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0 SAMENVATTING & SUMMARY 

0.1 Samenvatting 

Dit rapport maakt deel uit van een serie van drie betreffende de 'Evaluatie van het 
reductiepotentieel voor VOS emissies naar het compartiment lucht en de problematiek van de 
implementatie van de Europese richtlijn 99/13/EG in de grafische sector in Vlaanderen'. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door VITO (Vlaams Instituut voor technische Ontwikkeling) in 
samenwerking met Sitmae Consultancy BV. Dit deelrapport betreft de implementatie van de 
Solvent richtlijn (99/13/EG) in de Grafische sector in Vlaanderen.  

De richtlijn 

De richtlijn is technisch ingewikkeld en dit rapport bevat daarom een gedetailleerde uitleg van 
de richtlijn, speciaal gericht op de Grafische sector. 

Een aantal onderwerpen zijn in de richtlijn zijn echter voor meerdere uitleg vatbaar. Deze 
onderwerpen zijn geïdentificeerd. Zo zijn er onduidelijkheden gevonden in de reikwijdte van 
de richtlijn. De vraag rijst bijvoorbeeld of het lamineren van karton en papier onder ‘drukken’ 
of onder ‘coaten’ valt, en wanneer het bedrukken van blik ‘drukken’ is en wanneer is het ‘het 
coaten van metaal’. De ‘belangrijke wijziging’ is ook een onderwerp dat aanleiding kan geven 
tot meningsverschillen. Hoe moet bijvoorbeeld bepaald worden welke emissies  zouden zijn 
ontstaan als ‘het deel dat de belangrijke wijziging heeft ondergaan als nieuwe installatie 
behandeld was’? Tot slot kennen de solventboekhouding en het reductieschema 
onduidelijkheden. Zijn ‘vertragers’ wel solventen? Hoeveel vaste stof wordt opgebracht bij 
‘co-extrusie’ en hoe kwantificeert men de schouwemissies in de illustratiediepdruk? Voor elk 
van deze onderwerpen is een werkbare oplossing voorgesteld. 

Solventboekhouding 

Voor elk van de Grafische processen die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen is een 
model solventboekhouding ontworpen; zowel voor bedrijven die gebruik maken van het 
reductieprogramma als voor bedrijven die aan diffuse emissiegrenswaarden moeten voldoen. 
Daarbij is bij elk proces, voor elke solventstroom die in de bijlage IIb van de richtlijn wordt 
genoemd een methode gegeven, waarmee de betreffende stroom kan worden gekwantificeerd. 

Diffuse emissies 

Voor wat betreft deze kwantificering doet zich het grootste probleem voor in flexo en helio 
bedrijven waar men het grootste deel van de solventuitstoot vernietigt door middel van een 
naverbrander. In deze bedrijven kunnen de diffuse emissies niet voldoende precies worden 
vastgesteld met de methode zoals die door de richtlijn wordt aanbevolen. Een geheel nieuwe 
methode voor de vaststelling van diffuse emissies is daarom ontwikkeld. 

De methode bestaat uit de volgende stappen. Eenmalig worden alle bronnen van diffuse 
emissie geïdentificeerd. Met behulp van gegevens die al in het bedrijf aanwezig zijn wordt 
een eerste schatting van de omvang van elke bron gemaakt. De meest relevante bronnen 
worden aan nader onderzoek onderworpen, zodat de emissie daaruit met meer 
nauwkeurigheid kan worden vastgesteld. Voor elk van de bronnen wordt een 
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productieparameter en een emissiefactor bepaald waarmee, door ze met elkaar te 
vermenigvuldigen, de emissie kan worden berekend.  

Met behulp van de productiestatistieken kan daarna jaarlijks op eenvoudige wijze de diffuse 
emissie bepaald. Alleen als er zich wijzigingen in de bedrijfsvoering, het machinepark of de 
luchthuishouding voordoen, moeten soms nieuwe emissiefactoren worden vastgesteld. 

0.2 Summary 

This report is one of three on a research project commissioned by the Flemish environmental 
authorities to VITO, the Flemish Institute for Technological Research and Sitmae 
Consultancy bv. The goal of the project  was to determine the potential for the reduction of 
VOC emissions from the printing and flexible packaging industry and to identify and where 
possible solve problems with the implementation of the European Solvents Emissions 
Directive in Flanders. This report deals with the implementation of the solvent emissions 
directive. 

Solvent emissions directive 

The directive is technically complicated and this report contains a detailed explanation of the 
directive specifically aimed at the industries in question. 

For a number of subjects the directive is open to multiple interpretation. These issues have 
been identified. Some of these regard the scope of the directive. Is, for instance, lamination of 
cardboard or paper a printing process? When is printing on metal indeed ‘printing’ and when 
is it ‘metal coating’. Substantial change is also an issue that may give rise to lengthy 
discussions. How for instance are the emissions of the determined ‘that would have arisen had 
the substantially changed part been treated as a new installation’. A third group of issues 
regards the solvent management plan and the reduction scheme. Are ‘retarders’ solvents? 
What is the solid content of in the case of ‘co-extrusion’ and how does one quantify the stack 
emissions in the case of solvent recovery. 

For each of these issues a workable solution has been proposed. 

Solvent Management Plan 

For each of the different printing processes in scope of the directive, a model solvent 
management plan has been developed, both for installations that use the reduction scheme and 
for installations that conform to the fugitive emission limits. For every solvent stream as 
identified in the directive a method is described how best to quantify the stream in question. 

Fugitive emissions 

With regard to the quantification of fugitive emissions, the largest problem arises in flexible 
packaging. Where these plants use incinerators to destroy the bulk of their VOC emission, the 
fugitive emissions cannot be determined with sufficient accuracy with the method as 
described in the directive. A completely new method for the determination of fugitive 
emissions was developed for these plants. 

All sources of fugitive emissions need to be identified. For each the emissions are estimated, 
using data that are available in the plant. The most relevant of the sources are subjected to 
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closer examination and measurements aimed at more accurate quantification of the emissions. 
For each of the sources a production parameter and an emission factor are determined that 
allow calculation of the emission. 

Annually the fugitive emissions can be calculated with the help of production statistics. Only 
when changes are made in production methods, machinery or ventilation new emission 
factors may be needed. 
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1 INLEIDING 

De Europese richtlijn 99/13/EG, ofwel de ‘solventrichtlijn’, beperkt de solventuitstoot van 
een twintigtal verschillende groepen van industriële processen, waaronder een aantal 
processen in de Grafische Sector. De richtlijn is ingewikkeld, gedetailleerd en lang niet altijd 
even duidelijk. 

De richtlijn introduceert op het terrein van de reductie van de solventuitstoot een aantal 
noviteiten. Zo worden er grenzen gesteld aan niet alleen de geleide emissies maar ook aan 
diffuse emissies. Daarnaast wordt aan de bedrijven de mogelijkheid geboden om, via een 
‘reductieplan’, op geheel eigen wijze de vereiste emissie reductie te bereiken. Bij deze nieuwe 
manier van regelgeven hoort ook een nieuw controle-instrument: de solventboekhouding. 

Met de implementatie van de richtlijn blijken er zich een aantal problemen voor te doen. Deze 
problemen zijn geïdentificeerd en voor elk ervan worden in dit rapport oplossingen 
aangedragen.  

De belangrijkste knelpunten kunnen als volgt worden gegroepeerd: 

• De ingewikkeldheid en onduidelijkheid van de richtlijn in het algemeen. Zie hiervoor: 

Hoofdstuk 2: De richtlijn in kort bestek 

• De mogelijke interpretatieverschillen m.b.t. reikwijdte, uitbreiding van een bedrijf, 
solventboekhouding en het reductieschema. Zie hiervoor: 

Hoofdstuk 3: Interpretatie moeilijkheden 

• Het op eenvoudige wijze maken van de vereiste Solventboekhouding en het toepassen van 
het Reductieschema . Zie hiervoor: 

Hoofdstuk 4: Solventboekhouding algemeen 

Hoofdstuk 5: Solventboekhouding & reductieschema Illustratiediepdruk 

Hoofdstuk 6: Solventboekhouding & reductieschema Heatset 

Hoofdstuk 7: Solventboekhouding & reductieschema Overige processen: substitutie 

Hoofdstuk 8: Solventboekhouding & reductieschema Overige processen: 
naverbranden 

• Het voldoende nauwkeurig meten van diffuse emissies  

Hoofdstuk 9: Het rechtstreeks meten van diffuse emissies 

Aan elk van deze knelpunten wordt in dit deelrapport aandacht geschonken. 

Daarnaast is er natuurlijk nog de vraag of bedrijven in de grafische sector wel aan de diffuse 
emissies grenswaarden kunnen voldoen. Hierop wordt kort ingegaan in dit rapport in § 2.7: 
‘Zijn de diffuse emissiegrenswaarden haalbaar?’ Onderbouwing van het daar gestelde wordt 
gegeven het deelrapport ‘Maatregelen’. 
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2 DE RICHTLIJN IN KORT BESTEK 

2.1 Beperkingen 

Waarschuwing 

Deze uitleg van de richtlijn is met zorg samengesteld, maar het is en blijft een 
vereenvoudiging van de officiële tekst. Bovendien is de richtlijn zèlf niet rechtstreeks van 
toepassing op bedrijven, maar wel de omzetting naar Vlaamse wetgeving (Vlarem I en II). Als 
belangrijke beslissingen moeten worden genomen inzake de toepassing van de richtlijn dient 
dan ook de officiële tekst van de Vlaamse regelgeving geraadpleegd te worden. 

Speciale solventen 

De richtlijn bevat een aantal voorschriften die speciaal gericht zijn op gehalogeneerde 
solventen met risicozin R40 (Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten) en op alle solventen 
met de risicozinnen R45 (Kan kanker veroorzaken) , R46 (Kan erfelijke genetische schade 

veroorzaken), R49 (Kan kanker veroorzaken bij inademing), R60 (Kan de vruchtbaarheid 

schaden) en R61 (Kan het ongeboren kind schaden) 

Deze uitleg is echter gericht op ‘normale’ grafische processen, waarin ‘normale’ solventen 
worden gebruikt. Deze normale solventen zijn noch gehalogeneerd, noch zeer toxisch. 

Waar dergelijke solventen toch worden gebruikt, dienen de officiële teksten te worden 
geraadpleegd. Onderstaande uitleg gaat niet op deze onderwerpen in. 

2.2 Reikwijdte binnen de Grafische sector  

2.2.1 Installaties 

De richtlijn is van toepassing op ‘installaties’. Een installatie is niet hetzelfde als een 
‘machine’. Praktisch gezien is een installatie hetzelfde als een ‘drukkerij’. Veel drukkerijen 
vallen onder de richtlijn, maar ook een zeer groot aantal niet. 

2.2.2 Drukprocessen binnen de reikwijdte van de richtlijn 

De richtlijn is van toepassing op een beperkt aantal ‘activiteiten’. Een ‘activiteit’ is meestal 
gelijk aan één drukproces. Soms omvat een activiteit een groep verschillende, maar wel op 
elkaar lijkende drukprocessen. 

Het met solventen schoonmaken van machines en machine onderdelen wordt als onderdeel 
van de ‘activiteit’ beschouwd. 

Zie tabel 1 voor drukprocessen die onder de richtlijn vallen 

Drempelwaarden 

De drukprocessen in tabel 1 vallen alleen onder de richtlijn als de het jaarlijks solventverbruik 
van de drukkerij boven een drempelwaarde uitkomt. 

Solventverbruik 
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Meestal is het solventverbruik gelijk aan de hoeveelheid solventen die wordt ingekocht en 
gebruikt voor de ‘activiteit’. Het solventverbruik omvat ook de solventinhoud van inkten, de 
solventen die worden gebruikt voor verdunning en voor het reinigen van machines en 
onderdelen. 

Solventen die worden teruggewonnen en hergebruikt in dezelfde ‘activiteit’ tellen niet mee als 
‘verbruik’. Dit geldt ook voor solventen die gekocht en weer verkocht worden zonder te zijn 
‘gebruikt’. 

Pas op: Andere delen van de richtlijn, die verderop aan bod zullen komen, spreken van de 
solvent ‘input’. Deze ‘input’ is niet persé hetzelfde als het ‘verbruik’. 

Drie categorieën installaties 

Voor de meeste drukprocessen zijn er twee verschillende drempelwaarden. Hiermee wordt 
onderscheid gemaakt tussen drie categorieën installaties: 

a) Solventverbruik beneden de laagste drempelwaarde: Drukkerijen die weinig solvent 
gebruiken en derhalve niet onder de reikwijdte van de richtlijn vallen. 

b) Solventverbruik tussen de twee drempelwaarden in: Drukkerijen die wel onder de 
reikwijdte van de richtlijn vallen maar als een ‘kleine installatie’ worden beschouwd. De 
regels voor deze ‘kleine installaties’ zijn iets minder strikt. 

c) Solventverbruik boven de hoogste drempelwaarde: Drukkerijen die zonder omhaal onder 
de richtlijn vallen. Omwille van de eenvoud worden deze installaties hier ‘grote 
installaties’ genoemd. De richtlijn kent deze term echter niet. 

Alleen het werkelijk verbruik telt. Het is dus mogelijk dat een drukkerij door vervanging van 
solventhoudende door solventarme of -vrije producten van categorie verandert en zelfs buiten 
de reikwijdte van de richtlijn raakt. 

Waterige of solventvrije producten 

Veel waterige of anderszins solventarme inkten, lakken of lijmen bevatten enig solvent en 
voor de reiniging van machines waarin deze producten gebruikt zijn moeten vaak solventen 
gebruikt worden. 

Middelgrote en grote drukkerijen die alléén maar dergelijke producten gebruiken kunnen 
daardoor tòch boven een drempelwaarde uitkomen. Deze bedrijven vallen dan tòch onder de 
richtlijn. 

Meestal zullen deze bedrijven zonder verdere emissiebeperkende maatregelen aan de eisen 
van de richtlijn kunnen voldoen. Om dit te bereiken dienen ze het ‘reductieschema’ toe te 
passen. 

Zie § 2.8: ‘Reductieschema in bijlage IIb’ 
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Tabel 1: Drukprocessen binnen de reikwijdte van de richtlijn 

Drukprocessen binnen de reikwijdte van de 

richtlijn 

Drempel kleine 

installaties 

Drempel ‘grote’ 

installaties 

Heatset Rotatie Offset > 15 t/j > 25 t/j 

Illustratie diepdruk n.v.t. > 25 t/j 

Rotatie zeefdruk op alle substraten behalve karton 
en textiel 

> 15 t/j > 25 t/j 

Rotatie zeefdruk op karton en textiel.  Kleine installaties 
vallen niet onder 

de richtlijn 

> 30 t/j 

Flexografie  > 15 t/j > 25 t/j 

Diepdruk anders dan Illustratiediepdruk  > 15 t/j > 25 t/j 

Lamineren samenhangend met een drukproces > 15 t/j > 25 t/j 

Lakkeren samenhangend met een drukproces  > 15 t/j >25 t/j 

Lakkeren samenhangend met een drukproces 
waarbij een kleefstof wordt aangebracht 

> 15 t/j >25 t/j 

 
Verduidelijking 
De grafische processen die onder de richtlijn vallen zijn nauwkeurig gedefinieerd. Niet alle 
definities zijn echter vanzelfsprekend. Sommige behoeven verduidelijking 

Zie tabel 2 voor deze verduidelijkingen 

Er zijn ook grafische processen waarvan het niet zonder meer duidelijk is of ze wel of niet 
onder de richtlijn vallen. Dit betreft: 

• Lamineren van karton of papier 

• Drukwerkveredeling 

• Drukactiviteiten bij coatingwerkzaamheden 

• Blikdrukken 

Zie voor deze processen § 3.2 Reikwijdte. 
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Tabel 2: Definitie van drukprocessen die onder de richtlijn vallen 

Activiteit Grafisch proces binnen 

de reikwijdte 

Belangrijk deel van de definitie 

Heatset Rotatie 
Offset  

Alle heatset-rotatie ‘…. Verdamping vindt plaats in een oven, waar 
het bedrukte materiaal met hete lucht wordt 
verwarmd’. 

Illustratiediep-
druk 

Illustratiediepdruk ‘Diepdrukactiviteit waarbij papier voor 
tijdschriften, brochures, catalogi of soortgelijke 
producten met inkt op basis van tolueen wordt 
bedrukt’ 

Andere 
drukprocessen 

Rotatie zeefdruk op alle 
substraten behalve 
karton en textiel 

‘…. Vloeibare inkt die uitsluitend door 
verdamping droogt.’. 

Het onderscheid tussen ‘vellenzeefdruk’ en 
‘rotatiezeefdruk’ zit alléén in de manier waarop 
het substraat aan de machine wordt toegevoerd. 
‘Rotatie’ betekent dat het substraat van de rol 
wordt toegevoerd. Sommige vlakbed 
zeefdrukpersen worden vanaf de rol gevoed. Deze 
machines vallen dus onder de richtlijn als ermee 
een drempelwaarde wordt overschreden. 

 Rotatie zeefdruk op 
karton en textiel.  

‘… karton en textiel’: hiervan is geen definitie 
opgenomen. 

 Flexografie  Alle flexografie, geen uitzondering voor vellen 
flexo. 

‘… waarbij gebruik gemaakt wordt van .. 
vloeibare inkt die door verdamping droogt’. 

 Diepdruk anders dan 
Illustratie diepdruk  

Alle diepdruk anders dan illustratiediepdruk, geen 
uitzondering voor vellen diepdruk. 

‘… waarbij gebruik gemaakt wordt van .. 
vloeibare inkt die door verdamping droogt’. 

 Lamineren 
samenhangend met een 
drukproces 

‘… samenhechting van twee of meer flexibele 
materialen tot een laminaat’. 

 Lakkeren samenhangend 
met een drukproces  

‘… waarbij een lak … op een flexibel materiaal 
wordt aangebracht.’ 

 Lakkeren samenhangend 
met een drukproces 
waarbij een kleefstof 
wordt aangebracht 

‘…. Om later het verpakkingsmateriaal mee af te 
sluiten.’ 
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2.2.3 Drukprocessen die niet onder de richtlijn vallen 

Een aantal drukprocessen vallen niet binnen de reikwijdte van de richtlijn. 

Zie tabel 3 voor voorbeelden van dergelijke drukprocessen 

Tabel 3: Voorbeelden van drukprocessen die niet binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen. 

Drukproces Niet binnen de reikwijdte van de richtlijn 

Offset Vellen offset 

 Coldset rotatie offset 

 Offset met IR en UV droging (Infrarood en Ultraviolet) 

Zeefdruk Vellen zeefdruk 

 Zeefdruk met IR en UV droging (Infrarood en Ultraviolet) 

Flexografie Flexo met IR en UV droging (Infrarood en Ultraviolet) 

Andere processen Vellen hoogdruk (ook wel: ‘boekdruk’) 

 Rotatie hoogdruk (ook wel: ‘courantenhoogdruk’) 

2.3 Verschillende processen in één drukkerij  

Processen binnen en buiten de reikwijdte 

Als er in één bedrijf drukprocessen voorkomen die deels wel en deels niet onder de richtlijn 
vallen dan geldt de richtlijn alleen voor die processen die er onder vallen 

Alleen het solventverbruik van de processen die onder de richtlijn vallen telt mee om met de 
drempelwaarde te worden vergeleken. 

• Voorbeeld: heatset (valt onder de richtlijn) en vellen offset (valt niet onder de richtlijn) in 
één bedrijf. 

Processen die onder één activiteit vallen 

(NB: er zijn slechts drie verschillende activiteiten. Zie tabel 2, eerste kolom) 

Als verschillende drukprocessen onder één ‘activiteit’ vallen dan wordt het solventgebruik 
van al deze processen samen vergeleken met de drempelwaarde 

• Voorbeeld: flexo en diepdruk in één bedrijf. 

Processen die onder verschillende activiteiten vallen 

Als verschillende drukprocessen onder verschillende activiteiten vallen wordt het 
solventverbruik van elke activiteit afzonderlijk vergeleken met de drempelwaarde. 

• Voorbeeld: heatset offsetrotatie en illustratiediepdruk in één bedrijf. 
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Niet-grafische processen 

Soms komen in drukkerijen ook niet grafische processen voor die onder de richtlijn  vallen. 
Deze activiteiten worden niet genoemd in de voorgaande tabellen. 

• Voorbeeld: ‘Vervaardiging van coatingpreparaten, lak, inkt en kleefstoffen’ kan 
voorkomen in grote flexo en diepdruk bedrijven. Raadpleeg de richtlijn voor definities en 
regels 

Verschillende activiteiten in één bedrijf 

Als er twee of meer verschillende activiteiten in één bedrijf voorkomen is het vaak voordelig 
om ze als één activiteit te beschouwen. 

Dit mag mits de solventuitstoot niet groter is dan die zou zijn geweest als elke activiteit 
volgens de richtlijn afzonderlijk zou zijn behandeld 

2.4 Wanneer moeten maatregelen worden genomen? 

Nieuwe installaties 

Nieuwe installatie moeten meteen aan de richtlijn voldoen. 

Bestaande installaties 

Bestaande installaties moeten uiterlijk op 30 oktober 2007 aan de richtlijn voldoen. 

Een installatie is ‘bestaand’ als deze vóór 1 april 2001 in bedrijf was, een vergunning had 
verkregen of dat er op dat moment een complete vergunningaanvraag voor was ingediend.  

De datum van 30 oktober 2007 valt samen met de datum waarop grote drukkerijen aan de 
IPPC richtlijn moeten voldoen.  

Pas op: Vlarem legt al vanaf 2002 een reeks administratieve verplichtingen op (zoals de 
solventboekhouding) en bestaande installaties die het reductieschema toepassen moeten al 
vanaf 30 oktober 2005 aan een aantal eisen voldoen.  

Zie hiervoor § 2.8 ‘reductieschema’. 

Bestaande installaties en belangrijke wijziging 

Praktisch gezien vormt de ‘belangrijke wijziging’ wellicht de belangrijkste categorie. Geheel 
nieuwe drukkerijen zijn zeldzaam, maar veel bestaande drukkerijen zullen wel vóór 2007 een 
‘belangrijke wijziging’ ondergaan. 

Niet elke wijziging is ‘belangrijk’. De richtlijn definieert drie verschillende categorieën: 

Zie tabel 4 voor de beschrijving van de drie categorieën belangrijke wijziging. 
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Maatregelen in geval van een belangrijke wijziging 

In geval van een belangrijke wijziging mag een drukkerij kiezen uit: 

a) het gewijzigde deel van de installatie als ‘nieuw’ behandelen 

b) voortgaan met gehele installatie als ‘bestaand’ te behandelen 

Keuze b) mag alleen maar als, na de belangrijke wijziging de solvent uitstoot niet groter is 
dan die zou zijn geweest als het gewijzigde deel als ‘nieuw’ was behandeld. 

Het gewijzigde deel als ‘nieuw’ behandelen 

Dit is vaak een dure oplossing. Nageschakelde technieken installeren voor enkel één nieuwe 
pers en dan een paar jaar later hetzelfde doen voor de rest van het bedrijf is meestal véél 
duurder dan alles in één keer doen. 

Zie ook § 3.3 ‘Belangrijke wijziging’ 

Blijf een bestaande installatie 

Praktisch gezien betekent deze keus dat de toename van de uitstoot door een nieuwe pers 
gecompenseerd moet worden door een bijna even grote vermindering elders in het bedrijf. 

Als dit wordt bereikt dan is er geen noodzaak meer om het hele bedrijf vóór 2007 aan de 
richtlijn te laten voldoen. 

Voor het eerst binnen de reikwijdte door een belangrijke wijziging 

Kleine drukkerijen kunnen, t.g.v. een ‘belangrijke wijziging’ voor het eerst onder de richtlijn 
vallen. Deze installaties worden hetzelfde behandeld als bestaande installatie die een 
belangrijke wijziging ondergaan. 

Tabel 4: Categorieën van belangrijke wijzingen 

Categorie Definitie van belangrijke 

wijziging 

Opmerkingen 

Drukkerijen die 
onder de IPPC 
richtlijn vallen 

Dezelfde definitie als in de IPPC 
richtlijn: 

‘Een verandering van emissie die, 

naar de mening van het bevoegd 

gezag, een significant effect hebben 

op mensen en het milieu’  

Welke drukkerijen er onder IPPC 
richtlijn vallen is niet zonder meer 
duidelijk 

De IPPC drempelwaarde is een 
‘verbruikscapaciteit’ van 150 kg/h 
of 200 t/j. Dit omvat waarschijnlijk 
alle illustratiediepdruk, de grote 
heatset drukkerijen en alle 
middelgrote en grote 
verpakkingsdrukkerijen.  

Kleine installaties Een verandering van de nominale 
capaciteit die leidt tot een toename 
van de emissies met meer dan 25%. 

Een toename van de emissies door 
bijvoorbeeld een toename in 
productiviteit is geen belangrijke 
wijziging. 
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‘Grote’ 
installaties 

Een verandering van de nominale 
capaciteit die leidt tot een toename 
van de emissies met meer dan 10%. 

De toename moet veroorzaakt 
worden door een wijziging in de 
‘nominale capaciteit’. Hiermee 
wordt een vergroting van de 
productiecapaciteit van het 
machinepark bedoeld. 

 

Bevoegd gezag  

Het bevoegd gezag kan voor ‘kleine’ en ‘grote’ installatie bovendien elke verandering die 
naar haar mening ‘aanzienlijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid of het 
milieu kan hebben’ bestempelen als een ‘belangrijke wijziging’. In de grafische sector zal dit 
weinig voorkomen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal een bedrijf in de grafische 
sector een verandering kunnen doorvoeren die géén belangrijke wijziging is als boven 
gedefinieerd, maar wèl ‘aanzienlijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid of 
het milieu’ zal hebben. 

2.5 Emissiegrenswaarden en regels 

Omzetting naar Vlaamse regelgeving 

Voor de Grafische sector is de solventrichtlijn nagenoeg ongewijzigd in Vlaamse regelgeving 
overgenomen`, door het invoeren van een nieuwe rubriek 59 in Vlarem I en een hoofdstuk 
5.59 in Vlarem II. Een deel van de reeds bestaande Vlaamse regels zijn echter ook van kracht 
gebleven. Vooral m.b.t. de emissiegrenswaarden voor schouwemissies kunnen daarom 
strengere voorschriften gelden. Zie hiervoor deel 5 van Vlarem II. Voor de Grafische sector 
zijn de hoofdstukken 5.11, 5.23 en 5.33 relevant.  

Over het algemeen geldt dat de strengste emissiegrenswaarde dient te worden aangehouden. 
Wel is in Vlarem II deel 5 bepaald dat het in de Grafische sector mogelijk is om het 
reductieschema van de solventrichtlijn toe te passen. In dat geval gelden de emissiegrens-
waarden voor de schouwemissies niet. Wel wijkt in dat geval het tijdspad af van hetgeen de 
solventrichtlijn stelt. Zie hiervoor § 2.8 ‘Het reductieschema in bijlage IIb’, onder 
‘Tijdstippen’. 

De volgende paragrafen zijn alleen gebaseerd op de richtlijn zelf. 

Twee soorten emissies 

De richtlijn maakt onderscheid tussen twee soorten emissies waarvoor verschillende regels 
gelden: 

• Emissies in afgassen: Dit zijn de geleide solventemissies. Dit zijn solventdampen die 
worden afgevangen in bijvoorbeeld drogers en bronafzuigingen. De afgassen moeten over 
het algemeen over een nabehandelings-installatie worden geleid. 

• Diffuse emissies: Dit zijn emissies in een andere vorm dan in afgassen. Deze omvatten 
onder meer niet-geleide emissies via ramen, ventilatiekanalen etc. 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 16

Behalve in de heatset omvatten de diffuse emissies ook het restsolvent in het vervaardigde 
drukwerk. 

Solventen in afval vormen geen diffuse emissie. Solventhoudend afval moet immers als 
speciaal afval worden afgevoerd en wordt meestal verbrand 

Twee manieren om aan de richtlijn te voldoen 

Een drukkerij mag kiezen tussen twee, fundamenteel zeer verschillende, manieren om aan de 
richtlijn te voldoen. 

1. Door aan de emissiegrenswaarden te voldoen voor zowel de afgassen als de diffuse 
emissies 

2. Door met een andere methode dezelfde emissiereductie te bereiken als door toepassing 
van de grenswaarden. 

Ad 1) Emissiegrenswaarden 

De emissiegrenswaarden staan in Bijlage IIa van de richtlijn. Hier staan de grenswaarden voor 
zowel de afgassen als de diffuse emissies. 

Voor de afgassen gelden maximale concentratiegrenzen uitgedrukt in mgC/Nm³. 

Voor de diffuse emissies geldt een maximum emissie uitgedrukt als een percentage van de 
input. 

Zie § 2.6 ‘Emissiegrenswaarden’ voor meer informatie 

Ad 2) Een andere methode 

De openingszinnen van Bijlage IIb van de richtlijn spreken voor zich: 

“Het reductieprogramma is bedoeld om de exploitant de mogelijkheid te bieden de emissies 

op een andere manier in dezelfde mate te beperken als door de toepassing van 

emissiegrenswaarden zou gebeuren. Daartoe mag de exploitant ieder speciaal voor zijn 

installatie ontworpen reductieprogramma gebruiken, mits uiteindelijk dezelfde 

emissiebeperking wordt bereikt. …” 

Zie § 2.8. ‘Het reductie schema in bijlage IIb’ voor meer informatie 

2.6 Emissiegrenswaarden 

Emissiegrenswaarden voor afgassen 

Voor de emissiegrenswaarden voor afgassen bestaan twee verschillende regimes. Eén in geval 
van continue metingen en één in geval van periodieke metingen.  

Aan de emissiegrenswaarden voor afgassen wordt, voldaan als: 

In geval van doorlopende metingen, 

• de gemiddelde solventconcentratie over 24 uur de grenswaarde niet overschrijdt en 

• de gemiddelden over één uur niet meer dan 1,5 maal de grenswaarde bedragen. 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 17

In geval van periodieke metingen, 

• de gemiddelde solventconcentratie van alle metingen in de meetcampagne de grenswaarde 
niet overschrijdt en 

• geen van de gemiddelden over één uur meer dan 1,5 maal de grenswaarde bedragen. 

De solventconcentratie mag derhalve best af en toe enige tijd boven de grenswaarde 
uitkomen. Het is het gemiddelde dat er toe doet. 

Zie tabel 5 voor de emissiegrenswaarden die gelden voor grafische processen. 

mgC/Nm³ 

Solventconcentraties worden uitgedrukt in mgC/Nm³, 

• Nm³ wil zeggen dat de concentratie wordt teruggerekend naar standaard condities ofwel 
273,25K en 101,3 kPa (0°C onder atmosferische condities) 

• MgC wil zeggen dat alleen de koolstofinhoud van het solvent meetelt. In de meeste 
gevallen bevat 1 mg solvent minder dan 1 mgC 

Enkele voorbeelden 

Solvent Ethanol Ethylacetaat MEK Tolueen 

1 mgC =.. mg 1,92 1,83 1,50 1,10 

 
Emissiegrenswaarden voor diffuse emissies 
 
Diffuse emissies worden uitgedrukt als een percentage van de ‘input’. Hoe groter de input, 
hoe groter de toegestane diffuse emissies. 

Om de diffuse emissie grenswaarde goed kunnen interpreteren moet eerst de definitie van 
‘input’ goed begrepen worden. 

Input: de hoeveelheid organische solventen en de hoeveelheid daarvan in preparaten die 

tijdens het uitoefenen van een activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde 

solventen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meegerekend als zij worden 

gebruikt om de activiteit uit te oefenen. 

‘Input’ kan soms zeer verschillen van ‘Verbruik’. Er vallen immers ook solventen onder die 
gerecycleerd worden, al dan niet binnen het bedrijf. En de gerecycleerde solventen tellen elke 
keer als ze gebruikt worden weer mee. 

In geval van solventterugwinning, zoals in de illustratiediepdruk is het verschil het grootst. 
Alle teruggewonnen solvent dat in eigen bedrijf gebruikt wordt, telt wel als ‘input’ maar niet 
als ‘verbruik’. Maar ook in andere drukkerijen worden solventen die voor de schoonmaak 
worden gebruikt gedestilleerd en opnieuw gebruikt. Ook deze stroom telt niet mee in het 
‘verbruik’.  
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Tabel 5: Emissiegrenswaarden in de grafische sector 

Drukprocessen waarop richtlijn 

van toepassing is 

Drempel 

solvent 

gebruik in 

t/j 

Afgassen, 

mgC/Nm³ 

Diffuse 

emissies in 

% van 

input 

Heatset Rotatie Offset 15 – 25 100 30* 

Heatset Rotatie Offset > 25 20 30* 

Illustratiediepdruk, nieuwe installaties Alle 75 10 

Illustratiediepdruk, bestaande installaties Alle 75 15 

Rotatiezeefdruk op karton en textiel > 30 100 20 

Ander drukprocessen binnen de reikwijdte van de 
richtlijn (Zie tabel 1) 

15 – 25 100 25 

Ander drukprocessen binnen de reikwijdte van de 
richtlijn (Zie tabel 1) 

> 25 100 20 

* Alleen Heatset: Het restsolvent in het product telt niet als diffuse emissie. Bij 
kamertemperatuur verdampt daaruit geen significante hoeveelheid solvent. 

2.7 Zijn de diffuse emissiegrenswaarden haalbaar? 

Gebaseerd op onderbouwde schattingen 

In de illustratiediepdruk zijn de diffuse emissiegrenswaarden zonder probleem haalbaar. In dit 
deel van de sector worden al jaren de solventen teruggewonnen en hergebruikt. Het maken 
van solventbalansen is er reeds gebruikelijk en de grenswaarden zijn op praktijkervaringen 
gebaseerd.  

In andere delen van de sector bestaat nog geen ervaring met het naleven van diffuse 
emissiegrenswaarden. De grenswaarden in de richtlijn zijn voor die delen van de sector 
gebaseerd op onderbouwde schattingen. 

Verwacht mag echter worden dat in de meeste gevallen in de grafische sector de diffuse 
emissiegrenswaarden haalbaar zullen blijken als er voldoende aandacht aan het onderwerp 
wordt geschonken. 

Voor de maatregelen die in bedrijven genomen moeten worden om aan de diffuse 
emissiegrenswaarde te voldoen zie het deelrapport: ‘Emissiebeperkende maatregelen’. Deze 
maatregelen leiden er toe, dat in de illustratiediepdruk en in grote helio bedrijven waar de 
emissiereductie hoofdzakelijk door naverbranding wordt bereikt, de diffuse emissies 
ruimschoots lager zullen liggen dan nodig is om aan de emissiegrenswaarden van de richtlijn 
te voldoen. Aanbevolen wordt om voor deze twee delen van de sector ‘totale 
emissiegrenswaarden’ van 6,5 resp 10% van de referentie-emissie aan te houden. Zie verder: 
§ 2.8 ‘Het reductieschema in bijlage IIb’, onder ‘Beoogde emissie’.  
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Wat als ze onhaalbaar blijken? 

In sommige gevallen zullen de diffuse emissiegrenswaarden onhaalbaar blijken te zijn. Hier is 
in art 5.3 van de richtlijn voorzien. 

Het bevoegd gezag mag een uitzondering maken in individuele gevallen, als kan worden 
aangetoond dat het technisch of economisch onhaalbaar is om aan de grenswaarde te voldoen. 

Speciaal geval: heatset 

Heatset is een speciaal geval: alle isopropanol en een deel van de reinigingsmiddelen 
verdampt. Slechts een heel klein deel daarvan kan worden afgevangen en naar de 
naverbrander worden geleid. Het meeste zal diffuus worden geëmitteerd. 

De diffuse emissiegrenswaarde is 30%. Ook al is dit het hoogste getal van de sector, het zal 
toch soms moeilijk zijn om er aan te voldoen. (De lage solventinhoud van de inkt zorgt voor 
een lage ‘input’. Betrekkelijk geringe diffuse emissies worden daardoor al snel een hoog 
percentage van die ‘input’) 

Om de grenswaarde in de heatset te halen is het nodig om èn een laag percentage IPA in het 
vochtwater te handhaven (<<10%) èn te zorgen voor weinig diffuse emissies van 
reinigingsmiddelen. 

Voor ander maatregelen die in heatsetdrukkerijen genomen kunnen worden om aan de diffuse 
emissiegrenswaarde te voldoen, zie het deelrapport: ‘Maatregelen’ 

Oude persen kunnen wellicht niet onder deze omstandigheden werken. In die gevallen zal bij 
het bevoegd gezag om een uitzondering moeten worden gevraagd. 

2.8 Het reductieschema in bijlage IIb  

Openingszinnen van bijlage IIb 

“Het reductieprogramma is bedoeld om de exploitant de mogelijkheid te bieden de emissies 

op een andere manier in dezelfde mate te beperken als door de toepassing van 

emissiegrenswaarden zou gebeuren. Daartoe mag de exploitant ieder speciaal voor zijn 

installatie ontworpen reductieprogramma gebruiken, mits uiteindelijk dezelfde 

emissiebeperking wordt bereikt. …” 

Geen grenswaarden 

Als het reductieschema wordt gebruikt zijn de emissiegrenswaarden uit bijlage IIa en de 
bijbehorende meetvoorschriften niet van toepassing 

Flexibiliteit: enkele voorbeelden 

Het reductieschema zorgt voor grote flexibiliteit. Grote besparingen zijn soms mogelijk als 
het schema verstandig wordt gebruikt. Enkele mogelijkheden in de grafische sector: 

• Flexo, diepdruk, lamineren, rotatiezeefdruk etc: Als in een kleine installatie meer dan 
±70% van de inkt, lak en lijm waterig of anderszins solventvrij is, is er geen naverbrander 
meer nodig. (Voor grote installaties ±75%) 
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• Flexo, diepdruk, lamineren, rotatiezeefdruk etc: Als een deel (maar minder dan 70 of 
75%) van de inkt, lak en lijm waterig of anderszins solventvrij is kan de capaciteit van de 
naverbrander wellicht worden afgestemd op het gemiddelde in plaats van maximale 
droogluchtdebiet. In piektijden mag dan het teveel aan drooglucht de naverbrander 
ongereinigd passeren. Zowel investering als operationele kosten dalen sterk. 

• Illustratiediepdruk: Als de diffuse emissies flink lager dan 15% (voor nieuwe installatie 
10%) zijn, hoeft de terugwininstallatie niet altijd aan de 75 mgC/Nm³ te voldoen. Een 
meer kosten-efficiënte terugwincyclus kan dan worden gebruikt. 

Zie tabel 8 & 9 “substitutie in flexografie en zeefdruk” voor voorbeelden 

“… dezelfde emissiereductie …” 

Erg belangrijk in het reductieschema is de berekening van “dezelfde emissiereductie”. 

De richtlijn geeft een standaardmethode voor alle drukprocessen behalve heatset. Als deze 
methode niet goed past, mag het bevoegd gezag elk alternatief toestaan dat tot hetzelfde doel 
leidt. 

Als een heatset drukkerij het reductieschema wil gebruiken zal het zelf een methode moeten 
vinden om “dezelfde emissiereductie” te kwantificeren. 

Referentie emissie 

Het beginpunt van de berekeningen is de ‘referentie emissie’. De referentie emissie komt 
overeen met de jaarlijkse emissies (in t/j) die zouden zijn opgetreden als er geen enkele 
reductiemaatregel zou zijn genomen. 

De referentie emissie is niet een eenmalig vast getal. Het is een dynamische grootheid die 
varieert met het productievolume van de drukkerij. 

De referentie emissie wordt berekend op basis van het jaarlijks gebruik aan vaste stof in de 
inkt, lak, lijm enz. Aangenomen wordt dat voor elke kg vaste stof  4 kg solvent zou zijn 
uitgestoten (Zeefdruk: 1,5 kg solvent per kg vaste stof) 

In deze berekening wordt alle vaste stof, en dus ook die in solventvrije producten meegeteld, 
en vermenigvuldigd met de factor 4 of 1,5 (zeefdruk). Het werkelijk gebruik aan solventen 
heeft geen invloed op de berekening. 

Toelichting 

De vermenigvuldigingsfactoren zijn gebaseerd op het sectorgemiddelde van de solventinhoud 
van machineklare inkten, lakken en lijmen: voor flexo, diepdruk e.d. ±80%, en voor de 
zeefdruk ±60%. 

Een gemiddelde solventinhoud van 80% (zeefdruk 60%) houdt in dat 4/5de  (zeefdruk 3/5de) 
deel van het gewicht uit solvent en 1/5de (zeefdruk 2/5de) uit vaste stof bestaat. De verhouding 
tussen de hoeveelheden solvent en vast stof is derhalve 4:1 (zeefdruk 1,5:1) 

De referentie emissie kan derhalve worden uitgerekend door de gebruikte hoeveelheid vaste 
stof te vermenigvuldigen met 4 of 1,5 (zeefdruk). Vandaar de factoren in bijlage IIb. 
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Beoogde emissie 

Dit is de volgende stap in de berekening. De ‘beoogde emissie’ is de maximale jaarlijkse 
emissie (in t/j) die niet mag worden overschreden. 

De beoogde emissie is gelijk aan de emissie die zou zijn opgetreden als de 
emissiegrenswaarden van toepassing waren geweest op de referentie emissie. De beoogde 
emissie wordt uitgedrukt als een percentage van de referentie emissie. 

Dit percentage hangt af van het proces en de grootte van de installatie. Het percentage wordt 
berekend door de betreffende diffuse emissiegrenswaarde te verhogen met een 5% 
tegemoetkoming voor de schouw emissies die, ondanks een naverbrander o.i.d. zouden zijn 
opgetreden. 

Voor de illustratiediepdruk met tolueenterugwinning en grote helio bedrijven met 
naverbranding wordt in het deelrapport ‘Emissiebeperkende maatregelen’ een lagere ‘beoogde 
emissie’ aanbevolen dan volgens bovenstaande redenering.  

Zie tabel 6: Beoogde emissie als percentage van de referentie emissie. 

Voorbeelden 

Zie tabel 7: Enkele voorbeeldberekeningen van de beoogde emissie 

Reductieplan 

Om het reductieschema te mogen toepassen moet voor het bevoegd gezag een ‘reductieplan’ 
worden opgesteld. Dit plan moet duidelijk maken hoe ‘dezelfde emissiereductie als door de 
toepassing van emissiegrenswaarden zou gebeuren’, ofwel de ‘beoogde emissie’, zal worden 
bereikt. De bijbehorende berekeningen zijn gelijk aan die voor de solventboekhouding. Zie 
daarvoor de Hoofdstukken 2 t.e.m. 8. 

Tabel 6: Beoogde emissie als percentage van de referentie-emissie 

Drukprocessen waarop richtlijn van 

toepassing is 

Drempel 

solvent 

gebruik in 

t/j 

Diffuse 

emissie-

grens-

waarde  

Extra % 

voor 

schouw 

emissie 

Beoogde 

emissie = 

Totaal %  

Illustratiediepdruk, nieuwe installaties Alle 10% 5% 15% 

Illustratiediepdruk, bestaande installaties Alle 15% 5% 20% 

Illustratiediepdruk: aanbeveling Alle n.v.t. n.v.t. 6,5% 

Rotatiezeefdruk op karton en textiel > 30 20% 5% 25% 

Andere rotatiezeefdruk 15 – 25 25% 5% 30% 

 > 25 20% 5% 25% 

Ander drukprocessen (Zie tabel 1) 15 – 25 25% 5% 30% 

 > 25 20% 5% 25% 

Helio (met naverbranding): aanbeveling > 150 n.v.t. n.v.t. 10% 
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Tabel 7: Voorbeelden voor het berekenen van de beoogde emissie 

Proces Flexografie Illustratiediepdruk Zeefdruk 

Drempel categorie * > 25 t/j Nieuwe installatie 15 – 25 t/j 

Vaste stof gebruikt 125 t/j 600 t/j 20 t/j 

Referentie emissie 4 x 125 = 500 t/j 4 x 600 = 2400 t/j 1,5 x 20 = 30 t/j 

Percentage 20 + 5 = 25% 10 + 5 = 15% 25 + 5 = 30% 

Beoogde emissie 25% x 500 = 125 t/j 15% x 2400 = 360 t/j 30% x 30 = 9 t/j 

* De drempel categorie wordt gebaseerd op het werkelijk solventverbruik, en niet op de 
referentie emissie. 

 

Tabel 8: Substitutie in flexografie 

Proces Flexografie 1 Flexografie 2 

Drempel categorie > 25 t/j > 25 t/j 

Totaal aan vaste stof gebruikt (t/j) 125 125 

Referentie-emissie (4 x vaste stof) 500 500 

Beoogde emissie (t/j) (25% van referentie) 125 125 

% waterig  50% 75% 

Solvent in waterige inkten (3% machineklaar)( t/j) 8 11 

Solventinhoud in solventbasis inkten (78% machine klaar) 
(t/j) 

222 111 

Emissies als geen aanvullende maatregelen (t/j) 229 122 

Verdere emissiereductie nodig (t/j) 104 -3 

Verder benodigde reductie als % van huidige emissie 45% 0% 
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Commentaar 

In het geval ‘flexografie 1’ (±50% substitutie) is een kleine naverbrander die ± de helft van de 
nog niet gesubstitueerde solventen behandeld genoeg. Deze naverbrander behoeft slechts een 
capaciteit te hebben van 25% van hetgeen nodig zou zijn geweest als de emissiegrenswaarden 
waren toegepast. 

In het geval ‘flexografie 2’ (±75% substitutie) is geen verdere emissiereductie meer nodig. 

Tabel 9: Substitutie in rotatie zeefdruk 

Proces Zeefdruk 1 Zeefdruk 2 

Drempel categorie 15 - 25 t/j 15 - 25 t/j 

Totaal aan vaste stof gebruikt (t/j) 20 20 

Referentie-emissie (1,5 x vaste stof) 30 30 

Beoogde emissie (t/j) (30% van referentie) 9 9 

% UV inkten 30% 70% 

Solvent in UV inkten (0% machineklaar)( t/j) 0 0 

Solventinhoud in solventbasis inkten (60% machine klaar) 
(t/j) 

21 9 

Emissies als geen aanvullende maatregelen (t/j) 21 9 

Verdere emissiereductie nodig (t/j) 12 0 

Verder benodigde reductie als % van huidige emissie 57% 0% 

Commentaar 

In het geval ‘zeefdruk 1’ (30% UV droging) is een verdergaande emissiereductie van nog 12 
t/j nodig. Hiervoor een naverbrander kopen is erg duur. Een  betere manier is om het aandeel 
UV droging te verhogen. 

Tijdstippen 

Volgens de richtlijn moeten bestaande installaties het reductieplan uiterlijk op 30 oktober 
2005 indienen; derhalve 2 jaar voordat andere bestaande bedrijven aan de richtlijn moeten 
voldoen. 

In de twee jaar tussen 2005 en 2007 moeten de installaties die van het reductieschema gebruik 
maken al een aanzienlijke emissiereductie bereiken. Zij mogen dan jaarlijks slechts 1,5 maal 
de beoogde emissie uitstoten. 

Dit betekent dat installaties die bijlage IIb gebruiken twee jaar eerder aan de richtlijn moeten 
voldoen dan installaties die bijlage IIa gebruiken. 

Volgens Vlarem II, Hoofdstuk 5 gelden echter afwijkende tijdstippen. Bestaande installaties 
moeten al vanaf 1 januari 2003 hun emissies beperkt hebben tot 1,5 maal de beoogde emissie. 
Voor de beperking tot op de beoogde emissie geldt, net als in de richtlijn 31 oktober 2007. 
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2.9 Hoe aan te tonen dat de vereisten worden nageleefd 

Jaarlijkse toets 

Eénmaal per jaar moet de drukkerij een document opstellen waaruit blijkt dat de installatie 
aan de vereisten voldoet. Dit document kan door het bevoegd gezag worden opgevraagd. 

Aantonen 

Welke gegevens er precies nodig zijn is in de richtlijn niet duidelijk vastgelegd. Dit wordt 
overgelaten aan de lidstaten. 

De richtlijn noemt echter wel drie mogelijkheden: 

1. Doorlopende controle op naleving van de emissiegrenswaarden voor afgassen 

Doorlopende controle is verplicht aan de schouw van nabehandelings-apparatuur, als die meer 
dan 10 kg organisch kool per uur uitwerpt. 

Alleen zeer grote naverbranders of solventterugwininstallaties kunnen meer dan gemiddeld 10 
kgC/uur uitstoten. 

De richtlijn spreekt van “doorlopende controle”. Dit is niet hetzelfde als “doorlopend meten”. 
Zo kan bijvoorbeeld de goede werking van een naverbrander gecontroleerd worden aan de 
hand van de werktemperatuur 

2. Periodieke metingen 

Periodieke metingen zijn verplicht voor kleinere nabehandelings-apparatuur. Hoe vaak 
“periodiek” is, ligt niet vast. Dit wordt bepaald door de lidstaten. 

3. Solventboekhouding 

Een solventboekhouding is in elk geval nodig om aan te tonen dat het bedrijf aan de diffuse 
emissiegrenswaarden voldoet of aan de eisen van het reductieschema. 

Zie § 2.10 “Solventboekhouding” voor meer informatie 

2.10 Solventboekhouding 

Richtsnoer 

Bijlage III van de richtlijn geeft “richtsnoeren” voor het maken van een solventboekhouding. 
Het geeft een model voor een solventbalans. 

De solventbalans moet gemaakt worden om de diffuse emissies te kunnen berekenen. 

Jaarlijks informatie 

De richtlijn verlangt jaarlijks bewijs dat aan de vereisten wordt voldaan. In Vlaanderen wordt 
verlangd dat daartoe jaarlijks een document wordt opgesteld. In de grafische sector zal een 
solventbalans daar steeds onderdeel van moeten zijn. Met behulp daarvan wordt aangetoond 
dat het bedrijf aan de diffuse emissie grenswaarde of aan de vereisten van het reductieschema 
voldoet. 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 25

Theoretisch 

Het model voor een solventbalans in bijlage III is juist, maar nogal theoretisch. 

Alle mogelijke emissies staan erin en daarom ook emissies die in de Grafische sector niet 
voorkomen of verwaarloosbaar klein zijn. Er wordt niet aangegeven welke waarden gemeten 
moeten worden en waar schattingen volstaan. Ook wordt niet aangegeven hoe alle benodigde 
waarden gemeten of geschat moeten worden.  

Voor verdere uitleg van de solventboekhouding zie Hoofdstuk 4: Solventboekhouding 
algemeen 

Praktische modellen 

In dit rapport staan voor elk van de processen in de grafische sector praktische modellen voor 
de solventboekhouding. 

Zie voor de verschillende processen: 

Hoofdstuk 5: Solventboekhouding & reductieschema Illustratiediepdruk 

Hoofdstuk 6: Solventboekhouding & reductieschema Heatset 

Hoofdstuk 7: Solventboekhouding & reductieschema Overige processen: substitutie 

Hoofdstuk 8: Solventboekhouding & reductieschema Overige processen: 
naverbranden 
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3 INTERPRETATIE MOEILIJKHEDEN 

3.1 Inleiding 

De solventrichtlijn is niet altijd even duidelijk. De uitleg in het vorig hoofdstuk bleef beperkt 
tot punten waarop de richtlijn éénduidig is. In de volgende paragrafen komen de punten aan 
de orde waar de richtlijn voor meerdere interpretaties vatbaar kan worden geacht. 

Op elk van de punten volgt een aanbeveling hoe de richtlijn te interpreteren en een 
bijbehorende redenering. Dit is steeds gebaseerd op wat bij de totstandkoming van de richtlijn 
de bedoeling is geweest. Er is niet naar gestreefd om de redeneringen juridisch waterdicht te 
krijgen. 

Voor wat betreft de reikwijdte van de richtlijn zijn er een paar grafische of aanverwante 
processen waarvan niet duidelijk is of ze wel of niet onder de richtlijn vallen, terwijl het wel 
mogelijk is dat er in de processen aanzienlijke hoeveelheden solventen worden gebruikt. Dit 
betreft: 

• Lamineren van karton of papier 

• Drukwerkveredeling 

• Drukactiviteiten bij coatingwerkzaamheden 

• Blikdrukken 

Wanneer er precies sprake is van een ‘belangrijke wijziging’ en wat in zo’n geval te doen is 
niet altijd even duidelijk of redelijk. Dit betreft de volgende onderwerpen: 

• Voordeel voor achterlopers 

• Zelden een belangrijke wijziging 

• IPPC bedrijven 

• Totale emissie van de gewijzigde installatie  

• Totale emissies bij meerdere processen in één installatie 

De solventboekhouding is een ingewikkeld onderwerp waaraan in dit rapport een vijftal 
hoofdstukken wordt gewijd. Daarbinnen zijn er echter ook onderwerpen die voor meerdere 
interpretaties vatbaar zijn, of waarin de richtlijn niet voorziet. Ook deze onderwerpen worden 
in dit hoofdstuk behandeld. Het betreft: 

• Diffuse emissies bij naverbranding 

• Vertragers 

• Co-extrusie 

• Bepalen van schouw emissies in de illustratiediepdruk 
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3.2 Reikwijdte 

3.2.1 Lamineren van karton of papier 

Als het lamineren van het karton of papier op geen enkele wijze ‘samenhangt met 
drukprocessen’ dan betreft in ieder geval het ‘aanbrengen van lijmlagen’ een activiteit die 
onder de richtlijn valt. Deze activiteit is geen deelproces van het drukken en kent eigen 
drempel- en grenswaarden. 

Over het algemeen zal echter het lamineren van karton of papier wel op enige manier 
‘samenhangen met drukken’. In dat geval valt het proces onder de definitie van de 
verzamelactiviteit ‘drukken’. De vraag is daarna of het deelproces ‘lamineren van karton of 
papier’ onder de richtlijn valt. 

Het ‘lamineren samenhangend met een drukproces’ is gedefinieerd als de samenhechting van 
twee of meer flexibele materialen. De flexibiliteit van papier staat niet ter discussie en 
derhalve valt het lamineren van papier zeker onder de richtlijn. Beschouwt men ook karton als 
een flexibel materiaal is, dan valt het lamineren van karton onder de richtlijn. Beschouwt men 
karton niet als flexibel materiaal dan valt het niet onder de richtlijn. Bijkomend probleem is 
dat noch ‘papier’, noch ‘karton’ gedefinieerd is, laat staan dat de precieze grens tussen ‘dik 
papier’ en ‘dun karton’ duidelijk vastligt. 

Er is echter geen noemenswaardig verschil tussen het lamineren van papier of karton. Het ligt 
dan ook voor de hand om karton ‘flexibel’ te noemen en lamineren van karton hetzelfde te 
behandelen als lamineren van papier en het te beschouwen als een deelproces waarop de 
richtlijn van toepassing is.  

Om deze oplossing te onderbouwen wordt aanbevolen om elk substraat (te bedrukken 
materiaal) dat van de rol geleverd zou kunnen worden als flexibel te beschouwen.  

In de praktijk zal overigens blijken dat de meeste bedrijven die in dit werk gespecialiseerd 
zijn de drempelwaarde van een solventverbruik van 15 t/j niet overschrijden.  

3.2.2 Drukwerkveredeling 

Bedrukt papier of karton wordt regelmatig gelakkeerd. Dit kan in-line met het drukproces 
gebeuren, op aparte machines maar ook bij gespecialiseerde bedrijven. 

In de eerste twee gevallen is het duidelijk dat het proces ‘samenhangt met drukken’. Als het 
werk plaats vindt in een gespecialiseerd bedrijf blijft het hetzelfde proces en wordt hetzelfde 
materiaal ‘veredeld’. Het ligt dan ook in de rede om ook in dit geval van ‘samenhangen met 
drukken’ te spreken. 

Betreft het papier dan is sprake van een flexibel materiaal en is er sprake van het deelproces 
‘lakken’. Betreft het karton dan rijst, net als bij het lamineren, de vraag of  dit een flexibel 
materiaal is. Is het geen flexibel materiaal dan valt het deelproces niet onder de richtlijn, en is 
het wel flexibel dan valt het wel onder de richtlijn. 

Er is geen noemenswaardig verschil tussen de beide processen. Het ligt dan ook voor de hand 
om verdelen van karton hetzelfde te behandelen als veredelen van papier en het te 
beschouwen als een deelproces waarop de richtlijn van toepassing is. 
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Om deze oplossing te onderbouwen wordt aanbevolen om elk substraat (te bedrukken 
materiaal) dat van de rol geleverd zou kunnen worden als flexibel te beschouwen, ook al 
wordt het in de praktijk in vellen verwerkt..  

Het alternatief zou kunnen zijn om het proces als ‘coatingwerkzaamheden’ te beschouwen. 
Dit proces kent dezelfde emissiegrenswaarden maar de drempelwaarden zijn lager. 

De definitie van coatingwerkzaamheden spreekt echter van het aanbrengen van één of meer 
‘ononderbroken lagen’, en daar is lang niet altijd sprake van in de drukwerkveredeling. Men 
lakkeert soms alleen de plek waar de foto zit of alleen dàt deel van het vel dat de buitenkant 
van het omslag zal vormen enzovoort. Ononderbroken zal het lang niet altijd zijn. Zodoende 
zou men ‘s ochtends wel onder de richtlijn kunnen vallen en ‘s middags niet. Dit geeft veel 
ruimte voor ellenlange procedures.  

In de praktijk zullen drukwerkveredelaars meestal zonder groot probleem aan de richtlijn 
voldoen. Het gebruik van lakken op solventbasis is geen BBT in de drukwerkveredeling. Men 
gebruikt nu al meestal waterige of UV drogende lakken en solventarme of -vrije lijmen. 

Deze producten zullen echter vaak wel enig solvent bevatten, en als de productie groot genoeg 
is, kan men over de drempelwaarde van coaten op papier komen (5 t/j). Indien men dan echter 
het reductieschema toepast, voldoet het bedrijf vanzelf aan de richtlijn. Het moet zich alleen 
door de nodige administratieve rompslomp heen worstelen. 

Het lijkt voor het bevoegd gezag aan te bevelen om in dergelijke gevallen zich éérst af te 
vragen of het al dan niet van toepassing zijn van de richtlijn in de praktijk iets uitmaakt, en 
pas als dat het geval is de moeilijke juridische vragen te stellen. 

3.2.3 Drukactiviteiten bij coatingwerkzaamheden 

De definitie van ‘coatingwerkzaamheden’ laat de ruimte om het bedrukken van het gecoate 
artikel onder het coaten te laten vallen.  

Dat ‘een beetje drukken’ ook onder ‘coaten’ kan vallen, had als achtergrond dat men 
probeerde in-line plaatsvindende processen zoveel mogelijk onder één proces te laten vallen. 
Er werd niet uitdrukkelijk op papier, karton of een flexibel verpakkingsmateriaal gedoeld, 
maar eerder op het coaten van grote aantallen metalen of plastic onderdelen of 
gebruiksvoorwerpen. 

Bij het totstandkomen van de richtlijn werd overigens bij het ‘coaten van papier’ door de 
Commissie niet speciaal ergens aan gedacht, men was alleen bang dat er iets vergeten zou 
worden. Het enige door de Commissie ooit genoemde voorbeeld betrof het produceren van 
gekleurd papier. Navraag bij papierfabrikanten leerde echter dat dit altijd met waterige 
kleurstoffen gebeurt. Ook het vervaardigen van papieren stroken met kleurvoorbeelden voor 
verf kan begrepen worden onder het ‘coaten van papier’. Geen van beide activiteiten behoren 
tot de Grafische sector.  

3.2.4 Blikdrukken 

Met ‘blikdrukken’ wordt onderstaand bedoeld het bedrukken van dunne platen blik. Het 
coaten en bedrukken van ‘blikjes’, valt hier niet onder. Dat is een ‘coating’ activiteit. 
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Het bedrukken van dunne platen blik is buiten twijfel ècht drukken: ‘Een activiteit waarbij 
tekst en/of afbeeldingen worden gereproduceerd door met een beelddrager inkt op ongeacht 
welk soort oppervlak aan te brengen.’ Het is derhalve géén coatingwerkzaamheid. Het 
drukproces is ‘vellen’ offset. Dit deelproces valt niet onder de richtlijn. 

Er worden echter ook laklagen aangebracht. Deze processen hangen samen met het drukken. 
Het zijn bijvoorbeeld laklagen die het drukwerk moeten beschermen. Het aanbrengen van 
deze laklagen zou onder ‘andere drukprocessen’ vallen, als blik als een ‘flexibel materiaal’ 
wordt beschouwd. Beschouwt men blik niet als een flexibel materiaal dan is de richtlijn niet 
op blikdrukken van toepassing. 

In eerdere paragrafen werd echter aanbevolen om elk substraat (te bedrukken materiaal) dat 
van de rol geleverd zou kunnen worden als flexibel te beschouwen. Ook blik kan van de rol 
geleverd worden. Verdedigd kan dan worden dat het lakkeren wèl, maar het bedrukken in 
‘vellen-offset’ niet onder de richtlijn valt. Dit is goed in lijn met de aanbevelingen m.b.t. de 
drukwerkveredeling. 

3.3 Belangrijke wijziging 

3.3.1 Voordeel voor achterlopers  

Voor bedrijven die niet onder de IPPC richtlijn vallen is de ‘belangrijke wijziging’ 
gedefinieerd als: “een verandering van de nominale capaciteit die leidt tot een toename van de 
emissies … van meer dan 25 of 10%” (kleine resp. grote installaties)  

Bestaande bedrijven die nog géén emissiebeperkende maatregelen genomen hebben zijn 
daardoor in het voordeel. Zij hebben grotere emissies en bereiken derhalve minder snel de 
grens van 10 of 25%.  

De regels rond de ‘belangrijke wijziging’ leiden zo tot een onbedoelde onrechtvaardigheid. 
Het lijkt echter niet mogelijk om daar iets aan te doen zonder wijziging van de richtlijn.  

3.3.2 Zelden een belangrijke wijziging 

Als er een belangrijke wijziging optreedt, moeten er emissiebeperkende maatregelen worden 
genomen. Ofwel het ‘gewijzigde deel’ moet als ‘nieuwe installatie’ aan alle emissiegrens-
waarden gaan voldoen ofwel elders in het bedrijf moet zoveel emissiereductie worden behaald 
dat hetzelfde effect wordt bereikt. 

Als eenmaal deze maatregelen zijn getroffen zal in de meeste gevallen de emissie niet meer 
met 10 resp. 25% zijn gestegen. Er is dan dus geen sprake meer van een ‘belangrijke 
wijziging’. Mits er bij het uitbreiden van het machinepark ook emissiebeperkende 
maatregelen worden getroffen, is er vaak géén sprake van een ‘belangrijke wijziging’.  

3.3.3 Totale emissie van de gewijzigde installatie 

Artikel 4.4 van de richtlijn bepaalt dat in geval van een belangrijke wijziging het gewijzigde 
deel van de installatie behandeld mag worden als bestaande installatie, mits de totale emissie 
van de gehele installatie niet hoger is dan wanneer men dat deel van de installatie als ‘nieuw’ 
zou behandelen. 
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Men kan bijvoorbeeld een nieuwe drukpers zonder nabehandelingsapparaat gebruiken als op 
een andere machine het solventverbruik wordt verminderd, bijvoorbeeld door substitutie. 

Nergens is echter geregeld hoe berekend moet worden welke emissie er zou zijn opgetreden 
als de het gewijzigde deel van de installatie als ‘nieuw’ behandeld zou zijn geweest. 

Een verdedigbare oplossing is om dezelfde redenering als in het reductieschema te gebruiken. 
De emissie die zou zijn opgetreden is gelijk aan de emissie vóór de wijziging plus aan xx% 
van de input van de nieuwe machine. Het percentage wordt berekend door de diffuse 
emissiegrenswaarde te vermeerderen met 5%. Dit betekent voor de Heatset 35%, voor de 
illustratiediepdruk 15% en voor de andere processen 25 (‘groot’) of 30% (klein). 

Opgemerkt wordt dat het er hier alléén om gaat om te bepalen of het gewijzigde deel van de 
installatie volgens de richtlijn als ‘nieuw’ of als ‘bestaand’ moet worden behandeld. Of er op 
grond van Vlarem een vergunningswijziging nodig is, of welke grenswaarden er voor de 
uitgebreide installatie zullen gelden, is hier niet aan de orde. 

Met controle achteraf, aan de hand van de werkelijke emissiecijfers van de gehele installatie, 
moet men voorzichtig zijn. De ‘belangrijke wijziging’ betreft  immers alleen een toename van 
de emissies door een verandering van de nominale capaciteit; m.a.w. door een uitbreiding van 
het machinepark. Tegelijk met de uitbreiding van het machinepark kunnen zich ook àndere 
veranderingen voordoen die tot een toename van de emissies leiden. Zo zou men bijvoorbeeld 
op bestaande machines het aantal productie-uren kunnen laten toenemen. Een dergelijke 
verandering is, in de zin van de solventrichtlijn, géén belangrijke wijziging. Het is nauwelijks 
mogelijk e.e.a. uit elkaar te houden. Een eenvoudige benadering vóóraf heeft dan ook de 
voorkeur. Controle achteraf zou zich moeten beperken tot de input van de nieuwe machine en 
daadwerkelijke uitvoering van de voorgenomen substitutie elders in het bedrijf. 

3.3.4 Totale emissie bij meerdere processen in één installatie 

Artikel 5.5 van de richtlijn bepaalt dat als er binnen één installatie verschillende activiteiten 
plaatsvinden die elk binnen de reikwijdte van de richtlijn vallen, deze als één activiteit mogen 
worden beschouwd, mits de totale emissie niet hoger wordt dan wanneer elk apart aan de 
richtlijn zouden voldoen. 

Nergens is echter geregeld hoe berekend moet worden welke emissie er zou zijn opgetreden 
als beide activiteiten apart aan de richtlijn zouden voldoen. 

Een verdedigbare oplossing is om de redenering uit het reductieschema te gebruiken, en de 
totale emissie van elk van de processen gelijk te stellen aan de daarvoor geldende diffuse 
emissie grenswaarde vermeerderd met 5% voor de schouwemissies. 

3.4 Solventboekhouding en reductieschema 

3.4.1 Diffuse emissies bij naverbranding 

De solventrichtlijn introduceert voor het eerst in de Europese milieuwetgeving grenswaarden 
aan diffuse emissies. Voor het bepalen van de grootte van de diffuse emissies biedt de 
richtlijn echter weinig houvast. Bijlage III bevat weliswaar een theoretisch juiste opzet voor 
een solventboekhouding, maar voor de praktijk voldoet deze in de Grafische sector alleen 
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ingeval van terugwinning van solventen en emissiereductie d.m.v. substitutie. In de veel 
voorkomende gevallen waarin solventdampen worden verbrand kan met de betreffende 
methode de diffuse emissie niet met enige nauwkeurigheid bepaald worden.  

De oorzaak is gelegen in het feit dat de diffuse emissies worden berekend door twee grote, 
maar onnauwkeurige, getallen (input en geleide emissies) van elkaar af te trekken. In zo’n 
geval is de mogelijke fout in het resultaat (de diffuse emissie) gelijk aan de som van de fouten 
in de twee grote getallen. In dit geval verkrijgt men resultaten als diffuse emissies die ‘ergens 
tussen de 0 en de 40% van de input liggen. 

Voor een uitvoeriger onderbouwing hiervan zie §9.1.1: Probleemstelling. 

Behalve dat de methode niet tot voldoende nauwkeurige resultaten leidt, leidt zij er ook toe 
dat er continu of in ieder geval zeer frequent, debiets- en concentratiemetingen moeten 
worden gedaan aan de inlaatzijde van de naverbrander. En dit terwijl elders in de richtlijn, 
omwille van kostenbeheersing, er juist naar gestreefd wordt om dergelijke metingen aan de 
uitlaatzijde van de naverbrander te beperken tot alleen de grootste emitenten. 

De oplossing voor dit probleem bestaat uit het rechtsreeks bepalen van de diffuse emissies. 
De methoden hiervoor staan beschreven in Hoofdstuk 6 voor de heatset en de Hoofdstukken 7 
en 9 voor andere drukprocessen. 

3.4.2 Vertragers 

Vertragers zijn stoffen die in de flexografie, diepdruk en verwante processen, aan inkten, 
lakken of lijmen worden toegevoegd om het verdampingsproces langzamer of geleidelijker te 
laten verlopen. De stoffen voldoen aan de definitie in de richtlijn van ‘vluchtige organische 
stof’. Ze worden echter niet expliciet genoemd in de definitie van ‘organisch solvent’.  

Beschouwt men de vertragers inderdaad niet als ‘organisch solvent’, dan tellen ze ook niet 
mee in het ‘verbruik’ of de ‘input’. Deze twee grootheden kunnen hierdoor een paar procent 
lager uitvallen. 

Dit betekent echter niet dat, als dat technisch al mogelijk zou zijn, de dampen van vertragers 
onbekommerd uitgestoten zouden mogen worden. In de definities van emissie, afgassen en 
diffuse emissies is sprake van ‘vluchtige organische stoffen’ en dáár vallen de vertragers 
zéker wel onder. 

Het niet als ‘organisch solvent’ meetellen van de vertragers zou er voor kunnen zorgen dat 
een bedrijf dat slechts een paar procent boven een drempelwaarde zit, daar net onder valt. 
Anderzijds leidt het ertoe dat de diffuse emissie grenswaarde een beetje strenger zou worden 
omdat de diffuse emissies als percentage van de input worden uitgedrukt. 

De definitie van ‘organisch solvent’ lezend kan het niet de bedoeling zijn geweest dat 
vertragers hiervan werden uitgesloten. Men spreekt onder meer van verdunnen, dispergeren, 
de viscositeit en oppervlaktespanning aanpassen en weekmakers. De functie van vertragers 
ligt hier heel dichtbij. De vertragers verdunnen immers ook en ze hebben ook invloed op de 
viscositeit. 

Aanbevolen wordt om vertragers die een vluchtige organische stof zijn ook als organisch 
solvent te beschouwen. 
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3.4.3 Co-extrusie 

Co-extrusie is een solventvrije techniek waarmee twee verschillende plastic folies kunnen 
worden samengehecht. De techniek wordt wel gebruikt om het aanbrengen van lak- of 
lijmlagen op solventbasis te vervangen. 

Als het reductieschema wordt gebruikt wordt de referentie emissie (m.a.w. de hoeveelheid 
solvent die is vervangen) berekend als vier maal het gewicht aan opgebrachte vaste stof. 
Ingeval van co-extrusie is echter de hoeveelheid ‘vaste stof’ vele malen groter dan die van de 
lak- of lijmlaag die wordt vervangen. De berekeningsmethode leidt daardoor tot een veel te 
hoge referentie emissie en daardoor tot een veel te soepele ‘beoogde emissie’. 

Aanbevolen wordt om dit probleem op te lossen door in geval van co-extrusie een 
‘equivalente lak- of lijmlaag’ te hanteren van 5 g/m². (Deze waarde wordt ook gehanteerd in 
de Australische provincie Victoria.) 

3.4.4 Bepalen van schouw emissies in de illustratiediepdruk  

Het is in de illustratiediepdruk zonder probleem mogelijk om redelijk nauwkeurig de totale 
emissie te bepalen. Deze komt overeen met het verschil tussen de hoeveelheid solvent in de 
ingekochte inkten en verschnitt (Verschnitt: inkt zonder pigment. Wordt gebruikt om de 
kleurkracht van inkt te kunnen verminderen) en de hoeveelheid die terug wordt verkocht aan 
de inktfabrikant. (Zie hiervoor Hoofdstuk 5 : ‘Solventboekhouding & reductieschema 
Illustratiediepdruk’) 

Om echter de diffuse emissie te bepalen moet van deze totale emissie de schouw emissie 
worden afgetrokken. Deze emissie wordt echter niet gemeten. Alleen wordt periodiek de 
solventconcentratie gemeten, maar het bijbehorende luchtdebiet niet. 

De richtlijn verlangt om goede redenen alleen van zeer grote emitenten continue schouw-
metingen. Het is nooit de bedoeling geweest dat via de solventboekhouding alsnog een 
continue meetverplichting van schouw-emissies voor kleinere bedrijven geïntroduceerd zou 
worden. 

In de praktijk is deze meting echter ook niet nodig. De totale emissie van de Vlaamse 
diepdrukkerijen is steeds lager dan de diffuse emissiegrenswaarde. En omdat de totale emissie 
groter is dan de diffuse emissie, is daarmee uiteraard ook de diffuse emissie lager dan de 
grenswaarde. 

Het probleem kan uiteraard terugkeren als de Vlaamse overheid lagere diffuse emissie-
grenswaarden dan die in de richtlijn zou opleggen. Dit is één van de redenen waarom wordt 
aanbevolen om eventueel aan illustratiediepdruk te stellen strengere emissie-eisen uit te 
drukken als maximale totale emissie. 
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4 SOLVENTBOEKHOUDING ALGEMEEN 

4.1 Inleiding 

4.1.1 Verschillende  solventboekhoudingen 

De solventboekhouding zoals beschreven in de richtlijn is weinig meer dan een solventbalans. 
De verschillende ingaande en uitgaande stromen solvent worden gekwantificeerd en bezien 
wordt welke ervan een emissie vormen. Jaarlijks dient een drukkerij die onder de richtlijn valt 
zo’n solventbalans te maken, als onderdeel van het document waaruit blijkt dat aan de 
emissiegrenswaarden of het reductieschema wordt voldaan. Het bevoegd gezag kan dit 
document met de solventbalans opvragen. 

Een grote moeilijkheid bij het maken van solventbalansen is dat in de vloeistoffase de 
hoeveelheden solvent redelijk gemakkelijk te meten zijn, maar dat dat bij dampen beslist niet 
zo is. Voor dit probleem worden in dit deelrapport passende oplossingen aangedragen. 

Het doel van een solventboekhouding kan velerlei zijn. Enkele voor de grafische sector 
relevante gevallen zijn: 

• Bepalen van het solventverbruik om te bezien of het bedrijf al dan niet onder de richtlijn 
valt en in dat geval te bepalen of het een ‘kleine’ dan wel ‘grote’ installatie betreft. 

• Bepalen van de diffuse emissies en de input en toetsen of aan de diffuse emissie-
grenswaarden voldaan wordt. 

• Bepalen van de totale emissies om te toetsen of aan de eisen van het reductieschema 
wordt voldaan, of t.b.v overheidsstatistieken.  

• In geval van een belangrijke wijziging en er gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid 
de hele installatie als ‘bestaand’ te blijven beschouwen, bepalen van de totale emissie en 
toetsen of aan de eisen van art.4.4 wordt voldaan. Zie hiervoor o.m. § 3.3.3 Totale emissie 
van de gewijzigde installatie. 

• In geval van meerdere activiteiten in één installatie en er gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheid om deze niet als separate activiteiten te behandelen de emissies te bepalen 
en te toetsen of aan de eis van art. 5.5.b.ii wordt voldaan. Zie hiervoor o.m. § 3.3.4 Totale 
emissie bij meerdere processen in één installatie. 

Voor elk deel van de sector dat onder de richtlijn valt is een verschillende opzet voor de 
solventboekhouding nodig. Voor sommige delen van de sector zijn twee verschillende 
opzetten nodig: één voor het geval de emissies door substitutie worden bestreden en één voor 
het geval er sprake is van naverbranding. 

In de volgende hoofdstukken worden vier verschillende opzetten voor de solventboekhouding 
gepresenteerd: 

• Illustratiediepdruk. (Ook bruikbaar in andere bedrijven waar solventen uit de afgassen 
worden teruggewonnen) 
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• Heatset 

• Overige drukprocessen met substitutie  

• Overige drukprocessen met naverbrander 

4.1.2 Tijdsbeslag, leercurve 

De in dit rapport gepresenteerde opzetten voor de verschillende solventboekhoudingen zijn 
zodanig dat bedrijven ze zelfstandig kunnen maken zonder dat daar buitensporige kosten of 
tijdsbeslag mee gemoeid gaan. Voorwaarde is wel dat deze bedrijven er eerst ervaring mee op 
moeten doen voordat het voorgaande beaamd zal worden. Het begin is moeilijk.  

De ervaring, onder meer in de illustratiediepdruk, leert dat een solventboekhouding, hoe 
helder en eenvoudig de aangeleverde opzet ook is, in eerste instantie altijd ingewikkeld wordt 
gevonden door bedrijven die zoiets nooit eerder hebben gemaakt. Nadat praktische ervaring is 
opgedaan, blijkt e.e.a. echter mee te vallen. 

Het opdoen van ervaring is om meer redenen van groot belang. Als voor de eerste maal een 
solventboekhouding wordt gemaakt kost het een zee aan tijd om alle gegevens bijeen te 
krijgen. Bovendien blijkt dan bijna altijd dat het resultaat van de berekeningen de toets van de 
kritiek niet kan doorstaan. De bestaande administratieve systemen zijn immers niet op het 
maken van de solventboekhouding ontworpen, leveranciers zijn niet altijd even toeschietelijk 
in het leveren van benodigde informatie, en beschikbare meetgegevens zijn meest verzameld 
voor een ander doel dan de solventbalans. 

Men mag dan ook niet verwachten dat de eerste solventbalans snel klaar en ook nog correct 
is. Er moet een leercurve worden doorgelopen. Als er van de moeilijkheden die worden 
ontmoet wordt geleerd en als er dan waar nodig kleine aanpassingen in de bestaande 
administratieve systemen worden aangebracht, is de volgende solventbalans sneller klaar en 
betrouwbaarder dan de vorige. 

Om de leercurve af te lopen moet de handeling regelmatig en met niet te lange tussenpozen 
herhaald worden. Aanbevolen wordt om, totdat het allemaal ‘bijna vanzelf’ gaat, de solvent-
balans elke maand of elk kwartaal te maken. Dit betekent dat men ten minste een jaar voordat 
de solventboekhouding verplicht wordt hiermee moet beginnen. 

4.2 Definities en schema  

4.2.1 Algemeen 

In de opzet voor de solventboekhouding voor elk van de verschillende grafische processen is 
zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de richtsnoer zoals gegeven in bijlage III van de 
richtlijn. De gebruikte termen en daarbij horende definities zijn steeds zoveel mogelijk gelijk 
aan die in de betreffende bijlage. Daar waar van de definities wordt afgeweken gebeurt dat 
alleen ter verduidelijking of gemak. In geen geval heeft het invloed op de berekening van de 
emissies en de toets aan de eisen van de richtlijn. 

De bijlage III blinkt niet uit in helderheid. In de volgende paragrafen wordt derhalve een 
schema gepresenteerd van de solventboekhouding zoals voorzien in de richtlijn. Ook wordt 
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een overzicht gegeven van alle gebruikte termen met hun definities en waar nodig een 
toelichting of een ‘vertaling’ naar de grafische sector. 

Dit Hoofdstuk betreft de solventboekhouding in algemene zin. De opzet voor elk van de 
processen en de daarbij behorende details volgen in latere hoofdstukken. 

4.2.2 Schema 

Het onderstaand schema is compleet. Alle solventstromen die in de richtlijn worden genoemd 
staan er in vermeld. Niet alle stromen komen ook bij alle grafische processen voor. De 
schema’s voor de verschillende processen zijn derhalve iets eenvoudiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overzicht van de  genoemde grootheden 

(Zie voor nadere uitwerking § 4.2.4 Definities en toelichting) 

De input bestaat uit: I1 + I2 

• I1: ingekocht solvent. Zowel ‘puur’ als in inkt, lak of lijm. 

• I2: teruggewonnen en hergebruikt solvent 

Schema 
drukprocessen: 
algemeen 

I1: ingekocht 
 
I2: hergebruikt 
 
(I1 + I2 = Input) 

Drukkerij 

Terugwinning 
O5: geadsorbeerd 

 

O1: Afgassen 

O2: naar water 
O3: in drukwerk 
O6: in afval 
O7: verkoop als product 
O8: voor hergebruik 
O9: andere emissies 

O4: 
niet afgevangen 

O8: verkoop voor hergebruik 

Naverbrander 
O5: vernietigd 

Destillatie 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 36

Het verbruik bestaat uit: I1 - O8 

• I1: ingekocht solvent. Zowel ‘puur’ als in inkt, lak of lijm. 

• O8: verkoop voor hergebruik   

De geleide emissies bestaan uit O1  

• O1: afgassen  

De diffuse emissies bestaan uit: O2 + O3 + O4 + O9 

• O2: naar water 

• O3: in drukwerk (niet bij Heatset) 

• O4: niet afgevangen 

• O9: andere emissies (theoretische mogelijkheid) 

De totale emissie bestaat uit: O1 + (O2 + O3 + O4 + O9) 

• O1: afgassen  

• (O2 + O3 + O4 + O9) : diffuse emissie (O3 niet bij heatset) 

Géén emissie wordt gevormd door: O3, O5, O6, O7, O8 

• O3: in drukwerk (alléén bij heatset) 

• O5: vernietigd of geadsorbeerd 

• O6: in afval 

• O7: als product (komt in de grafische sector niet voor) 

• O8: verkoop voor hergebruik   

Theoretische berekeningen 

Men kan de diffuse emissies volgens de richtlijn op twee manieren berekenen: 

1) Diffuus  = O2 + O3 + O4 + O9 

2) Diffuus  = Input – geleide emissies – geen emissie  

= (I1 + I2) – (O5 + O1) – (O6 + O7 + O8) 

In de praktijk zijn er soms eenvoudiger oplossingen of moet een geheel ander weg worden 
bewandeld om tot de emissies te geraken. Die komen aan de orde in hoofdstukken over de 
specifieke gevallen. 

4.2.3 Te bepalen grootheden 

Installaties moeten over het algemeen de volgende drie grootheden kennen: 

Verbruik: Het verbruik moet worden gekend om te kunnen bepalen waar de installatie t.o.v. 
de drempelwaarden staat. Hiermee wordt bepaald of het wel of niet binnen de reikwijdte van 
de richtlijn valt en zo ja aan welke grenswaarden moet worden voldaan. 
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Diffuse emissies: Diffuse emissies moeten gekend worden om aan te tonen dat de installatie 
aan de diffuse emissiegrenswaarde voldoet. 

Totale emissies: In geval de installatie gebruik maakt van het reductieschema of van één van 
de uitzonderingsregelingen in de richtlijn moeten de totale emissies gekend worden om aan te 
tonen dat de installatie aan de eisen van de richtlijn voldoet. In de meeste gevallen moet de 
totale emissie ook gekend worden om statistische informatie te kunnen verschaffen.  

Als de installatie gebruik maakt van het reductieschema komen daar nog grootheden bij zoals 
de ‘referentie-emissie’ en de ‘beoogde emissie’. Zie daarvoor § 2.8 Het reductie schema in 
bijlage IIb 

4.2.4 Definities en toelichting 

I: Input:  

‘De hoeveelheid organische solventen en de hoeveelheid daarvan in preparaten die tijdens de 

het uitoefenen van een activiteit worden gebruikt, met inbegrip van de gerecycleerde 

solventen, binnen en buiten de installatie, die telkens worden meegerekend wanneer zij 

worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen’ 

• Input is van belang omdat zowel de totale als de diffuse emissie wordt uitgedrukt als 
percentage van die input. 

• De input omvat àlle solventen; óók die in inkten, lakken, lijmen of andere ‘preparaten’ 
zitten en óók die voor de schoonmaak worden gebruikt. 

• De input omvat alleen solventen die werkelijk worden gebruikt. Dat is niet hetzelfde als 
‘ingekocht’. Er moet dus rekening worden gehouden met verschillen tussen begin- en 
eindvoorraden 

• De input omvat ook de gerecycleerde solventen die in het eigen bedrijf worden 
hergebruikt. Niet alleen uit de terugwinning van de illustratiediepdruk, maar óók uit de 
destillatie van reinigingsmiddelen in eigen huis. Ze mogen ook in een ander bedrijf 
gerecycleerd zijn. 

De input is de som van I1 Ingekocht en I2 Hergebruikt 

I1 Ingekocht 

‘De hoeveelheid aangekochte solventen als zodanig of in preparaten, die in het proces wordt 

ingevoerd gedurende de termijn waarover de massabalans wordt bepaald’ 

• I1 Ingekocht omvat de eerste helft van de berekening van de input: de inkoop van 
solventen, zowel puur als in inkten, lakken lijmen etc. 

• Het gaat om het gebruik. Er moet dus rekening gehouden worden verschillen tussen 
begin- en eind voorraden. 
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I2 Hergebruikt 

‘De hoeveelheid teruggewonnen en als solvent in het proces hergebruikte organische 

solventen als zodanig en in preparaten (de gerecycleerde solventen worden telkens 

meegerekend wanneer zij worden gebruikt om de activiteit uit te oefenen)’ 

• Betreft het tweede helft van de berekening van de input 

• Het gaat om het gebruik. Er moet dus rekening gehouden worden verschillen tussen 
begin- en eind voorraden als daar sprake van is. 

V: Verbruik 

‘De totale input van organische solventen per kalenderjaar of een andere periode van twaalf 

maanden in een installatie, verminderd met eventuele VOS die voor hergebruik worden 

teruggewonnen’ 

• De berekening is alleen maar nodig om de plaats van het bedrijf t.o.v. de drempelwaarden 
te bepalen 

• De berekening begint met de I1 Ingekocht.  Hier van af gaat de hoeveelheid terug-
gewonnen solventen die wel wordt gerecycleerd, maar niet in eigen huis worden 
hergebruikt (O8). 

O1: Afgassen 

Afgassen emissie. Definitie volgens Art.2 van de richtlijn: ‘ ..uitworp in de lucht van gassen 

met VOS … uit een afgaskanaal of uit nabehandelingsapparatuur’ 

• Telt niet mee als diffuse emissie 

• Betreft alle geleide emissies: zowel de uitstoot van de naverbrander, terugwininstallatie 
e.d. als eventuele Niet nabehandelde geleide emissies 

O2 Naar water 

‘In het water geloosde organische solventen, eventueel rekening houdend met de 

afvalwaterzuivering bij de berekening van O5’ 

• Telt mee als diffuse emissie 

• Betreft eventueel geloosd solvent, minus hetgeen in de afvalwaterzuivering wordt 
vernietigd 

• Komt in de praktijk nauwelijks voor. Uitzonderingen: IPA in geloosd vochtwater 
(Heatset) en solvent in geloosde waterige afvalinkten 
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O3 In drukwerk 

‘De hoeveelheid organisch solvent die als verontreiniging of als residu in de bij het proces 

vervaardigde producten achterblijft’ 

• Telt mee als diffuse emissie, behalve bij de heatset. 

• Betreft de solventretentie. Bij verpakkingsdiepdruk en flexo nagenoeg nul, in de 
illustratiediepdruk soms substantieel. 

O4 Niet afgevangen 

‘Niet afgevangen emissie van solventen in de lucht. Het gaat hierbij om de algemene 

ventilatie van ruimtes waarbij de lucht via ramen, deuren, luchtafvoerkanalen en soortgelijke 

openingen in het buitenmilieu terecht komen.’ 

• Telt wel mee als diffuse emissie. Vormt daarvan meestal het belangrijkste deel. 

• Betreft alle niet geleide emissies naar de lucht vanuit de installatie. 

• Meestal moeilijk vast te stellen. Per proces een aparte methode. 

O5 Vernietigd 

‘Organische solventen en/of organische verbindingen die door chemische of fysische reacties 

verloren gaan (met inbegrip van hoeveelheden die door verbranding, een andere zuivering 

van afgassen of afvalwaterzuivering vernietigd worden of bijvoorbeeld door adsorptie worden 

opgevangen, mits die niet bij O6, O7 of O8 worden meegerekend’ 

• Vertegenwoordigt geen emissie 

• Betreft solvent dat is vernietigd door naverbrander of in de afvalwaterzuivering 

• Betreft ook solvent dat is opgevangen in actief kool, voor zover niet geteld onder O6, O7 
of O8. Deze complicatie is mathematisch correct, maar is in geval van de 
illustratiediepdruk erg onhandig. Om niet van de richtlijn af te wijken wordt er speciaal 
voor de illustratiediepdruk nog een term ‘T: teruggewonnen’ bij gedefinieerd. T omvat 
alle tolueen die wordt teruggewonnen, ongeacht z’n bestemming. Zie hiervoor § 5.2.1. 
Toegevoegd begrip 

O6 In afval 

‘Organisch solvent in ingezameld afval’ 

• Telt niet mee als diffuse emissie 

• Deze grootheid is van belang omdat solvent in afval niet meetelt als diffuse emissie. Het 
wordt immers elders vernietigd. 
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O7 Verkoop als product 

‘Organische solventen als zodanig of in preparaten die als product met handelswaarde 

worden verkocht of bestemd zijn om te worden verkocht’ 

• Vertegenwoordigt geen emissie 

• Betreft de verkoop aan andere bedrijven van zelf gemaakte lakken of lijmen. Dit komt in 
de praktijk slechts weinig voor. 

• Betreft niet de verkoop van teruggewonnen solvent voor hergebruik. 

O8 Verkoop voor hergebruik 

‘Organische solventen als zodanig of  in preparaten die voor hergebruik worden 

teruggewonnen maar niet opnieuw in het proces worden ingebracht, mits deze niet bij O7 

worden meegerekend’ 

• Vertegenwoordigt géén emissie 

• De officiële definitie is beperkt tot ‘preparaten’. Dit is onhandig omdat dan het de 
teruggewonnen solvent dat voor hergebruik aan inktleveranciers of leveranciers van 
schoonmaakmiddelen wordt teruggeleverd, niet onder deze definitie zou vallen. Derhalve 
wordt de definitie iets uitgebreid met ‘als zodanig of’ 

• Het alternatief zou zijn om de teruggewonnen solventen onder O7 (Verkoop als product) 
te laten vallen. Dit doet echter geen recht aan de werkelijke situatie. Voor wat de te 
berekenen emissies betreft, maakt het allemaal niet uit, mede omdat dubbeltelling met O7 
voorkomen wordt. 

O9 Andere emissies 

‘Organische solventen die op andere wijze vrijkomen’ 

• Telt mee als diffuse emissie 

• Kapstok voor alles wat vergeten mocht zijn. In de grafische sector is het niet nodig om 
met deze grootheid te werken.  
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5 SOLVENTBOEKHOUDING & REDUCTIESCHEMA 

ILLUSTRATIEDIEPDRUK 

5.1 Woord vooraf 

In dit hoofdstuk komen alle solventstromen die in de illustratiediepdruk voorkomen aan de 
orde. Van allemaal wordt uitgelegd hoe ze gekwantificeerd zouden kunnen worden. Hiermee 
wordt echter niet bedoeld dat ze ook inderdaad allemaal gekwantificeerd moeten worden. 

Welke stromen men wèl moet kwantificeren hangt af van het doel van de solvent-
boekhouding. Dit kan zijn het bepalen van de totale of de diffuse emissie of  het bevorderen 
van het inzicht in deze emissies. Raadpleeg daartoe het overzicht in § 5.2.3 ‘Relevante 
stromen’. 

Bedrijven die zich aan de solventrichtlijn conformeren door aan de emissiegrenswaarden te 
voldoen gebruiken de solventboekhouding om de diffuse emissies te berekenen en om aan te 
tonen dat deze aan de diffuse emissie grenswaarde voldoen. Zie hiervoor § 5.3 ‘Berekening 
van diffuse emissies’ 

Bedrijven die zich aan de solventrichtlijn conformeren door het reductieschema toe te passen 
gebruiken de solventboekhouding om de totale emissies te berekenen en om aan te tonen dat 
deze kleiner zijn dan de ‘beoogde emissie’. Zie hiervoor § 5.5 ‘Reductieschema’ 

Voor illustratiediepdrukkerijen wordt in het deelrapport ‘Emissiebeperkende maatregelen’ een 
maximale totale emissie van 6,5% van de referentie-emissie aanbevolen, onder gelijktijdig 
opheffen van de afgassen grenswaarde. Om dit laatste juridisch mogelijk te maken dienen de 
bedrijven het reductieschema toe te passen. Dit houdt in dat zij een ‘reductieplan’ dienen te 
maken en een solventboekhouding volgens de § 5.5 ‘Reductieschema’ 

5.2 Schema en relevante stromen 

5.2.1 Toegevoegd begrip 

De definitie van O5 omvat alle geadsorbeerde solvent minus hetgeen ervan verkocht wordt 
(O8). Hierdoor is er geen goede term beschikbaar voor alle solventen die worden 
teruggewonnen, terwijl dit juist een grootheid is die in de illustratiediepdruk goed 
bijgehouden en veel gebruikt wordt. Voor de latere berekeningen is het erg onhandig als er 
geen gebruik van dit gegeven kan worden gemaakt. 

Omwille van de eenvoud wordt dan ook het begrip ‘T: Teruggewonnen’ toegevoegd. Dit 
begrip sluit goed aan bij de praktijk in illustratiediepdrukkerijen en vereenvoudigt de uitleg 
van de solventbalans: 

T: Teruggewonnen: De hoeveelheid solvent die door de nabehandelingsinstallatie en de 

destillatie in eigen huis van schoonmaakmiddelen en afvalinkten wordt teruggewonnen. 

Als formule soortgelijk aan die in bijlage III van de richtlijn verkrijgt men: T = O5 + O8 
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5.2.2 Schema illustratiediepdruk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het schema zijn de niet relevante stromen doorgestreept. Er zijn in de illustratiediepdruk 
geen afgassen die onbehandeld worden uitgestoten, er zijn geen naverbranders, er wordt geen 
inkt o.i.d. verkocht (O7) en er zijn geen ‘andere’ emissies (O9) dan die reeds genoemd 
worden. 

Gegevens die gevraagd worden voor illustratiediepdrukkerijen die aan de richtlijn voldoen 
door zich aan de grenswaarden te houden: 

• Totale emissie 

• Diffuse emissie 

Het verbruik hoeft in de illustratiediepdruk niet te worden vastgesteld. Voor deze bedrijven 
geldt geen drempelwaarde in de richtlijn. Alle bedrijven vallen eronder en worden aangemerkt 
als een ‘groot’ bedrijf.  

Voor een stappenplan zie § 5.3 ‘Berekening van diffuse emissies’, voor het rekenschema zie § 
5.3.2 ‘Voorbeeld & rekenschema’. 

Schema Illustratie 
Diepdruk 

I1: ingekocht 
 
I2: hergebruikt 
 
(I1 + I2 = Input) 

Drukkerij 

Terugwinning 
O5: geadsorbeerd 

 

O1: Afgassen 

O2: naar water 
O3: in drukwerk 
O6: in afval 
O7: verkoop als product 
O9: andere emissies 

O4: 
niet afgevangen 

O8: verkoop voor hergebruik 

Naverbrander 
O5: vernietigd 

Destillatie 

T: Teruggewonnen 
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5.2.3 Relevante stromen 

Het maken van een solventbalans begint met het verzamelen van gegevens. Lang niet alle 
grootheden uit de bijlage van de richtlijn hoeven gekend te worden om een kloppende balans 
te kunnen maken en om te kunnen aantonen dat aan de grenswaarden wordt voldaan. Om 
inzicht te krijgen in de emissies en om eventueel er actie op te kunnen ondernemen is veelal 
meer informatie nodig. 

Onderstaand een overzicht van de gegevens die in geval van de illustratiediepdruk nodig zijn:  

Nodig voor: Verbruik Totale 

emissie 

Diffuse 

emissie 

Inzicht of 

actie 

I1: Ingekocht n.v.t. ja ja ja 

I2: Hergebruikt n.v.t. ja ja ja 

I: Input n.v.t. ja ja ja 

O1: Afgassen  n.v.t. nee Meestal niet soms 

O2: Naar water n.v.t. nee nee ja 

O3: In drukwerk n.v.t. nee nee ja 

O4: niet afgevangen n.v.t. nee nee ja 

T: Teruggewonnen n.v.t. ja ja ja 

O5: Geadsorbeerd n.v.t. nee nee nee 

O6: In afval n.v.t. nee Meestal niet Meestal niet 

O8: verkoop voor hergebruik n.v.t. ja ja Ja 

O9: Andere emissies n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

I1: Ingekocht 

De stroom ‘I1’ omvat alle solvent in de inkten en de verschnitt (verdunningslak). In 
illustratiediepdrukkerijen worden zelden pure solventen ingekocht 

I1 wordt berekend door de jaarinkoop van puur solvent, inkt en verschnitt te corrigeren 
op het verschil tussen begin- en eindvoorraad en het resultaat te vermenigvuldigen 

met de solventinhoud ervan. 

De solventinhoud kan per kleur en per leverancier enkele procenten verschillen. Een 
nauwkeurige opgave van de leverancier is derhalve nodig. 

In de illustratiediepdruk wordt meestal geen puur solvent ingekocht. Men brengt de 
ingekochte inkten op viscositeit met de zelf teruggewonnen tolueen. Ook de schoonmaak 
vindt hiermee plaats. Als er tóch puur solvent wordt gekocht telt deze ook mee bij I1. 
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I2: Hergebruikt 

De stroom I2 bestaat uit alle solvent (tolueen) die vanuit de terugwinning en de destillatie in 
eigen bedrijf weer wordt aangewend. 

In illustratiediepdrukkerijen zal de hoeveelheid destillaat veel kleiner zijn dat de hoeveelheid 
die vanuit de terugwinningsinstallatie wordt hergebruikt. Deze hoeveelheid kan meestal 
verwaarloosd worden. 

Verwaarlozing van de hoeveelheid destillaat leidt ertoe dat de input kleiner wordt en daarmee 
ook de diffuse emissiegrenswaarde. Hiermee wordt het voor de installatie moeilijker om aan 
de grenswaarde te voldoen. 

Als de hoeveelheid destillaat verwaarloosd wordt geldt: I2 wordt berekend door de totale 
hoeveelheid teruggewonnen tolueen (T: teruggewonnen) te verminderen met de hoeveelheid 
die verkocht wordt (O8). 

I2 (hergebruikt) = T (teruggewonnen) - O8 (verkoop voor hergebruik) 

Als de hoeveelheid destillaat niet verwaarloosd wordt, dan geldt: 

I2 (hergebruikt) = T (teruggewonnen) + destillaat - O8 (verkoop voor hergebruik) 

I: Input 

 ‘I: input’ = ‘I1: ingekocht’ + ‘I2”hergebruikt’ 

O1: Afgassen  

O1: afgassen worden in de illustratiediepdruk, bij de terugwinning ‘doorslag’ genoemd. 

Als men O1 correct zou willen berekenen zou men moeten beschikken over zowel continue 
concentratiemetingen als continue debietmetingen aan de uitlaatzijde van de terugwin-
installatie. Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar. Derhalve moet O1 geschat worden. 

Aanbevolen methode 

1) Schat het verwijderingsrendement van de terugwininstallatie. Doe dit door de gemiddelde 
concentratie aan uitlaatzijde te delen door de gemiddelde concentratie aan inlaatzijde. De 
gemiddelde concentratie aan inlaatzijde is deel van de ontwerpspecificaties van de 
terugwininstallatie. De gemiddelde concentratie aan uitlaatzijde kan soms ook uit de 
ontwerpspecificaties worden ontleend. Anders kan die worden berekend door de 
concentratie gedurende een adsorptiecyclus te meten. In de regel zal men verwijderings-
rendementen van ruim 99% vinden. 
Houd hier rekening met een mogelijk verschil in meetmethode tussen in- en uitlaatzijde. 
Het kan zijn dat de ene grootheid in mg tolueen, en de andere in mgC is gemeten. 
Omrekening: 1mgC = 1,1 mg tolueen 

2) Schat welk deel van de input als geleide emissie naar de terugwininstallatie wordt 
gevoerd. Als de diffuse emissies dicht bij de grenswaarde liggen zal dit in bestaande 
bedrijven ca 85% zijn. (Nieuw: 90%). In Vlaamse illustratiediepdrukkerijen is dit ca 95%. 
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3) Vermenigvuldig de geleide emissie met het verwijderingsrendement. In de regel zal de 
afgassenemissie minder dan 1% van de input zijn. 

O2: Naar water 

In de illustratiediepdruk kunnen de totale en de diffuse emissies berekend worden zonder de 
samenstelling ervan te kennen. Het is derhalve niet nodig om O2 te kennen om de diffuse 
emissies te kunnen berekenen en aan de grenswaarde te toetsen. 

In de illustratiediepdruk wordt een beetje solvent geloosd op water. De terugwinning wordt 
gedesorbeerd met stoom. Het stoom/tolueen mengsel wordt gecondenseerd en daarna 
gedecanteerd. In het afgescheiden water zit enig tolueen. Door middel van luchtwassen of een 
andere techniek wordt deze tolueen zoveel mogelijk uit het water verwijderd. Desondanks 
resteert een minimale hoeveelheid. Voor zover dit water wordt geloosd zal het derhalve een 
kleine hoeveelheid tolueen bevatten. 

Indien men O2 wenst te kennen moet de hoeveelheid geloosd water worden vermenigvuldigd 
met de daarin gemiddeld voorkomende tolueenconcentratie. In de regel zal men een, in 
verhouding tot de overige emissies, te verwaarlozen hoeveelheid vinden. 

O3: In drukwerk 

In de illustratiediepdruk kunnen de totale en de diffuse emissies berekend worden zonder de 
samenstelling ervan te kennen. Het is derhalve niet nodig om O3 te kennen om de diffuse 
emissies te kunnen berekenen en aan de grenswaarde te toetsen. 

Drukwerk dat is vervaardigd in illustratiediepdruk zal enig restsolvent bevatten. In het 
verleden kon dit oplopen tot wel twee of drie procent van de input. Verbeterde droog-
technieken en het gebruik van aangepaste inkten (‘retentieinkt’) zorgt ervoor dat thans de 
0,5% zelden nog wordt overschreden. 

Indien men O3 wenst te kennen moet het gewicht van alle vervaardigd drukwerk worden 
vermenigvuldigd met het gemiddelde van de gemeten retentiewaarden. Deze metingen zijn 
veelal beschikbaar omdat sommige afnemers eisen stellen aan de geoorloofde retentie. De 
meest gebruikte methode is ‘COWI 2’. Met deze methode wordt vooral de retentie gemeten 
die in de eerst dagen na het drukken zal vrijkomen. Dit is weliswaar het grootste deel, maar 
vormt een lichte onderschatting.  

O4: niet afgevangen 

In de illustratiediepdruk kunnen de totale en de diffuse emissies berekend worden zonder de 
samenstelling ervan te kennen. Het is derhalve niet nodig om O4 te kennen om de diffuse 
emissies te kunnen berekenen en aan de grenswaarde te toetsen. 

O4 is meestal het grootste bestanddeel van de diffuse emissies. Het betreft de emissies via 
ventilatiekanalen en dergelijke. Wil men deze grootheid kennen dan is de aangewezen weg 
om eerst de diffuse emissies als geheel te bepalen en die met O2 (naar water) en O3 (in 
drukwerk) te verminderen. Zie hiervoor § 5.3 ‘Berekening van diffuse emissies’.  
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T: Teruggewonnen 

Om de totale en de diffuse emissies te kunnen berekenen en om de diffuse emissies aan de 
grenswaarde te kunnen toetsen, moet T gekend worden. 

De hoeveelheid ‘teruggewonnen’ wordt deels hergebruikt en deels verkocht. Het deel dat 
wordt hergebruikt vormt het overgrote deel van I2. (Hiernaast draagt ook hergebruikt 
destillaat bij aan I2) 

Het deel dat niet wordt hergebruikt, wordt verkocht. Meestal aan de inktleverancier. Deze 
stroom heet O8: verkoop voor hergebruik. 

Als de hoeveelheid destillaat verwaarloosd wordt, moeten er van de drie grootheden T, I2 en 
O8 er twee gemeten worden, de derde kan dan berekend worden, immers:  

I2 (hergebruikt) = T (teruggewonnen) - O8 (verkoop voor hergebruik) 

Meestal worden O8 (verkoop voor hergebruik) en T (teruggewonnen) gemeten en goed 
bijgehouden. 

Als de hoeveelheid destillaat niet verwaarloosd wordt, dan moet ook deze gekend zijn. Dan 
geldt immers; 

I2 (hergebruikt) = T (teruggewonnen) + destillaat - O8 (verkoop voor hergebruik) 

O5: Geadsorbeerd 

Wordt voor de illustratiediepdruk in dit document verder niet gebruikt. 

O6: In afval 

De solventinhoud van solventhoudend afval telt niet als diffuse emissie.  

Om de totale en de diffuse emissies te kunnen berekenen en om de diffuse emissies aan de 
grenswaarde te kunnen toetsen, moet O6 gekend worden. Als O6 echter klein is in 
vergelijking met de totale emissies kan deze factor ook verwaarloosd worden. Dit vergroot 
enigszins de berekende totale emissie en diffuse emissie. 

Illustratiediepdrukkerijen werken steeds in vier dezelfde standaardkleuren en produceren 
daardoor weinig inktafval. Ook hoeven machine onderdelen, anders dan de drukvormen, niet 
steeds gereinigd te worden. Er ontstaat daardoor ook relatief weinig vervuild 
schoonmaakmiddel. 

Als vervuild schoonmaakmiddel wordt gedestilleerd, wordt de destillatie-sludge als gevaarlijk 
afval afgevoerd. Om de solventinhoud te kennen moet men de afgevoerde hoeveelheid 
vermenigvuldigen met de gemiddelde solventinhoud. Deze kan men laten meten of schatten. 
Als er geen gegevens bekend zijn wordt voor destillatie sludge wel een solventinhoud van 
25% gehanteerd. Indien dit een relevante hoeveelheid blijkt, wordt een eenvoudige meting 
aanbevolen. 

O6 (in afval) = Solventhoudend afval in tonnen X solventinhoud in gew % 

O7: Verkoop als product 

Niet van toepassing 
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O8: verkoop voor hergebruik 

Om de totale en de diffuse emissies te kunnen berekenen en om de diffuse emissies aan de 
grenswaarde te kunnen toetsen, moet O8 gekend worden. 

O8 (verkoop voor hergebruik) wordt gemeten 

Een aanzienlijk deel van de teruggewonnen tolueen wordt verkocht. Meestal aan de 
inktleverancier.  

De inkt wordt meestal met een solventinhoud van ca 50% aan de illustratiediepdrukkerij 
geleverd. Verschnitt met een nog veel hoger solventgehalte. In het bedrijf word de inkt 
verdund tot een solventgehalte van ca 80%. Nagenoeg alle solvent, zowel die welke met de 
inkt werd geleverd als die welke in eigen bedrijf werd toegevoegd, wordt teruggewonnen. Er 
komt derhalve meer solvent beschikbaar dan voor het verdunnen nodig is. Dit overschot 
wordt verkocht, meestal aan de inktleverancier, en hergebruikt. 

O9: andere emissies 

Niet van toepassing 

5.3 Berekening van diffuse emissies 

5.3.1 Stappenplan 

Stap 1: Bepaal de maximaal toegestane diffuse emissie (in t/j) 

De diffuse emissiegrenswaarde is uitgedrukt als een percentage van de input. Voor bestaande 
installaties geldt 15%, voor nieuwe installaties geldt 10%. 

Het is handig om in een vroeg stadium te berekenen hoe groot, uitgedrukt in tonnen/jaar, de 
maximaal toegestane diffuse emissies is. 

Maximaal toegestane diffuse emissie (in t) = diffuse emissiegrenswaarde x I (input) 

Na een belangrijke wijziging: 

Ingeval in een bestaand bedrijf een belangrijke wijziging is aangebracht, moet een deel van de 
installatie als ‘nieuw’ worden beschouwd. Hiervoor geldt een lagere diffuse emissie-
grenswaarde. Zo’n belangrijke wijziging zal in een illustratiediepdrukkerij altijd de plaatsing 
van een nieuwe, grotere, pers inhouden. 

Om in een dergelijk geval de toegestane maximale emissie te berekenen kan men als volgt te 
werk gaan: 

Reken de input deels toe aan de oude persen (Input ‘oud’) en deels aan de nieuwe pers (Input 
‘nieuw’). Doe dit naar rato van het inktgebruik van deze machines. Het solventgebruik is in 
illustratiediepdrukkerijen immers evenredig met het inktgebruik. 

De maximaal toegestane diffuse emissie wordt dan: 

Maximaal toegestane diffuse emissie (in t) = 10% x Input ‘nieuw’ + 15% x Input ‘oud’ 
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Zijn er geen gegevens over de verdeling van het inktgebruik over de verschillende persen 
beschikbaar dan kan de input ook verdeeld worden naar  rato van het papiergebruik. In dit 
geval moet dan wel bezien worden of op beide delen van de installatie soortgelijke producten 
worden vervaardigd. Immers de hoeveelheid inkt per kg papier is bij reclamemateriaal en 
catalogi groter dan bij tijdschriften. Zonodig moet hiervoor gecompenseerd worden. 

Stap 2: Totaal tolueen verlies 

De gemakkelijkste weg naar het bepalen van de diffuse emissies in illustratiediepdrukkerijen 
begint met het bepalen van het totale tolueen verlies. Dit is gelijk aan het verschil tussen de 
hoeveelheid tolueen die, met de inkten en het verschnitt, ingekocht wordt en de hoeveelheid 
teruggewonnen tolueen die wordt verkocht. 

Totaal verlies (in t) = I1 (ingekocht) - O8 (verkoop voor hergebruik) 

Een andere manier om het totaal tolueen verlies te berekenen is het verschil bepalen tussen de 
‘input’ en ‘teruggewonnen’. Dit is op het eerste gezicht wellicht logischer, maar komt op 
precies hetzelfde neer, en is onnodig ingewikkeld. Immers: 

Totaal verlies = Input - Teruggewonnen 

Waarbij:  Input = I1 (ingekocht) + I2 (hergebruikt) 

Teruggewonnen = O8 (verkocht) + I2 (hergebruikt) 

Totaal verlies = (I1 + I2) - (I2 + O8) 

= I1 + I2 - I2 - O8  

= I1 - O8  

Stap 3: totale emissie (in t/j) 

Dit totale verlies is in theorie iets groter dan de totale emissies. Het omvat immers ook de 
solvent-inhoud van het afval, en die vormt geen emissie. In de praktijk zal echter blijken dat 
deze solventinhoud te verwaarlozen valt t.o.v. het totaal verlies. Het ‘totaal verlies’ is dan ook 
bijna gelijk aan de ‘totale emissie’. 

Indien gewenst berekent men de totale emissie als volgt: 

Totale emissies = Totaal verlies - O6 (in afval) 

Stap 4: Eerste toets aan de diffuse emissiegrenswaarde (in tonnen) 

Het totaal verlies en de totale emissie zijn groter dan de diffuse emissies.  

Totaal verlies of totale emissie < maximale diffuse emissie? 

Als het totaal verlies of de totale emissie kleiner is dan de maximale diffuse emissie (in 
tonnen) is daarmee ook aangetoond dat de diffuse emissie aan de grenswaarde voldoet. De 
volgende stappen kunnen dan achterwege blijven. 

Indien men de diffuse emissie wenst te kennen gaat men als volgt te werk: 
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Stap 5: Diffuse emissies (in t/j) 

Het totaal verlies omvat behalve de diffuse emissies ook de solventinhoud van de afgassen en 
de solventinhoud van het afval. Om de diffuse emissie te berekenen moeten deze twee 
grootheden op het totaal verlies in mindering worden gebracht. 

Diffuse emissies (in tonnen) = totaal verlies - O1 (afgassen) - O6 (in afval) 

Voor het bepalen van O1 (afgassen) en O6 (in afval), zie § 5.1.3 ‘Relevante stromen’. 

Stap 6: Tweede toets aan de diffuse emissiegrenswaarde (in t/j) 

Diffuse emissie < maximale diffuse emissie? 

Als de diffuse emissies (in t/j) kleiner zijn dan de maximaal toegestane diffuse emissie (in t/j) 
is daarmee ook aangetoond dat de diffuse emissie aan de grenswaarde voldoet. 
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5.3.2 Voorbeeld & rekenschema 

Illustratiediepdruk, grenswaarden volgens richtlijn 

(Voor rekenschema met aanbevolen grenswaarde van 6,5% van de referentie emissies zie § 
5.6.2. ‘Voorbeeld en rekenschema’. 

Solventbalans  T/j  Opmerkingen 

Inkoop     

Oplm. in inkt en verschnitt  1800  % oplm. volgens opgave leverancier 
Oplm. ingekocht  0  +  Meestal nihil 

Ingekocht  I1:  1800   
Terugwinning     
Oplm. teruggewonnen  T: 3200   
Uit destillatie Destillaat: 15  +  Zelden gemeten, vaak verwaarloosbaar 
Verkoop voor hergebruik  O8: 1450  -   

Solvent hergebruikt  I2:  1765   
Input  I1 + I2:  3565   

Max. diffuse emissie     
Waarvan op bestaand  70% 2496  Naar rato van inktgebruik 
Waarvan op nieuw 30% 1070  Naar rato van inktgebruik 
Max. diffuus bestaand 15% 374   
Max. diffuus nieuw 10% 107  +   

Max. diffuus totaal 14% 481   
Berekening      
Ingekocht I1: 1800   
Verkoop voor hergebruik O8: 1450  -   

Totaal tolueen verlies I1 - O8: 350  < max. diffuus: de installatie voldoet 
In afval O6: 5  -  Schatting 25% in destillatie sludge 

Totale emissie 9,7% 345  < max. diffuus: de installatie voldoet 
Afgassen O1: 19  -  Schatting solvent in afgassen 

Diffuse emissie 9,1% 326  < max. diffuus: de installatie voldoet 
Uitsplitsing (zonodig)     
waarvan: Naar water O2: 0  -  Meestal zeer gering 
waarvan: In drukwerk O3: 16  -  Hier: schatting ca 1% van input 
waarvan: Andere emissies O9: 0  -  Niet van toepassing 

resulteert: Niet afgevangen  O4: 310  Berekend 
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5.4 Aandachtspunten 

5.4.1 Gewicht of volume 

Alle in dit rapport gepresenteerde berekeningen zijn gemaakt in gewichtseenheden. Dit is 
meestal het handigst. Het is echter ook mogelijk om de berekeningen geheel in volume-
eenheden te maken.  

Welke eenheid men ook kiest er zullen altijd grootheden omgerekend moeten worden; 
Hiervoor moet de soortelijke massa van tolueen gebruikt worden: 0,866 kg/l. 

Bovenal is belangrijk dat dezelfde eenheid door de hele berekening wordt gebruikt.  

5.4.2 Solventgehalte 

Het solventgehalte in ingekochte inkten en verschnitt verschilt per leverancier en per kleur. 
Een nauwkeurige opgave is derhalve nodig. 

Tolueen bevat in de regel zo weinig water dat dit verwaarloosd mag worden. Het 
solventgehalte in tolueen kan derhalve op 100% gesteld worden. 

5.4.3 Voorraadcorrecties 

Het gaat er steeds om de hoeveelheden te vinden die over de periode die de solventbalans 
betreft werkelijk zijn gebruikt, afgevoerd e.d. Er dient derhalve voor verschillen tussen begin 
en eindvoorraad gecompenseerd te worden. In z’n algemeenheid geldt: 

Gebruik = Beginvoorraad + Inkoop - Eindvoorraad 

5.5 Reductieschema 

5.5.1 Achtergrond 

Het toepassen van het reductieschema is voor een illustratiediepdrukkerij nuttig, ook al 
worden er geen solventarme inkten gebruikt. 

De totale emissies van Vlaamse illustratiediepdrukkerijen kunnen veel (bijna 60%) lager zijn 
dan de diffuse emissiegrenswaarden. Zulke lage emissies worden alleen bereikt als èn de 
diffuse emissies laag zijn èn het verwijderingsrendement van de terugwininstallatie hoog is. 

In de illustratiediepdruk zijn lage diffuse emissies en een hoog verwijderingrendement van de 
terugwinning eigenlijk strijdig. Hoe lager de diffuse emissies; hoe meer licht beladen lucht 
aan de terugwinning moet worden toegevoerd. Dit verlaagt het verwijderingsrendement en 
vergroot, bij handhaving van de emissiegrenswaarde voor de afgassen, het energie gebruik 
dramatisch. (Voor een technische toelichting zie hieronder) 

Per saldo gaat het natuurlijk om de totale emissies. Daar waar de richtlijn (volgens de 
berekening van het reductieschema) voor bestaande bedrijven zo’n 20% van de input toestaat, 
wordt in het deelrapport ‘Emissiebeperkende maatregelen’ aanbevolen om voor de bestaande 
Vlaamse illustratiediepdrukkerijen de grens voor de totale emissie te stellen op ca 6,5% van 
de input. Dit is zo laag dat er grote kans is op buitensporig energiegebruik in de desorptie. Om 
die reden behoort het bedrijf de kans gegeven te worden om binnen de strenge grenswaarde 
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van 6,5% totale emissie, het optimum tussen afgas-emissie, energiegebruik en diffuse 
emissies te zoeken.  

Om dat mogelijk te maken behoort er géén afgassen emissiegrenswaarde te gelden. Juridisch 
is dat te bereiken door gebruik te maken van het reductieschema. 

Technische toelichting 

Om lage diffuse emissies te bereiken worden zowel de drooglucht als de ventilatielucht uit de 
pershal of persomkasting naar de terugwininstallatie gevoerd. Dit verhoogt het luchtdebiet en 
verlaagt de gemiddelde concentratie in de toegevoerde lucht. Door de kortere verblijftijd in de 
adsorber wordt de afgasconcentratie verhoogd. Samen met het hoger debiet vergroot dit de 
vracht. 

Daarnaast moeten retentie-inkten worden gebruikt die om meer en vaak ook iets warmere 
drooglucht vragen. Ook hier wordt het debiet vergroot. Bovendien adsorbeert tolueen vanuit 
warme lucht minder gemakkelijk aan kool dan vanuit koude lucht. 

Ook het moment waarop de doorslag van adsorberende kool t.o.v. de emissiegrenswaarde te 
hoog wordt, komt sneller. Hierdoor treedt de periode van de cyclus waarin de afgas-
concentraties in de orde van de emissiegrenswaarde liggen, vaker op.  Ook dit vergroot de 
vracht. Tot slot moeten de koolbedden vaker gedesorbeerd worden. 

Dit alles vraagt energie. De marginale hoeveelheid energie per extra teruggewonnen ton 
tolueen stijgt dramatisch. Zo is bijvoorbeeld in de buurt van de 75 à 100 mgC/Nm³ al ruim 
13.000 kg stoom en derhalve ruim 600 m³ aardgas nodig om één extra kg (!) tolueen uit de 
afgassen te verwijderen. Hierbij wordt ruim 1.300 kg CO2 geproduceerd en bijna € 110,- aan 
kosten gemaakt. Dit alles pleit voor het verlengen van het adsorbtie-deel van de 
terugwincyclus, tot een punt waar er beter evenwicht bestaat tussen de verschillende 
milieufactoren. 

Dit punt komt ook in het deelrapport ‘Maatregelen’ aan de orde. 

In de praktijk zullen de kooladsorbers trouwens niet van gelijk formaat kunnen zijn. Er zijn 
immers grenzen aan de luchtsnelheid binnen de adsorber. Grotere adsorbers verlengen 
weliswaar de verblijftijd en verlagen daarmee de eindconcentratie, maar de 
ingangsconcentratie blijft laag en het rendement derhalve ook. Daarnaast hoeven grotere 
adsorbers weliswaar minder vaak te worden geregenereerd, maar de hoeveelheid energie 
neemt daardoor niet af: hoe groter de adsorber, hoe meer stoom. 

5.6 Berekening en toetsing van totale emissies  

5.6.1 Stappenplan 

Stap 1: Bereken de ‘beoogde emissie’ (maximaal toegestaan) (in t/j) 

De maximaal toegestane emissie bij gebruik van het reductieschema wordt de ‘beoogde 
emissie’ genoemd. Deze wordt berekend als percentage van de ‘referentie emissie’. 
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Referentie-emissie 

De referentie-emissie bedraagt vier maal de vaste stof in I (input). I2 bevat echter geen vaste 
stof en derhalve blijft dit beperkt tot de vaste stof in I1 (ingekocht). Deze hoeveelheid vaste 
stof volgt uit dezelfde gegevens als welke nodig zijn om I1 zèlf uit te rekenen. 

Referentie emissie = 4 X vaste stof in I1 (ingekocht) 

Beoogde emissie (richtlijn) 

De beoogde emissie is een percentage van de referentie emissie. Dit percentage is gelijk aan 
de diffuse emissiegrenswaarde plus 5%. In de diepdruk derhalve bij bestaande installaties 15 
+ 5 = 20% en bij nieuwe installaties 10 + 5 = 15%. 

Beoogde emissie (richtlijn) = referentie emissie x 20% (bestaand) of 15% (nieuw) 

Beoogde emissie (aanbevolen) 

In het deelrapport ‘Emissiebeperkende maatregelen wordt aanbevolen om voor 
illustratiediepdrukkerijen de totale emissie te beperken tot 6,5% van de referentie emissie. In 
dit geval geldt: 

Beoogde emissie (aanbevolen) = referentie emissie x 6,5% (bestaand en nieuw) 

Na een belangrijke wijziging  

Als zich in een bestaand bedrijf een belangrijke wijziging heeft voorgedaan, moet een deel 
van de installatie als ‘nieuw’ worden beschouwd. Hiervoor geldt volgens de richtlijn een lager 
percentage dan voor het bestaande deel van de installatie.  

De aanbeveling in het deelrapport ‘Emissiebeperkende maatregelen’ maakt geen onderscheid 
tussen ‘bestaand’ en ‘nieuw’. Het onderstaande geldt dan ook alleen ingeval het 
reductieschema wordt toegepast met de percentage volgens de richtlijn. 

Om in een dergelijk geval de beoogde emissie te berekenen kan men als volgt te werk gaan: 

Reken de vaste stof in de input deels toe aan de oude persen (Vast ‘oud’) en deels aan de 
nieuwe pers (Vast ‘nieuw’). Doe dit naar rato van het inktgebruik van deze machines. Het 
gebruik van zowel solvent als vaste stof is in illustratiediepdrukkerijen immers evenredig met 
het inktgebruik. Gebruik deze hoeveelheden om twee referentie-emissies te berekenen: 
‘referentie oud’ = 4 x ‘vaste stof oud’ en ‘referentie nieuw’= 4 x ‘vaste stof nieuw’. 

De beoogde emissie wordt dan: 

Beoogde emissie (in t) = 15% x ‘referentie nieuw’ + 20% x ‘referentie oud’ 

Zijn er geen gegevens over de verdeling van het inktgebruik over de verschillende persen 
beschikbaar dan kan de vaste stof verdeeld worden naar  rato van het papiergebruik. In dit 
geval moet dan wel bezien worden of op beide delen van de installatie soortgelijke producten 
worden vervaardigd. Immers de hoeveelheid inkt per kg papier is bij reclamemateriaal en 
catalogi groter dan bij tijdschriften. Zonodig moet hiervoor gecompenseerd worden. 

Stap 2: Bereken het ‘totaal tolueen verlies’ 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 54

Het totale tolueen verlies is gelijk aan het verschil tussen de hoeveelheid tolueen die, met de 
inkten en het verschnitt, ingekocht wordt en de hoeveelheid teruggewonnen tolueen die wordt 
verkocht. 

Totaal verlies (in t) = I1 (ingekocht) - O8 (verkoop voor hergebruik) 

Voor een toelichting zie § 5.3 Berekening van diffuse emissies 

Stap 4: totale emissie (in t/j) 

Dit totale verlies is in theorie iets groter dan de totale emissies. Het omvat immers ook de 
solvent-inhoud van het afval, en die vormt geen emissie. In de praktijk zal echter blijken dat 
deze solventinhoud te verwaarlozen valt t.o.v. het totaal verlies. Het ‘totaal verlies’ is dan ook 
bijna gelijk aan de ‘totale emissie’. 

Indien gewenst berekent men de totale emissie als volgt: 

Totale emissies = Totaal verlies - O6 (in afval) 

Voor de bepaling van O6 zie § 5.2.3. Relevante stromen  

Stap 3: Toets aan de beoogde emissie (in t/j) 

Als het totaal verlies of de totale emissie kleiner is dan de beoogde emissie voldoet de 
onderneming aan de eisen van het reductieschema 

Totaal verlies of totale emissie < beoogde emissie? 
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5.6.2 Voorbeeld, rekenschema 

Onderstaand twee voorbeelden. Het eerste voor de toepassing van het reductieschema met een 
beoogde emissie volgens de richtlijn. Het tweede met een beoogde emissie van 6,5% van de 
referentie-emissie. 

Illustratiediepdruk, reductieschema met beoogde emissie volgens richtlijn 

Solventbalans  T/j  Opmerkingen 
Inkoop     

Oplm. in inkt en verschnitt  1800  % volgens opgave leverancier 
Oplm. ingekocht   0  + Meestal nihil 

Ingekocht  I1:  1800   
Terugwinning     
Opm. teruggewonnen  T: 3200   
Uit destillatie  Dest: 15  + Zelden gemeten, vaak verwaarloosbaar 
Verkoop voor hergebruik  O8: 1450  -   

Oplm. hergebruikt  I2:  1765  Alleen in eigen bedrijf 
teruggewonnen/opgewerkt 

Input  I1 + I2:  3565   
Beoogde emissie     

Vaste stof in input 47,5% 855  inkt en verschnitt minus solventinhoud 
Referentie emissie  3420  Vaste stof maal factor 4 

Waarvan op bestaand  70% 2394  Naar rato van inktgebruik 
Waarvan op nieuw 30% 1026  Naar rato van inktgebruik 

Beoogde emissie bestaand 20% 479  15% voor diffuus + 5% voor afgassen 
Beoogde emissie nieuw 15% 154  + 10% voor diffuus + 5% voor afgassen 

Beoogde emissie totaal 18% 633   
Berekening emissie     
Ingekocht I1: 1800   
Verkoop voor hergebruik O8: 1450  -   

Totaal verlies I1 - O8: 350  < beoogde emissie: de installatie voldoet 
In afval O6: 5  -  Schatting 25% in destillatie sludge 

Totale emissie 10,1% 345  < beoogde emissie: de installatie voldoet 
Uitsplitsing (zonodig)     
waarvan: afgassen O1: 19  -  Schatting solvent in afgassen 

waarvan: Naar water O2: 0  -  Meestal zeer gering 
waarvan: In drukwerk O3: 16  -  Schatting ca 1% van input 
waarvan: Andere emissies O9: 0  -  Niet van toepassing 

resulteert: Niet afgevangen  O4: 310  Berekend 
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Illustratiediepdruk, reductieschema beoogde emissie: 6,5% van de referentie-emissie 

Solventbalans  T/j  Opmerkingen 
Inkoop     

Oplm. in inkt en verschnitt  1800  % volgens opgave leverancier 
Oplm. ingekocht   0  + Meestal nihil 

Ingekocht  I1:  1800   
Terugwinning     
Oplm. teruggewonnen  T: 3200   
Uit destillatie  Dest: 15  + Zelden gemeten, vaak verwaarloosbaar 
Verkoop voor hergebruik  O8: 1450  -   

Oplm. hergebruikt  I2:  1765  Alleen in eigen bedrijf 
teruggewonnen/opgewerkt 

Input  I1 + I2: 3565   
Beoogde emissie     

Vaste stof in input 47,5% 855  inkt en verschnitt minus solventinhoud 
Referentie emissie  3420  Vaste stof maal factor 4 
Beoogde emissie 6,5% 222  Volgens aanbeveling 

Berekening emissie     
Ingekocht I1: 1800   
Verkoop voor hergebruik O8: 1575  -   

Totaal verlies I1 - O8: 225   
In afval O6: 5  -  Schatting 25% in destillatie sludge 

Totale emissie 6,4% 220  < beoogde emissie: de installatie voldoet 
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6 SOLVENTBOEKHOUDING & REDUCTIESCHEMA HEATSET 

6.1 Woord vooraf 

In dit hoofdstuk komen alle solventstromen, die in de Heatset voorkomen, aan de orde. Van 
allemaal wordt uitgelegd hoe ze gekwantificeerd zouden kunnen worden. Hiermee wordt 
echter niet bedoeld dat ze ook inderdaad allemaal gekwantificeerd moeten worden. 

Welke stromen men wèl moet kwantificeren hangt af van het doel van de solvent-
boekhouding. Dit kan zijn het bepalen van de totale of diffuse emissie of  het bevorderen van 
het inzicht in deze emissies. Raadpleeg daartoe het overzicht in § 6.2.2 ‘Relevante stromen’. 

6.2 Schema en relevante stromen 

6.2.1 Schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schema Heatset 

I1: ingekocht 
 
I2: hergebruikt 
 
(I1 + I2 = Input) 

Drukkerij 

Terugwinning 
 

O1: Afgassen 

O2: naar water 
O3: in drukwerk 
O6: in afval 
O7: verkoop als product 
O8: voor hergebruik  
O9: andere emissies 

O4: 
niet afgevangen 

O8: verkoop voor hergebruik 

Naverbrander 
O5: vernietigd 

Destillatie 
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De niet relevante stromen zijn doorgestreept. Er zijn in de heatset geen afgassen die 
onbehandeld worden uitgestoten, er wordt geen inkt o.i.d. verkocht (O7) en er zijn geen 
‘andere’ emissies (O9) dan die reeds genoemd worden. 

Gegevens die gevraagd worden voor heatsetdrukkkerijen die aan de richtlijn voldoen door 
zich aan de grenswaarden te houden: 

• Verbruik 

• Totale emissie 

• Diffuse emissie 

6.2.2 Relevante stromen 

Het maken van een solventbalans begint met het verzamelen van gegevens. Lang niet alle 
grootheden uit de bijlage van de richtlijn hoeven gekend te worden om een kloppende balans 
te kunnen maken en om te kunnen aantonen dat aan de grenswaarden wordt voldaan. Om 
inzicht te krijgen in de emissies en om eventueel er actie op te kunnen ondernemen is veelal 
meer informatie nodig. 

Onderstaand een overzicht van de gegevens die in geval van de heatset nodig zijn:  

Nodig voor: Verbruik Totale 

emissie 

Diffuse 

emissie 

Inzicht of 

actie 

I1: Ingekocht ja ja ja ja 

I2: Hergebruikt nee ja ja ja 

I: Input ja ja ja ja 

O1: Afgassen  nee Meestal niet Meestal niet Nauwelijks  

O2: Naar water nee nee nee ja 

O3: In drukwerk nee nee nee ja 

O4: niet afgevangen nee ja ja ja 

O5: Vernietigd nee nee nee nee 

O6: In afval nee ja ja ja 

O7: Verkoop als product n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

O8: verkoop voor hergebruik ja ja ja Ja 

O9: Andere emissies n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

I1: Ingekocht 

De stroom ‘I1’ omvat alle oliën in de inkten, en alle solventen in de reinigingsmiddelen en in 
de vochtwatertoevoegingen. 
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I1 wordt berekend door de jaarinkoop van inkt, reinigingsmiddelen en 
vochtwatertoevoegingen te corrigeren op het verschil tussen begin- en eindvoorraad 

en het resultaat te vermenigvuldigen met de solventinhoud ervan. 

Onderscheid wordt gemaakt tussen: 

• Olie in offset inkt (I1: ‘inkt’) 

• Solvent in reinigingsmiddel (I1: ‘reiniging’) 

• Solvent in vochtwatertoevoegingen (I1: ‘vochtwater’) 

Olie in offsetinkt (I1: ‘inkt’): De term ‘solvent’ voor de vluchtige organische stoffen in de 
inkten sluit niet aan bij het spraakgebruik in de sector. De VOS in heatset inkt wordt daarom 
aangeduid met ‘oliën’. Deze meestal minerale olie is onder ‘normale conditie’ niet voldoende 
vluchtig om in de zin van de richtlijn een ‘vluchtige organische stof’ te zijn. Bij de 
‘verwerkingstemperatuur’ ofwel de droogtemperatuur is dit echter wel het geval. Droging 
vindt plaats bij temperaturen van ca 200°C. Bij dergelijke temperaturen mag aangenomen 
worden dat de dampspanning van al deze oliën hoger is dan 0,01 kPA  zoals door de richtlijn 
in de definitie van Vluchtige Organische Stof als ondergrens is vastgelegd. (Zie verder 
hieronder: ‘Toelichting dampspanning’) 

Het oliegehalte van offsetinkt kan per kleur, per leverancier en per papiersoort waarvoor de 
inkt bestemd is enkele procenten verschillen. Indien geen grote nauwkeurigheid wordt 
verlangd, bijvoorbeeld omdat verwacht mag worden dat zeer ruimschoots aan de diffuse 
emissiegrenswaarde wordt voldaan, kan aangenomen worden dat het oliegehalte in offset inkt 
40% bedraagt. 

Om de input nauwkeurig te kennen is een opgave van de leverancier nodig. De leveranciers-
informatie dient het gehalte aan minerale en plantaardige olie te betreffen, en niet de 
hoeveelheid die er verdampt. Dat er na droging olie in de inkt achterblijft is bekend. Deze telt 
wél mee in de input, maar vormt echter geen emissie. De mate van verdamping is voor de 
berekening van de input derhalve niet relevant, de ‘olie-inhoud’ wel. (NB: Hoe groter de 
input, hoe groter ook de maximaal toegestane diffuse emissie. Een bedrijf heeft er derhalve 
geen belang bij om een te lage input te rapporteren.) 

Toelichting dampspanning: Het is niet nodig de dampspanning van de oliën bij de droog-
temperatuur te kennen om te kunnen vaststellen dat de gebruikte oliën een VOS betreffen.. 
Alle gebruikte oliën hebben immers kookpunten die in de orde van grootte van de 
droogtemperatuur liggen, anders zou er onvoldoende droging plaatsvinden. Per definitie is de 
dampspanning van een vloeistof bij z’n kooktemperatuur 100 kPA en dus 10.000  maal zo 
groot als de grens in de richtlijn. In de buurt van z’n kookpunt zal een vloeistof derhalve altijd 
de ondergrens van de richtlijn overschrijden, wat ook z’n dampspanning bij kamer-
temperatuur moge zijn.  

Eenvoudiger kan nog worden gesteld: een stof met een dampspanning van 0,01 kPa verdampt 
wel, maar héél langzaam. Een olie die derhalve voor zo’n 2/3 verdampt in de korte tijd dat het 
drukwerk zich in de oven bevindt moet wel, bij de droogtemperatuur, een véél hogere 
dampspanning hebben. 
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Solvent in reinigingsmiddel (I1: ‘reiniging’): De meeste in de offset gebruikte 
reinigingsmiddelen hebben onder ‘normale omstandigheden’ een dampspanning die de 
ondergrens in de richtlijn (0,01 kPa) overschrijdt. 

De meeste, maar niet alle, reinigingsmiddelen bestaan voor 100% uit VOS. Sommige 
bevatten ook water. Opgave van de leverancier is voor deze reinigingmiddelen nodig. Meestal 
zal het veiligheidblad uitsluitsel geven. 

Alleen zogenaamde hoogkokende solventen (HBS, vlampunt > 100C) en VCA’s (Vegetable 
Cleaning Agents) hebben veelal een dampspanning die lager is dan 0,01 kPA en zijn derhalve, 
behalve als ze op de papierbaan door de in werking zijnde droger gaan, geen Vluchtige 
Organische Stof in de zin van de richtlijn. De leverancier kan zonodig uitsluitsel geven. 

Aanbevolen wordt om, ondanks het feit dat de betreffende stoffen meestal geen VOS zijn, ze 
wèl mee te tellen in de input. Dit geeft een eerlijker beeld van de situatie. De betreffende 
stoffen zijn immers niet verdampende substituten voor solventen. Bovendien treedt, als men 
de HBS en VCA reinigingsmiddelen niet meetelt in de input een complicatie op. In dat geval 
mogen ze ook in het solventhoudend afval niet meegeteld worden. Dit zal ingewikkeld zijn in 
bedrijven waar ook reinigingsmiddelen worden gebruikt die wèl als VOS tellen en waar het 
afval van beide samengevoegd wordt.  

Een voorbeeld van deze situatie betreft de Oxydry wasinstallaties. Hierop mogen uitsluitend 
wasmiddelen met vlampunt > 100 °C gebruikt worden. Deze wasmiddelen worden deels als 
vervuild solvent opgevangen, deels door de papierbaan meegenomen naar de droger, waar ze 
gedeeltelijk verdampen en in de naverbrander vernietigd worden.  

Staan er in hetzelfde bedrijf ook vellenoffsetpersen dan tellen de reinigingmiddelen die op die 
vellenpersen worden gebruikt niet mee in I1 ‘reiniging’. 

Solvent in vochtwatertoevoegingen (I1: ‘vochtwater’): De bekendste solventhoudende 
vochtwatertoevoeging is Isopropylalcohol (IPA), maar ook andere vochtwatertoevoegingen 
kunnen VOS bevatten. 

Het solventgehalte van de IPA is meestal niet 100%. Het bevat bij levering een percentage 
water. Het veiligheidsblad of de etikettering biedt meestal uitsluitsel. 

Indien geen grote nauwkeurigheid wordt verlangd, bijvoorbeeld omdat verwacht mag worden 
dat ruimschoots aan de diffuse emissiegrenswaarde wordt voldaan, kan aangenomen worden 
dat het solventgehalte in IPA 100% bedraagt. 

IPA vervangers en vochtwatertoevoegingen die het gebruik van IPA reduceren bevatten 
meestal VOS. Het veiligheidblad en de etikettering bieden meestal onvoldoende uitsluitsel. 
Informatie van de leverancier is derhalve nodig. 

Staan er in hetzelfde bedrijf ook vellenoffsetpersen dan tellen de vochtwatertoevoegingen die 
op die persen worden gebruikt niet mee in I1 ‘vochtwater’. 

I2: Hergebruikt 

I2 betreft in Heatset drukkerijen de solventinhoud van reinigingmiddel dat wordt hergebruikt 
na in eigen huis te zijn gefilterd, gedestilleerd of anderszins gereinigd. In de meeste 
heatsetdrukkerijen wordt reinigingsmiddel echter niet gerecycled. Daar is I2 nul.  
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In heatset drukkerijen waar wèl reinigingmiddelen worden gerecycled is I2 meestal van een 
relevante grootte. 

I2 wordt berekend door de hoeveelheid in eigen huis gerecycleerde en hergebruikte 
reinigingsmiddelen te corrigeren op het verschil tussen begin- en eindvoorraad 

en het resultaat te vermenigvuldigen met de solventinhoud ervan. 

I: Input 

De input is gelijk aan ‘I1: ingekocht’ vermeerderd met ‘I2”hergebruikt’ 

Voor de berekening van de input in Heatset bedrijven kan onderstaande schema en 
rekenvoorbeeld worden gebruikt: 
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Schema: Berekening & voorbeeld: Berekening Input in de Heatset 

Heatset: Input (I1 + I2)    

Inkt in I1 inkoop t/j % olie* VOS p/j 
Inkt 1 (merk, type, kleur)         20,0 45%           9,0 
Inkt 2 (merk, type, kleur)         24,0 45%         10,8 
Inkt 3 (merk, type, kleur)         20,0 45%           9,0 
Inkt 4 (merk, type, kleur)         15,0 45%           6,8 
Inkt …  etc …. (merk, type, kleur)         21,0 45%           9,5 

Oliën in inkt in I1       100,0          45,0 
Vochtwatertoevoegingen in I1 inkoop t/j % oplm.* oplm p/j 
Ispropylacohol         25,0 95%         23,8 
Vochtwatertoevoeging 1           5,0 10%           0,5 
Vochtwatertoevoeging 2           2,0 5%           0,1 

Solvent in vochtwatertoevoegingen in I1         32,0          24,4 
Reinigingsmiddelen in I1 inkoop t/j % oplm* oplm p/j 
Reinigingsmiddel met vlampunt < 21C           0,5 95%           0,5 
Reinigingsmiddel met vlampunt  21 - 55 C           5,0 75%           3,8 
Reinigingsmiddel met vlampunt > 55 C           5,0 75%           3,8 
Reinigingsmiddel HBS en VCA (vlampunt 
>100C) 

          0,5 100%           0,5 

Solvent in reinigingsmiddelen in I1         11,0            8,5 
Reinigingsmiddelen in I2 dest. t/j % oplm. oplm p/j 
Destillaat         10,0 100%         10,0 

I2 'hergebruikt'         10,0          10,0 
I: 'input' Oplm p/j   
Oliën in inkt in I1         45,0   
Solvent in vochtwatertoevoegingen in I1         24,4   
Solvent in reinigingsmiddelen in I1           8,5   

I1 'ingekocht' (t/j)         77,8   
I2 'hergebruikt' (t/j)         10,0   

I: 'input' (t/j)         87,8   
* Volgens opgave leverancier 

O1: Afgassen  

Om de totale emissie te kennen moet O1 gekend worden. Het is in de heatset echter niet nodig 
om O1 te kennen om aan te tonen dat de diffuse emissies lager zijn dan de grenswaarde. 

In heatsetdrukkerijen die aan de richtlijn voldoen door zich aan de grenswaarde te houden (en 
derhalve het reductieschema niet toepassen) komen géén onbehandelde afgassenstromen voor. 
O1 betreft daar derhalve alleen de afgassen uit de naverbrander. 
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Als men O1 correct zou willen berekenen zou men moeten beschikken over zowel continue 
concentratiemetingen als continue debietsmetingen aan de uitlaatzijde van de naverbrander. 
Deze gegevens zijn niet beschikbaar. Derhalve moet O1 geschat worden. 

O1 moet geschat worden 

Aanbevolen methode:  

1) Schat de gemiddelde concentratie aan uitlaatzijde. Neem hiervoor een gemiddelde van 
representatieve meetgegevens of ontleen deze aan de ontwerpspecificaties van de 
naverbrander. 

2) Schat het gemiddelde droogluchtdebiet van elke aangesloten pers. Ontleen deze aan de 
ontwerpspecificaties van de droogovens of de naverbrander. 

3) Vermenigvuldig de concentratie met droogluchtdebiet en het aantal productieuren van 
elke pers. Sommeer de zo gevonden vrachten. In de regel zal de afgassenemissie minder 
dan 0,5 kg per productie-uur per pers bedragen. (maximaal 50mgC/Nm³, bij maximaal 
10.000 m³/h) 

4) Houd rekening met een mogelijk verschil in meetmethode tussen in- en uitlaatzijde. Het 
kan zijn dat de ene grootheid in mg solvent, en de andere in mgC is gemeten. Omrekening 
is in dit geval lastig omdat het een mengsel van onbekende samenstelling betreft. (De 
oliën zelf bestaan al uit mengsels en bovendien veranderen ze bij de droogtemperatuur van 
samenstelling). Raadpleeg eventueel de leverancier van de inkt en degene die de metingen 
heeft verricht voor een schatting. 

O2: Naar water 

In de heatset kunnen de diffuse emissies berekend worden zonder de samenstelling ervan te 
kennen. Het is derhalve niet persé nodig om O2 te kennen om de diffuse emissies te kunnen 
berekenen en aan de grenswaarde te toetsen. 

In de heatset wordt soms vervuild vochtwater geloosd. Hierin kan zich enig IPA bevinden. In 
de praktijk zal men echter veelal het IPA eerst laten verdampen alvorens het water te lozen. 
Waar dit niet het geval is en men O2 wenst te kennen, moet de hoeveelheid geloosd 
vochtwater worden vermenigvuldigd met de daarin gemiddeld voorkomende IPA 
concentratie. Dit zal veelal lager zijn dan het op de betreffende pers geldende IPA gehalte 

In de regel zal men in het geloosde vochtwater een, in verhouding tot de overige emissies, te 
verwaarlozen hoeveelheid IPA vinden. 

O3: In drukwerk 

O3, de VOS die in het drukwerk achterblijft telt in de heatset niet als emissie. Het is niet 
nodig om O3 te kennen om de diffuse emissies te kunnen berekenen en aan de grenswaarde te 
toetsen. 

IPA en reinigingsmiddelen vervluchtigen in het bedrijf. Alleen oliën uit de inkt blijven in de 
heatset in het drukwerk achter. Deze worden echter direct na de droogoven sterk afgekoeld en 
verdampen verder niet meer. 

O4: niet afgevangen 
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O4 ‘niet afgevangen’ moet in de heatset gekend worden om de diffuse en de totale emissies te 
kunnen bepalen. O4 is veruit het grootste bestanddeel van de diffuse emissies. Het betreft de 
emissies via ventilatiekanalen en dergelijke. 

In de heatset bestaat O4 uit solventen in vochtwatertoevoegingen (O4 ‘vochtwater’) en 
reinigingsmiddelen (O4 ‘reiniging’) 

Solventen in vochtwatertoevoegingen (O4 ‘vochtwater’): Solventen in 
vochtwatertoevoegingen (waar onder IPA) verdampen nagenoeg volledig vanuit het 
vochtwerk tijdens het drukken. Slechts een miniem en verwaarloosbaar deel komt op het 
papier terecht en wordt daardoor meegenomen naar de droogoven. Alle gebruikte solventen 
komt derhalve in de lucht rondom de pers terecht. 

Vanuit de ruimte waarin de pers staat opgesteld wordt lucht afgezogen door de ruimte-
ventilatie en door de droogoven. Het solvent dat zich bevindt in de lucht die door de 
droogoven wordt aangezogen, vindt z’n weg naar de naverbrander en wordt daar vernietigd. 
De rest wordt afgevoerd naar buiten en vormt zo een diffuse emissie en is deel van O4. 

Om te kunnen berekenen welk deel van de solventen in vochtwatertoevoegingen diffuus 
wordt geëmitteerd dient men te weten: 

1) De totaal gebruikte hoeveelheid solvent in vochtwatertoevoegingen. Deze totale 
hoeveelheid verdampt. 

2) Het deel van het verdampte solvent dat zich in de lucht bevindt die door de droogoven 
wordt afgezogen. 

Voor het bepalen van de totaal gebruikte hoeveelheid solvent: zie I1: ‘ingekocht’.  

Voor het bepalen van het deel dat door de droger naar de naverbrander wordt gevoerd geldt 
het volgende: 

Heatsetpersen behoeven een goed geventileerde vaak zelfs gekoelde, maar steeds zoveel 
mogelijk tochtvrije omgeving. Goede ventilatie is nodig om de temperatuurschommelingen te 
voorkomen die een zeer negatieve invloed hebben op de bedrukbaarheid van het papier. E.e.a. 
moet zoveel mogelijk tochtvrij zijn om te voorkomen dat de verdamping van water en solvent 
uit de vochtwerken onnodig snel verloopt en de bevochtiging van de offsetplaat 
onbeheersbaar wordt. 

In een dergelijke omgeving mag aangenomen worden dat het solvent zich redelijk gelijkmatig 
over de lucht verdeelt. Het deel van het solvent dat niet door de droger wordt afgezogen, en 
derhalve ook ‘niet afgevangen’ wordt, kan worden geschat door het aandeel ruimteventilatie 
in de totale luchtafvoer voor de berekening te gebruiken 

Aandeel ruimteventilatie = ruimteventilatie (m³/h) / (ruimteventilatie + drogerafzuig m³/h) 

Als er geen meetgegevens voorhanden zijn, kan de berekening worden uitgevoerd aan de 
hand van de specificaties voor de ruimteventilatie en de droger, of kan het sectorkengetal 
worden gehanteerd: Aandeel ruimteventilatie: 90% (Sectorkengetal). 
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Als men rekent met de theoretische debieten, moet men ervoor beducht zijn dat de werkelijke 
situatie zeer kan afwijken van de theoretische. Rekenen met alleen de ontwerpspecificaties is 
dan ook alleen acceptabel als de uitkomst niet al te zeer afwijkt van het sectorkengetal.  

Het ‘niet afgevangen’ deel van de solventen in vochtwater laat zich berekenen door de 
gebruikte hoeveelheid solventen in vochtwater (eventueel verminderd met O3 ‘naar water’)  
te vermenigvuldigen met het aandeel ruimteventilatie 

O4 ‘vochtwater’ = (I1 ‘vochtwater’ – O3 ‘naar water’) X aandeel ruimteventilatie 

Als er meerdere heatsetpersen in één bedrijf zijn die elk een eigen omkasting en 
luchthuishouding hebben, dient men O4 ‘vochtwater’ voor elke pers afzonderlijk te 
berekenen. 

Hiertoe moet dan uiteraard ook het deel van de vochtwatertoevoeging dat op de betreffende 
pers wordt gebruikt bekend zijn. Als hierover geen meetgegevens bestaan, moet voor dit 
aandeel een onderbouwde schatting worden gemaakt. Er zijn tal van variabelen die het IPA 
gebruik op een pers beïnvloeden. Meestal zijn grootheden als inkt- en papiergebruik dan ook 
niet representatief voor het gebruik aan vochtwatertoevoegingen. Er bestaat dan ook geen 
eenvoudige schattingsmethode die in elk bedrijf kan worden toegepast. Aanbevolen wordt om 
gedurende een korte, maar wel representatieve periode, bij te houden hoeveel 
vochtwatertoevoegmiddel er op elk van de persen wordt gebruikt, en daaruit de onderlinge 
verhouding te bepalen.  

Als er geen omkastingen met een eigen luchthuishouding zijn, neemt men voor de 
berekeningen de ruimteventilatie en de drogerventilatie van de gehele pershal. 

Solvent in reinigingsmiddelen (O4 ‘reiniging’):  

Het solvent in reinigingsmiddelen verdampt niet allemaal diffuus. Een deel wordt door de 
papierbaan meegesleept naar de droger, verdampt aldaar en wordt vernietigd in de 
naverbrander. Een ander deel komt, in poetsdoeken of in vloeibare vorm, terecht in het afval 
en telt niet als emissie. 

Deze twee delen (naverbrander en afval) moeten in mindering worden gebracht op de totale 
solventinhoud van de reinigingsmiddelen (I1 ‘reiniging’) om de diffuse verdamping uit 
reinigingsmiddelen (O4 ‘reiniging’) te kunnen berekenen. 

Droger & naverbrander (papierbaan): Reinigingsmiddelen die met de papierbaan naar de 
droger worden gevoerd tellen alléén niet als emissie als èn de droger dan in werking blijft èn 
de afgassen dan naar de naverbrander worden gevoerd. 

In veel gevallen zal echter niet aan deze beide voorwaarden worden voldaan. Het in de oven 
verdampen van een aanzienlijke hoeveelheid reinigingsmiddel verhoogt daar alsook in de 
naverbrander plots de solventconcentratie en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Meestal 
worden er daarom als de met reinigingsmiddel vervuilde papierbaan de oven gepasseert, 
veiligheidmaatregelen getroffen. Dit kan in verschillende vormen, maar alle hebben zij 
gemeen dat er géén met reinigingmiddel bezwangerde lucht in de naverbrander terecht komt. 
Het gevolg is derhalve meestal dat het reinigingmiddel òf in de papierbaan blijft en vandaar 
later verdampt, òf dat het verdampte reinigingsmiddel rechtstreeks naar buiten wordt 
afgevoerd. In beide gevallen is er sprake van een diffuse emissie. 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 66

Een uitzondering hierop wordt gevormd in het geval dat reinigingsmiddelen met een 
vlampunt >100°C (HBS of VCA) worden gebruikt. In dat geval vormen de in de droger 
verdampte, maar niet verbrande reinigingsmiddel wèl een emissie, maar het reinigingsmiddel 
dat in het papier achterblijft niet. Het reinigingsmiddel verdampt immers niet of nauwelijks 
uit het papier en voldoet daarbij, bij kamertemperatuur, ook niet aan de definitie van VOS. 

In gevallen waar wèl een deel van de reinigingsmiddelen in de oven verdampt en in de 
naverbrander wordt vernietigd, moet daarvan een onderbouwde schatting worden gemaakt. Te 
denken valt hierbij aan een eenvoudige proef aarbij, met en zonder inwerking zijnde oven, de 
toename van het gramsgewicht van het papier door het reinigingsmiddel wordt gemeten. 
Hierbij moet uiteraard, voor zover relevant, rekening worden gehouden met de verandering 
van het gramsgewicht t.g.v. de bedrukking en het verdampen van water uit het papier. 

Droger & naverbrander (aanzuig): Het reinigingsmiddel dat vanaf de machine in de pershal 
verdampt, verdwijnt diffuus, behalve voor zover dit door de oven wordt afgezogen en in de 
naverbrander wordt vernietigd. Dit is alleen een relevante hoeveelheid als èn een fiks deel van 
de reinigingsmiddelen vanaf de pers verdampt èn gedurende het reinigen de droger aanstaat 
èn de drooglucht naar een werkende naverbrander wordt afgevoerd. 

Voor zover geen andere gegevens beschikbaar zijn, kan voor automatisch reinigen m.b.v. 
onderstaande tabel het verdampingspercentages worden geschat: 

Reinigingstijd: 

Vlampunt: 

30 sec 1 minuut 3 minuten 

0°C 40% 75% 100% 

26°C 10% 15% 25% 

40°C nihil 5% 10% 

60°C nihil nihil 5% 

HBS (100°C) nihil nihil nihil 

VCA (150°C) nihil nihil nihil 

Bron: ‘Lösemittel in Offsetdruck’, Informationen Bundesverband Druck, 1977 

Van het deel van het reinigingsmiddel dat verdampt wordt slechts een gering percentage 
afgezogen door de naverbrander, het overige verdwijnt diffuus. Tenzij tijdens het reinigen de 
luchthuishouding rond de pers anders is dan tijdens het drukken, kan hiervoor hetzelfde 
percentage worden aangehouden als voor het afzuigen van IPA: 

Het deel van het reinigingsmiddel dat niet door de droger wordt afgezogen, en derhalve ook 
‘niet afgevangen’ wordt, kan worden geschat door het aandeel ruimteventilatie in de totale 
luchtafvoer voor de berekening te gebruiken 

Aandeel ruimteventilatie = ruimteventilatie (m³/h) / (ruimteventilatie + drogerafzuig m³/h) 

De benodigde gegevens kunnen uit de specificaties voor de ruimteventilatie en de droger 
worden overgenomen. Indien deze gegevens niet voorhanden zijn kan worden gehanteerd: 
Aandeel ruimteventilatie: 90%. 
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Afval: Reinigingmiddel in gevaarlijk afval telt niet als diffuse emissie. Van de verwerker 
wordt een opgave verkregen van de solventinhoud van het verwijderde afval. Deze opgave 
kan worden gebruikt om te bepalen welk deel van de solventen in het reinigingsmiddel niet 
zijn verdampt. 

Ingeval HBS en VCA reinigingsmiddelen worden gebruikt kan een complicatie optreden. Om 
dit te vermijden werd aanbevolen om deze stoffen wèl in de input mee te tellen. Zie hiervoor 
I1 ‘Ingekocht’. 

Als de HBS en VCA middelen desondanks niet worden meegeteld in de input, moeten ze 
uiteraard ook niet meegeteld worden in het afval. Als deze stoffen in het afvalstadium 
vermengd worden met andere reinigingsmiddelen moet het afgevoerde afval hiervoor 
gecorrigeerd worden.  

Zie verder onder O6: ‘in afval’ 

Schema: Berekening ‘O4: niet afgevangen’ in de heatset 

Onderstaand schema grijpt terug op het schema en voorbeeld ‘Berekening input in de heatset’ 

Reinigingsmiddelen in diffuus  % Solv. t/j 

Solvent in reinigingsmiddel t/j   8,5 

% en t/j naar naverbrander   5% -0,4 

Afgevoerd als gevaarlijk afval % en t/j (Zie 
uitwerking onder O6: In afval) 

 60% - 5,1 

Reinigingsmiddelen in O4 (diffuus)   3,0 

Vochtwatertoevoegingen in diffuus t/j % Solv. t/j 

Solvent  in IPA, % niet afgevangen, diffuus t/j 23,8 90%* 21,4 

Idem ander vochtwatertoevoegingen  0,6 90%* 0,5 

Solvent vochtwatertoevoegingen in O4 

(diffuus) 

  21,9 

O4: 'diffuus' diffuus t/j   

Reinigingsmiddelen in O4 3,0   

Solvent in vochtwatertoevoegingen in O4 21,9   

O4: 'diffuus' (t/j) 24,9   

* Sectorkengetal 

O5: Vernietigd 

O5 ‘vernietigd’ hoeft niet gekend te worden om in de Heatset de diffuse emissies te bepalen. 

O6: In afval 

De solventinhoud van solventhoudend afval telt niet als emissie. Om de totale en de diffuse 
emissie te bepalen moet O6 ‘in afval’ gekend worden.  
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Over het algemeen kan men stellen: 

O6 (in afval) = Solventhoudend afval in tonnen X solventinhoud in gew % 

Er zijn echter meerdere, zeer verschillende, afvalstromen. Solventhoudend afval kan in de 
heatset bestaan uit afvalinkt, vervuild vochtwater en vervuild reinigingsmiddel.  

Afvalinkt: De hoeveelheid afvalinkt kan buiten beschouwing blijven. Voor de berekening van 
de diffuse emissie is deze hoeveelheid niet nodig; inkt blijft daar immers geheel buiten 
beschouwing. Heatsetinkt verdampt alleen bij hoge temperatuur en inkt geeft dan ook alleen 
aanleiding tot een emissie als ze de droogoven passeert. Dit is een geleide emissie en geen 
diffuse. 

Op de berekening van de totale emissie heeft de hoeveelheid afvalinkt theoretisch wel enige 
invloed, maar deze valt weg in allerlei onnauwkeurigheden.  

De hoeveelheid inkt die werkelijk op het papier terecht komt is vanwege het afval ietwat 
kleiner dan berekend onder I ‘input’. Daarmee is ook de verdamping van oliën wat kleiner en 
derhalve, mag men aannemen, ook de emissie ná de naverbrander. 

In de praktijk echter weet men niet nauwkeurig hoeveel oliën er verdampen; een onbekend 
deel blijft immers achter op het papier. De schattingsmethode van O1 ‘Afgassen’ maakt, 
onder meer om die reden, geen gebruik van input cijfers. De hoeveelheid afval heeft dan ook 
geen invloed op die schatting. Ook voor het bepalen van de totale emissies kan derhalve de 
‘afvalinkt’ bij de berekening van de totale emissies buiten beschouwing blijven. 

Vervuild vochtwater: De hoeveelheid vervuild vochtwater dat als afval wordt verwijderd kan 
meestal verwaarloosd worden. De solventinhoud ervan telt weliswaar niet mee als diffuse 
emissie maar de hoeveelheid is gering t.o.v. de totale hoeveelheid vochtwater die wordt 
gebruikt. De diffuse emissies worden dan ook niet veel kleiner als men met het solvent in het 
als afval afgevoerd vervuild vochtwater rekening houdt.  

Als vervuild vochtwater wordt geloosd vormt de solvent inhoud ervan wèl een diffuse 
emissie. Zie O2 ‘naar water’. 

Wenst men de solventinhoud van als afval afgevoerd vochtwater te kennen dan kan men als 
volgt te werk gaan. De hoeveelheid vochtwater dat als afval wordt afgevoerd moet worden 
vermenigvuldigd met de daarin gemiddeld voorkomende IPA concentratie. Dit kan men 
schatten door het afvalwater om te roeren en de IPA concentratie te meten m.b.v. de 
zuurweger. In de regel zal men een, in verhouding tot de overige emissies, te verwaarlozen 
hoeveelheid vinden. 

Vervuild reinigingsmiddel: Solventhoudende reinigingsmiddelen verdampen slechts 
gedeeltelijk. Een ander deel komt in de poetsdoeken terecht of wordt opgevangen en als 
vervuilde vloeistof afgevoerd. Hoe minder vluchtig het reinigingsmiddel, hoe groter het niet 
verdampte deel. 

Om de solventinhoud van het vervuild reinigingsmiddel te bepalen zal onderscheid gemaakt 
moeten worden naar de verschillende stromen. De belangrijkste zijn: gebruikt 
reinigingsmiddel, vuile poetsdoeken en soms destillatiesludge. 
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Gebruikt reinigingsmiddel (als vloeistof): De hoeveelheid afgevoerd reinigingsmiddel 
alsook de solventinhoud ervan kan meestal uit de factuur of andere informatie van de 
afvalverwerker worden afgeleid. 

Er zijn echter reinigingssystemen waarbij geheel geen afval met een noemenswaardige 
solventinhoud vrijkomt. Het betreft hier bijvoorbeeld systemen waarbij het reinigingsmiddel 
met een tissue wordt opgebracht en verwijderd. De gebruikte tissue is veelal geheel droog 
tegen de tijd dat ze als afval wordt verwijderd. 

Schatten: Indien dergelijke informatie niet voorhanden is kan een schatting worden gemaakt. 
Reinigingsmiddel in de heatset raakt vervuild met inkt en papierstof. De verdampingssnelheid 
van het eventueel aanwezige water zal verschillen van die van het solvent. De samenstelling 
van vervuild reinigingsmiddel zal dan ook niet precies gelijk zijn aan die van het ingekochte 
product. 

Enkele overwegingen daarbij: Meestal zal het ‘vaste stof gehalte’ van het vuile 
reinigingsmiddel verwaarloosbaar zijn of hooguit enkele procenten bedragen. Bij gebruik van 
‘minder vluchtige reinigingsmiddelen’(vlampunt 55C of hoger) en opslag in gesloten vaten, 
zal de samenstelling van het reinigingsmiddel niet snel veranderen. In een dergelijk geval kan 
aangenomen worden dat het solventgehalte van het vuile reinigingsmiddel gelijk is aan die 
van het verse product, tenzij er in het wasproces solvent èn water wordt gebruikt. 

Met een nauwkeurige weegschaal kan men bijvoorbeeld een 25liter-bus eerst gevuld met 
water wegen en daarna met gebruikt reinigingsmiddel. Bij een soortelijk gewicht van 
reinigingsmiddel van ca 800 g/l, vertegenwoordigd elk gewichtsverschil van 200 g een 
solventinhoud van 1 liter. Is bijvoorbeeld het gewichtsverschil 2.000 gr dan komt dat overeen 
met 10 liter reiniginsmiddel in de 25 liter vloeistof ofwel 40 % van de totale hoeveelheid afval 
van reinigingsmiddel (als vloeistof) is solvent en moet bij O6 gerekend worden.  

Regeneratie elders: Als vervuild reinigingsmiddel elders geregenereerd wordt en weer wordt 
teruggeleverd aan het bedrijf valt het onder ‘O8: verkoop voor hergebruik’. In dat geval zal de 
hoeveelheid en de solventinhoud door het opwerkende bedrijf vastgesteld kunnen worden. 
Alleen solvent dat geregenereerd wordt valt onder O8. Als het wordt verbrand valt het onder 
O6. 

Gebruikte poetsdoeken: De hoeveelheid afgevoerde poetsdoeken alsook de solventinhoud 
ervan kan meestal uit de factuur of andere informatie van de afvalverwerker worden afgeleid. 

Schatten: Indien dergelijke informatie niet voorhanden is kan een schatting worden gemaakt. 
Vuile poetsdoeken bevatten naast schoonmaakmiddel veelal ook relatief veel afvalinkt. Om 
de solventinhoud te kennen moet het totaal van de vuile poetsdoeken verminderd worden met 
het aandeel van de poetsdoeken zèlf en de afvalinkt. De verhoudingen verschillen van bedrijf 
tot bedrijf. Een onderbouwde schatting is nodig. Mogelijk kan de verwerker van het afval 
uitsluitsel bieden. Anders is een experiment over de periode van bijvoorbeeld enkele dagen 
nodig.  

Waarschijnlijk zal blijken dat, mits er géén vervuild reinigingsmiddel over de poetsdoeken 
wordt gegoten, de solventinhoud van de vuile poetsdoeken klein is t.o.v. de totale hoeveelheid 
solventhoudend afval.  
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Niet alle gebruikte poetsdoeken bevatten op het moment dat ze worden verwijderd nog 
reinigingsmiddel. Vluchtige reinigingsmiddelen verdwijnen snel uit poetsdoeken die niet in 
gesloten containers worden bewaard. Ter illustratie in de onderstaande tabel het percentage 
van het solvent in poetsdoeken dat na 24 uur verdampt is:  

Verdampt: 

Vlampunt: 

24 uur 

0°C 100% 

26°C 100% 

40°C Ca 60% 

60°C Ca 15% 

HBS (100°C) < 0,5% 

VCA (150°C) nihil 

Bron: ‘Lösemittel in Offsetdruck’, Informationen Bundesverband Druck, 1977 

Destillatiesludge: Als vervuild schoonmaakmiddel wordt gedestilleerd, wordt de destillatie-
sludge als gevaarlijk afval afgevoerd. Om de solventinhoud te kennen moet men de 
afgevoerde hoeveelheid vermenigvuldigen met de gemiddelde solventinhoud. Deze kan men 
laten meten of schatten. Als er geen gegevens bekend zijn wordt voor destillatie sludge wel 
een solventinhoud van 25% gehanteerd. Indien dit een relevante hoeveelheid blijkt, wordt een 
eenvoudige meting aanbevolen. 

O7: Verkoop als product 

Niet van toepassing 

O8: verkoop voor hergebruik 

Als vervuild reinigingsmiddel elders geregenereerd wordt en weer wordt teruggeleverd aan 
het bedrijf valt het onder ‘O8: verkoop voor hergebruik’. In dat geval zal de hoeveelheid en de 
solventinhoud door het opwerkende bedrijf vastgesteld kunnen worden. Zie verder ook ‘O6: 
in afval’. 

O9: andere emissies 

Niet van toepassing 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 71

6.3 Berekening van diffuse emissies 

6.3.1 Stappenplan 

Stap 1: Bepaal de categorie 

Bepalend voor de categorie waarin de heatset drukkerij valt is het ‘verbruik’. Er zijn drie 
categorieën: 

Verbruik Categorie Diffuse emissiegrenswaarde 

< 15 t/j Richtlijn niet van toepassing Geen. Solventboekhouding hoeft niet te 
worden gemaakt 

15 - 25 t/j Kleine installatie 30% 

> 25 t/j ‘Grote’ installatie 30% 

 

Het verbruik is gelijk aan de input verminderd met de VOS die voor hergebruik wordt 
teruggewonnen. ‘Terugwinnen voor hergebruik’ kan in de heatset door reinigingsmiddelen te 
destilleren en te ontdoen van water. Dit terugwinnen kan òf geheel niet, òf in eigen bedrijf, òf 
elders gebeuren. Als opwerking in eigen bedrijf gebeurt valt dit onder ‘I2: teruggewonnen’. 
Als opwerking elders gebeurt valt dit onder ‘O8: verkoop voor hergebruik’. 

Volgens de definitie moet ‘verbruik’ als volgt worden berekend: 

Verbruik = I ‘input’- I2 ‘teruggewonnen’ - O8 ‘verkoop voor hergebruik’ 

Dit kan echter worden vereenvoudigd, immers:  

I ‘input’ = I1 ‘ingekocht’ + I2 ‘teruggewonnen’ 

Verbruik = (I1 ‘ingekocht’ + I2 ‘teruggewonnen’) - I2 ‘teruggewonnen’ - O8 ‘verkoop 
voor hergebruik’ 

Verbruik = I1 ‘ingekocht’ - O8 ‘verkoop voor hergebruik’ 

Als het ‘verbruik’ kleiner is dan 15 t/j hoeft er geen solventboekhouding te worden gemaakt. 

Stap 2: Bepaal de maximaal toegestane diffuse emissie (in t/j) 

De diffuse emissiegrenswaarde is uitgedrukt als een percentage van de input. Voor grote en 
kleine installaties geldt 30%. 

Het is handig om in een vroeg stadium te berekenen hoe groot, uitgedrukt in tonnen/jaar, de 
maximaal toegestane diffuse emissies is. 

Maximaal toegestane diffuse emissie (in t/j) = 30% x ‘I: input’ 
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Stap 3: Diffuse emissies 

De diffuse emissies in een Heatset drukkerij bestaan voor het overgrote deel uit O4: niet 
afgevangen. Als er sprake is van een emissie naar water (O2: naar water) dan telt ook die als 
diffuse emissie. 

Voor de vaststelling van ‘O4: niet afgevangen’ en ‘O2: naar water’ zie de betreffende 
paragraaf 

Diffuse emissie (t/j) = O4 ‘niet afgevangen’ + O2 ‘naar water’ 

Stap 4: Toets diffuse emissies 

Vergelijk de gevonden diffuse emissie met de maximaal toegestane diffuse emissies zoals 
vastgesteld in stap 2. Zijn de werkelijke diffuse emissies kleiner dan de maximaal toegestane, 
dan voldoet de installatie aan de grenswaarde. 

Stap 5: totale emissie (in t/j) 

Er geldt geen grenswaarde voor de totale emissie. Om statistische redenen kan het bevoegd 
gezag deze echter willen weten. 

De totale emissie is gelijk aan de diffuse emissie, vermeerderd met ‘O1: afgassen emissie’. 
Zie voor een manier om de afgassen emissie te schatten de betreffende paragraaf 

Totale emissie = Diffuse emissie + ‘O1: afgassen emissie’ 
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6.3.2 Voorbeeld & rekenschema 

Het onderstaande voorbeeld en rekenschema volgt het stappen plan als hierboven 
omschreven. Het grijpt terug op de in eerdere paragrafen gepresenteerde berekening van de 
input en diffuse emissies. Zie hiervoor schema berekening input en schema berekening 
diffuus 

Solventbalans  T/j  Opmerkingen 

Inkoop     

Oplm. in inkt        45,0  Alle oliën 
Oplm. in vochtwatertoev.        24,4  IPA en vervangende producten 
Oplm. in reinigingsmiddel          8,5  + Incl. door externe opwerking 

Ingekocht  I1:        77,8   
Terugwinning     
Uit destillatie Destillaat:       10,0  + Alleen in eigen bedrijf 

teruggewonnen/opgewerkt 
Solvent hergebruikt  I2:        10,0   

I: Input  I1 + I2:        87,8   
Verbruik     
Oplm. in reinigingsmiddel 
externe opwerking 

 O8       15,0 - Alleen extern opwerken en 
hergebruik in eigen bedrijf 

Verbruik  I1 - O8       62,8   
Max. diffuus     

Maximale diffuse emissie 30% x I       26,3  (Hier 30% x 87,8) 
Berekening diffuus % diffuus    
Uit reinigingsmiddelen          3,0  Zie Schema: Berekening ‘O4: niet 

afgevangen’ in de heatset 
Uit vochtwater toev.        21,9  Zie Schema: Berekening ‘O4: niet 

afgevangen’ in de heatset 
Diffuse emissie in t/j t/j       24,9  < max.diff.emissie. Install. voldoet 
Diffuse emissie in % % 28,4%  Minder dan 30%, installatie voldoet 

Schatting totale emissie     
Diffuse emissie        24,9   
Schatting in afgassen          0,3  Onderbouwde schatting 

Schatting totale emissie        25,3  soms nodig voor statistiek 

6.4  Aandachtspunten 

6.4.1 Gewicht of volume 

Alle hierboven gepresenteerde berekeningen zijn gemaakt in gewichtseenheden. In de heatset 
is het in tegenstelling tot andere grafische processen niet goed mogelijk de berekeningen in 
volume-eenheden te maken. Het soortelijk gewicht van de oliën in de inkten, de 
reinigingsmiddelen en de IPA verschillen daarvoor teveel.  
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6.4.2 Solventgehalte 

Het oliegehalte in ingekochte inkten verschilt per leverancier en per kleur. Deze percentages 
zijn in de regel hoger dan het als sectorkengetal gebruikte 40%. Een nauwkeurige opgave van 
de leverancier maakt de input hoger, maar niet de emissies. 

Gebruikte reinigingsmiddelen kunnen water bevatten. Raadpleeg de leveranciersinformatie. 

6.4.3 Voorraadcorrecties 

Het gaat er steeds om de hoeveelheden te vinden die over de periode die de solventbalans 
betreft werkelijk zijn gebruikt, afgevoerd e.d. Er dient derhalve voor verschillen tussen begin 
en eindvoorraad gecompenseerd te worden. In z’n algemeenheid geldt: 

Gebruik = Beginvoorraad + Inkoop - Eindvoorraad 

6.5 Reductieschema 

6.5.1 Achtergrond 

De richtlijn kent geen vaste opzet voor een reductieschema in de Heatset. Er mag derhalve 
wel van het schema gebruik gemaakt worden, maar dan zal een op het bedrijf toegesneden 
plan moeten worden gemaakt. Er is meestal echter geen reden om in de heatset het 
reductieschema te gebruiken.  

Er zijn wel enkele bijzondere gevallen denkbaar. Zo zou een bedrijf met meerdere 
heatsetpersen zó weinig IPA en reinigingsmiddel kunnen emitteren dat er ruimte ontstaat om 
een van de persen zonder naverbrander te laten werken. In de praktijk zal dit echter niet 
voorkomen omdat de naverbrander immers ook het wegnemen van geurhinder tot functie 
heeft. 

Ook zou een naverbrander niet aan de emissiegrenswaarde (20 mgC/Nm³) kunnen voldoen. 
Voor de meer-emissie zou compensatie bij minder gebruik van IPA of reinigingsmiddel 
kunnen worden gevonden. In de praktijk doet zich deze situatie niet voor omdat de meeste 
bestaande heatset naverbranders in Vlaanderen aan de grenswaarde voldoen, en voor zover 
dat niet zo is kan een beroep gedaan worden op Art.5.11 van de richtlijn zodat tot 2013 de 
oude naverbrander in werking kan blijven. 

In dit laatste geval moet worden aangetoond dat de totale emissie daardoor niet groter wordt 
dan hij anders geweest zou zijn. Maar daarvoor is geen reductieplan nodig. Zodra de diffuse 
emissie ook maar een haartje lager is dan de diffuse emissiegrenswaarde is er voldoende 
compensatie voor de extra schouw uitstoot. 
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7 SOLVENTBOEKHOUDING & REDUCTIESCHEMA OVERIGE 

PROCESSEN: SUBSTITUTIE 

7.1 Inleiding 

7.1.1 Woord vooraf 

In dit hoofdstuk komen alle solventstromen die in flexo, helio, lamineren, cacheren, lakkeren 
en rotatiezeefdruk voorkomen aan de orde. Van allemaal wordt uitgelegd hoe ze 
gekwantificeerd zouden kunnen worden. Hiermee wordt echter niet bedoeld dat ze ook 
inderdaad allemaal gekwantificeerd moeten worden. 

Welke stromen men wèl moet kwantificeren hangt af van het doel van de solvent-
boekhouding. Dit kan zijn het bepalen van de totale of de diffuse emissie of  het bevorderen 
van het inzicht in deze emissies. Raadpleeg daartoe het overzicht in § 7.2.2 ‘Relevante 
stromen’ 

Voor heliobedrijven met een solventgebruik van meer dan 150 t/j wordt elders aanbevolen om 
een totale emissiegrenswaarde van 10% van de referentie-emissie aan te houden. Dit geldt 
echter alléén voor bedrijven waar het grootste deel van de emissiereductie bereikt wordt 
d.m.v. een naverbrander. Deze aanbeveling is niet van toepassing op bedrijven die geheel of 
voor het grootste deel d.m.v. substitutie de benodigde emissie reductie bereiken. 

7.1.2 Toepassingsgebied 

‘Overige drukprocessen’ is de verzamelnaam voor: flexografie, verpakkingsdiepdruk, 
lamineren, lakkeren, rotatie zeefdruk. Voor de definities zie § 2.2 Reikwijdte binnen de 
Grafische Sector 

In dit hoofdstuk wordt de verzamelnaam ‘Overige processen’ gebruikt, tenzij specifiek één 
van die processen bedoeld wordt. Dan wordt de naam daarvan gebruikt. 

Dit hoofdstuk is alléén van toepassing op bedrijven die géén naverbrander hebben noch op 
een andere wijze solventen uit afgassen verwijderen. 

Het zijn dus bedrijven die geheel aan de richtlijn voldoen door middel van substitutie: het 
vermijden van het gebruik van solventhoudende producten en het gebruiken van zoveel 
mogelijk waterige of anderszins solventvrije of -arme producten. 

In bedrijven waar de substitutie verregaand geslaagd is zal vaak het resterende solventgebruik 
onder de drempelwaarde liggen. Zij vallen dan niet meer onder de solventrichtlijn.  

De bedrijven die wel nog onder de solventrichtlijn vallen, zullen allemaal gebruik maken van 
het reductieschema. 
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7.1.3 Vellen-flexo 

Veel golfkarton wordt in vellen flexo bedrukt. Dit proces gebeurt geheel met waterige inkten. 
Het proces valt echter wel onder de ‘overige processen’. Het solventgebruik zal in deze 
bedrijven echter zo gering zijn dat ze onder de drempelwaarde blijven. 

7.2 Schema en relevante stromen 

7.2.1 Schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De niet relevante stromen zijn doorgestreept. Er zijn in deze bedrijven geen nageschakelde 
technieken. Voor zover er sprake is van afgassen, worden deze onbehandeld uitgestoten. Er 
wordt soms inkt o.i.d. verkocht (O7), bijvoorbeeld aan zusterbedrijven. Er zijn geen ‘andere’ 
emissies (O9) dan die reeds genoemd worden. 

Schema overige 
drukprocessen: 
substitutie 

I1: ingekocht 
 
I2: hergebruikt 
 
(I1 + I2 = Input) 

Drukkerij 

Terugwinning 
 

O1: Afgassen 

O2: naar water 
O3: in drukwerk 
O6: in afval 
O7: verkoop als product 
O8: voor hergebruik 
O9: andere emissies 

O4: 
niet afgevangen 

O8: verkoop voor hergebruik 

Naverbrander 
O5: vernietigd 

Destillatie 
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Gegevens die gevraagd worden voor deze drukkerijen met ‘overige processen’ die aan de 
richtlijn voldoen door het reductieschema toe te passen: 

• Verbruik 

• Totale emissie 

• Referentie-emissie en beoogde emissie 

7.2.2 Relevante stromen 

Het maken van een solventbalans begint met het verzamelen van gegevens. Lang niet alle 
grootheden uit de bijlage van de richtlijn hoeven echter gekend te worden om een kloppende 
balans te kunnen maken en om aan te kunnen aantonen dat aan de beoogde emissie wordt 
voldaan. Om inzicht te krijgen in de emissies en om eventueel er actie op te kunnen 
ondernemen is veelal meer informatie nodig. 

Onderstaand een overzicht van de gegevens die in geval van de  ‘Overige processen; 
substitutie’ nodig zijn:  

Nodig voor: Verbruik Totale 

emissie 

Diffuse 

emissie 

Inzicht of 

actie 

I1: Ingekocht ja ja n.v.t. ja 

I2: Hergebruikt nee nee n.v.t. ja 

I: Input nee nee n.v.t. ja 

O1: Afgassen  nee nee n.v.t. nee 

O2: Naar water nee nee n.v.t. nee 

O3: In drukwerk nee nee n.v.t. nee 

O4: niet afgevangen nee nee n.v.t. nee 

O5: Vernietigd nee nee nee nee 

O6: In afval nee ja n.v.t. ja 

O7: Verkoop als product nee ja n.v.t. ja 

O8: verkoop voor hergebruik ja ja n.v.t. ja 

O9: Andere emissies n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

I1: Ingekocht 

Om het verbruik en de totale emissies te kunnen berekenen en om de emissies aan de beoogde 
emissie te toetsen, moet I1 gekend worden. 

De stroom ‘I1’ omvat zowel alle solvent in de inkten lakken en lijmen als de pure solventen 
die worden ingekocht 
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I1 wordt berekend door de jaarinkoop van puur solvent, inkt, lak en lijm te corrigeren 
op het verschil tussen begin- en eindvoorraad en het resultaat te vermenigvuldigen 

met de solventinhoud ervan. 

De solventinhoud van alle gebruikte producten zal sterk verschillen. Zelfs van inkten van 
dezelfde inktfamilie kan per kleur enkele procenten verschil bestaan. Een nauwkeurige 
opgave van de leverancier is derhalve nodig. 

In drukkerijen met ‘overige processen’ worden, ondanks de verregaande substitutie toch ook 
hoeveelheden puur solvent ingekocht. Deze worden o.m. gebruikt om resterende inkten, 
lakken en lijmen op solventbasis op viscositeit te brengen en voor de schoonmaak. Ook de 
puur ingekochte solventen tellen mee bij I1. 

Als een bedrijf extern vervuild solvent laat opwerken moet het weer retour komende solvent 
worden opgenomen onder ‘I1: ingekocht’. (Als men deze stroom onder I2 opneemt dan komt 
er een dubbeltelling in de berekening van ‘verbruik’) 

I2: Hergebruikt 

In bedrijven met veel substitutie zal meestal destillatie en hergebruik van reinigingsmiddelen 
ook niet worden toegepast. 

Zie voor meer informatie over ‘I2: hergebruikt’, het betreffende onderwerp in § 8.2.2 
Relevante stromen in het Hoofdstuk over ‘Overige processen’ mèt naverbrander. 

I: Input 

Om de totale emissies te kunnen berekenen en aan de beoogde emissie te toetsen, is het niet 
nodig dat I: Input gekend wordt. 

Zie voor meer informatie over ‘I2: hergebruikt’, het betreffende onderwerp in § 8.2.2 
Relevante stromen in het Hoofdstuk over ‘Overige processen’ mèt naverbrander. 

O1: Afgassen  

Om de totale emissies te kunnen berekenen en aan de beoogde emissie te toetsen, is het niet 
nodig dat O1 gekend wordt. 

Zie voor meer informatie over ‘O1: Afgassen’,  het betreffende onderwerp in § 8.2.2 
Relevante stromen in het Hoofdstuk over ‘Overige processen’ mèt naverbrander. 

O2: Naar water 

Om de totale emissies te kunnen berekenen en aan de beoogde emissie te toetsen, is het niet 
nodig dat O2 gekend wordt. 

Indien men O2 toch wenst te kennen moet de hoeveelheid geloosd water worden 
vermenigvuldigd met de daarin gemiddeld voorkomende solventconcentratie. In de regel zal 
men een, in verhouding tot de overige emissies, te verwaarlozen hoeveelheid vinden. 

Solventen die vernietigd worden in de eigen waterzuiveringsinstallatie vormen geen emissie 
en worden niet onder O2, maar onder ‘O5: Vernietigd’ gerekend. 
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Van inkten lakken of lijmen op waterbasis kan het voorkomen dat verontreinigd spoelwater 
wordt geloosd. Ook kunnen restanten van deze producten op een eigen waterzuiverings-
installatie worden behandeld, van waaruit enig solvent kan worden geloosd. Over het 
algemeen zullen de vergunningsvoorschriften m.b.t. dergelijke lozingen streng zijn. De 
hoeveelheid solvent die geloosd wordt zal dan ook zeer klein zijn in verhouding tot andere 
emissies. 

Over het algemeen zal men, voor het doel van de solventboekhouding, O2 kunnen 
verwaarlozen. 

O3: In drukwerk 

Om de totale emissies te kunnen berekenen en aan de beoogde emissie te toetsen, is het niet 
nodig dat O3 gekend wordt. 

Zie voor meer informatie over ‘O3: in drukwerk’ zie het betreffende onderwerp in § 8.2.2 
Relevante stromen in het Hoofdstuk over ‘Overige processen’ mèt naverbrander. 

O4: niet afgevangen 

Een methode om O4 desgewenst toch vast te stellen staat beschreven in Hoofdstuk 9: ‘Het 
rechtstreeks meten van diffuse emissies’ 

O5: Vernietigd 

In de bedrijven is geen naverbrander o.i.d. Er kan derhalve alleen sprake zijn van ‘O5: 
vernietigd’ als er solventen worden vernietigd in een waterzuiveringsinstallatie. 

‘O5: Vernietigd’ vormt geen emissie. Als O5 klein is t.o.v. de input dan kan deze ook 
verwaarloosd worden. Dit verhoogt de emissies enigszins, 

O6: In afval 

De solventinhoud van solventhoudend afval telt niet als emissie.  

Om de totale emissie te kunnen berekenen en aan de grenswaarde te kunnen toetsen, moet O6 
gekend worden. Als O6 echter klein is in vergelijking met de totale emissies kan deze factor 
ook verwaarloosd worden. Deze situatie zal zich veel voordoen in bedrijven waar verregaand 
gesubstitueerd is. De berekende emissie wordt dan iets groter dan de werkelijke. 

Solventhoudend afval kan bestaan uit niet meer bruikbare restanten van inkten, lakken en 
lijmen, vervuild schoonmaakmiddel en destillatie-sludge. 

O6 (in afval) = Solventhoudend afval in tonnen X solventinhoud in gew % 

Aangezien het hier gevaarlijk afval betreft kent men het gewicht van het afgevoerde afval. 
Voor de solventinhoud van niet meer bruikbare restanten kan men het solventgehalte van het 
machineklare product gebruiken. Bij solventhoudende producten geeft dit meestal een lichte 
onderschatting, omdat veel niet meer bruikbare producten wat extra solvent bevatten die er bij 
het spoelen van de machine zijn in geraakt. Bij waterige producten geeft dit een lichte 
overschatting omdat daar bij het spoelen enig extra water in raakt. 

Als er geen meetwaarden voorhanden zijn kan men voor een vervuild schoonmaakmiddel op 
solventbasis een solventinhoud aanhouden die tussen die van het pure solvent en die van de 
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machineklare solventhoudende lak ligt: zo’n 90%. Dit geeft meestal een lichte onderschatting. 
Indien dit een relevante hoeveelheid is, wordt een eenvoudige meting aanbevolen. 

Als vervuild schoonmaakmiddel op solventbasis wordt gedestilleerd, wordt de destillatie-
sludge als gevaarlijk afval afgevoerd. Om de solventinhoud te kennen moet men de 
afgevoerde hoeveelheid vermenigvuldigen met de gemiddelde solventinhoud. Deze kan men 
laten meten of schatten. Als er geen gegevens bekend zijn wordt voor destillatie sludge wel 
een solventinhoud van 25% gehanteerd. Indien dit een relevante hoeveelheid blijkt te zijn, 
wordt een eenvoudige meting aanbevolen. 

O7: verkoop als product 

Soms worden in grote verpakkingsdiepdrukkerijen in eigen beheer lakken of lijmen 
gefabriceerd. Het is mogelijk dat dit ook in opdracht van zusterbedrijven uit hetzelfde concern 
gebeurt. 

Omwille van de eenvoud is deze zeldzame manier van werken verder niet in de voorbeelden 
en schema’s opgenomen. 

O8: verkoop voor hergebruik 

Om de totale emissies te kunnen berekenen en aan de beoogde emissie te kunnen toetsen, 
moet O8 gekend zijn. In de meeste bedrijven komt echter O8 niet voor.  

Uitzonderingen zijn bedrijven die het opwerken van hun vervuild solvent uitbesteden en 
bedrijven die zoveel afvalproducten zelf destilleren dat zij schoon solvent aan derden 
verkopen.  

O8 (verkoop voor hergebruik) wordt gemeten 

Als een bedrijf vervuild solvent extern laat opwerken moet het weer retour komende solvent 
worden opgenomen onder ‘I1: ingekocht’. (Als men deze stroom onder I2 opneemt dan komt 
er een dubbeltelling in de berekening van ‘verbruik’) 

O9: andere emissies 

Niet van toepassing 
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7.3 Berekening van totale emissie 

7.3.1 Stappenplan 

Stap 1: Bepaal de categorie 

Bepalend voor de categorie waarin een bedrijf met ‘overige processen’ valt is het ‘verbruik’ 
en de aard van het proces.  

Voor de rotatie-zeefdruk op karton en textiel zijn er twee categorieën: 

VOS 

Verbruik 

Categorie 

< 30 t/j Richtlijn niet van toepassing 

> 30 t/j ‘grote’  installatie 

 

Voor de andere ‘overige processen zijn er drie categorieën: 

VOS 

Verbruik 

Categorie 

< 15 t/j Richtlijn niet van toepassing 

15 - 25 t/j Kleine installatie 

> 25 t/j ‘Grote’ installatie 

 

Het gaat hier om het werkelijk verbruik en niet om hetgeen het verbruik zou zijn geweest als 
er geen substitutie had plaatsgevonden.  

Het verbruik is gelijk aan de input verminderd met de VOS die voor hergebruik wordt 
teruggewonnen. ‘Terugwinnen voor hergebruik’ kan door reinigingsmiddelen te destilleren. 
Dit kan in eigen bedrijf, maar ook elders gebeuren. Als opwerking in eigen bedrijf gebeurt 
valt dit onder ‘I2: teruggewonnen’. Als opwerking elders gebeurt valt dit onder ‘O8: verkoop 
voor hergebruik’. 

Volgens de definitie moet ‘verbruik’ als volgt worden berekend: 

Verbruik = I ‘input’- I2 ‘teruggewonnen’ - O8 ‘verkoop voor hergebruik’ 

Dit kan echter worden vereenvoudigd, immers:  

I ‘input’ = I1 ‘ingekocht’ + I2 ‘teruggewonnen’ 

Verbruik = (I1 ‘ingekocht’ + I2 ‘teruggewonnen’) - I2 ‘teruggewonnen’ - O8 ‘verkoop 
voor hergebruik’ 

Verbruik = I1 ‘ingekocht’ - O8 ‘verkoop voor hergebruik’ 
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Als het ‘verbruik’ kleiner is dan 15 t/j (30 t/j voor rotatiezeefdruk op karton en textiel) hoeft 
er geen solventboekhouding te worden gemaakt. 

Stap 2: Bereken de ‘beoogde emissie’ (maximaal toegestaan) (in t/j) 

De maximaal toegestane emissie bij gebruik van het reductieschema wordt de ‘beoogde 
emissie’ genoemd. Deze wordt berekend als percentage van de ‘referentie emissie’. 

Referentie-emissie 

De referentie-emissie bedraagt anderhalf of vier maal de vaste stof in I (input). De factor 
anderhalf geldt voor de zeefdruk, de factor 4 geldt voor de andere processen. 

‘I2: hergebruikt’ bevat geen vaste stof en derhalve blijft e.e.a. beperkt tot de vaste stof in ‘I1: 
ingekocht’. Deze hoeveelheid vaste stof volgt uit dezelfde gegevens als welke nodig zijn om 
I1 zèlf uit te rekenen. 

Referentie emissie zeefdruk = 1,5 X vaste stof in I1 ‘ingekocht’ 

Referentie emissie andere processen = 4 X vaste stof in I1 ‘ingekocht’ 

NB: In geval van co-extrusie kan een ‘equivalente lak of lijmlaag’ worden gehanteerd van 
5g/m² aan vaste stof. Zie hiervoor § 3.4.3 Co-extrusie 

Beoogde emissie 

De beoogde emissies is een percentage van de referentie emissie. Dit percentage is gelijk aan 
de diffuse emissiegrenswaarde plus 5%. Voor ‘overige processen’ derhalve bij ‘kleine’ 
installaties 25 + 5 = 30% en bij 'grote’ installaties 20 + 5 = 25%. 

Beoogde emissie = referentie emissie x 30% (klein) of 25% (groot) 

Stap 3: Bereken de totale emissie en toets die aan de beoogde emissie 

De totale emissie is gelijk aan ‘I1: ingekocht’ verminderd met de stromen die geen emissie 
vormen, te weten ‘O6: in afval’, en ‘O8: verkoop voor hergebruik’ 

Totale emissie = I1 ‘ingekocht’ - O6 ‘in afval’ - O8 ‘verkoop voor hergebruik’ 

Is de totale emissie kleiner dan de beoogde emissie dan voldoet de installatie aan de eisen van 
het reductieschema 

Als er sprake is van O7: verkoop als product, moet ook die stroom op I2 in mindering worden 
gebracht. 

7.3.2 Voorbeeld, rekenschema 

Het onderstaande voorbeeld en rekenschema staan ook in de bij dit rapport behorende Excel 
file. Het schema volgt het stappen plan als hierboven omschreven. Het grijpt terug op de 
berekening van de input en diffuse emissies die in dezelfde Excel staan en die ook hierboven 
als rekenschema en voorbeeld zijn gegeven.  

De rood gedrukte cijfers moeten door het bedrijf worden ingevuld. De overige worden 
berekend: 
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Voorbeeld en rekenschema: Overige processen, Substitutie  

Input  T/j  Opmerkingen 

Inkoop     

Oplm. in solventhoudende producten  26   

Oplm. in solventarme en -vrije 
producten 

 7   

Oplm. ingekocht en gebruikt  17  +   

Ingekocht  I1:  50   
Verbruik     
I1: Ingekocht  50   
O8: verkoop voor hergebruik  10  -   

Verbruik  40   
Beoogde emissie     

Vaste stof in solventhoudende 
producten 

 22  Ingekochte inkt, lak, lijm minus 
solventinhoud 

Vaste stof in solventarme en -vrije 
producten 

 110  Ingekochte inkt, lak, lijm minus 
solventinhoud 

Totaal vaste stof  132   
Referentie emissie  529  Vaste stof maal factor 4 

beoogde emissie totaal 25% 132  25 of 30% van referentie-emissie 
Berekening emissies     
I1: ingekocht  50   
O8: verkoop voor hergebruik  10  -   
O5: vernietigd  1  -   
O6: in afval  2  -   

Totale emissie 7,0% 37  Kleiner dan beoogde emissie: de 
installatie voldoet 

 

7.4 Aandachtspunten 

7.4.1 Gewicht of volume 

Alle in dit rapport gepresenteerde berekeningen zijn gemaakt in gewichtseenheden. Dit is 
meestal het handigst. Het is echter ook mogelijk om de berekeningen geheel in volume-
eenheden te maken.  

Welke eenheid men ook kiest er zullen altijd grootheden omgerekend moeten worden; 
Hiervoor moet de soortelijke massa van de solventen in kwestie gebruikt worden. (Tolueen: 
ca 0,9 kg/l, Ethanol: ca 0,8 kg/l, Ethylacetaat: ca 0,9 kg/l, MEK: ca 0,8 kg/l) 

Bovenal is belangrijk dat dezelfde eenheid door de hele berekening wordt gebruikt.  
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7.4.2 Solventgehalte 

Het solventgehalte in ingekochte inkten, lakken en lijmen verschilt per leverancier en per 
kleur. Een nauwkeurige opgave door de leverancier is derhalve nodig. 

Veel solventen en bovenal Ethanol bevatten bij inkoop enig water. Het solventgehalte van 
ingekochte solventen is derhalve niet altijd 100%.  

7.4.3 Voorraadcorrecties 

Het gaat er steeds om de hoeveelheden te vinden die over de periode die de solventbalans 
betreft werkelijk zijn gebruikt, afgevoerd e.d. Er dient derhalve voor verschillen tussen begin 
en eindvoorraad gecompenseerd te worden. In z’n algemeenheid geldt: 

Gebruik = Beginvoorraad + Inkoop - Eindvoorraad 
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8 SOLVENTBOEKHOUDING & REDUCTIESCHEMA OVERIGE 

DRUKPROCESSEN: NAVERBRANDEN 

8.1 Inleiding 

8.1.1 Woord vooraf 

In dit hoofdstuk komen alle solventstromen die in de flexo, helio en rotatiezeefdruk 
voorkomen aan de orde. Van allemaal wordt uitgelegd hoe ze gekwantificeerd zouden kunnen 
worden. Hiermee wordt echter niet bedoeld dat ze ook inderdaad allemaal gekwantificeerd 
moeten worden. 

Welke stromen men wèl moet kwantificeren hangt af van het doel van de solvent-
boekhouding. Dit kan zijn het bepalen van de totale of de diffuse emissie of  het bevorderen 
van het inzicht in deze emissies. Raadpleeg daartoe het overzicht in § 8.2.2 ‘Relevante 
stromen’. 

8.1.2 Toepassingsgebied 

‘Overige drukprocessen’ is verzamelnaam voor: flexografie, verpakkingsdiepdruk, lamineren, 
lakkeren, rotatie zeefdruk. Voor de definities zie § 2.2 Reikwijdte binnen de Grafische Sector 

In dit hoofdstuk wordt de verzamelnaam ‘Overige processen’ gebruikt, tenzij specifiek één 
van die processen bedoeld wordt. Dan wordt de naam daarvan gebruikt. 

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing op bedrijven die een naverbrander hebben of op andere 
wijze solventen uit afgassen verwijderen en vernietigen. Ingeval er geen naverbrander maar 
een terugwininstallatie wordt toegepast, dan is Hoofdstuk 5 Solventboekhouding & 
Reductieschema Illustratiediepdruk van toepassing. Deze situatie komt in Vlaanderen echter 
niet voor. 

Ook bedrijven met een naverbrander kunnen een deel van de solventhoudende producten 
gesubstitueerd hebben door waterige of anderszins solventvrije of -arme producten toe te 
passen. Deze bedrijven zullen gebruik maken van het reductieschema. 

Bedrijven die de diffuse emissies ver beneden de diffuse emissiegrenswaarde houden door, op 
momenten dat de naverbrander onderbenut wordt, deze naar de naverbrander te sturen zullen 
daardoor vaak niet aan de emissiegrenswaarde voor afgassen voldoen. Door toepassing van 
het reductieschema kunnen zij die toestand legaliseren. 

Als bedrijven met ‘overige drukprocessen’ helemaal geen naverbrander o.i.d toepassen dan is 
Hoofdstuk 7 van toepassing. 
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8.2 Schema en relevante stromen 

8.2.1 Schema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De niet relevante stromen zijn doorgestreept. Er zijn in deze bedrijven geen 
terugwininstallaties. Wel is  er een naverbrander. Daarnaast kunnen soms afgassen 
onbehandeld worden uitgestoten. Er wordt soms inkt o.i.d. verkocht (O7), bijvoorbeeld aan 
zusterbedrijven. Er zijn geen ‘andere’ emissies (O9) dan die reeds genoemd worden. 

Gegevens die gevraagd worden voor deze drukkerijen met ‘overige drukprocessen’ die aan de 
richtlijn voldoen door zich aan de grenswaarden te houden zijn: 

• Verbruik 

• Totale emissie 

• Diffuse emissie 

Schema overige 
drukprocessen: 
naverbrander 

I1: ingekocht 
 
I2: hergebruikt 
 
(I1 + I2 = Input) 

Drukkerij 

Terugwinning 
 

O1: Afgassen 

O2: naar water 
O3: in drukwerk 
O6: in afval 
O7: verkoop als product 
O8: voor hergebruik 
O9: andere emissies 

O4: 
niet afgevangen 

O8: verkoop voor hergebruik 

Naverbrander 
O5: vernietigd 

Destillatie 
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8.2.2 Relevante stromen 

Het maken van een solventbalans begint met het verzamelen van gegevens. In het geval van 
‘Overige processen met naverbrander’ moeten bijna alle grootheden uit de bijlage van de 
richtlijn gekend zijn om een kloppende balans te kunnen maken en om te kunnen aantonen dat 
aan de grenswaarden wordt voldaan. Ook om inzicht te krijgen in de emissies en om 
eventueel er actie op te kunnen ondernemen is veel informatie nodig. 

Onderstaand een overzicht van de gegevens die in geval van de  ‘Overige processen; 
naverbranden, grenswaarden’ nodig zijn:  

Nodig voor: Verbruik Totale 

emissie 

Diffuse 

emissie 

Inzicht of 

actie 

I1: Ingekocht ja ja ja ja 

I2: Hergebruikt nee ja ja ja 

I: Input nee ja ja ja 

O1: Afgassen  nee ja nee ja 

O2: Naar water nee ja ja ja 

O3: In drukwerk nee ja ja ja 

O4: niet afgevangen nee ja ja ja 

O5: Vernietigd nee ja ja ja 

O6: In afval nee ja ja ja 

O7: Verkoop als product nee ja ja ja 

O8: verkoop voor hergebruik nee ja ja ja 

O9: Andere emissies n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

I1: Ingekocht 

De stroom ‘I1’ omvat zowel alle solvent in de inkten lakken en lijmen als de pure solventen 
die worden ingekocht 

I1 wordt berekend door de jaarinkoop van puur solvent, inkt, lak en lijm te corrigeren 
op het verschil tussen begin- en eindvoorraad en het resultaat te vermenigvuldigen 

met de solventinhoud ervan. 

De solventinhoud van alle gebruikte producten zal sterk verschillen. Zelfs van inkten van 
dezelfde inktfamilie kan per kleur enkele procenten verschil bestaan. Een nauwkeurige 
opgave van de leverancier is derhalve nodig. 

In drukkerijen met ‘overige processen’ worden vaak aanzienlijke hoeveelheden puur solvent 
ingekocht. Deze worden o.m. gebruikt om inkten, lakken en lijmen op viscositeit te brengen 
en voor de schoonmaak. Ook de puur ingekochte solventen tellen mee bij I1. 
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Als een bedrijf extern vervuild solvent laat opwerken moet het weer retour komende solvent 
worden opgenomen onder ‘I1: ingekocht’. (Als men deze stroom onder I2 opneemt dan komt 
er een dubbeltelling in de berekening van ‘verbruik’) 

I2: Hergebruikt 

Vervuilde solventen die in de schoonmaak zijn gebruikt, worden veelal in eigen bedrijf 
gedestilleerd of op andere wijze voor hergebruik geschikt gemaakt. De stroom I2 bestaat uit 
alle solventen die na regeneratie in eigen bedrijf ook in eigen bedrijf weer worden aangewend. 

Soms wordt ook afval van inkten, lakken en lijmen gedestilleerd. In dat geval kan er meer 
solvent vrijkomen dan in eigen bedrijf kan worden gebruikt. Het overschot wordt dan 
verkocht voor hergebruik elders. Dit deel van het destillaat valt onder O8: verkoop voor 
hergebruik. Alleen het in eigen bedrijf gebruikte deel valt onder I2. 

Als ‘I2: hergebruikt’ zeer klein is t.o.v. ‘I1: ingekocht’ kan ervoor worden gekozen om I2 te 
verwaarlozen. Dit leidt ertoe dat de input kleiner wordt en daarmee de diffuse 
emissiegrenswaarde lager. Hiermee wordt het voor de installatie moeilijker om aan de 
grenswaarde te voldoen. Op het verbruik en de totale emissie  heeft verwaarlozing van I2 
geen invloed. 

I2 (Hergebruikt) = Destillaat - O8 (verkoop voor hergebruik) 

I: Input 

 ‘I: input’ = ‘I1: ingekocht’ + ‘I2: hergebruikt’ 

O1: Afgassen  

Emissie in afgassen kunnen in bedrijven met overige drukprocessen in twee soorten 
voorkomen: 

• Afgassen van machines die niet op de naverbrander zijn aangesloten en derhalve 
onbehandeld worden geëmitteerd (O1: onbehandeld) 

• Afgassen uit de naverbrander (O1: naverbrander) 

O1: onbehandeld: Dit betreft alle schouw-emissie van machines die niet op een naverbrander 
zijn aangesloten. In deze gevallen zal de emissiegrenswaarde voor afgassen overschreden 
worden. Deze situatie zal dan ook alleen voorkomen bij bedrijven die gebruik maken van het 
reductieschema. 

Voor het bepalen van ‘O1: onbehandeld’ zie § 8.5 Reductieschema 

O1: naverbrander: Het is in bedrijven met overige drukprocessen niet nodig om O1 te kennen 
om aan te tonen dat de diffuse emissies lager zijn dan de grenswaarde. Wel is een schatting 
van O1 nodig om de totale emissies te kennen. 

Als men O1 correct zou willen berekenen zou men moeten beschikken over zowel continue 
concentratiemetingen als continue debietsmetingen aan de uitlaatzijde van de naverbrander. 
Deze gegevens zijn echter niet beschikbaar. Derhalve moet O1 geschat worden. 
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Aanbevolen methode 

1) Schat het verwijderingsrendement van de naverbrander. Doe dit door de gemiddelde 
concentratie aan uitlaatzijde te delen door de gemiddelde concentratie aan inlaatzijde. De 
gemiddelde concentratie aan inlaatzijde is deel van de ontwerpspecificaties van de 
naverbrander. De gemiddelde concentratie aan uitlaatzijde kan meestal worden ontleend 
aan de metingen die daar periodiek gebeuren. Zijn geen meetresultaten voorhanden dan 
kunnen de ontwerpspecificaties worden gebruikt. In de regel zal men verwijderings-
rendementen van 98 à 99% vinden  

2) Schat welk deel van de input als geleide emissie naar de terugwininstallatie wordt 
gevoerd. Als de diffuse emissies dicht bij de grenswaarde liggen zal dit zo’n 80% zijn. 
(‘kleine installatie’ 75%, ‘grote heliobedrijven’ 90%) 

3) Vermenigvuldig de geleide emissie met het verwijderingsrendement. In de regel zal de 
afgassenemissie 1 à 2% van de input zijn. 

O2: Naar water 

In de bedrijven met ‘overige processen’ en een naverbrander kunnen de totale en de diffuse 
emissies alleen berekend door de samenstelling ervan te kennen. Het is derhalve nodig om O2 
te kennen of om zeker te weten dat O2 verwaarloosd mag worden.  

Van inkten, lakken en lijmen op solventbasis worden in bedrijven met ‘overige processen’ 
geen restanten o.i.d op riolering of oppervlakte water geloosd. Vanuit deze producten is O2 
derhalve nihil. 

Van inkten lakken of lijmen op waterbasis kan het voorkomen dat verontreinigd spoelwater 
wordt geloosd. Ook kunnen restanten van deze producten op een eigen waterzuiverings-
installatie worden behandeld, van waaruit enig solvent kan worden geloosd. In deze gevallen 
kan derhalve O2 groter dan nul zijn. Over het algemeen zullen de vergunningvoorschriften 
m.b.t. dergelijke lozingen streng zijn. De hoeveelheid solvent die geloosd wordt zal dan ook 
zeer klein zijn in verhouding tot andere emissies. 

Over het algemeen zal men, voor het doel van de solventboekhouding, O2 kunnen 
verwaarlozen. 

Indien men O2 toch wenst te kennen moet de hoeveelheid geloosd water worden 
vermenigvuldigd met de daarin gemiddeld voorkomende solventconcentratie. In de regel zal 
men een, in verhouding tot de overige emissies, te verwaarlozen hoeveelheid vinden. 

Voor een nadere uitwerking zie Hoofdstuk 9: ‘Het rechtstreeks meten van diffuse emissies’. 

O3: In drukwerk 

In de bedrijven met ‘overige processen’ en een naverbrander kunnen de totale en de diffuse 
emissies alleen berekend worden door de samenstelling ervan te kennen. Het is derhalve 
nodig om O3 te kennen of om zeker te weten dat O3 verwaarloosd mag worden.  

In alle met solventhoudende inkten, lakken of lijmen vervaardigd drukwerk blijft enig 
restsolvent achter. Bij de vervaardiging van voedselverpakkingen is dit altijd zeer weinig. Bij 
ander drukwerk kunnen wel noemenswaardige hoeveelheden solvent achterblijven. 
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Indien men O3 wenst te kennen moet het gewicht van alle vervaardigd drukwerk worden 
vermenigvuldigd met het gemiddelde van de gemeten retentiewaarden. Deze metingen zijn 
veelal beschikbaar omdat sommige afnemers eisen stellen aan de geoorloofde retentie. 

Voor een nadere uitwerking zie Hoofdstuk 9: ‘Het rechtstreeks meten van diffuse emissies’. 

O4: niet afgevangen 

 ‘O4: niet afgevangen’ vormt in de meeste bedrijven het overgrote deel van de diffuse 
emissies. In de bedrijven met ‘overige processen’ en een naverbrander kunnen de totale en de 
diffuse emissies alleen berekend door de samenstelling ervan te kennen. Het is derhalve nodig 
om O4 te kennen.  

De methode om O4 vast te stellen staat beschreven in Hoofdstuk 9: ‘Het rechtstreeks meten 
van diffuse emissies’ 

O5: Vernietigd 

In het voorbeeld van de solventbalans in bijlage III van de richtlijn wordt ‘O5: vernietigd’ 
gebruikt in de berekening waarmee de diffuse emissies worden bepaald. Deze methode stuit 
echter op grote praktische bezwaren.  

‘O5: vernietigd’ is niet rechtstreeks meetbaar. In theorie lijkt het mogelijk om O5 te bepalen 
door de solventinhoud van de ingaande en uitgaande luchtstroom van de naverbrander te 
meten, en het verschil te bepalen. In de praktijk is dit alleen zeer onnauwkeurig mogelijk. 
Hierdoor is het onmogelijk om een enigszins betrouwbare indruk van de diffuse emissies te 
krijgen. 

Om deze reden is voor bedrijven met overige processen en een naverbrander een aparte 
methode ontwikkeld om de diffuse emissies te bepalen. Zie daarvoor Hoofdstuk 9: ‘Het 
rechtstreeks meten van diffuse emissies’ 

O5 wordt in dit document verder niet gebruikt. 

O6: In afval 

De solventinhoud van solventhoudend afval telt niet als diffuse emissie.  

Om de totale en de diffuse emissies te kunnen berekenen en om de diffuse emissies aan de 
grenswaarde te kunnen toetsen, moet O6 gekend zijn. Als O6 echter klein is in vergelijking 
met de totale emissies kan deze factor ook verwaarloosd worden. Dit vergroot enigszins de 
berekende totale emissie en diffuse emissie. 

Solventhoudend afval kan bestaan uit niet meer bruikbare restanten van inkten, lakken en 
lijmen, vervuild schoonmaakmiddel en destillatie-sludge. 

O6 (in afval) = Solventhoudend afval in tonnen X solventinhoud in gew % 

Aangezien het hier gevaarlijk afval betreft kent men het gewicht van het afgevoerde afval. 
Voor de solventinhoud van niet meer bruikbare restanten kan men het solventgehalte van het 
machineklare product gebruiken. Dit geeft meestal een lichte onderschatting, omdat veel niet 
meer bruikbare producten wat extra solvent bevatten die er bij het spoelen van de machine 
zijn in geraakt. 
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Als er geen meetwaarden voorhanden zijn kan men voor vervuild schoonmaakmiddel een 
solventinhoud aanhouden die tussen die van het pure solvent en machineklare lak ligt: 90%. 
Ook dit geeft meestal een lichte onderschatting. Indien dit een relevante hoeveelheid blijkt te 
zijn, wordt een eenvoudige meting aanbevolen. 

Als vervuild schoonmaakmiddel wordt gedestilleerd, wordt de destillatie-sludge als gevaarlijk 
afval afgevoerd. Om de solventinhoud te kennen moet men de afgevoerde hoeveelheid 
vermenigvuldigen met de gemiddelde solventinhoud. Deze kan men laten meten of schatten. 
Als er geen gegevens bekend zijn wordt voor destillatie sludge wel een solventinhoud van 
25% gehanteerd. Indien dit een relevante hoeveelheid blijkt te zijn, wordt een eenvoudige 
meting aanbevolen. 

O7: Verkoop als product 

Soms worden in grote verpakkingsdiepdrukkerijen in eigen beheer lakken of lijmen 
gefabriceerd. Het is mogelijk dat dit ook in opdracht van zusterbedrijven uit hetzelfde concern 
gebeurt. 

Omwille van de eenvoud is deze zeldzame manier van werken verder niet in de voorbeelden 
en schema’s opgenomen. 

O8: verkoop voor hergebruik 

Om de totale en de diffuse emissies te kunnen berekenen en om de diffuse emissies aan de 
grenswaarde te kunnen toetsen, moet O8 gekend zijn. 

In de meeste bedrijven komt O8 niet voor. Uitzonderingen zijn bedrijven die het opwerken 
van hun vervuild solvent uitbesteden en bedrijven die zoveel afvalproducten zelf destilleren 
dat zij schoon solvent aan derden verkopen.  

O8 (verkoop voor hergebruik) wordt gemeten 

Als een bedrijf vervuild solvent extern laat opwerken moet het weer retour komende solvent 
worden opgenomen onder ‘I1: ingekocht’. (Als men deze stroom onder I2 opneemt dan komt 
er een dubbeltelling in de berekening van ‘verbruik’) 

O9: andere emissies 

Niet van toepassing 
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8.3 Berekening van diffuse emissies 

8.3.1 Stappenplan 

Stap 1: Bepaal de categorie 

Bepalend voor de categorie waarin een bedrijf met ‘overige processen’ valt is het ‘verbruik’ 
en de aard van het proces.  

Voor de rotatie-zeefdruk op karton en textiel zijn er twee categorieën: 

Verbruik Categorie Diffuse emissiegrenswaarde 

< 30 t/j Richtlijn niet van toepassing Geen. Solventboekhouding hoeft niet te 
worden gemaakt 

> 30 t/j ‘grote’  installatie 20% 

 

Voor de resterende ‘overige processen zijn er drie categorieën: 

Verbruik Categorie Diffuse emissiegrenswaarde 

< 15 t/j Richtlijn niet van toepassing Geen. Solventboekhouding hoeft niet te 
worden gemaakt 

15 - 25 t/j Kleine installatie 25% 

> 25 t/j ‘Grote’ installatie 20% 

 

NB: Hiernaast is er nog een aparte categorie voor de helio bedrijven met een verbruik van 
meer dan 150 t/j waar het grootste deel van de emissiereductie bereikt wordt d.m.v. een 
naverbrander. Voor deze categorie bedrijven wordt in het deelrapport ‘Emissiebeperkende 
maatregelen’ een grenswaarde aanbevolen die strenger is dan die in de solventrichtlijn. Voor 
deze bedrijven wordt een ‘totale emissiegrenswaarde’ van 10% van de referentie-emissie 
aanbevolen. 

Het wordt deze bedrijven aanbevolen om gebruik te maken van het ‘reductieschema’ zodat de 
afgassen emissiegrenswaarden voor hen niet gelden opdat zijn een grote vermindering van de 
diffuse emissies kunnen laten opwegen tegen een kleine vergroting van de schouw-emissies. 
Zie ook § 8.5 ‘Reductieschema’. 

Het verbruik is gelijk aan de input verminderd met de VOS die voor hergebruik wordt 
teruggewonnen. ‘Terugwinnen voor hergebruik’ kan door reinigingsmiddelen te destilleren. 
Dit kan in eigen bedrijf, maar ook elders gebeuren. Als opwerking in eigen bedrijf gebeurt 
valt dit onder ‘I2: teruggewonnen’. Als opwerking elders gebeurt valt dit onder ‘O8: verkoop 
voor hergebruik’. 

Volgens de definitie moet ‘verbruik’ als volgt worden berekend: 

Verbruik = I ‘input’- I2 ‘teruggewonnen’ - O8 ‘verkoop voor hergebruik’ 
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Dit kan echter worden vereenvoudigd, immers:  

I ‘input’ = I1 ‘ingekocht’ + I2 ‘teruggewonnen’ 

Verbruik = (I1 ‘ingekocht’ + I2 ‘teruggewonnen’) - I2 ‘teruggewonnen’ - O8 ‘verkoop 
voor hergebruik’ 

Verbruik = I1 ‘ingekocht’ - O8 ‘verkoop voor hergebruik’ 

Als het ‘verbruik’ kleiner is dan 15 t/j (30 t/j voor rotatiezeefdruk op karton en textiel) hoeft 
er geen solventboekhouding te worden gemaakt. 

Voor het bepalen van de ‘I: input’ zie § 8.2.2 ‘Relevante stromen’. 

Stap 2: Bepaal de maximaal toegestane diffuse emissie (in t/j) 

De diffuse emissiegrenswaarde is uitgedrukt als een percentage van de input. Voor grote en 
kleine installaties geldt 20 resp. 25%. 

Het is handig om in een vroeg stadium te berekenen hoe groot, uitgedrukt in tonnen/jaar, de 
maximaal toegestane diffuse emissies is. 

Maximaal toegestane diffuse emissie (in t/j) = 20 of 25% x ‘I: input’ 

NB: In geval van co-extrusie dient een ‘equivalente lak of lijmlaag’ te worden gehanteerd. Zie 
hiervoor § 3.4.3 Co-extrusie 

Stap 3: Diffuse emissies 

De diffuse emissies bestaan bij ‘overige processen’ voor het overgrote deel uit O4: niet 
afgevangen. Daarnaast tel ook ‘O3 solvent in drukwerk’ als diffuse emissie. Als er sprake is 
van een emissie naar water (O2: naar water) en dan telt dat ook mee. 

Voor de vaststelling van ‘O4: niet afgevangen’, ‘O3: solvent in drukwerk’ en ‘O2: naar water’ 
zie de betreffende paragraaf § 8.2.2 ‘Relevante stromen’. 

Diffuse emissie (t/j) = O4 ‘niet afgevangen’ + O3 ‘in drukwerk’ + O2 ‘naar water’ 

Stap 4: Toets diffuse emissies 

Vergelijk de gevonden diffuse emissie met de maximaal toegestane diffuse emissie zoals 
vastgesteld in stap 2. Zijn de werkelijke diffuse emissies kleiner dan de maximaal toegestane, 
dan voldoet de installatie aan de grenswaarde. 

Stap 5: totale emissie (in t/j) 

Er geldt geen grenswaarde voor de totale emissie. Om statistische redenen kan het bevoegd 
gezag deze echter willen weten. 

De totale emissie is gelijk aan de diffuse emissie, vermeerderd met ‘O1: afgassen emissie’. 
Zie voor een manier om de afgassen emissie te schatten de betreffende paragraaf § 8.2.2 
‘Relevante stromen’ 

Totale emissie = Diffuse emissie + ‘O1: afgassen emissie’ 
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8.4 Voorbeeld, rekenschema 

Het schema volgt het stappen plan als hierboven omschreven. Het grijpt terug op de 
berekening van de input en de diffuse emissies die hierboven als rekenschema en voorbeeld 
zijn gegeven.  

Voorbeeld en rekenschema: Overige processen, Naverbrander, grenswaarden  

Solventbalans  T/j  Opmerkingen 

Inkoop     

Solvent in gebruikte inkt, lak en 
lijm 

 125  % volgens opgave leverancier 

Solvent ingekocht en gebruikt  375  +   

Ingekocht  I1:  500   
Terugwinning     
     
Uit destillatie  

Destillaat: 

25  +   

Verkoop voor hergebruik  O8: 10  -   

Solvent hergebruikt  I2:  15  Alleen in eigen bedrijf 
teruggewonnen, opgewerkt en 
hergebruikt 

I: Input  I1 + I2:  515   
Verbruik     
Solvent in reinigingsmiddel 
externe opwerking 

 O8:          15  -  Alleen bestemd voor extern 
opwerken en hergebruik in eigen 
bedrijf 

Verbruik  I1 - O8:        485   
Maximale diffuse emissie     
maximale diffuse emissie totaal 20% 103  25% bij 'kleine' bedrijven, 20% 

bij 'grote'. 
Berekening diffuse emissies     
O2: Naar water  0  Nihil of onderbouwde schatting 
O3: Solvent in drukwerk  1  Onderbouwde schatting 
O4: Niet afgevangen  55  m.b.v. H9: ‘Het rechtstreeks 

meten van diffuse emissies’ 
O9: Andere emissies  0  +  Niet van toepassing 

Diffuse emissies 10,9% 56  Kleiner dan maximaal diffuus: 
de installatie voldoet 

Berekening totale emissie     
Diffuse emissie  56   
Afgassen O1: 5  -  Schatting solvent in afgassen 

Totale emissie  61   
 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 95

8.5 Reductieschema 

8.5.1 Achtergrond 

Het toepassen van het reductieschema kan voor bedrijven met ‘overige processen’ nuttig zijn, 
ook al worden er geen solventarme inkten, lakken of lijmen gebruikt. 

De totale emissies van de grootste onder deze Vlaamse bedrijven kunnen veel lager zijn dan 
de diffuse emissiegrenswaarden. Zulke lage emissies worden alleen bereikt als de diffuse 
emissies laag en het verwijderingsrendement van de naverbrander hoog is. 

Eén van de manieren om de diffuse emissies laag te krijgen is door de lucht van 
puntafzuigingen aan de naverbrander toe te voeren op momenten dat deze daarvoor de 
capaciteit heeft. Dit verhoogt echter het debiet en verlaagt de solvent-concentratie van de aan 
de naverbrander toegevoerde lucht. Overschrijding van de grenswaarde voor afgassen kan 
daardoor voorkomen. Ook kan het nodig zijn om op momenten dat de naverbrander volop 
voor de drooglucht van productiemachines wordt gebruikt de puntafzuiging weer rechtstreeks 
naar buiten af te voeren. Het is dus van belang dat een bedrijf dat een dergelijke methode 
toepast vrijgesteld is van de afgassen emissiegrenswaarde. 

Per saldo gaat het natuurlijk om de totale emissies. Daar waar de richtlijn (volgens de 
berekening van het reductieschema) voor ‘grote’ bedrijven zo’n 25% van de input toestaat, 
wordt in het deelrapport ‘Emissiebeperkende Maatregelen’ aanbevolen om voor de grote 
Vlaamse helio bedrijven met een verbruik van meer dan 150 t/j, waar het grootste deel van de 
emissiereductie bereikt wordt d.m.v. een naverbrander, een grenswaarde van 10% van de 
referentie-emissie te hanteren.  

Vrijstelling van de emissiegrenswaarden voor afgassen wordt bereikt door toepassing van het 
reductieschema.  

8.6 Berekening en toetsing van totale emissies  

8.6.1 Stappenplan 

Stap 1: Bepaal de categorie 

Zie hiervoor § 8.3.1 Stappenplan (Overige processen: naverbrander) 

Stap 2: Bereken de ‘beoogde emissie’ (maximaal toegestaan) (in t/j) 

De maximaal toegestane emissie bij gebruik van het reductieschema wordt de ‘beoogde 
emissie’ genoemd. Deze wordt berekend als percentage van de ‘referentie emissie’. 

Referentie-emissie 

De referentie-emissie bedraagt anderhalf of vier maal de vaste stof in I (input). De factor 
anderhalf geldt voor de zeefdruk, de factor 4 geldt voor de andere processen. 

‘I2: hergebruikt’ bevat geen vaste stof en derhalve blijft e.e.a. beperkt tot de vaste stof in ‘I1: 
ingekocht’. Deze hoeveelheid vaste stof volgt uit dezelfde gegevens als welke nodig zijn om 
I1 zèlf uit te rekenen. 
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Referentie emissie zeefdruk = 1,5 X vaste stof in I1 ‘ingekocht’ 

Referentie emissie andere processen = 4 X vast stof in I1 ‘ingekocht’ 

Beoogde emissie (solvent richtlijn) 

De beoogde emissies is een percentage van de referentie emissie. Dit percentage is gelijk aan 
de diffuse emissiegrenswaarde plus 5%. Voor ‘overige processen’ derhalve bij ‘kleine’ 
installaties 25 + 5 = 30% en bij ’grote’ installaties 20 + 5 = 25%. 

Beoogde emissie = referentie emissie x 30% (klein) of 25% (groot) 

Beoogde emissie (grote heliobedrijven) 

Volgens de aanbeveling in het deelrapport ‘Emissiebeperkende Maatregelen’ bedraagt de 
beoogde emissie 10% van de referentie emissie.  

Beoogde emissie = referentie emissie x 10% (grote helio bedrijven) 

Beoogde emissie (grote helio bedrijven met flexo) 

De aanbevolen grenswaarde van 10% van de referentie-emissie geldt voor helio bedrijven met 
een verbruik van meer dan 150 t/j waar het grootste deel van de emissiereductie bereikt wordt 
d.m.v. een naverbrander. De grenswaarde geldt daar voor helio, en alle processen waarmee 
meestal volvlakken worden opgebracht zoals lamineren, lakkeren en cacheren. Belangrijke 
uitzondering is de flexo. Als in grote helio bedrijven ook flexo voorkomt dan kan de beoogde 
emissie worden berekend door de referentie-emissie, naar rato van het vaste stof gebruik, over 
de flexo en de andere processen te verdelen en daarna voor beide delen van de referentie-
emissie de beoogde emissie te berekenen. Het totaal van beide delen is de beoogde emissie 
voor de gehele installatie. 

Referentie emissie flexo = 4 X vast stof in I1 ‘ingekocht’ flexo-inkten 

Beoogde emissie flexo = referentie emissie flexo x 25% (groot) 

Referentie emissie helio en overige = 4 X vast stof in I1 ‘ingekocht’ helio en overige 

Beoogde emissie helio en overige = referentie emissie helio en overig x 10% 

Beoogde emissie installatie = beoogde emissie flexo + beoogde emissie helio en overige 

Stap 3: Bereken de totale emissie en toets aan de beoogde emissie 

De totale emissie is gelijk aan de diffuse emissie vermeerderd met de emissie in afgassen. 

Totale emissie = diffuse emissie + O1 ‘afgassen’ 

Voor de het bepalen van de diffuse emissie en de totale emissie: Hoofdstuk 9: Het 
rechtstreeks meten van diffuse emissies 

Is de totale emissie kleiner dan de beoogde emissie dan voldoet de installatie aan de eisen van 
het reductieschema 

Als er sprake is van O7: verkoop als product, moet ook die stroom op I2 in mindering worden 
gebracht. 
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8.6.2 Voorbeeld rekenschema (1) 

Overige processen, Naverbrander, Reductieschema, (Géén helio > 150 t/j) 

Input  ton/jaar  Opmerkingen 

Inkoop     

Solvent in gebruikte inkt, lak 
en lijm 

 125  Ook in solventarme producten 

Solvent ingekocht en gebruikt  375  +   

Ingekocht  I1:  500   
Hergebruikt     
Uit destillatie Destillaat: 25   
Verkoop voor hergebruik  O8: 10  -   

Solvent hergebruikt  I2:  15  Alleen in eigen bedrijf 
teruggewonnen/opgewerkt 

Input  I1 + I2:  515   
Beoogde emissie     

Vaste stof in input  135   
Referentie emissie  540  Vaste stof maal 4 

beoogde emissie 25% 135  25 of 30% van referentie-emissie 
Berekening diffuse emissies     
O2: Naar water  0  Nihil of onderbouwde schatting 
O3: Solvent in drukwerk  1  Onderbouwde schatting 
O4: Niet afgevangen  55  m.b.v. H9: ‘Het rechtstreeks 

meten van diffuse emissies’ 
O9: Andere emissies  0  +  Niet van toepassing 

Diffuse emissies  56   
Berekening totale emissie     
Diffuse emissie  56   
Afgassen O1: 5 + Schatting solvent in afgassen 

Totale emissie 11,3% 61  Kleiner dan beoogde emissie: de 
installatie voldoet 
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8.6.3 Voorbeeld, rekenschema (2) 

Overige processen, Naverbrander, Reductieschema, helio > 150 t/j 

Input  ton/jaar  Opmerkingen 

Inkoop     

Solvent in gebruikte inkt, lak 
en lijm 

 125  Ook in solventarme producten 

Solvent ingekocht en gebruikt  375  +   

Ingekocht  I1:  500   
Hergebruikt     
Uit destillatie Destillaat: 25  +   
Verkoop voor hergebruik  O8: 10  -   

Solvent hergebruikt  I2:  15  Alleen in eigen bedrijf 
teruggewonnen/opgewerkt 

Input  I1 + I2:  515   
Beoogde emissie     

Vaste stof in input flexo  35   
Referentie emissie flexo  140  Vaste stof maal factor 4 

Beoogde emissie flexo 25% 35  25% van referentie-emissie 
Vaste stof helio en overig  100   

Ref.emissie helio en overig  400  Vaste stof maal factor 4 
Beoogde emissie helio etc. 10% 40  10% van referentie-emissie 
Referentie emissie totaal 13,9% 540   

Beoogde emissie totaal  75   
Berekening diffuse emissies     
O2: Naar water  0  Nihil of onderbouwde schatting 
O3: Solvent in drukwerk  1  Onderbouwde schatting 
O4: Niet afgevangen  55  m.b.v. H9: ‘Het rechtstreeks 

meten van diffuse emissies’ 
O9: Andere emissies  0  +  Niet van toepassing 

Diffuse emissies  56   
Berekening totale emissie     
Diffuse emissie  56   
Afgassen O1: 5 + Schatting solvent in afgassen 

Totale emissie 11,3% 61  Kleiner dan beoogde emissie: de 
installatie voldoet 
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9 HET RECHTSTREEKS METEN VAN DIFFUSE EMISSIES IN HELIO EN 

FLEXO 

9.1 Inleiding 

9.1.1 Probleemstelling 

De solventrichtlijn beschrijft een, op het eerste gezicht eenvoudige, methode om de diffuse 
emissies te bepalen in bedrijven waar de solventen in de drooglucht door een naverbrander 
worden vernietigd. 

In grote lijnen komt deze methode erop neer dat men de totale input vermindert met dat deel 
van de solventen dat naar de naverbrander is gezonden. Het verschil tussen deze twee 
grootheden is kennelijk verdwenen en bestaat voor het overgrote deel uit diffuse emissies. 

In de praktijk werkt deze methode niet vanwege de grote onnauwkeurigheid. Diffuse emissies 
die bijvoorbeeld in werkelijkheid zo’n 15% van de input bedragen kunnen met de methode 
volgens de richtlijn gemakkelijk uitkomen tussen de 0% en meer dan 40%. 

Als men het verschil neemt tussen twee ‘bijna even grote’ getallen zoals ‘input’ en ‘geleide 
emissie’ zijn, krijgt men een getal (voor de diffuse emissie) dat naar verhouding klein is. De 
onnauwkeurigheid in dat kleine getal is echter gelijk aan de som van de onnauwkeurigheden 
in de beide oorspronkelijke grote getallen. Alle onnauwkeurigheid in de twee oorspronkelijke 
getallen komt terecht in de diffuse emissie. 

Het grootste probleem zit in de moeilijkheid om de geleide emissie te bepalen. Hiervoor 
moeten het luchtdebiet, de solventconcentratie en de tijd met elkaar vermenigvuldigd worden. 
Het luchtdebiet en de concentratie variëren in de tijd. Geen van beide kan nauwkeurig worden 
gemeten: het resultaat haalt niet eens een nauwkeurigheid van ±20%. 

Vereenvoudigd rekenvoorbeeld 

Berekening Getal onnauwkeurigheid Uiterste 1 Uiterste 2 

Input t/j 1000 ± 2% 1020 980 

Geleide emissie t/j 800 ± 20% 640 960 

Diffuus t/j 200  380 20 

Diffuus % van input   38% 2% 

 

De werkelijkheid is uiteraard ingewikkelder. De mogelijke fouten zijn bijvoorbeeld aan 
waarschijnlijkheidskrommen onderworpen. Een realistischer demonstratie van het 
verschijnsel kan worden gegeven d.m.v. een computersimulatie.  

Een luchtdebiet kan onder ideale omstandigheden met een nauwkeurigheid van ± 10% 
worden gemeten. In praktijksituaties is ±15 à 20% al moeilijk realiseerbaar. 
Solventconcentraties kunnen onder ideale omstandigheden op 10% nauwkeurig worden 
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gemeten. In de praktijk is ± 20% al moeilijk te halen en de marge wordt nog groter als er 
meerdere, deels onbekende, solventen tegelijk worden geëmitteerd. 

Voor de simulatie worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

Berekening 

geleide emissies 

eenheid Gemeten 

waarde 

Foutmarge 

in ± % 

Verdeling 

luchtdebiet m³/h 50.000 15% Normaal (95%) 

concentratie g/m³ 5,00 20% Normaal (95%) 

tijd per jaar uren 3.200 1,5% Vlak 

Geleide emissie T/j 800   

Input t/j 1.000 2% Vlak 

Diffuus T/j 200   

Diffuus % van input 20%   

 

Met behulp van het programma ‘Crystal Ball’ werd met deze uitgangspunten een Monte Carlo 
simulatie uitgevoerd. Tienduizend maal werden de diffuse emissies berekend met behulp van, 
willekeurig gekozen, maar binnen de verdelingen passende, meetwaarden. De uitkomst 
onderschrijft dat deze methode geen bruikbaar resultaat kan opleveren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De diffuse emissie komen met 95% zekerheid ergens tussen de -12,5 en +53% van de input 
uit! Voorwaar geen uitkomst waar ondernemer of bevoegd gezag tevreden mee kan zijn.  

Ook in de praktijk zijn ooit pogingen ondernomen om langs de weg van het meten van de 
drooglucht de diffuse emissies te bepalen. Bij een groot diepdrukbedrijf in Haarlem (NL) 
bleek daarbij de flexo-pers die bemonsterd werd solvent te produceren in plaats van diffuus te 
emitteren. Bij een Engelse flexo-drukkerij bleken twee identieke persen die naast elkaar 
stonden volgens metingen aan de drooglucht volledig verschillende diffuse emissies te 
veroorzaken. 
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9.1.2 Alternatieve methode 

Ter oplossing van het probleem is een methode ontwikkeld en beproefd waarmee de diffuse 
emissies rechtstreeks kunnen worden gemeten. 

Hierbij is gebruik gemaakt van onderdelen van de Amerikaanse EPA voorschriften ter 
bepaling van de ‘capture efficiency’ van productiemachines. De capture efficiency is het deel 
van het totaal aan verdampte solventen dat als geleide emissie wordt afgevoerd. Het andere 
deel verdwijnt diffuus. De Amerikaanse regelgeving verschilt echter te zeer van de Europese 
om meer dan een enkel onderdeel te kunnen gebruiken. De regelingen beperken zich tot de 
productiemachines en laten reinigingswerkzaamheden en het mengen van inkten e.d. buiten 
beschouwing. Bovendien stelt men eisen aan individuele machines en niet aan het bedrijf als 
geheel. Ook elders werd geen passende methode aangetroffen. 

De ontworpen opzet is in de praktijk getoetst bij twee verschillende Vlaamse bedrijven. Een 
zeer grote verpakkingsdiepdrukkerij en een middelgrote flexo-drukkerij. 

9.2 De methode in het kort 

9.2.1 Overzicht & enkele begrippen 

Bronnen van diffuse emissie: De diffuse emissies van een drukkerij hebben veel verschillende 
oorzaken. Ze ontstaan tijdens het drukken, bij de schoonmaak, het inkt mengen, het 
verpompen van solventen etc. Elk van deze activiteiten is een ‘bron’ van diffuse emissies. Het 
blijkt mogelijk te zijn om de diffuse emissie van het bedrijf op te delen in zo’n 10 tot 20 
verschillende ‘bronnen’;  

Emissie kengetal: Hoe vaker of hoe langer zo’n activiteit wordt uitgevoerd, hoe meer diffuse 
emissie er ontstaat. Mengt men 20 blikken inkt, dan ontstaat daarbij twee maal zo veel diffuse 
emissie als bij het mengen van 10 blikken. Drukt men gedurende vier uren dan geeft dat meer 
verliezen dan als men slecht twee uur produceert. Het is mogelijk om voor elke bron een 
emissie-kengetal te bepalen. Dit getal geeft aan hoe groot de diffuse emissie is voor elke keer 
of elk uur dat de activiteit wordt uitgeoefend. 

Productieparameter: Bij elk emissie-kengetal hoort een productieparameter. Dit is de maat 
voor de bedrijvigheid van de betreffende bron van diffuse emissie. Hoe groter de 
productieparameter hoe groter de diffuse emissies. Bij reinigingswerkzaamheden kan 
bijvoorbeeld het aantal keren dat de wasmachine wordt gebruikt de parameter zijn, bij het 
inktmengen kan de hoeveelheid gemende inkt parameter zijn. 

De emissie-kengetallen hoeven maar één keer te worden bepaald; ze horen bij een bepaalde 
machine en een bepaalde werkmethode. Zolang de machine of de werkmethode niet verandert 
blijft ook het kengetal gelijk.  

Als nu bijgehouden wordt hoe vaak of hoe lang een bepaalde activiteit wordt verricht kan de 
diffuse emissie van de betreffende bron worden berekend. Van de productieparameter moet 
een goede administratie worden bijgehouden. 

De grote lijn van de methode is derhalve:  
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Het éénmalig schatten of meten van de verschillende emissie-kengetallen die nodig zijn en het 
inrichten van een administratie waaruit jaarlijks de productieparameters blijken. 

Het elk jaar weer berekenen van de diffuse emissies t.b.v. de solventboekhouding. Dit gebeurt 
door productieparameters van dat jaar te vermenigvuldigen met emissie-kengetallen  

Het moeilijkst is uiteraard het vaststellen van de emissie-kengetallen. Dit gebeurt in twee of 
meer fasen. Eérst wordt een onderbouwde schatting gemaakt. Dit gebeurt voor alle bronnen 
van diffuse emissie. Bij de vele bronnen met slechts een zeer geringe emissie blijft het 
daarbij. Voor de enkele grotere emissie bronnen volgt daarna een tweede fase van meten. 

9.2.2 Nauwkeurigheid 

De productieparameters zijn nauwkeurig vast te stellen. Het zijn bij voorkeur getallen die nu 
al in de bedrijfsadministratie voorkomen, of getallen die toch al voor andere delen van de 
solventboekhouding verzameld moeten worden. 

Het gaat om parameters zoals het aantal draaiuren van productiemachines, het aantal 
verschillende orders op elke machine, de hoeveelheid ingekochte inkt en het aantal tonnen 
inkt dat gemengd wordt. Het zijn steeds maten voor de mate van bedrijvigheid: hoe groter 
zo’n parameter, hoe groter de bijbehorende diffuse emissie zal zijn geweest. 

De emissie-kengetallen geven een maat voor de emissie per eenheid van bedrijvigheid. 
Bijvoorbeeld het solventverlies per gemengde kg inkt of het solventverlies via de bodem-
afzuiging tijdens de productie per draaiuur. 

Voor de kengetallen kan de mate van nauwkeurigheid gekozen worden. Hoe grondiger de 
metingen en het onderzoek, hoe nauwkeuriger. Ook hoe meer verschillende kengetallen per 
activiteit, hoe nauwkeuriger. Men kan bijvoorbeeld eenvoudigweg àlle inktmeng-activiteiten 
onder één kengetal brengen, of men kan onderscheid maken tussen het mengen van grote en 
kleine hoeveelheden inkt, tussen het mengen op koude en op warme dagen en tussen 
machinaal en handmatig mengen. Men kan zo één kengetal bepalen of wel vijf verschillende. 

Hoe meer verschillende kengetallen men neemt of hoe nauwkeuriger ze moeten zijn, hoe 
meer werk het is. Het is echter zinloos om veel werk te maken van een mini-bron die 
nauwelijks aan de diffuse emissies bijdraagt. Het is dus efficiënt om eerst de orde van grootte 
van de emissie uit elke bron te schatten en pas daarna te bepalen voor welke bronnen meer of 
nauwkeuriger kengetallen nodig zijn. 

De benodigde nauwkeurigheid hangt af van twee verschillende zaken: 

De grootte van de totale diffuse emissies. 

Is de totale diffuse emissie veel lager dan de grenswaarde, dan mag de mogelijke fout relatief 
groot zijn. 

Bijvoorbeeld: Bij een grenswaarde van 20%, is een werkelijke emissie van “5 à 10%” 
acceptabel maar een werkelijke emissie van “15 à 30%” is dat niet. In dat laatste geval 
is verbetering van de nauwkeurigheid dus nodig. 
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De bijdrage van de betreffende bron in het totaal 

Moet de nauwkeurigheid van het totaal beter worden, dan kiest men daarvoor natuurlijk 
bronnen die relatief groot en onnauwkeurig zijn. 
Bijvoorbeeld: Bij een grenswaarde 20%, en een werkelijke emissie van “15 à 30%” en daarin 
een aandeel inktkeuken “1 à 2%” en aandeel bodemafzuiging “10 à 20%” moet uiteraard de 
nauwkeurigheid van laatste bron verbeterd worden. 

9.2.3 Stappenplan 

Kort samengevat bestaat de methode uit de volgende stappen: In de volgende paragrafen 
wordt elk van de stappen uitgewerkt. 

1. Identificeer alle diffuse-emissie bronnen van het bedrijf. 

2. Controleer de correcte werking van de droger- en ruimteventilatie en stel deze zonodig 
opnieuw af 

3. Maak voor elke diffuse-emissie bron een onderbouwde schatting in de vorm van een 
kengetal vermenigvuldigd met een productieparameter. 

4. Beslis òf, en zo ja voor welke bronnen de diffuse emissie nauwkeuriger bepaald moet 
worden 

5. Verbeter de schatting voor de betreffende bronnen. 

6. Zorg voor een administratie waaruit jaarlijks op eenvoudige wijze de productieparameters 
blijken 

7. Bereken jaarlijks de emissie uit elke bron door de productieparameter met het  betreffende 
emissie-kengetal te vermenigvuldigen 

8. Totaliseer alle zo berekende diffuse emissies en druk dit totaal uit als percentage van de 
input, toets dat percentage aan de diffuse emissiegrenswaarde. 

9. Bepaal de kengetallen opnieuw als er zich een relevante wijziging in bijvoorbeeld 
machine park, bedrijfsvoering of ventilatie voordoet 

9.3 Nadere uitwerking 

9.3.1 Stap 1: Identificeer alle diffuse-emissie bronnen van het bedrijf 

Alle solventdampen die niet naar de naverbrander worden gevoerd, maar rechtstreeks naar 
buiten gaan, vormen een diffuse emissie. 

In een flexo of verpakkingsdiepdruk-bedrijf zijn er veel verschillende bronnen voor diffuse 
emissies. Onderstaand een opsomming van die bronnen voor zover die tot nog toe zijn 
geïdentificeerd. Het kan zijn dat er in de praktijk nog meer bronnen voorkomen, of dat dan 
een andere indeling handiger is. Per bron kan men trouwens meer dan één kengetal bepalen 
als dat handig is, of nodig is voor de nauwkeurigheid. 

In de meeste bedrijven zullen niet alle onderstaande bronnen voorkomen en van de resterende 
bronnen zal een groot deel slechts tot een zeer kleine emissie aanleiding geven. Over het 
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algemeen dragen per bedrijf slechts één tot drie bronnen substantieel bij aan de diffuse 
emissies.  

Onderstaand een overzicht van de bronnen die bij bedrijfsbezoeken aan een tiental Vlaamse 
en Nederlandse flexo en diepdrukbedrijven werden aangetroffen. In § 9.4 ‘Diffuse-emissie 
bronnen’ staat een beschrijving van elk van de bronnen alsook een aanduiding of en wanneer 
de betreffende bron mogelijk ‘nihil’ of  ‘irrelevant’ kan zijn. 

• Ruimteventilatie productiehal tijdens drukken 

• Persventilatie tijdens inrichten 

• Persventilatie tijdens wachten 

• Bodemafzuiging 

• Schoonmaakafdeling 

• Inktkeuken 

• Solventinhoud van waterige inkten, lakken en lijmen 

• Solventen op productiemachines niet aangesloten op de naverbrander 

• Restsolvent in producten 

• Solventemissie naar water 

• Solventemissie waterzuivering 

• Dampverliezen uit tanks e.d. 

In de meeste bedrijven zullen niet alle bovenvermelde bronnen voorkomen en van de 
resterende bronnen zal een groot deel slechts tot een zeer kleine emissie aanleiding geven. 
Over het algemeen dragen per bedrijf slechts twee of drie bronnen substantieel bij aan de 
diffuse emissies.  

Er moet gewaakt worden voor dubbeltellingen. Als bijvoorbeeld de inkt ‘naast de pers’ wordt 
gemengd, verdwijnt het verdampte solvent via bodemafzuig en ruimteventilatie en hoeft deze 
niet apart te worden gekwantificeerd. 

9.3.2 Stap 2: Ken de bedrijfsventilatie en zorg dat deze doet wat ervan verwacht wordt 

Vooral in de productieruimtes wordt door de inrichting van de ventilatie bepaald welke 
diffuse bronnen er zijn en hoe daar de grootte van de emissie moet worden geschat of 
gemeten. 

Het ventilatie systeem werkt meestal anders dan het bedrijf denkt. Òf de installatie is anders 
gebouwd dan men zich meent te herinneren, òf het systeem is over de jaren compleet 
ontregeld geraakt. Slechts zéér zelden wordt een situatie aangetroffen waarbij de ventilatie 
gewoon doet wat er door het bedrijf van verwacht wordt. 
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Enkele praktijkvoorbeelden: 

• Het werkelijke leidingschema blijkt anders te zijn dan het ontwerp. Er zijn later 
ventilatoren en leidingen bijgeplaatst of weggenomen en de wijzigingen zijn niet goed 
gedocumenteerd. 

• De automatische onder- of overdrukregelingen doen in de praktijk niet waarop ze 
ontworpen zijn. In bedrijven waar men dènkt in overdruk te werken kan daardoor het 
tegendeel waar blijken te zijn en andersom. 

• Sommige delen van het ventilatie systeem hebben meer functies dan men denkt. Een 
ventilator speciaal voor waterige lakken op een van de drukwerken, blijkt ook de 
bodemafzuig te verzorgen. 

• Grote luchtstromen blijken van de ene bedrijfshal naar de andere te gaan. 

Zolang men niet precies weet wat het ventilatiesysteem doet, heeft het geen zin om de grootte 
van diffuse emissies die daarvan afhankelijk zijn te schatten of te meten. Immers als later de 
ventilatiehuishouding wordt gewijzigd zijn alle verkregen resultaten waardeloos. 

Daarom moet eerst de ventilatie in de productieruimtes in kaart worden gebracht. Het èchte 
leidingsysteem en de èchte ventilatoren moeten met de tekeningen vergeleken worden. Er 
moet ook nagegaan worden, of alles goed onderhouden is : zijn filters en de aandrijfriemen 
tijdig vervangen, en zit er niet teveel vuil op de ventilatorbladen of op de warmtewisselaars? 
Slecht onderhoud en vervuiling kunnen de debieten met wel 50% verminderen. Als het 
onderhoud tekort schiet is aan te raden dit te verhelpen alvorens metingen te doen. 

Bij de vergelijking tussen ontwerp en werkelijkheid moeten vragen beantwoord worden als: 
Waar wordt er afgezogen? Waar wordt er ingeblazen? Welke afzuigpunten zitten op een en 
dezelfde leiding? Welke ventilator bedient welk deel van het systeem? Wanneer gaan kleppen 
automatisch open of dicht? Welke automatische regelingen zijn er opgenomen? Wat wordt 
daarvoor waar gemeten? Wat zijn de theoretische debieten van de ventilatoren? Wat is de 
manier waarop de regelsystemen geacht worden te werken? Wat is het verschil tussen de 
zomer en de winterregelingen? 

Bijna zonder uitzondering zal blijken dat de praktijk niet overeenkomt met de theorie. Dan 
moet besloten worden hoe men het eigenlijk hebben wil. De gewenste situatie moet dan tot 
stand gebracht worden. 

In de praktijk moet daarna ook nog gecontroleerd worden of er, in de verschillende 
productiefasen (inrichten, drukken, uitbouwen etc) inderdaad gebeurt wat er moet gebeuren. 
Dit kan vaak eenvoudig. Zo kan de richting van luchtstromen in deuren, ramen en andere 
openingen worden vastgesteld door er een smal en dun strookje kunststoffolie in te laten 
hangen. 

Pas als de luchthuishouding tot tevredenheid van het management is ingeregeld kunnen de 
diffuse emissies bepaald worden. Uiteraard zal het bedrijf ook een manier moeten vinden om 
de verbeterde inrichting van de luchthuishouding in stand te houden. 
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9.3.3 Stap 3: Maak voor elke bron een onderbouwde schatting; liefst in de vorm van 

een kengetal vermenigvuldigd met een productieparameter 

Van de bronnen die niet nihil zijn moet een emissieschatting gemaakt worden. Het gaat in 
deze stap om een orde van grootte. Hiermee wordt bepaald of de emissie zo groot is dat 
wellicht aanvullende metingen nodig zijn. 

De emissieschattingen moeten uiteraard wel onderbouwd zijn, maar er moet nog zo weinig 
mogelijk gemeten worden. Het gaat er in dit stadium om dat men handig gebruik maakt van 
gegevens die toch al in het bedrijf voorhanden zijn, of van gegevens die op heel eenvoudige 
wijze zijn te meten. 

Onderstaand enkele voorbeelden van bruikbare gegevens die in het bedrijf voorhanden zijn of 
die eenvoudig te meten zijn,  

• Ventilatordebieten zoals die door de fabrikant zijn opgegeven 

• Gegevens over de blootstelling aan solventdampen van het personeel 

• Metingen van solventretentie in gereed product voor klanten 

• Hoeveelheid in bulk aangeleverde solventen, inkten, lakken en lijmen 

• Eenvoudige experimenten in de inktkeuken 

• Eenvoudige solventboekhouding in de schoonmaakafdeling etc. 

• Concentratiemetingen met een PID nabij luchtuitlaten 

• Controle van de stroomrichting van ventilatielucht 

Ter illustratie is in § 9.5 Voorbeeld eerste emissieschatting voor elke bron één mogelijkheid 
uitgewerkt hoe zo’n eerste schatting gemaakt kan worden. Vaak zijn er ook andere 
mogelijkheden. Het staat het bedrijf vrij de best passende mogelijkheid te kiezen. Het 
voorbeeld betreft een bedrijf met een jaarlijkse input van 1.000 ton.  

Voorbeeld: Het resultaat van schattingen 

Bron Emissie 

in kg 

% van 

input 

% van 

diffuus 

Ruimteventilatie pershal tijdens drukken  9.000 0,90% 8,0% 

Persventilatie tijdens inrichten        5.400  0,54% 4,8% 

Persventilatie tijdens wachten      22.500  2,25% 20,0% 

Bodemafzuiging       56.550  5,66% 50,3% 

Schoonmaakafdeling        8.750  0,88% 7,8% 

Inktkeuken        7.500  0,75% 6,7% 

Solventinhoud waterige inkten e.d.        2.500  0,25% 2,2% 

Restsolvent in producten           200  0,02% 0,2% 
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Solventemissie naar water - - - 

Solventemissie waterzuivering - - - 

Dampverliezen uit tanks e.d.             67      0,01%       0,1% 

Totaal    112.467  11,25% 100% 

 

Duidelijk wordt in dit voorbeeld geïllustreerd hoe slechts twee van de elf verschillende  
bronnen samen meer dan 70% van de diffuse emissie kunnen veroorzaken. 

9.3.4 Stap 4: Beslis òf, en zo ja voor welke bronnen de diffuse emissie nauwkeuriger 

bepaald moet worden 

De in stap 3 gemaakte schatting is niet nauwkeurig. Toch is al wel duidelijk dat de grootte van 
de diffuse emissie van bron tot bron zeer kan verschillen. Dampverliezen uit tanks zijn zeer 
gering, de bodemafzuiging is belangrijk. 

De mate van nauwkeurigheid moet nu nagegaan worden, en aannemende dat die onvoldoende 
is, moet er bepaald worden van welke emissiegetallen de nauwkeurigheid moet worden 
verbeterd. Om dit te doen wordt voor elke diffuse emissie-bron geschat welke fout er 
maximaal gemaakt zou kunnen zijn, en hoe groot elke diffuse emissie maximaal zou kunnen 
zijn. 

De meeste emissie-schattingen in stap 3 zijn berekend door vermenigvuldigingen van twee of 
meer grootheden die elk niet erg nauwkeurig zijn. Een theoretisch ventilatie-debiet kan 
bijvoorbeeld vermenigvuldigd moeten worden met een indicatieve concentratiemeting en een 
geschat aantal draaiuren. In zo’n geval wordt de onnauwkeurigheid van elk van deze 
grootheden wordt apart geschat en daarmee wordt berekend hoe groot de emissie van de 
betreffende bron maximaal zou kunnen zijn, als elke mogelijke fout inderdaad zou optreden. 
Dit geeft voor de betreffende bron de maximaal mogelijk geachte emissie. 

Alle maximaal mogelijk geachte emissies van alle bronnen worden bij elkaar opgeteld. Zo 
wordt in deze stap uitgerekend wat de totale diffuse emissie zou kunnen zijn als de eerste 
emissie-schattingen van àlle bronnen te laag zouden zijn.  

Dit is een zeer pessimistisch scenario. Het is immers even goed mogelijk dat veel emissie-
schattingen niet te laag maar juist te hoog waren. In dat geval is de werkelijke diffuse emissie 
lager dan de schatting. In de praktijk zullen er echter fouten naar beide kanten worden 
gemaakt en zal de werkelijke emissie dichter bij de eerste schatting liggen dan uit de 
berekening van de maximale emissie zou kunnen worden afgeleid. 

In § 9.6 Toets nauwkeurigheid wordt aan de hand van het voorbeeld voor elke bron een 
maximale fout geschat. Opgemerkt wordt hier al, dat veel van de onnauwkeurigheid wordt 
veroorzaakt  door de matige kennis van ventilatie-debieten en solventconcentraties.  

Voorbeeld: Het resultaat van de foutberekeningen 

Bron & Opmerkingen Diffuus als 

% van input 

Factor max. 

fout 

Maximaal % 

van input 
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Bron & Opmerkingen Diffuus als 

% van input 

Factor max. 

fout 

Maximaal % 

van input 

Ruimteventilatie pershal tijdens drukken 0,90% 2,25 2,03% 

Persventilatie tijdens inrichten 0,54% 1,50 0,81% 

Persventilatie tijdens wachten 2,25% 2,00 4,50% 

Bodemafzuiging  5,66% 2,25 12,72% 

Schoonmaakafdeling 0,88% 2,00 1,75% 

Inktkeuken 0,75% 1,50 1,13% 

Solventinhoud waterige inkten e.d. 0,25% 1,25 0,31% 

Restsolvent in producten 0,02% 1,25 0,03% 

Dampverliezen uit tanks e.d.  0,01% 1,00 0,01% 

Totaal 11,25%  23,28% 

 

De ‘worst case’ die zodoende wordt uitgerekend kan in dit stadium nog gemakkelijk het 
dubbele bedragen van de eerste schatting. 

Een aantal bronnen zal zó klein blijken te zijn dat, hoe precies men die ook zou meten, ze de 
uitkomst niet zouden beïnvloeden. In dit voorbeeld betreft dit: 

• De solventinhoud van de waterige inkten, lakken en lijmen 

• Het restsolvent in producten 

• Dampverliezen uit tanks 

Nader onderzoek naar dergelijke bronnen is zinloos. 

Van de overige bronnen zijn er in dit voorbeeld twee die met kop en schouders boven de 
andere uitsteken: 

• Bodemafzuiging 

• Persventilatie tijdens wachten 

Deze bronnen komen in aanmerking voor nader onderzoek. Tezamen vormen zij in dit 
voorbeeld meer dan 70% van de diffuse emissies. 

NB: Het betreft hier slechts een voorbeeld! In de praktijk kunnen juist andere bronnen grote 

of kleine emissies veroorzaken. 

9.3.5 Stap 5: Verbeter de schatting voor de betreffende bronnen 

De inhoud, diepgang en precisie van het nader onderzoek hangen natuurlijk af  van het doel 
ervan. Waarschijnlijk zal blijken dat het meestal volstaat om de onzekerheid van twee of drie 
bronnen te verkleinen om de uitkomst van het worst case scenario drastisch te verkleinen.  
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Men kan in dit stadium natuurlijk óók besluiten om de betreffende grote bronnen aan te 
pakken en geheel weg te nemen. Men zou, als daar de capaciteit voor beschikbaar is, 
bijvoorbeeld de bodemafzuiging of de ventilatie in de schoonmaakafdeling op de 
naverbrander aan kunnen sluiten en zo deze bron van diffuse emissie geheel kunnen 
wegnemen. 

Het nader onderzoek zal altijd zeer bedrijfsspecifiek zijn. Zoals eerder gesteld: nader 
onderzoek is alleen nodig naar diffuse bronnen die naar verhouding groot en onzeker zijn.  

In § 9.7 Verbetering eerste schatting is van de meeste bronnen aangegeven hoe de 
nauwkeurigheid vergroot zou kunnen worden.  

Voor bronnen waar debieten en concentratie met elkaar vermenigvuldigd worden ligt het 
meten van de concentratie voor de hand. Dit kan betrekkelijk eenvoudig met behulp van 
‘passieve samplers’. Voor bronnen waar door weging solventverliezen kunnen worden 
vastgesteld ligt het voor de hand om een wat groter aantal proeven te doen. 

Ter illustratie onderstaand het resultaat van de proeven ter verbetering van de 
nauwkeurigheid. 

Voorbeeld: Het resultaat van de verbeterde nauwkeurigheid 

De cursief weergegeven bronnen worden in dit voorbeeld niet nader onderzocht. Het nader 
onderzoek wordt beperkt tot drie bronnen van diffuse emissies. 

Bron Emissie 

in kg 

% van 

input 

% van 

diffuus 

Ruimteventilatie pershal tijdens drukken (bij overdruk)        9.000  0,90% 8,0% 

Schoonmaakafdeling        8.750  0,88% 7,8% 

Inktkeuken        7.500  0,75% 6,7% 

Solventinhoud waterige inkten e.d.        2.500  0,25% 2,2% 

Restsolvent in producten           200  0,02% 0,2% 

Solventemissie naar water -   

Solventemissie waterzuivering -   

Dampverliezen uit tanks e.d.             67  0,01% 0,1% 

Subtotaal niet nader onderzocht 28.017 2,80% 21,1% 

Persventilatie tijdens inrichten 8.000 0,80% 6,0% 

Persventilatie tijdens wachten 24.750 2,48% 18,6% 

Bodemafzuiging  72.200 7,22% 54,3% 

Subtotaal wèl nader onderzocht 104.950 10,50%  

Totaal 132.967 13,30%  
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Was vóór nader onderzoek    112.467  11,25%  

 

Door het nader onderzoek is in dit voorbeeld de nauwkeurigheid van drie van de elf bronnen 
sterk toegenomen. Het ‘wordt case’ scenario ligt nog maar enkele procenten van de schatting. 

Ter illustratie onderstaand de resultaten van de nieuwe nauwkeurigheidsschattingen 

Voorbeeld: Toegenomen nauwkeurigheid 

Bron & Opmerkingen Geschat % 

van input 

Factor max. 

fout 

resterend  

Max. % van 

input 

verbeterde 

schatting 

Persventilatie tijdens inrichten 0,80% 1,20 0,96% 

Persventilatie tijdens wachten 2,48% 1,20 2,97% 

Bodemafzuiging  7,22% 1,20 8,66% 

Overige bronnen (ongewijzigd) 2,80%  5,24% 

Totaal 13,30%  17,84% 

Was na de eerst schatting 11,25%  23,28% 

 

Er wordt op gewezen dat hier alleen de mogelijke afwijking naar méér emissie is berekend. 
Een fout naar minder emissie is evengoed mogelijk. 

Wil men de diffuse emissies nog nauwkeuriger vaststellen dan komen nu andere emissie 
bronnen in aanmerking voor nader onderzoek. In het voorbeeld zouden reinigings-afdeling en 
de ruimteventilatie nader bestudeerd kunnen worden. Van het verschil tussen resultaat en 
worst case (4,5%) die nu in het voorbeeld nog overblijft komt een derde voor rekening van de 
schoonmaakafdeling en een vijfde voor rekening van de ruimteventilatie. 

9.3.6 Stap 6: Zorg voor een administratie waaruit jaarlijks op eenvoudige wijze de 

productieparameters te halen zijn 

Eenvoud begint met een verstandige keus van de parameters. Zoveel mogelijk neemt men 
daarvoor getallen en cijfers die tòch al verzameld worden. Hierbij moet er wel op worden 
gelet dat deze getallen, die uit een andere administratie, worden geput, inderdaad precies de 
parameter weergeven waarop het kengetal is gebaseerd. Voorzichtigheid is geboden;  

Enkele voorbeelden van mogelijke afwijkingen tussen de geadministreerde gegevens en de 
gewenste parameter: 

• ‘Wacht- en pauze-uren’ volgens de productieadministratie kunnen zowel tijdens het 
inrichten als het drukken voorkomen. Voor het doel van de berekening van de diffuse 
emissies is echter alléén van belang de stilstand van de pers terwijl er inkt in staat. 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 111

• Productieuren (bijvoorbeeld nodig voor berekening van de emissie van de bodemafzuig) 
kunnen volgens de productieadministratie wellicht zònder wacht- en pauze-uren tijdens 
het drukken zijn gedefinieerd. Voor het doel van de berekening moet echter alle tijd dat er 
inkt in de pers zit geteld worden. 

• Als een deel van de inkt niet in de inktkeuken maar aan de pers gemengd wordt, komt het 
solventverlies dat daarbij optreedt terecht in de ruimteventilatie en de bodemafzuiging. 
Het is dan mogelijk dat er dan een dubbeltelling plaatsvindt. 

9.3.7 Stap 7: Bereken jaarlijks de emissie uit elke bron door de productieparameter 

met het  betreffende emissie-kengetal te vermenigvuldigen 

Spreekt voor zich. 

9.3.8 Stap 8: Voeg de verkregen waarde in de solventbalans en toets de diffuse emissies 

aan de grenswaarde 

Spreekt voor zich. 

9.3.9 Stap 9: Bepaal de kengetallen opnieuw als er zich een relevante wijziging in 

bijvoorbeeld machine park, bedrijfsvoering of ventilatie voordoet 

Kengetallen moeten opnieuw worden vastgesteld als er zich relevante wijzigingen in het 
bedrijf voordoen. Relevante wijzigingen zijn veranderingen in de luchthuishouding van de 
productieruimtes, aanschaf van nieuwe machines, verkoop van oude machines, grote 
veranderingen in het productiepakket, wijzigingen in werkmethoden en dergelijke. 

In de praktijk zal blijken dat het vaststellen van de kengetallen geen éénmalige zaak is. Is men 
eenmaal bewust bezig met de diffuse emissies, dan neemt het inzicht toe. Dit leidt ertoe dat 
men verbeteringen aan het administratieve systeem aanbrengt, van zich voordoende 
gelegenheden gebruik maakt om metingen te herhalen of te controleren en ook de 
nauwkeurigheid van kengetallen van minder grote bronnen wenst te verbeteren. 

Bovendien zullen er wegen gevonden worden om de diffuse emissies te verminderen. Ook dat 
geeft aanleiding om de kengetallen opnieuw vast te stellen. 

9.4 Diffuse-emissie bronnen 

9.4.1 Algemeen 

Het kan zijn dat er in de praktijk nog meer bronnen voorkomen dan in dit rapport worden 
genoemd, of dat een andere indeling handiger is. Aanbevolen wordt echter om zoveel 
mogelijk hier gehanteerde verdeling aan te houden. Zodoende kunnen er ervaringen binnen de 
sector worden uitgewisseld en kan daardoor wellicht op den duur de meetinspanning 
verminderen. 

Het kan nodig zijn dat er voor één bron meerdere kengetallen en productieparameters bepaald 
moeten worden. Zo zal de bodemafzuiging van verschillende persen ook verschillende diffuse 
emissies veroorzaken en zal het op viscositeit brengen van lijmen een ander solventverlies 
tonen dan het handmatig mengen van inkten. 
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In de meeste bedrijven zullen niet alle onderstaande bronnen voorkomen en van de resterende 
bronnen zal een groot deel slechts tot een zeer kleine emissie aanleiding geven. Over het 
algemeen dragen per bedrijf slechts twee of drie bronnen substantieel bij aan de diffuse 
emissies.  

Onderstaand is ook aangegeven onder welke omstandigheden de diffuse emissie uit de 
betreffende bron nihil of irrelevant kan zijn. 

In onderstaande toelichting wordt meestal van ‘pers’ en ‘inkt’ gesproken. Dit gebeurt omwille 
van de leesbaarheid. Met ‘pers’ worden ook lakkeer- en lamineermachines en andere 
productiemachines bedoeld, en onder ‘inkt’ worden ook lakken, lijmen en andere coatings 
verstaan. 

9.4.2 Ruimteventilatie productiehal tijdens drukken 

Overdruk: Als er meer lucht de productiehal wordt ingeblazen dan er door de drogers en 
bodemafzuiging wordt afgevoerd, ontsnapt er via deuren, ramen en kieren solventhoudende 
lucht naar buiten. Dit is het duidelijkst als er bewust overdruk in de hal wordt gehandhaafd. 

Bij overdruk moet tijdens de productie in de belangrijkste openingen een duidelijke naar 
buiten gerichte luchtstroom waarneembaar zijn. 

Onderdruk: Als er een onderdruk wordt gehandhaafd door middel van geforceerde afzuig uit 
de productiehal met een afvoer naar buiten, verdwijnen via die afzuiging ook solventdampen 
diffuus. 

Als de onderdruk uitsluitend wordt gehandhaafd door middel van drogerventilatie en 
bodemafzuiging, mag aangenomen worden dat de ruimteventilatie géén noemenswaardige 
bron van diffuse emissie is. 

Bij onderdruk moet tijdens de productie in de belangrijkste openingen een duidelijke naar 
binnen gerichte luchtstroom waarneembaar zijn. 

Nihil als: Als onderdruk uitsluitend wordt gehandhaafd door middel van drogerventilatie en 
eventueel bodemafzuiging en in de belangrijkste openingen een duidelijke naar binnen 
gerichte luchtstroom waarneembaar is. 

9.4.3 Persventilatie tijdens inrichten 

Bij stilstand van een pers draait de drogerventilatie laag en wordt de afgevoerde lucht meestal 
niet naar de naverbrander gevoerd, maar rechtstreeks naar buiten. Zodra er tijdens het 
inrichten inkt in inktbakken zit, bevat de drogerlucht solventen en geeft zo aanleiding tot een 
diffuse emissie. 

Hetzelfde geldt voor de tijd dat er na afloop van de productie, tijdens het uitbouwen, nog inkt 
in de inktbakken zit. In de praktijk duurt dit meestal maar kort: zodra de pers stopt laat men 
alle inktbakken leeglopen. 

Meestal wordt een signaal van de pers gebruikt om de luchtstroom al dan niet naar de 
naverbrander te zenden. Vaak gebruikt men hiervoor de stand van de presseurs: als deze ‘in’ 
staan gaat de drooglucht naar de naverbrander, als deze ‘uit’ staan, gaat de drooglucht naar 
buiten. 
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Als niet de stand van de presseurs maar het draaien van het inktwerk als signaal wordt 
gebruikt om de drooglucht naar de naverbrander te sturen, reduceert deze diffuse emissie 
sterk. Zodra er inkt in de inktbakken zit moet het inktwerk immers langzaam draaien om 
indrogen te voorkomen. 

Nihil als: De drogerventilatie naar de naverbrander wordt afgevoerd als er inkt in de pers 
staat. 

9.4.4 Persventilatie tijdens wachten en pauzes 

Wanneer er tijdens de productie pauze wordt gehouden of er moet worden gewacht, blijft het 
inktwerk draaien om indrogen te voorkomen. De drogerlucht bevat dan solventen en geeft zo 
aanleiding tot een diffuse emissie. 

De situatie is gelijk aan hetgeen hierboven beschreven is. 

Nihil als: De drogerventilatie naar de naverbrander wordt afgevoerd als er inkt in de pers 
staat. 

9.4.5 Bodemafzuiging 

Op de grond, tussen de drukwerken van diepdrukpersen en sommige andere machines, wordt 
lucht afgezogen met daarin solventdamp die uit het inktwerk afkomstig is. Solventen zijn 
zwaarder dan lucht en als er niet teveel verstorende luchtstromingen zijn ‘vallen’ de dampen 
over de rand van de inktbakken op de vloer. Daar komen dan verhoogde concentraties aan 
solventdampen voor. Deze worden afgezogen. 

Soms is er in plaats van bodemafzuiging sprake van randafzuiging op de inktbakken. Deze 
afzuiging vervult dezelfde functie als bodemafzuiging. 

De afvoerlucht van de bodemafzuiging wordt meestal rechtstreeks naar buiten afgevoerd. 

Nihil als: De bodemafzuiging naar de naverbrander wordt afgevoerd. 

9.4.6 Schoonmaakafdeling 

Bij schoonmaakwerkzaamheden wordt solvent verbruikt. Voor een deel verdwijnt dit met het 
gevaarlijk afval en gedeeltelijk verdwijnt dit als damp. Het solvent in het afval vormt géén 
diffuse emissie, maar het verlies als damp wel. 

Irrelevant als: Traag verdampende alternatieven voor ‘gewone’ solventen zijn vaak wèl 
vluchtige organische stoffen. Ze geven derhalve ook aanleiding tot een diffuse emissie, zij het 
een zeer kleine. Deze emissie kan dan zó klein zijn dat die niet met eenvoudige middelen te 
meten is. In dat geval is deze emissie dus irrelevant. 

Nihil als: Als er in de schoonmaak geen vluchtige organische stoffen gebruikt worden is er 
ook geen diffuse emissie. 

9.4.7 Inktkeuken 

Bij het mengen en op viscositeit brengen van inkten, lakken en lijmen verdampt een deel van 
het solvent. Deze damp wordt meestal met een puntafzuiging verwijderd en rechtstreeks naar 
buiten afgevoerd. 
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De werkzaamheden in de inktkeuken variëren sterk. Er wordt handmatig inkt gemengd, er 
wordt automatisch geheel machinaal gemengd, er worden lijmen op viscositeit gebracht er 
worden retourinkten overgepompt, enzovoorts. Het solventverlies is bij al deze 
werkzaamheden verschillend. 

Irrelevant als: Voor zover het mengen mechanisch in geheel afgesloten containers plaatsvindt 
kan de emissie zo klein zijn dat deze irrelevant is. 

9.4.8 Solventinhoud van waterige inkten, lakken en lijmen 

De drooglucht die afkomstig is van machines met waterige inkten, lakken of lijmen, wordt 
niet naar de naverbrander gevoerd, maar rechtstreeks naar buiten. Als deze waterige 
producten een beetje solvent bevatten, wordt dit dus ook naar buiten afgevoerd, en vormt het 
een diffuse emissie. 

Nihil als: In theorie als de drogerlucht van machines waarop waterige producten worden 
gebruikt naar de naverbrander wordt afgevoerd. Meestal is dit echter niet het geval. Zelfs als 
op één drukwerk, van een overigens op solvent werkende machine, een waterige lak wordt 
gebruikt zal men daarvan al de drogerlucht rechtstreeks naar buiten voeren. 

Zeker nihil als de waterige producten geheel geen solventen bevatten. 

9.4.9 Solventen op machines niet op de naverbrander 

Sommige productiemachines waarop wèl met solventhoudende producten wordt gewerkt, zijn 
niet aangesloten op de naverbrander. De solventdampen worden naar buiten afgevoerd en 
vormen een diffuse emissie. (Deze situatie kan volkomen legaal bestaan als bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt wordt van het reductieschema) 

Nihil als: Alle machines waarop met solventen wordt gewerkt tijdens productie steeds op de 
naverbrander aangesloten zijn. 

9.4.10 Restsolvent in producten 

Na het drogen van inkten, lakken en lijmen kan een beetje solvent in de inkt, lak of lijm 
achterblijven en later, buiten de machine of zelfs buiten het bedrijf, alsnog verdampen. Bij 
voedselverpakkingen is deze hoeveelheid over het algemeen zéér klein. 

Daar waar papieren en kartonnen producten worden vervaardigd die niet bestemd zijn als 
voedselverpakking, en waar derhalve niet regelmatig op retentie wordt gecontroleerd is er 
kans op een aanzienlijke diffuse emissie. 

Irrelevant als: In bedrijven waarin alleen voedselverpakkingen van kunststof of aluminium 
gemaakt worden èn er regelmatig op retentie wordt gecontroleerd zal deze diffuse emissie 
irrelevant zijn.  

9.4.11 Solventemissie naar water 

Solventen in afvalproducten die op riool of oppervlaktewater worden geloosd verdampen op 
den duur grotendeels en vormen zo een diffuse emissie. In flexo en verpakkingsdiepdruk is 
het lozen van afvalproducten op het riool een zeldzaamheid. 
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Over het algemeen is er in bedrijven die met solventhoudende producten werken niet eens een 
rioolaansluiting in de productieruimtes waar met solventen wordt gewerkt en kan er, buiten 
het geval van ongelukken op het bedrijfsterrein, geen solvent in het water komen. 

Nihil als: Meestal.  

9.4.12 Solventemissie waterzuivering 

Afval van inkten, lakken en lijmen op waterbasis wordt soms in eigen bedrijf gezuiverd 
waarna gereinigd water geloosd wordt. Veel waterige producten bevatten solvent. Dit 
verdampt in de waterzuivering en vormt een diffuse emissie.  

Als er waterzuivering aanwezig is, is de emissie gelijk aan de solventinhoud van de 
hoeveelheid waterige inkt, lak en lijm die daarin wordt verwerkt. 

Pas op voor dubbeltellingen: als àlle solventinhoud van alle gebruikte inkten (inclusief het 
afval dat ervan ontstaat) al geteld is onder ‘Solventinhoud van waterige inkten, lakken en 
lijmen’, is daarmee al rekening gehouden met de emissies uit de waterzuivering. 

Nihil als: Meestal is er geen waterzuivering aanwezig.  

9.4.13 Dampverliezen uit tanks e.d. 

Als tanks gevuld worden ontsnapt er met solvent beladen damp uit de ontluchting. Deze damp 
wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd en vormt een diffuse emissie. 

Hieronder vallen niet alleen de tanks waarin leveranciers bulk leverantie laten stromen, maar 
ook tanks en verpompingen die voor de bedrijfsvoering van het bedrijf zelf nodig zijn. Denk 
aan het overpompen van retourinkten, het vullen van dagvoorraadtanks etc. 

Pas op voor dubbeltellingen. Als de ontluchting van de tank uitkomt in een ruimte waarvan de 
ruimteventilatie als bron van diffuse emissie wordt gekwantificeerd, sluit dit de ontluchting 
van die tank in.  

Irrelevant als: Er geen tanks aanwezig zijn of als de ontluchting van de wèl aanwezige tanks 
niet rechtstreeks naar buiten gaat, maar met de ruimteventilatie wordt afgevoerd. 

9.5 Voorbeeld eerste emissieschatting 

9.5.1 Algemeen 

De eerste emissie schatting houdt in dat voor elke bron een productieparameter wordt 
gekozen die een maat is voor de bedrijvigheid waarvan de betreffende emissie afhangt en een 
kengetal waarmee de productieparameter wordt vermenigvuldigd om de emissie te uit 
rekenen. 

Uiteraard maakt men geen emissie-schattingen voor de bronnen die ‘nihil’ zijn.  

Onderstaand voor elk van de bronnen een voorbeeld van hoe men een dergelijke eerste 
schatting van de kengetallen zou kunnen maken.  Het voorbeeld hieronder slaat op een bedrijf 
met drie identieke diepdrukpersen in één pershal en een totaal solventgebruik van ca 1.000 
ton/jaar.  
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9.5.2 Ruimteventilatie pershal tijdens drukken 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Emissie per bedrijfsuur Aantal bedrijfsuren Vermenigvuldigen 

1,88 kg/h 4.800 h/j 9.000 kg/j 

 

Emissie per bedrijfsuur 

Bepaal het theoretisch netto luchtdebiet van de afvoer naar buiten m.b.v. van gegevens die 
t.b.v. de dimensionering van naverbrander zijn verzameld. (Voorbeeld: 25.000 m³/h) 

Neem als solventconcentratie de gemiddelde 8h blootstelling van de drukkers zoals gemeten 
tijdens laatste arbeidshygiënisch onderzoek. Door de 8h gemiddelde blootstelling te nemen is 
de stilstand van de pers al verwerkt. (Voorbeeld: 75 mg/m³) 

Vermenigvuldig met elkaar: 25.000 m³/h x 75 mg/m³ = 1,88 kg/h  

9.5.3 Persventilatie tijdens inrichten 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Emissie per keer inrichten Aantal keer inrichten per jaar Vermenigvuldigen 

3,0 kg/keer 1.800 keer (3 persen) 5.400 kg/jaar 

 

Emissie per keer inrichten 

Neem als luchtdebiet de minimum stand van de afzuiging van de droger ventilatie van de 
betreffende  machine. (Voorbeeld: 10.000 m³/h) 

Neem voor solventconcentratie enkele metingen met FID meter in het betreffende 
afvoerkanaal. Als niet beschikbaar neem 25% (of een andere schatting) van de gemiddelde 
concentratie tijdens productie. (Voorbeeld: 1,5 g/m³) 

Schat hoelang per orderwissel (uitbouw en inrichten) er wèl inkt in de pers is, maar nog niet 
gedrukt wordt. (Voorbeeld: 12 minuten: 0,2 uur) 

Vermenigvuldig met elkaar: 10.000 m³/h x 1,5 g/m³ x 0,20 uur = 3,0 kg per keer inrichten 

9.5.4 Persventilatie tijdens wachten (terwijl er inkt in de pers zit) 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Emissie per wacht- en pauze 
uur  

Aantal uren wachten en 
pauze per jaar 

Vermenigvuldigen 

15 kg/uur 1.500 uur per jaar (3 persen) 22.500 kg/jaar 
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Emissie per keer inrichten 

Neem als luchtdebiet de minimum stand van de afzuiging van de droger ventilatie van de 
betreffende machine. (Voorbeeld: 10.000 m³/h) 

Neem voor solventconcentratie enkele metingen met FID meter in het betreffende 
afvoerkanaal. Als niet beschikbaar neem 25% (of een andere schatting) van de gemiddelde 
concentratie tijdens productie. (Voorbeeld: 1,5 g/m³) 

Vermenigvuldig met elkaar: 10.000 m³/h x 1,5 g/m³ = 15 kg per wacht- en pauze uur 

9.5.5 Bodemafzuiging 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Emissie per productie-uur Aantal productie-uren per 
jaar 

Vermenigvuldigen 

6,5 kg/uur 8.700 uur per jaar (3 persen) 56.550 kg/jaar 

 

Emissie per productie-uur 

Neem als luchtdebiet het theoretisch debiet van de bodemafzuiging van de betreffende 
machine. Als niet beschikbaar neem 20% van het netto drogerdebiet naar de naverbrander. 
(voorbeeld: 6.500 m³/h) 

Neem voor solventconcentratie enkele metingen met FID meter bij de afzuigopeningen. 
(Voorbeeld: 1,0 g/m³) 

Vermenigvuldig met elkaar: 6.500 m³/h x 1,0 g/m³ = 6,5 kg per productieuur 

9.5.6 Schoonmaakafdeling 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Emissie als % van vers 
toegevoerd solvent 

Vers solvent toegevoerd Vermenigvuldigen 

35% 25.000 kg/jaar 8.750 kg/jaar 

 

Emissie als % van vers toegevoerd solvent 

Aan de schoonmaakafdeling wordt vers solvent toegevoerd. Hiervan verdwijnt een deel met 
het gevaarlijk afval. De rest verdampt. 

Neem als kengetal het deel van de toegevoerde solventen dat niet met het gevaarlijk afval 
verdwijnt. 

Schat daartoe de solventinhoud van het gevaarlijk afval dat uit de schoonmaakafdeling wordt 
verwijderd. (Neem eventueel: solventinhoud in destillatie-sludge: ca 20%, solventinhoud 
vervuild schoonmaakmiddel: ca 90%) 

Voorbeeld: 35% 
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9.5.7 Inktkeuken 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

% van de solventinhoud van 
de gemengde inkt 

Solventinhoud van de 
hoeveelheid gemengde inkt 
per jaar 

Vermenigvuldigen 

1,5% 500.000 kg/jaar 7.500 kg/jaar 

 

% van de solventinhoud van de gemengde inkt 

Bij het mengen en op viscositeit brengen verdampt een deel van het solvent. Meestal gebeurt 
dit in een inktkeuken waarvan een puntafzuiging bij het mengen rechtstreeks naar buiten 
wordt gevoerd. 

Neem als kengetal het gewichtsverlies als % van de solventinhoud bij het handmatig mengen 
van inkten. Doe daarvoor een paar proeven waarbij het totaalgewicht vóór en na het mengen 
precies wordt gemeten. (Voorbeeld: 1,5%) 

Neem als parameter de hoeveelheid inkt, lak en lijm die jaarlijks wordt gemengd. Neem 
daarvoor alle inkoop minus de kant en klare producten zoals witte inkt, diverse lakken e.d. 

(Opmerking: bij automatisch machinaal mengen is het verlies veel kleiner dan bij handmatig 
mengen. Neem zo nodig voor elke mengmethode een eigen kengetal) 

9.5.8 Solventinhoud van waterige inkten, lakken en lijmen 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

% solvent volgens opgaaf 
leverancier  

Ingekochte hoeveelheid 
waterige producten 

Vermenigvuldigen 

2,5% 100.000 kg/jaar 2.500 kg/jaar 

 

% solvent volgens opgaaf leverancier 

Vraag aan leverancier een schatting van het % solvent in de gebruikte waterige inkten. 
(Voorbeeld: 2,5%) 

Zonodig verschillende % voor verschillende productfamilies. Als er in eigen bedrijf solvent 
wordt bijgevoegd moet die ook worden geteld 

9.5.9 Solventen op productie-machines die niet op de naverbrander zijn aangesloten 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Kg solvent per kg 
opgebrachte vaste stof 

Theoretisch opgebrachte 
vaste stof per jaar 

Vermenigvuldigen 

4 kg/kg 3.000 kg/jaar 12.000 kg/jaar 
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Kg solvent per kg opgebrachte vaste stof 

In de meeste bedrijven wordt van de bulk producten (witte inkt, solvent ter verdunning e.d.) 
niet gemeten hoeveel er naar elke machine gaat. De hoeveelheid solvent die wordt verbruikt 
op een niet op de naverbrander aangesloten machine moet dan langs een omweg geschat 
worden 

Als kengetal neemt men de hoeveelheid solvent die nodig is om een kg opgebrachte vaste stof 
op te brengen. Voor de eerste schatting kan men het bedrijfstakgemiddelde nemen van 4 
kg/kg. (Voorbeeld: 4 kg/kg) 

Theoretisch opgebrachte vaste stof per jaar 

Als parameter neemt men de totale hoeveelheid vaste stof die volgens de productie-
administratie op de producten is gebracht die op de betreffende machine zijn gemaakt. 
(Voorbeeld 1 miljoen  m² à 3 g/m²) 

9.5.10 Restsolvent in producten 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Kg per miljoen m² Geproduceerde m² in 
miljoenen 

Vermenigvuldigen 

4 kg per miljoen m² 50 miljoen m² per jaar 200 kg/jaar 

 

Kg per miljoen m² 

Retentie wordt normaal uitgedrukt in mg/m2. Dit komt overeen met kg/miljoen m2, 

Schat normale cq gemiddelde solventretentie op basis van metingen t.b.v. klanten en 
eventuele productiestandaard.  

Solventemissie naar water 

Nihil: Behoort nihil te zijn 

Solventemissie waterzuivering 

Elders inbegrepen: Als onder ‘solventinhoud waterige inkten etc.’ aangenomen is dat àlle 
solventen vanuit die producten als diffuse emissie verdwijnt, hoeft niet apart uitgerekend te 
worden hoeveel daarvan vanuit de waterzuivering verdampt. 

9.5.11 Dampverliezen uit tanks e.d. 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Kg per m³ bulk inkoop Ingekochte hoeveelheid bulk 
producten in m³. 

Vermenigvuldigen 

0,095 kg/m³ 700 m3 per jaar 66 kg/jaar 
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Kg per m³ bulk inkoop 

Neem aan dat alle bulk-inkoop maximaal het eigen volume aan lucht met volledig verzadigde 
solventdamp verplaatst (conservatief). Reken het % solvent in de verzadigde lucht uit 
(Dampspanning in mbar : 1000 = 100%, Ethylacetaat: 10%, Ethanol: 6%, MEK: 11%). Neem 
als kengetal het gemiddelde gewogen over ingekochte hoeveelheid bulkstoffen. (Voorbeeld 

400 t ethylacetaat, 100 ton ethanol, 100 ton MEK: gewogen gemiddelde: 9,5%) 

Neem aan dat 1 m³ lucht 1 kg weegt. Per m³ bulk inkoop derhalve 95 g verlies aan solvent. 

Dezelfde schatting zou ook moeten worden gemaakt voor de dampverliezen t.g.v. 
bedrijfsinterne verpompingen. Gezien de geringe hoeveelheid kan daarvoor wellicht worden 
volstaan met een vermenigvuldiging van bovenstaand verkregen getal. Bijvoorbeeld alle 
bulkmateriaal wordt intern gemiddeld nog een keer verpompt: nogmaals 66 kg (Voorbeeld: 
blijft hier buiten beschouwing) 

9.5.12 Overzicht 

Onderstaand een overzicht van alle voorbeeld berekeningen. In dit voorbeeld is de input ca 
1000 ton.  

De post ‘Solventen op machines niet op de naverbrander is hier buiten beschouwing gelaten. 
Aangenomen wordt verder dat in dit voorbeeld alle machines waarop met solventen wordt 
gewerkt op de naverbrander zijn aangesloten. 

Bron Emissie 

in kg 

% van 

input 

% van 

diffuus 

Ruimteventilatie pershal tijdens drukken  9.000 0,90% 8,0% 

Persventilatie tijdens inrichten        5.400  0,54% 4,8% 

Persventilatie tijdens wachten      22.500  2,25% 20,0% 

Bodemafzuiging       56.550  5,66% 50,3% 

Schoonmaakafdeling        8.750  0,88% 7,8% 

Inktkeuken        7.500  0,75% 6,7% 

Solventinhoud waterige inkten e.d.        2.500  0,25% 2,2% 

Restsolvent in producten           200  0,02% 0,2% 

Solventemissie naar water - - - 

Solventemissie waterzuivering - - - 

Dampverliezen uit tanks e.d.             67  0,01% 0,1% 

Totaal    112.467  11,25%  
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9.6 Toets Nauwkeurigheid  

9.6.1 Algemeen 

De lijst met emissies bestaat nog slechts uit grove schattingen. Toch is al duidelijk dat de 
grootte van de diffuse emissie van bron tot bron héél verschillend zal zijn. In dit voorbeeld is 
de helft van de diffuse emissie afkomstig van de bodemafzuiging. Ook de persventilatie 
tijdens dit wachten draagt substantieel bij. 

Het resultaat van de eerste schatting is niet nauwkeurig. Nagegaan moet worden van welke 
emissiegetallen de nauwkeurigheid moet worden verbeterd. Om dit te doen wordt voor elke 
diffuse emissie-bron geschat welke fout er maximaal gemaakt zou kunnen zijn, en hoe groot 
elke diffuse emissie maximaal zou kunnen zijn. Voor de duidelijkheid wordt e.e.a. uitgedrukt 
als % van de input.  

Hierbij wordt alléén uitgerekend wat de diffuse emissie maximaal zou kunnen zijn t.g.v. van 
fouten in de schattingen. Er wordt dus uitgerekend wat het resultaat zou zijn als àlle aparte 
schattingen te laag zijn. Dit is een zeer pessimistisch scenario. Het is immers even goed 
mogelijk dat alle schattingen niet te laag maar juist te hoog zijn. In dat geval is de werkelijke 
diffuse emissie lager dan de schatting. 

In de praktijk zal de werkelijke emissie dichter bij de eerste schatting liggen dan uit 
onderstaande berekening zou kunnen worden afgeleid. 

9.6.2 Mogelijke fouten in de eerste schatting 

De meeste emissie-schattingen in stap 3 zijn berekend door vermenigvuldigingen van twee of 
meer grootheden die elk niet erg nauwkeurig zijn. Een theoretisch ventilatie-debiet kan 
bijvoorbeeld vermenigvuldigd moeten worden met een indicatieve concentratiemeting en een 
geschat aantal draaiuren. In zo’n geval wordt de onnauwkeurigheid van elk van deze 
grootheden apart geschat en daarmee wordt berekend hoe groot de emissie van de betreffende 
bron maximaal zou kunnen zijn als elke mogelijke fout inderdaad zou optreden. Dit geeft 
voor de betreffende bron de maximaal mogelijk geachte emissie. 

Onderstaand enkele ervaringsgegevens. Als geen andere foutschattingen voorhanden zijn 
kunnen deze worden gebruikt. Het overzicht is niet compleet. Voor andere factoren zijn geen 
algemeen geldende foutschattingen voorhanden. 

Factor Mogelijke fout 

Constant ventilatiedebiet, 
gebaseerd op specificaties 
van de ventilator 

Werkelijkheid zal meestal lager zijn, door weerstand in 
leidingen, vervuiling en slijtage. Afwijkingen naar beneden tot 
25% zijn mogelijk. Afwijkingen naar boven zijn gering. 

Constant ventilatiedebiet, 
gebaseerd op metingen 

Debietsmetingen zijn onnauwkeurig. Met zorg uitgevoerde duur-
metingen kunnen zo’n 25% afwijken. Eenvoudige eenmalige 
metingen kunnen 50% afwijken. 
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Factor Mogelijke fout 

Variabel ventilatiedebiet 
gebaseerd op metingen 

Debietsmetingen zijn onnauwkeurig. Met zorg uitgevoerde duur-
metingen kunnen zo’n 25% afwijken. Eenvoudiger meet-
methoden zijn voor variabele debieten eigenlijk niet geschikt. 

Concentratie gebaseerd op 
metingen 

Concentratiemetingen zijn onnauwkeurig. 

Met zorg uitgevoerde duur-metingen m.b.v. samplers in de 
betreffende luchtstroom kunnen zo’n 25% afwijken. 

Enkelvoudige metingen in de betreffende luchtstroom, zoals met 
een PID meter, kunnen sterk afwijken. Men dient met het 
gemiddelde van een fiks aantal metingen te werken. De afwijking 
kan dan zo’n 25% zijn. Eigenlijk alleen geschikt voor ongeveer 
constant blijvende concentraties. 

Metingen met personal samplers bestemd voor controle van de 
arbeidshygiëne zijn ongeveer even nauwkeurig als sampler-
metingen in de betreffende luchtstroom, maar omdat niet de 
relevante luchtstroom zelve wordt bemonsterd moet met een 
grotere afwijking gerekend worden. Bijvoorbeeld 50%.  

Gegevens uit de productie-
administratie 

Mogelijke fouten in gegevens uit de productie-administratie 
variëren van bedrijf tot bedrijf. In de meeste bedrijven worden 
zaken als productieuren, wachttijden, inrichttijden echter redelijk 
nauwkeurig bijgehouden. De fout in deze factoren is meestal 
verwaarloosbaar i.v.m. die in debiet- en concentratiemetingen. 

Opgepast moet echter worden met definities. De voor de 
productie-administratie geregistreerde gegevens zijn vaak niet 
precies gelijk aan hetgeen eigenlijk voor de emissie-schatting 
nodig is. Zo kan een pers ‘wachten’ met of zonder inkt in de 
inktbakken. De administratie maakt hier veelal geen onderscheid 
tussen. Voor de emissie is het echter van groot belang. 

 

In onderstaande tabel wordt voor elke diffuse-emissie bron een voorbeeld gegeven van de 
aard en grootte van de mogelijke fouten in de schatting. Dit wordt uitgedrukt in een factor 
waarmee de eerste schatting wordt vermenigvuldigd. Dit geeft de maximaal mogelijk geachte 
emissie uit de betreffende bron. Deze diffuse emissie wordt uitgedrukt als % van de input. 
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Bron & Opmerkingen Geschat 

% van 

input 

Factor 

max. fout 

Max. % 

van input 

Ruimteventilatie pershal tijdens drukken 

Kengetal: Debiet en concentratie kunnen allebei zo’n 
50% fout zijn. (1,5 x 1,5 = 2,25) 

Parameter: bedrijfsuren: correct 

Per saldo: maximaal factor 2,25 

0,90% 2,25 2,03% 

Persventilatie tijdens inrichten 

Kengetal: Debiet correct, concentratie kan zo’n 50% 
fout zijn. (1,5) 

Parameter: aantal malen inrichten: correct 

Per saldo: maximaal factor 1,5 

0,54% 1,50 0,81% 

Persventilatie tijdens wachten 

Kengetal: Debiet correct, concentratie kan zo’n 50% 
fout zijn. (1,5) 

Parameter: aantal malen uren wachten kan 25% fout 

Per saldo: maximaal factor 1,5 x 1,25 = ca 2,0 

 

2,25% 2,00 4,50% 

Bodemafzuiging  

Kengetal: Debiet en concentratie kunnen allebei zo’n 
50% fout zijn. (1,5 x 1,5 = 2,25) 

Parameter: productie-uren: correct 

Per saldo: maximaal factor 2,25 

5,66% 2,25 12,72% 

Schoonmaakafdeling 

Kengetal: Solventinhoud van het afval kan 50% fout 
zijn. 

Parameter: De hoeveelheid per jaar kan 25% fout zijn 

Per saldo: maximaal factor 1,5 x 1,25 = ca 2,0 

0,88% 2,00 1,75% 
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Bron & Opmerkingen Geschat 

% van 

input 

Factor 

max. fout 

Max. % 

van input 

Inktkeuken 

Kengetal: Schatting verdamping kan 50% mis zijn 

Parameter: hoeveelheid die wordt gemengd ongeveer 
correct 

Per saldo: maximaal factor 1,5 

0,75% 1,5 1,13% 

Solventinhoud waterige inkten e.d. 

Kengetal: Opgave leverancier bijna correct 

Parameter: Ingekochte hoeveelheden bijna correct 

Per saldo: maximaal factor 1,25 

0,25% 1,25 0,31% 

Restsolvent in producten 

Kengetal: gemeten gemiddelde g/m² kan 25% afwijken 
van werkelijk  

Parameter: Aantal m²/jaar correct 

Per saldo: maximaal factor 1,25 

0,02% 1,25 0,03% 

Dampverliezen uit tanks e.d. 

Kengetal: schattingsmethode al zeer conservatief 
(100% verzadigde damp) 

Parameter: hoeveelheid per jaar is correct 

Per saldo: is reeds maximaal  

0,01% 1,00 0,01% 

Totaal 11,25%  23,28% 

9.6.3 Resultaat 

De onderbouwde eerste schatting van de diffuse emissies komt op ruim 11%, maar gezien de 
grote onnauwkeurigheid van een aantal van die schattingen behoort het dubbele kennelijk ook 
tot de mogelijkheden, 

Een aantal bronnen is zó klein dat, hoe precies men die ook zou meten, ze de uitkomst niet 
zouden beïnvloeden. In dit voorbeeld betreft dit: 

• De solventinhoud van de waterige inkten, lakken en lijmen 

• Het restsolvent in producten 

• Dampverliezen uit tanks 

Nader onderzoek naar dergelijke bronnen is zinloos. 
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Van de overige bronnen zijn er in dit voorbeeld twee die met kop en schouders boven de 
andere uitsteken: 

• Bodemafzuiging 

• Persventilatie tijdens wachten 

Deze bronnen vragen om een verbetering van de schatting en een verkleining van de 
mogelijke fout. 

Nader onderzoek naar ‘persventilatie tijdens wachten’ is gemakkelijk te combineren met 
onderzoek naar  

• Persventilatie tijdens inrichten 

Betrekt men ook deze bron bij het nader onderzoek, dan dekt men ruim 75% van de diffuse 
emissies en is het mogelijk om voldoende nauwkeurigheid te bereiken. 

9.7 Verbetering van de eerste schatting 

9.7.1 Ruimteventilatie, drogerventilatie en bodemafzuiging 

Deze bronnen hebben gemeen dat ze alleen gekwantificeerd kunnen worden door een 
luchtdebiet te vermenigvuldigen met een solventconcentratie. 

Luchtdebiet: Het is meestal moeilijk om een luchtdebiet nauwkeurig te meten.  

Het debiet van een constante luchtstroom (bijv: bodemafzuig en drogerventilatie op minimum 
toeren) die uit een regelmatig gevormde ventilatieopening stroomt, laat zich nog benaderen op 
basis van luchtsnelheidsmetingen op verschillende plaatsen voor de opening. Er bestaan 
hiervoor verschillende apparaten. Eenvoudig werken is het met een meetinstrument waarin de 
luchtsnelheid aan de hand van de verandering van de weerstand van een gloeidraad wordt 
gemeten. Moet men in een leiding meten dan is vaak aanpassing van de leiding nodig.  

Is er een theoretisch ventilator-debiet voorhanden dan kan dat meestal beter gebruikt worden. 
Dit theoretisch debiet zal vaak wat te hoog zijn, omdat de ventilator niet meer nieuw en 
schoon is en omdat er in de toe- of afvoer sprake is van weerstand. Gebruikt men het 
theoretisch debiet, dan werkt men conservatief. Wèl moet men goed controleren of de 
gegevens over het theoretisch debiet inderdaad betrekking hebben op de betreffende 
ventilator. 

Is een luchtdebiet niet constant (bijv: een op druk geregelde ruimteventilatie), dan vergoot dat 
zeer het probleem. Als men al het debiet in al z’n variatie over de tijd in kaart kan brengen, 
dan moet dat óók met de concentratie gebeuren, om de emissie te kunnen uitrekenen. Men 
doet er meestal verstandig aan om het meten van een niet constant debiet te vermijden. 

Een mogelijke oplossing is om gedurende enige tijd het debiet bewust constant te houden en 
dàn de debiets- en concentratiemetingen uit te voeren. Zo bleek het mogelijk om de emissie 
via de ruimteventilatie te benaderen door gedurende een lange, ‘normale’ productierun één 
grote deur open te houden en alle andere opening te sluiten. Het debiet en de concentratie 
werden in de deuropening gemeten. De geconstateerde diffuse emissie werd vergeleken met 
de hoeveelheid solventen die in die tijd op de betreffende machine werd gebruikt. (hiervoor 
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werd de theoretische solvent-doorzet genomen, die werd berekend op basis van de 
druksnelheid en de volgens de drukopdracht op te brengen vaste stof per m²) 

Solvent-concentratie: Een instantane solventconcentratie is niet moeilijk te meten. Dit kan 
met een PID of FID meter. Deze apparaten zijn zeer gevoelig. De gemeten waarde zal echter 
vaak sterk fluctueren en een gemiddelde is moeilijk vast te stellen. Het grote voordeel is dat 
men meteen ter plekke een waarde heeft en ook dat men de invloed van veranderingen in de 
luchthuishouding direct kan meten. 

Ook de gemiddelde solventconcentratie in een luchtstroom is ook niet moeilijk te meten. 
Hiervoor kan men passieve samplers gebruiken. Deze zijn in werking vergelijkbaar zijn met 
de samplers waarmee men de 8 uurs gemiddelde solventblootstelling van personeel meet. 
Lucht diffundeert met een vaste hoeveelheid per uur naar een buisje met actief kool. Het 
solvent adsorbeert aan de kool en in een laboratorium kan worden gemeten hoeveel er van 
welk solvent zich in de lucht bevond. Doordat de diffusiesnelheid bekend en constant is kan 
men de gemiddelde concentratie van de lucht waarin de sampler hing uitrekenen. 

Het meten van de variatie in de tijd van een solventconcentratie is veel lastiger. Als echter de 
luchtstroom constant is, is dit niet nodig. Reden temeer om de metingen zó in te richten dat er 
van een constant luchtdebiet sprake is. 

9.7.2 Schoonmaakafdeling 

Om de emissies vanuit de schoonmaakafdeling te bepalen is een sluitende administratie 
hoofdzaak. De hoeveelheden toegevoerd schoon solvent, afgevoerd vuil solvent en afgevoerd 
sludge moeten nauwkeurig over één en dezelfde periode bepaald worden. Daarnaast dient met 
enige nauwkeurigheid de solventinhoud van sludge en vuil solvent te worden bepaald. Dit kan 
door een monster te laten indrogen en het gewichtsverlies te meten. 

Opgelet moet worden dat de monsters representatief zijn. Dit zal mogelijk niet het geval zijn 
als de werkmethoden m.b.t. destilleren variëren en de beoordeling van wanneer vuil 
schoonmaakmiddel te vuil is niet constant is. Het nemen van meerdere monsters met enige 
weken tussenruimte kan hier uitkomst bieden. 

Het ligt in de verwachting dat een groot deel van de diffuse emissie uit de schoonmaak-
afdeling afkomstig is uit de ventilatie van de automatische wasmachine. Bij gelegenheid zou 
daarvan debiet en concentratie gemeten moeten worden. Het is zeer wel mogelijk dat het 
debiet laag en de concentratie hoog is en dat het derhalve de moeite loont deze afvoer op de 
naverbrander aan te sluiten. 

9.7.3 Inktkeuken 

De grootste diffuse emissie treedt op bij het handmatig mengen van inkten lakken en lijmen. 
Hierbij worden kleine vaten overgeschonken in grote, wordt er solvent aan toegevoegd en 
wordt het geheel mechanisch gemengd. Van deze manier van werken is met enkele proeven 
nauwkeurig te bepalen welk solventverlies er optreedt. 

Veel mengwerkzaamheden gebeuren volledig machinaal. Hierbij zijn de diffuse verliezen 
klein. De te mengen componenten worden bijna niet aan de omgeving blootgesteld. Kritische 
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beschouwing van dit proces is nodig om te zien of er sprake is van diffuse emissies en om 
eventueel een methode te vinden om ze te meten. 

Nauwkeurigheid is te krijgen door goed bij te houden hoeveel inkt lak of lijm wordt gemengd 
met de verschillende technieken, door met proeven te bepalen of er onderscheid gemaakt 
moet worden tussen verschillende handmatige mengwerkzaamheden. Bij het simpelweg op 
viscositeit brengen van een verder kant en klare lijm, zal minder diffuse emissie optreden dan 
bij een mengen van een ingewikkelde inktkleur. Ook zal uit lijmen die alvorens gebruikt te 
kunnen worden, uren lang verwarmd moeten worden, meer solvent ontsnappen dan uit 
materialen die koud verwerkt worden. Wellicht dat er onderscheid gemaakt moet worden 
tussen flexo inkten (hoofdzakelijk ethanol: traag) en diepdruk inkten (hoofdzakelijk 
ethylacetaat: snel). Ook kan de omgevingstemperatuur verschil maken. 

9.7.4 Solventinhoud waterige inkten, lakken en lijmen 

De solventinhoud van waterige inkten lakken en lijmen varieert van toepassing tot toepassing 
en van kleur tot kleur. Precieze informatie van de leverancier in combinatie met een 
nauwkeurige administratie van de gebruikte hoeveelheden van elk product leidt tot grote 
nauwkeurigheid. 

9.7.5 Solventen op machines die niet op de naverbrander aangesloten zijn 

Dit lijkt welhaast de eenvoudigst vast te stellen emissie, immers alle op deze machines 
gebruikt solventen verdwijnen diffuus. Toch valt het tegen. In de meeste bedrijven worden 
veelgebruikte componenten zoals witte inkt, ethylacetaat, ethanol en MEK door leidingen aan 
de machine toegevoerd zonder dat er in die leidingen flowmeters zitten. 

Ook worden op deze machines vaak dezelfde inkten, lakken of lijmen gebruikt als op 
machines die wèl op de naverbrander zijn aangesloten. De in drums o.i.d aan de machine 
toegevoerde hoeveelheden kunnen bekend zijn; ze worden immers specifiek per drukorder 
aangemaakt. Persretouren echter worden normaal niet gewogen, net zo min als vervuild 
spoelmiddel of niet opnieuw bruikbare inkten, lakken of lijmen. 

De elders ook voorgestelde methode om uit te gaan van de theoretisch op te brengen 
hoeveelheid vaste stof en de daarbij benodigde hoeveelheid solvent te berekenen, is 
eenvoudig en er hoeft weinig voor gewogen en geadministreerd te worden. De kans op fouten 
is klein. De nauwkeurigheid van de methode zou iets verbeterd kunnen worden door voor elke 
inkt lak of lijm het werkelijke solventgehalte te nemen in plaats van de ene 
vermenigvuldigingsfactor 4 (Zeefdruk: 1,5). Ook kan men rekening houden met het werkelijk 
aantal gedrukte m² en de werkelijk opgebrachte laagdikte (deze wordt vaak steekproefsgewijs 
gecontroleerd) in plaats van de theoretische grootheden. 

Als de betreffende machine in dezelfde productiehal staat als machines die wèl op de 
naverbrander zijn aangesloten en er is sprake van een diffuse emissie door de ruimteventilatie, 
moet er rekening mee worden gehouden dat die diffuse emissie deels afkomstig is van de niet 
aangesloten machine en derhalve niet dubbelgeteld moet worden. 
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9.7.6 Restsolvent in producten 

Daar waar in flexo en diepdruk voedselverpakkingen worden gemaakt zal de hoeveelheid 
restsolvent in de producten zo klein zijn in verhouding tot de andere diffuse emissies, dat er 
geen behoefte zal zijn aan meer nauwkeurigheid.  

Overigens is de methode waarmee de retentie wordt gemeten van grote invloed op het 
resultaat. Als met een klant een maximaal toegestane retentie wordt afgesproken wordt daarbij 
meteen ook de meetmethode vastgelegd. Er is geen genormaliseerde methode.  

Op niet voor voedsel bestemde papieren of kartonnen verpakkingen kan de solventretentie 
wèl noemenswaardig groot zijn. 

9.7.7 Dampverliezen uit tanks 

De in § 9.5.11 voorgestelde methode is conservatief. De grootte van de emissie is in de 
praktijk gering. Als er meer precisie nodig is kan men tijdens het vullen van tanks de 
solventconcentratie in de ontluchting meten. 

9.8 Voorbeelden 

9.8.1 Persventilatie tijdens inrichten 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Emissie per keer inrichten Aantal keer inrichten per jaar Vermenigvuldigen 

4,5 kg/keer (was 3,0) 1.800 keer (ongewijzigd) 8.100 kg/jaar (was 5400) 

 

Emissie per keer inrichten 

Neem als luchtdebiet de minimum stand van de afzuiging van de droger ventilatie van de 
betreffende machine (ongewijzigd) 

Doe voor elk van de machines gedurende twee weken m.b.v. samplers meting van de 
gemiddelde solventconcentratie aan de uitlaatzijde in het betreffende afvoerkanaal. Meet ook 
de achtergrond concentratie in de buurt van die uitlaat. (Voorbeeld: 1,65 g/m³) 

Registreer gedurende dezelfde periode hoeveel maal er ingericht wordt en hoelang bij elke 
orderwissel (uitbouw en inrichten) er wèl inkt in de pers is, maar nog niet gedrukt wordt. 
(Voorbeeld: 0,27 uur per keer) 

Berekening: 10.000 m³/h x 1,65 g/m³ x 0,27 uur = 4,5 kg keer inrichten (was 3 kg/keer) 
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Nauwkeurigheid 

 Diffuus 
als % van 
input 

factor Maximaal 
diffuus 

Kengetal: Debiet correct, tijdsduur inrichten correct, 
concentratie kan nog zo’n 20% fout zijn. 

Parameter: aantal malen inrichten: correct 

Per saldo: maximaal factor 1,2 

0,54% 1,20 0,65% 

 

9.8.2 Persventilatie tijdens wachten 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Emissie per wacht- en pauze 
uur  

Aantal uren wachten en 
pauze per jaar 

Vermenigvuldigen 

16,5 kg/uur (was 15 kg) 1.500 uur per jaar (was 

1.500) 
24.750 kg/jaar (was 22.500) 

 

Emissie per keer inrichten 

Gebruik de concentratiemetingen voor persventilatie tijdens inrichten. Registreer over de 
meetperiode precies de wacht- en pauze tijd. Debiet was al correct. 

Nauwkeurigheid 

 Diffuus 
als % van 
input 

factor Maximaal 
diffuus 

Persventilatie tijdens wachten 

Kengetal: Debiet correct, concentratie kan nog zo’n 
20% fout zijn. (1,2) 

Parameter: aantal uren wachten/pauze: correct 

Per saldo: maximaal factor 1,2 

 

2,48% 1,20 2,97% 
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9.8.3 Bodemafzuiging 

Kengetal Productieparameter Emissie schatting 

Emissie per productie-uur Aantal productie-uren per 
jaar 

Vermenigvuldigen 

Mach 1: 8,75 kg per uur 

Mach 2: 7,20 kg per uur 

Mach 3: 8,75 kg per uur 

(was gemiddeld 6,5 kg) 

Mach 1: 2.900 uur per jaar  

Mach 2: 2.850 uur per jaar 

Mach 3: 3.000 uur per jaar 

Mach 1: 25.400 kg/jaar 

Mach 2: 20.500 kg/jaar 

Mach 3: 26.300 kg/jaar 

Totaal: 72.200 kg/jaar (was 

56.550 kg/jaar 

 

Emissie per productie-uur 

Neem als luchtdebiet het theoretisch debiet van de bodemafzuiging van de betreffende 
machine. (ongewijzigd) 

Doe voor elk van de machines apart gedurende twee weken m.b.v. samplers meting van de 
gemiddelde solventconcentratie aan de uitlaat in het betreffende afvoerkanaal. Meet ook de 
achtergrond concentratie in de buurt van die uitlaat. Specificeer het aantal productieuren per 
machine. 

Nauwkeurigheid 

 Diffuus 
als % van 
input 

factor Maximaal 
diffuus 

Bodemafzuiging  

Kengetal: Debiet correct, concentratie kan nog zo’n 
20% fout zijn. (1,2) 

Parameter: productie-uren: correct 

Per saldo: maximaal factor 1,2 

7,22% 1,20 8,66% 

 

9.8.4 Verbeterde schatting 

Na deze metingen kunnen de diffuse emissies opnieuw, en nu nauwkeuriger worden 
berekend. De diffuse-emissie bronnen waarvan de schatting niet verbeterd is zijn cursief 
weergegeven 
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Bron Emissie 

in kg 

% van 

input 

% van 

diffuus 

Ruimteventilatie pershal tijdens drukken (ongewijzigd)        9.000  0,90% 6,7% 

Persventilatie tijdens inrichten 8.000 0,80% 6,0% 

Persventilatie tijdens wachten 24.750 2,48% 18,6% 

Bodemafzuiging  72.200 7,22% 54,3% 

Schoonmaakafdeling (ongewijzigd)        8.750  0,88% 6,6% 

Inktkeuken (ongewijzigd)        7.500  0,75% 5,6% 

Solventinhoud waterige inkten e.d. (ongewijzigd)        2.500  0,25% 1,9% 

Restsolvent in producten (ongewijzigd)           200  0,02% 0,2% 

Solventemissie naar water (ongewijzigd) -   

Solventemissie waterzuivering (ongewijzigd)  -   

Dampverliezen uit tanks e.d. (ongewijzigd)             67  0,01% 0,1% 

Totaal 132.967 13,30%  

Eerste schatting bedroeg    112.467  11,25%  

 

Door de metingen is de nauwkeurigheid toegenomen: 

Bron & Opmerkingen Geschat 

% van 

input 

Factor 

max. fout  

Max. % 

van input 

Persventilatie tijdens inrichten 0,80% 1,20 0,96% 

Persventilatie tijdens wachten 2,48% 1,20 2,97% 

Bodemafzuiging  7,22% 1,20 8,66% 

Overige bronnen (ongewijzigd) 2,80%  5,24% 

Totaal 13,30%  17,84% 

Was eerst 11,25%  23,28% 

 

Uit het nader onderzoek blijkt dat de totale diffuse emissie zeer waarschijnlijk iets hoger is 
dan oorspronkelijk werd geschat. Anderzijds kan nu met voldoende zekerheid gesteld worden 
dat het bedrijf aan de emissiegrenswaarde (in dit geval 20%) voldoet. 

Ook hier geldt: elke schatting kan óók te hoog zijn en de totale diffuse emissie kan dus ook 
lager zijn dan schatting. Het maximum is dan ook ècht ‘worst case’. 



EINDRAPPORT  

 

De 2 : Solventrichtlijn en de Grafische Sector 

 © ’02 Sitmæ Consultancy bv/VITO/Aminal 

Pag. 132

9.8.5 Nog nauwkeuriger 

Wil men een nog nauwkeuriger vaststelling van de diffuse emissies, dan komen nu verder de 
schoonmaakafdeling en de ruimteventilatie in aanmerking voor nader onderzoek. Van de ca 
4,5% aan verschil tussen resultaat en worst case die nog overblijft komt nu meer dan helft 
voor rekening van de schoonmaakafdeling en de ruimteventilatie. (1,45% resp. 1,15%) 
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