bij de vorschillende ~-9ganorati~bodrijv.en .nogal ui téên~ >':

....r

.. ~

Bijlac;o VIa goeft eon sèhema van hot proc~s zoals dit.wordt tciègopast
door de Fa.- Hab erland te ·noli)ergep bij Han~_ovor. Dit schema wor.dt';:- ·behoudens
oen nador te noernen uitzonde~ing, vrij algomeen gevolgd door de bodrijven
in do Bondsrepubliek. Kenmerkend is hier, dat een destillatie in vacuüm

~;

.;.

:···.,;.
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voorafgaat aan het eigenlijko raffinageproccs met zwavelzuur on b1eokaardo.
Voor do ver hi tting van het residu van de .reeds genoemdc des ti1latie wor:ctt
meestal oen dubbolwandig buizenstelsol toegepast. Slechts 20 %van do
bedrijven in Dui tsland benutton daartoe ui tslui tond eon desti.lloorblaas.
Boido systemen wordon in rond 33

%van

do bodrijven gobruikt. In do op de

buizenketol of blaas volgendo fractioneorkolonno worden moosta1 drio
fractios met uiteenlopond kookpunt on viscositoit afgoschéidon. De kolonno
werkt continu, de blazen daarentegen verworken.te1kons een bepaalde charge.
Afhankelijk .van de--· samenstolling ondergaén dozo fractios eon

tvToeè~o

vacuüm-

dostillatie gevolgd door eon raffinage dan wel worden zij direct aan laatstgonoemde

~ehandeling

onderworpon.

De~e

raffinage bestaat in beginsel in de

eerste plaats uit een behandeling met zwavelzuur, waarbij hot erootste dee1
van de verontreinigJa stoffen uit de destillaten overgaat in de zwavelzuurfase. De separatie van olie en zwavelzuur geschiedt op dezelfde wijze als
is aangegeven voor de scheiding va.n water en vluchtige bestanddelen uit
hat eerste desti1laat. De nu

ree~s

voor

olie wordt innig gemengd met

b1eeka~de,

~en

zeer groot gedeo1te gezuiverde

die de

overgeble~en

verontreini-

gingen absorbeort. Door deze behandeling wordt ook eon verbotoring van do
kleur en hel4erheid.van do olie verkegen. Teyens wordt nog oen hooveelheid
bijtende kalk (calciumhydroxydo) toegovoegd om do nog in het docantaat
achtergebleven hoeveolhcid zwavelzuur ta nautraliseren on dus do pH (zuurgraad) van hot eindproduct op de juisto waarde tc brongen.
De scheiding van bleekaardo en geraffinoorde olie gebeurt in filtorporsen. De uitvoering van deze persan ~eeft een ontwikkeling ondergaan,
waarbij voora1 gestreefd ward naar arbe.idsbesparing. De rogeneratiebedrijven zijn aan dozo ontwikkeling niet voorbijgegaan en bij vorniouwing
on/of uitbreiding van de afdeling fi1terpersen wordt met deze ontwikkoling
rekening gehouden.
De hoeveelhedan toegevoegd zwavelzuur en b1eekaarde per ton afgowerkto
olie variëren vrij stark in de verschillende

bedrijven~

Blijkens de rcsul-

taten van een,enquete ingesteld door Invest-Marktforschung bij 15 bedrijven
in Duitsland zijn deze hoeveelhedan als gemiddelden resp. 71 en 41 kg/ton,

met spreidingen van resp. 47 tot 108 en 12 t.ot 67 kg/ton.

.;.

t'.

y•4•·
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De hoevoolhoden ka1k met con gemiddeldo van 11 kg/ton olia vari6ren
nog star!'4or n.l. van 0.4 tot 30 kg/ton. De kosten.van d('zo hulpstof~~n
!

zijn in bovongenoe~de volgordo gomiddold DM 8.43, 16.23 en 1.02 per ton
afgoworkte olio.
'·

'

~~~-;:

De bovonvermeldo spreiding in hat gobruik van do hu1pstoffen_ geoft.

..

1

duidolij~e aa.nwijzing ton aanzion va.n de va.riatie in do bodrijfsvoering

van do v·rschillondo

roganorati~begrijven

in

Duitsl~d. ;~onslotte

wordan

in do ve zondafde1ing cl'O fil traten ::in ,de emballage afgevuld, zo nodig na
menging ~ot een bepaa.1de v~soos.~ tait en als basisoli~n verkocht, ·dan wel ·
~

!

worden d&arvan dcor. toevoeging

van_a~~itieven

.

.

.

.

.

gelegeerde smeermiddelen

vervaardigd.
Stark afwijkend van het hierboven beschreven procédé

i~

het z.g. Kontakt-

systoém, dat echter s1echts _in één bedrijf in Duitsland
wordt toegepast.
·.·.
,·

....

''

Daarbij 1igt het zwaartepunt. in de behande1ing met bleekaarde. Par ton·
afgewerkte olie wordt daarbij
toljen

:bed:r~agt

slech~~- 3

_kg

zwavelzuur._g~~r~i.k:t J daar~~-'-

·

bleeka.ard~· l29r·kg, t:er~l.jr ·
voordeel va.rl' 'cieZ,e ~w-erkwijza :i-s::,

de overeenkoms tige hoaveelheid
•

:.

' •• ~

'

"'!

•

•

kalkdosc~ing gehael achtorwetS'e ~-1ijft-. ':Een

c vorming van ~et onaa.n~ena~o j)roduct zuurte.or in bolangrijk~<mate

dat n'lan
ontgaat.

Een v1erk ijze, waaraan evenmin zwavelzuur to pas komt is hat Koagulatiedesti1la .ie-proces. (K-D-proc.es ), .- ontwikkeld in sal!lenwerking door de
!

•

firma Ludwie Zerzog K.G. te

~ttoprunn

'

:

-

•

•

:

:

'

'

~

1

:

:

••

o.t

. •f

'

....

bij München en de Oesterreichiâcha·

rüneralolvorwa1tung A.G. te Wenap. Wa.t de hulpstoffen botreft is er een
varschil mot hot Kontakt-pro;ces in zoverre, dat hat K-D-proces veel minder
bloekaarle vereist.

_.., _

Hot prin ipiBle van het K-D-prooes bestaat daarin, dat na. de

alg~meen

gebruiko ijke ontwa·tering en verwijdering van le vluchtige basta.nddelen
hat

dost~llatiarosidu mat een hoovealheid basische toeslagstoffen wordt
1

•••

',

gement;~. ,Dit·--·mei'lgSiel,·wordt nu ~ een ~~fractipn~~-de v~ouilmd-éstill~ti.Ei·
ondor~orpon.· Hio~b~j
'

_

.. , .

-'

'

worden vier dastillatan verkregen, t.w. een vrij
1

lichte stooko1iefractie en drie basiso1iim m'et opklimm'end kookpunt

:en ,·

viscosi tei t. Deze laa tate drie fracties t'l'arden eerste·;·_"'gak·t~.ript 11 ,. -wàarbij
do me
or v1uchtige
verontreihigingen word!Gn· ·a.fge.s·che~4-~. _.:on_ verv:olgGns
/bij
.
·; .
. ..
.
\

'

h?g;e,r_o temperatuur mat bleekaarde hehand:old.·: DJa·:ooe.veq1heden.: . ble.e~aa:rde
.·

·.

:

. .

!;:~

.•

j ._:: .:. ·- .· ·'·

. .

:.
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zijn hier echter belangrijk kleinor dan bij het eerder beschroven
raffinagesysteem.
In de volgende

bewerkin~sfase

wordt als gebruikelijk do

bl~okaarde

door

filtratie afgeschoiden.
Als afvalproducten ontstaà.n hierbij hot residu van de vacuümdostillatio,
bestaande uit do tooslagstoffen en do daarin geaccumulcordo verontroinigingen van de grondstof, alsmede de filtorkook. In gewicht uitgedrukt is
de totale hoeveelheid van deze stoffon belangrijk goringer dan de gomiddoldo
· hooveelheid fil torkoek van hat klassieke procas van rogeneratio. Ook dozo
afvalstoffen moeten door verbranding onschadelijk gomaakt worden
(zio hiervoor ook bijlage VII).
Naast·de uitschakeling van do zwavolzuurbohandeling en de daarmedo eopaard
gaande zuurteerprodÙctie, wordt als voordoel van deze workwijzc gonoemd con
hoger rendement aan basisolie (5 à 10

%).

Door de Société Parisienne des Lubrifiants Nationaux et dos Entropots
d'HYd;ocarburos (Sopaluna) tc Parijs wordt in haar bodrijf tc Chelles eon
sys_teem van olieregenoratio toegep_ast,. da:t ook zwavelzuur en bloekaardo
gebruikt, doch dat in de volgorde van de bewerkingsfason

stor~

afwijkt van

dat van de Duitse bedrijvon. Bijlage VIb geeft do werkWijzo van Sopaluna
·· schematisch weer. Te

~halles

komt het wel tot de gebruikelijke wijze van

afscheiding van water en vluchtige stoffen (ttliohte dostillaten"), doch
direct ·hierop volgt do bohandeling mot zwavelzuur. Na separatie van olie
en zuur wordt aan de olie bij hogere temperatuur bleokaarde toogovoegd •
..

Dit mengsel gaat in zijn geheel via de verdampingsoven naar do fractionoorkolonna. Deze scheidt bij een temreratuur v~ 295 tot 366°_ C en een vacuüm
van 40 mm kwik hat mengs el in de volgende. ·oomponenten

1

a) drie fracties, die in de kolonne tot condensatie komen en rcsp.
"lichte destillaten 11 ,

11

spindelolie" en

11

lichte olie" goven;

b) het residu, dat na afscheiding van do. bleekaarde door filtratie een
"zware olie".levertJ
c} da uit de kolonna ontwijkende damp, die in een barometrisohe condenser
. :wordt v-erd.icht·. Na a.fschaiding van hat aa.n de condenser toogevoerde
water door d~ca.ntatie, gaat. de uit d:e kolonne meegevoerde olie naar de
11
lichto destillaten".

.;.

-;
Te Chelles wordt de ontwa.terde olie dus sloohts éénmaal gcfra.otionoerd,
terwijl de hoeveelheid ta filtroren olio hier bela.ngrijk kleiner is dan
bij de Duitse bodrijvon.
Mon zou hat procas van Sopaluna kunnen boschouwen als eon tussenvorm van
hot klassioke Duitse systeem on hot K-D-procos.
S~palupa,

Op vrijwol analogo wijzo a.ls

werkt hot rogeneratiebed.rijf van. de. :.

Raffinerie. Olii Minorali Affin~: S .p_.A •. (R.O. M. A.) te Mil~an, ._~én v.~ de
bolangrijkstc rogeneratiebodrijvon van Itali8. De zuurtaor

~fkomatig

do fabrica.go van wi ttc oliBn, dio Zl!,av_el trioxyde bovat, wordt
bodrijf vorbra.nd. De overigo

zuurt~,or ~~rd~! ._gem~~gd -~et

~l'i

van

het

fil torkoek gest.ort.

in een op 40. km van Mila.an .gelego~:,stao~gr9~v:~·' Ret is da vra.ag of man

hiormodo in da toekomst door ka.n

g~ •.. ;·

Hot Nederlandso regeneratiobed.ri·jf"<Petro·

. ··....

··'Cargo· ·ta·-· 1 s · ·aravonhago

op ong€3vcior ·de-zelfde' 'Wijzo •a.ls · rae Duitse 1 ·bédri:jv'l?)n-.: ·
Hat spreekt

welha~s:t'v~zalf, dat
•

,

.

• . J',"·

·.'."" ·,,_~···"

·.:.. ·. ·

;b,~'h.oav:è_. v~. --d_e ~~~-i~;~~~riorriie ~l'1:~:.:.::•

t;en
·.·

regenereeiit

.

'

. '

. ;:. . .

'"

.. :. : .

. :: ·..: '. .

.: ...

.

....... fL',

bedrijvon zich beijveren op verschillend·e punten van het fabricageproces · ·

warmte . te recuperer en' hat

loiding~sys:t:èein

wi_ss elaars is zè.èr ingowikkeld.
Tenslotte één en andor·ovar

.

warkwij~o~,die

behor~~de w~~tlè-

mèt. da8rbij

v

.

;

ruwolie-raffip~~~-:.

in de grote

rijon wordon toegopast en wel in vorband met de mogelijkhaid van toekomstige
wijzigingon in de verwerking·van

~~gawerkte

olie.

Ook bij do ruwolie-raffinage spelen zwavelzuur en bleekaarde nog wol oen
rol, in het bijzonder voor de fabricatie van

smeer~li~n.

Daarnaast hebben

zich methoden ontwikkeld, die gebaseard zijn op axtractie met eon vloeibaar
oplosmiddel ( 11 sol~.en:t extraction processes").
Hot oudsto is hat in

1907 ontwikkelde·Edeloanu-proces- genoemd naar de

uitvinder ervan -, waarbij vlooibaar zwaveldioxyde als ·axtractiemidde1·
diont. Hiordoor worden aromatischo koolwaterstoffen verwijderd uit
olie. Zowel dezo a.romatcm als, het oplosmiddel_ kunnen daarbi_j
vçn::en gekomon •. Zij . vinden in. een.·:.l1loderne

to epa.ss ing.

wo~den teru~

px:tractiemiddole~

gewonnen. Later zijn vlooibaar propaan· an -furfurol als
na~

d~ ru~~

raffi~aderi.j .:~~elvuldf:g
"

.:,

'

....

... ;-·.

..

De meest modorno behandeling van ruwe olie - da k:raa.k:processen buiten
beschouwing galaten - gaat thans in da richting van de hydrogonatia,

.;.
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d.i. hat toavoegen van watorstofatoman aan onvcrzadigde koolwatorstoffon

(de olefinon), 'die daardoor worden ovorgovoord in de overeonkomstige
verzadigde koolwatorstoffon (do parafinon). Motallisch platina on

nikl~ol

zijn de klassieke katalysatoren voor dit procas.
Vol gens eon octrooi va...Yl de Bri ti~h Petrel Comp. Ltd. word t deze hydrogena tie
toegepast o.m. in de raffinaderij van Ocsterroichischo

~linoralëlvorwaltung

A-G. ta Schwechat (50) on wol in con z.g. "Forrofinor-anlagc". Daarbij wordt
als katalysator molybdoen gobruikt mot als

11

promotoron 11 !ijzer on cabal t op

een leem 11 drager 11 •
Bij overwegingan mot botrokking tot do toopassing van laatstgonoemdo
processan voor hot regonereren van afgowerkte olio mag niot wordon vorgotcn,
dat er een principioel vorschil bestaat tusson het raffinoron van ruwc aardolio en het regenororen van afgmvoricte olie. Bij eerstgonoomde grondstof
gaat hot naast :ontzouten en ontzwavclon in hoofdzaak om eon schoidirig in
componenten, die vers·chillèn in chemischo goaardhoid vertonon. Vacuüm.destillatie daarontogon geeft een SlJlitsing in produoton, mot vorschillondo
physische oonstanten, met namo kookP,unt en viscositeit. Do.rogeneratio van
· oude· elie hee:ft t·en doel verontreinigingon te vorvrijderon .on voorts doel" een physisch proces, de vacuümdestilla.tie., .stoffon mot ui teonlopcndo physischc
te verkrijgon. De afgesoheiden vorontroinigingen opgenomon in
zuurteer on filtorkoek zijn dan eon zorgonkind van do bedrijfsleidingo Do

eig~sch~pp~n

ohemische constitutie is daarbij van minder belang. Bij do fabricago van do
nieuwe smoerolic is daarmode roods voldoondo rokening gohouden.
Bedenkt men voorts, dat vervanging van de zwavelzuur-bleekaarde methode dool"
extractie.moebrengt vervanging van cen belangrijk deel van do bostaandc
outillage door een gecompliceerde apparatuur, waarbij moestal onder hogo druk
met uiterst brandbaro staffan moot worden gewerkt, dan lijkt het woinig
waarschijnlijk,· dat do regenerateurs in een na.bijè toekomst zullen overschakelan op extractie.
Dit wil niet zeggen, dat men in de toekomst geheel of gedeeltolijk zal
blijven werken met het klassieke. systeem. Hotgeen hierboven. is vermeld
omtrent het Kontakt-procédé en het

K-D~dysteem

bewijst, dat er in de worold

van do oude olie-regeneratie belangstelling bostaat voor ·eon ontwikkeling
in een andere richting.
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BIJLAGE -VII ·

Het verbranden van afgewerkte olie .. -

en 8.7)

Uit do tokst van 'dit rapport (zie 8.6

is ongetwijfold d'Uidalijk

gol·rordon, dat onder hot varbranden van afgeworkta olio mede moet worden
vorstaan hot verbranden va.n vaste of doegac'b:tigo oliehoudende stoffon.
Tevons is daarbij gowezen op do noodzaak ook zuurtaor on filterkook door ·
vorbranding onsoruideiijk to maken.. Hot, schijnt ·voor de band te· liggen om
daarbij gebruik

t6.

r.J.akori van bosta.ande

voor. de· vorbranding
inrichtingon

is

van

en

nog te 'bouwen" insta.llatie·s

huisvuilé Do bedrijfsvèaring

van·· dergoli.jke

oc~htor~· ailerminst gësteld·· op de verw~rking

van" c)li-ehoudando

stoffon. ·Mon kan nu wei stellon,·· ·dat het gaat om oen gering poré·eilta.ge:-en.'··do totalo hoovoelheia ta verbranden:materiaal en dat door eon doolmatige
dosdri.'ng en homogenisering

do

mogalfjkheden kunnon wordan'vergroot~ doch

hot foi t, dat nen voor de- vorbra.ndil1g vazi industrieè1 vuil -in 11et BÔtlek.i.
B'obicd in do omgcving van Rotterdam r;oon afzonderlijka ·afdalfng hooft .goprojocteerd voor de vorbranding van oliahoudond on
verworkon materi:aal en- daar.bij

~elfs

ancier

m6efii.jk'

afziet·· va.n terug.Winn:i:ng.

te'··, .- . '·

-v~i.:do·

·:

_..~,.

.i ~>-· ~

daarbij ontwikkol-d'O -warmta, 'doo-t twijfcl·. ri·jzon a.a.n· -do moge.J:'i.jkhei<i. din _;:
gocombinoerdo verbranding van oliehoudend- ma.tor-iaal:,- .en: htiisliUil ·i.il

~:e

·.... :

··_ · \~ :· ·: ·

praotijk tc realiser en.· 'Ook.· de. erva:r.ingOn van do- B•A.-S•·F. an "de' bouw van·-·:... :
do inrièhting van do

v.s·. w.- ·te

GroBl!appen--·zijn·

da.arvoo~

ovenzovele aa.n-.

wijzingon.
Do noeilijkhodan liggèn aner·zijd:à in de relati-ef· hoge calorische wa.arde
van·hct oliehoudond materiaal, anderzijds in do vorm, waarin dit

t~r

ver-

branding wordt aangebodan. Zo is een ketel met een vlak, va.ststaand rooster
nict goschikt voor do verbranding van poodorvormige, korreligo en deegachtige stoffen. Voor dergelijk materiaa.l wordt "verreweg' de· voorkeur ·gegeven
aan·een ·roterende oven.
Bij de B.A.S.F. haeft man achter de roterende oven een ruime naverbrandingskamer aàngebracht. Hierin wordt·secundaire lucht geblazen, terwijl zo nodig
oliobrandors in deze kamer ondersteuningsvuur kunnen geven. Door het
rocupereren van do verbrandingswarmte kunnon do kesten tot op ongovear
de hel ft wordon teruggebracht. Op grond van zijn ervaringan met da

..

vorbranding van industrielo afvalstoffen door de B.A.S.F. komt Leib (44)
tot de conclusio
11

t

Gcen ankele ovenconstructia kan ongesorteerd alla soorton industrieafval varworkon".

.;.
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Da stationaire installatio van de Vereinigung für Siedlungswasserwirtschaft
in Ba.yern

(v.s.w.) bostaat uit oen dubbaJ.o moffelovon _ gov.olgd .. ·ël.??;r eon

gameanschappolijkc naverbrandingskamor (fabrikaat Pqlyma) n~~ eon stalon
schoorstean van 23 Til hoogta (46). Do· capacitoit bodra~gt m~imaa1 1000 kg/h
bij.oan vorbrandingswaardo van hat te

vorbr~den

materiaa1 van cà.

3000 kgCa1/kg.· De moffols evenals de navorbrandingskamcr zijn _voorzion van
oliabrandars. Zij dionon voor hot

opwar~on

bij do

inbodrijfstcl~ing

(tot ca. 1000° C) en zo nodig als ondarstoun~ngsvuur voo~ slecht brandbaar
rnateriaal. Aan do navorbrandingskamor kap secundairo 1ucht wordon toogovocrd,
terwijl bovondion de niogolijkheid bostaat voor toevoer van tertiaire lucht
aan do uit de navorbrandingskamer ontwijkende rookgassan tcnoindo zovcol
mogolijk rookvorming te voorkomen. Voorts zijn bij deze inrichting voorzioningen gctroffen voor het afscheiden van grof. ma.teriaal en wator,
a.lsrnede voor hot homogeniseron van do aangevoerde stoffen. Hot porsoneo1
bestaa.t uit 13 personon.
De verbrandingsinrichting te Rastatt is sodert eind Novombor 1967 in
bedrijf en. i~ evenals dio to GroSlappen goleverd door do r~schinonfabrik
Polyma te. :kassel. Do instà.llatio kan boschouwd wordon als.· oen verbotordo
uitgavo. van die te GroBlappen, doch is in boginsel van golijke constructio.
Z~j

wordt geëxp'lol t'oerd door eon particuliero organisatie, de Hi ttelbadischo

Verbrennungsgese1lschaft m.b.H. (M.V.G.), doch,publiekrechtelijke lichamen
(Landkroison, gemoenten e.d.m.)

kUnnon zich ovonals

abriokcn daarbij

aaneluiton. ~o afvalstoffen van de aangeslotenen worden dan togen kostprijs
verbrand. Voorzitter van de Raad van Beheer is de Heer Appelhans, eigenaar
van de Polyma-fabriek. De inrichting staat onder algemene leiding en onder
directe technische leiding van vroeger personeel van Polyma, dat zeer
vakbekwaam is. De algemena leider, de Heer Hindemith, heeft de verbrandingsinstallatie te Linz (Oostenrijk) ontworpen en gebouwdo
Te Rastatt is bijzondere zorg besteed aan opslag en homogenisering van de
aangevoerde afvalstoffan. Evenals bij de regeneratiebodrijven zijn dezo
voorzieningan van groot belang voor het doelmatig functionéren van een
verbrandingsinrichting voor deze stoffen.

.;.
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Dit geldt evenzeer voor de beha.ndeling v~ de rookgassen. · Aohter aen sto:è- ···
oye loon
is e~n eleotrofil ter gesoha.kald;
ui t de sohoorsteen. ontwijkt .een
.
..
~

~

kleurloze rookpluin. Teneinde corrosie te voorkomen wordt namolijk aohter
do .. naverbrandingsruir.1to
water door versprooiers toogevo.erd, waardoor' ci~
.
.

rookgassen van 1000° C worden afgokoold op 250°
dorhalvo uit stoom.

Do r~okpluim bèstaat

c.

:

. . . . . . . .'

,#4

,

:·

r·

De inrich:ting k~r\ ?O.k zuurteor ve!bra.nden, mi ts het zwavalgehalte ~~ dé
andere .daarmodo tc mengon stoffon zcor laag is. Bij een .ma.X::i.rhum . capaoi t'éi t
van 1, 5. t/h. mag na~oÏijk in de r~~kg~ss
ni et m'~ er d~ 30· 'fis/b.: 'zwavel-: ..;:···.

en

:

'/

·1

dioxyde wordon.afgovoerd. Doze capaciteit goldt voor een oalorischo waarde
van 5000 tot 5500 kcal/kg van het verbrandingsgood. Ook" ·:hio~ daa.l t ·do
.

. .

.

; .

. .. '

.

.

..

:

'.

. '1 . . . .

.

capacitoit bij vorhoging van dezo waarde. Hot gevolg hiervan is o.m. dat
do prijs van verbranding van. afgeworkte motorolie met' eon hoge vorbrandingswaardo bovon ùio van hot gomiddelde ligt. To Rastatt worden ook ledigo
vatan en vorsleton autoba.nden (ca.. 15.000 pèr rna.and) verbrand, alsmede·d.e
vaste afval van het b'odr.ijf ·van do I.B.M. De Daimler-D:&nz fabrièkon laveron
daa.rnaast nog ongcbroketi emulsies· ·af ~·De· per.soneelsbezétting is ongeveer -~
doz~lfde al~ dio van ·oroalappefi.{st.52).: ~.
Door do "Farbanfabriken Bayer. A. G. n i~s in .1967 voor ·hat bedrijf' te
.

·•·

.. ..i.

.

.

...
.·

•

Leverkusen voor vlooibaro en deegvormige afvalstoffen een varbrandinga;..
inrichtine g:obouwd met een capacitoit van 100 t/dag. De inriohting is-'te
vercsolijkon mo~ die van de B.A.S.F. Ook hier wcrdt de verbrandingswarmte ·
gcroouporoerd, terwijl bijzonda:re maatregelen zijn getrofferi om lucht- ··
verontreiniging togon te gaa.n. De st~omproductie bed.raagt 25 t/h mot een 0

.

druk van 40 atm. en een temperatuur van 400 c. na·warmte van de ookgassan
ui t do stooiPkotel worden nog banut voor hat opwarmen van de verbra.ndingsluoht, waarbij eon tomperatuurverlaging van 450° C op 300° C optreedt.
De vcrbrandin~slucht wordt daarbij voorverwarmd op 250° c.
Het,.. aantal verbr~ndingsovens in de Dui tse industrie bep er kt· zièh niot tot
de h:;i.~e~.b.o~en gcno~~d~·_voorbealdo~ bij de B.A.S.F.··~~ Bey~r·~~ i,· h,ebo.ên·
;~·

de .

Farbworken Hochst en Kall A.G. te Wiesbaden daarvoor roosterovons in
de Uhion Kraftstoff Wesseling G.n Mbbil Oil A.G. in Hamburg
daarontogen gobruikon, ook wear in verband met do aard van het te verwerken
matariaal, daarvoor roterondo ovens. Ongetwijfeld mag deze opgavo gocn
a~spraak makan op volledigheid.
go?~~ik;

.;.
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In het kader van deze opsooming mag niet onvormold blijven cen

verbrandinB~

installa.tie, die ontwikkeld is door de fa. Zerzog te Ottobrunn. Deze bestaat
uit eon cylindrischo rotorendo vorbrandingskamer, dio met vuurvast materiaal
is bokleod. ·Tè varbranden matoriaal en verbrandingslucht wordon conccntrisch
toagovoord. Dè verbrandingstemporatuur is zo hoog, dat cio as niet sintort,
doch smelt. Dezo kan dus in vloeibaro vorm wordon afgetapt.
Tusson hat eindo van de trommel en hot vorbindingsstuk mot hot vorwarmingsolement is

e~

ringvormige sploet

aangobracht~

Hiordoor wordt eon vrij

geringo hooveelheid buitenlucht - ·als socundaira lucht - aangozogcn voor
do naverbranding van de rookgasson. Hat vcrwarmingselemont is eon spir.aalvormig buizonsystoom, waarin een hoogkokende olio, .dio als warmteoverdracor
voor de apparatuur in de fabriek fungoort, wordt vorhi t.
Deze installatie te Ottobrunn, dio ·gezien moet wordcn als eon proefobject
op technische schaal en waarvan de oapaciteit is berekend op de verbrandinc
van 600 kg/h zuurteer met een calorische ~aarde van 5000 kCal/kc, is uitvoerig onderzocht door de Technise he Ueberwachungsv~rein Bayern c.V. (54) .•
Bij da beproeving werdén als uitgangsmàtoriaal gebruikt zuurtocr, filtorkoek, afvaloli~n mét eon watergehal te "'lfariBrend van ca. LJ.O···tot ca. 70 %~
verschillande mengsels van toluol, trichlooraetbyleen, benzine en een
mengsel van zand, bleekaarde en afvaloli~-met 54% as, 37

%glooiverlies

(organische stof) en 9 %water.
Uit een oogpunt van verbrandingsteohniek gaven alle proeven zeer bevredigende

resultate~.

De verbranding vorliep volledig met eon koolzuurgehalte

van 9 tot 12.8 %en een koolmonoxydegohalte van 0.01
Het thermisch rendement varieerde van 49 tot 63

%,

%in

de rookgassen.

de temperatuur van do

rookgassen bij hot verlaten van de trommel van 1000° C (bij vcrbran~ine
van sterk waterhoudend materiaal) tot 1350° C, Niet werd verwozenlijkt de
verwachting, dat door inschakeling van een stofcycloon de aan do rookgasscn
gestolde eis, n.l. eon stofgehalto van 200·mg/Nm 3 niot zou worden ovorschreden. Evenals bij ovareenkomstiga installaties zal hier een eloctrofil ter of een natfil ter, dan wel oen combinati.e van beide voor de roiniging
van de rookgassen moeton worden aangobracht • .

'1
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me.~.

Als govolg van da geblekon inogel;i..jkheid om vloeistoffon

een ·hoog wate.l'-

gohalte volledig tc vorbrandan, is deze ovon ook geschikt voor de vorwerkihg
vru1 olio-emulsios •. Zelfs zou hior oen oplossing voorhanden zijn om oo~

hat:
afvalwater b~ijt te.rakon. Da~bij kan gcdacht worden aan hot versproeion
van dit water voor do vordare afkQeling van de gassen, zoals te Rastatt in
do practijk is eebracht.
Door fijnregoling van de bodrijfsonstandigheden en doolmatige menging van
de to verbran~en .stoffen, . zouden de resultat en-. nog. verbeterd kunnen worden.
Daarnaas t ward in hat ui tgebrachtq&:-.apport aa.nbevolen; do afvoer van do vloeibarG sla.k continu te·laten verlopen.
Ovor do si tua.tie in Italiij tan aanzien van d·e verbranding van afvalolie
is rTeiniB'. bekand. liel. zijn in·.:di t land .:·vri=.j .veel verbrà.nd.inl5Sinsta.llaties
voor huisvuil ~n .l?~dr~~.r..; ~n hoo.~dz~ak volgens hat systaem "Alberti-Fonsartt
van de .Fonclorio
0. Officine
S.a.ronno
te Milaan... Doze firma. heeft ca 50
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.
. .
. . di
.
: ....
;

installaties,
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variërend van 200 tot 6250 kg/h go~av~r.~-~
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'
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tai ten
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.
.
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Wellicht ligt hier in de nabije toekomst een taak voor de grote olieraffinadorijon. Dit is zekcr het goval voor do roeds genoemde nog te bouwen
installatie in het Botlokgebied in Nederland. Deze

~al

een bijzonder nuttige

bijdraee tot do oplossing van do ondorhavige probleman kunnen levoren.
V~lledighoidshalve

zij nog vermeld, dat het

vraag~tuk

van de onschadelijke

verworking van afgewcrkte olie o.a. ook in Zwitserland stark de aandacht
trekt. Wührmann (55.56) geeft van de situa.tie a.ldaar een overzicht.
Hot schijnt, dat regoneratie van afgewerkto elie in Zwitserland weinig
of geen toopassing vindt en dat men de oplossing zoekt in verbranding.
Ook Wührmann staat sceptisch tegenover verbranding van elie in huievuilinstallaties. Slechts toevoeging in geringe percentagos, eventueel nog
ietwat te verhogen door voorafgaande homogenisering, zouden aanvaardba.ar
zijn. De verbranding wordt in elk geval bemoeilijkt en het thermisch
rendement bij eventuelo recuperatia van de warmte vorminderd. Speciale
uitvoarineen van moffelovens, etageovens, trommelovens en kadaverovens
zondor rooster ko~en voor dit doel in aanmarking. Ook cementovens zijn
daarvoor goschikt. Een dergelijke eertijds voor cementfabricage gebruikte

.;.
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ovon (met roter onde trommel) za.l do or het Amt für Uass erwirtsohaft
Baselland voor de verbranding van olieafval worden ingerioht. In Wintherthur, Zürioh, Yverdon en Born zijn inriohtingen aanwczig, die met ecnvoudige middclon dan wel met oen meer gospccialiseerde apparatuur olio-··
resten min of meer vollodig tot vorbranding brongen. In Dübcndorf wordon
in een installatio voor gecombinecrde

vorbr~nding

van huisvuil en riool-

slijkstoffon ook olioafvallen verbrand.
Ofschoon aa.n de verbranding van afgeworkte elie e.d. wel 3nige tochnischo
moeilijkhoden zijn verbonden, is geblekcn dat men daarvoor ovanconstructios
heeft govonden, di_e oen afdoendo oplossing van hot probleom goven on
financieol aanvaardbaar zijn. Ook mogen in do toekomst verbcteringon van
de bestaande spparatuur en van èo bedrijfsvoering worden vorwacht.
Ret zorgelijkste probleem daarbij is dat van do vorning van zwaveldioxydc

in de rookgassen. De oplossing daarvan zal in de_eerste plaats moeten
worden gezocht in de aanpassing van de doaering van zwavelhoudende bestanddelen ~ de toalaatbaar gaacht emissies.

BIJLA GE VIII

11. 530/IV/68-N

De behandeling van olia-emu1sias
•
Een publicatie van Offhaus (57) behandèlt da techniàk van· de sp1itsing
van olie-emulsies in wator ·an olie. De olie bGvindt zich in min of meer
cololdale toestand en do principes

voor.~het

uitvlokken van ·collo!dale

oplossingan zijn ook voor het breken van olia-amuls·ies van toepassing.
Als ··ornul·gator wordcn o. a.. zepen van naphteenztU"en gebruikt. ·Dozo moeten
.in

zodanige hoovoelhêid .wordon toegevoord;-.·dat de stabil.itoit van dë

emulsie voor lang:ere tijd verzokord · is.

· ·· · ·

··

.'

Bij do uitvlokking gaat het om toevoeging van .electrolyton .-~et

m~erwaardige

kationon, waarvoor hier ferri-zouton het mëc)st in aahmorking komon. Mon
voagt hot vlokk:ingsmiddel, in hat bijzond:er bij do moor omvangrijke·
installaties, tao in do vorm van het vr!ij goedkope ferro-sulfaat, d:at door
chlocr tot do.ovoreenkomstige ferri-verbinding wordt geoxydeerd.·Hiern~
v.olgt. do afscheiding 'V·arl' do olia door decantatio. Soms wordt rlâa.st· de.~: ':
ijzorverbinding- natriumchloride of magnosiumsulfaat toegevoegd,: ·in'. enkéi'e .·.
geval1en beido.· · .:

~

· ·. · · · · : ·· · ·

In Dui tsland wo~clan reods voor !d.i t· doel ins talla.tias kant· en klaar

gal ev~·d

door op di t· . gvbi.od · gospocialiseardâ ffrma 's. Daarbij wordt dan·: gogâ.randeerd.,
da.t in do wato:r:-t'a"se ma.xirria·al 1!··% blio a.chterblij.ft~ Door verdUrin;ing· m(;)t heitovorigo afvalwater, dat geen olie bovat, kan bij grote

~edrijvan.worden

bareikt, dat in do totale a.fvoer hat oliegeha.l te do in

ae

·BondsrOrpubliak

vrij algcmoen geldende norm vàn 10 mg/1 niet overschrijdt.
Halladay en Crosby (58)rapporteren ov·er de: behande:).ing van oliG-emulsios
in do Voronigdo Staton van Noord-Amerika en wel· op grand van da rasultaten
van con onquôto. De gevra.a.gde gegevons worden door

52

raffina.dorijen

vorstrokt. Gcblakan is, dat er bij de verschillendo bedrijven een grote
variatic bestaat in de methodiek en da apparatuur, die voor hat brekon van
olia-emulsios worden toagopast.
In tegonstolling met do geschotsto practijk in Duitsland wordt in Amarika.
oan temperatuurbohandeling veelal als da maast doelmatige beschouwd;

.;.

. ·,
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in 37 bedrijven gaoft mon daaraan do voorkour. De ~emperatuur, waarbij
dG afscheiding plaats vindt wissolt van 50 tot 95° c.
De tanks, waarin do afzotting van de olio na de brekinc tot stand komt,
worden in Amarika zoer ruim bameten, namolijk voor eon vorblijftijd van
12 uur tot 4 dagon. In enkale.govallen wordt do warmtebohandaling
goco~binoord

hoden

~an

mot con chomicali6ndosering. Omtrent do aard on do hoovool-

do toogovoogdo ernulsiebrekors wordt woinig

wetonswaardi~

vormcld.

Hot artikel doat duidelijk de grote waarde uitkomen die man in Amarika
hocht aan een zo effectief mogelijke bestrijding van de watorverontreiniging door aardolieproducten.
Over de mogelij~peid olie uit emulsics af te scheiden door middel van
passage van een zeer fijn verdoeld gas in eon zodanig voorzichtig·o dos·orinc
da.t turbulentie van de vloeistof

wo~dt

vermedon, worden proeven gonomen

op hat laboratoium van de stationaire verbrandingsinsta.llatie van de V.SoW.
te Grol3lappen. Do moeilijkheid hiorbij schijnt te zijn de reversibilitcit
van hot procas:• hot gescheiden houdon van de elie- on waterfase. De methode
heeft hot voordeel, dat hiorbij geon chomicaliëndosering nodig is.
Vermeld

m~ot

wqrdon,. dat in do motaalindustrie

~en

strevon bestaat de olie

in deze om~lsios te vorvangen door synthetische oliënJ dergelijke emulsics
zijn niot splitsbaar, doch kunnon wel lanGS biochemische weg worden
afgebroken. In hoaverre hiordoor do minerale elia van dit toepassingscebicd
zal worden verdrongen, dient te wordon afgewacht.
Voorzover nodig zij nog gewezen op do mogelijkheid om olio-emulsies
direct te vorbranden, zoals in bijlage VII .is vormold.

