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O. SAMENVATïING 

Met ingang van 22 juni 1989 zijn de zeefdrukkerijen die lozen op de 

gemeentelijke riolering vergunningplichtig geworden voor de Wet 

verontreiniging oppervlaktewateren. Dit betekent dat de waterbeheerder 

op wiens oppervlaktewater of rioolwaterzuiveringsinstallatie de riolering 

uitkomt een WVO-vergunning verleent (en daarbij lozingseisen kan 

stellen). 

In het afvalwater van zeefdrukkerijen worden o.a. milieuvreemde 

toxische en slecht afbreekbare stoffen aangetroffen. In dit rapport 

wordt aangegeven op welke wijze en tegen welke kosten de lozing van 

afvalstoffen uit zeefdrukkerijen kan worden voorkomen en beperkt. 

Ai eerder is een CUWVO-VI rapport met betrekking tot de 

"Afvalwaterproblematiek Grafische industrie" (1982) uitgebracht. Daarin 

is echter niet diepgaand op de specifieke afvalwateraspecten van het 

zeefdrukproces ingegaan. 

Informatie over de zeefdrukkerijen heeft de subwerkgroep verzameld 

door interviews bij leveranciers van grond- en hulpstoffen, bij 

zeefdrukkerijen, bij branche-organisaties en bij 

waterkwaliteitsbeheerders. 

Het zeefdrukproces wordt in meer bedrijfstakken dan alleen de 

grafische gebruikt. Voorbeelden hievan zijn: de textielindustrie, de 

printplaten-industrie en emailleerbedrijven. Het aantal "zelfstandige 

zeefdrukkerijen" (bedrijven die hun capaciteit en vakmanschap aan 

derden verkopen) wordt geschat op ca. 650. 
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Alle bij het zeefdrukproces gebruikte grond- en hulpstoffen kunnen in 

het afvalwater voorkomen, waaronder zwarte-lijststoffen en zware 

me talen. 

Met betrekking tot het voorkomen van waterverontreiniging en 

behandeling van afvalwater wordt het volgende aanbevolen. 

Allereerst dient de nodige aandacht te worden besteed aan "good-house 

keeping en systeemkeuze". De belangrijkste maatregelen zijn: 

- alleen detergenten gebruiken die biologisch afbreekbaar zijn 
- 
- 

geen chroom(V1)zouten als lichtgevoelige component 

het reinigen van de gebruikte zeefdrukramen in een eenvoudig 

"drukvormwasapparaat" (open bak) waarbij de vrijkomende 

afvalstoffen bij de verwijdering van drukinktresten (veelal 

oplosmiddelen en inkten) niet worden geloosd, maar worden 

afgevoerd (WCA) 

Voor de behandeling van het resterende afvalwater kan de zeefdrukker 

volstaan met het tegenhouden met behulp van een eenvoudige vaste 

stof-afscheider van de sjabloonresten uit het spoelwater dat ontstaat bij 

het verwijderen van de sjablonen van de gebruikte zeefdrukramen (het 

zgn. strippen). 

Het hiervoor aangegeven pakket van maatregelen wordt beschouwd als 

"basis aanpak". 

Met deze basis aanpak worden de emissies van stoffen volgens de in- 

spanningsbeginselen op grond van de landelijke beleidsuitgangspunten 

beperkt (potentiële 

zwarte-lijststoffen kunnen nog slechts als sporen voorkomen). 

De investeringskosten voor deze basis aanpak bedragen ca. f. 20.000,= 

en zijn onafhankelijk van de grootte van het bedrijf. Deze kosten 
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worden acceptabel geacht. Verder wordt niet verwacht dat er 

onoverkomelijke bezwaren voor de bedrijfstak of voor individuele 

bedrijven zullen zijn. 

Bij het investeren in een duurder, gesloten drukvormwasapparaat en 

apparatuur ten behoeve van recirculatie van spoelwater kunnen de 

investeringskosten oplopen tot ca. f. 100.000,=. 

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij direkte lozing op oppervlak- 

tewater, bij gebruik van dichromaat of indien inkt en oplosmiddelen in 

het afvalwater voorkomen zal uitgebreide afvalwaterbehandeling nodig 

zijn. De investeringskosten kunnen dan oplopen tot meer dan 

f.  100.000, = . 

De in dit rapport opgenomen modellen voor een aanvraag en 

vergunningvoorschriften sluiten aan bij de basis aanpak. Gekozen is 

voor een combinatie van middel- en doelvoorschriften, waarbij de 

doelvoorschriften zo gesteld zijn dat bij het zich niet houden aan de 

basis aanpak deze in ruime mate overschreden zullen worden. 
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1. INLEIDING 

Op 22 juni 1989 zijn bij AMvB de indirekt lozende zeefdrukkerijen 

aangewezen als categorie bedrijven die over een WVO-vergunning 

moeten gaan beschikken. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan artikel 

1, tweede lid, tweede volzin van de Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewateren. 

De belangrijkste aanleiding voor het opnemen van deze materie in de 

WVO vormde de totstandkoming van de Overeenkomst inzake de 

bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging (Trb. 1977, 

32) en de EG-richtlijn (76/464/EEG van 4 mei 1976) over verontreini- 

ging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen die in het aquatisch 

milieu van de gemeenschap worden geloosd. De overeenkomst en de 

richtlijn gaan er vanuit dat voor de lozing van de zogenaamde 

"zwartelijst en overige stoffen" op rioleringen en zuiveringstechnische 

werken een vergunning nodig is. 

Vanwege het grote aantal bedrijven is in 1983 besloten de aanwijzing 

gefaseerd te laten plaatsvinden; fase 1 in inmiddels vrijwel afgerond. 

In maart 1982 heeft werkgroep VI van de CUWVO gerapporteerd over 

de afvalwaterproblematiek bij de grafische industrie. Op grond van dit 

rapport en de positieve ontwikkelingen t.a.v. de afvalwaterproblematiek 

die zich de laatste jaren in de grafische industrie hebben voorgedaan is 

besloten om bij de tweede fase voor de grafische industrie alleen de 

zeefdrukkerijen te betrekken. Voornoemd rapport geeft over de 

zeefdrukkerijen slechts sumiere informatie en over de meest recente 

ontwikkelingen bestaat weinig literatuur. 
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De bedoeling van het voorliggende rapport is om in deze lacune te 

voorzien. Evenals bij het rapport "Afvalwaterproblematiek fotografische 

industrie" zijn als bijlagen opgenomen een model WVO-aanvraagformu- 

lier, een model WVO-vergunning en een lijst van de meest gebruikte 

grond- en hulpstoffen in de zeefdrukindustrie. 

De subwerkgroep die dit rapport heeft samengesteld bestaat uit 

vertegenwoordigers van de bedrijfstak, te weten: 
- de heren P.W. Verspoor MBA en W.M. Zuijdam namens het 

KVGO. 

en vertegenwoordigers van de overheid te weten: 
- ing. J.G.J. Kip (secretaris) en ing. P.H.M. Vermij namens 

DBW/RIZA 

S .  Koeten (voorzitter) namens de Unie van Waterschappen en 

ir. K. Krijt namens het ministerie van VROM. 

- 
- 

Het rapport beoogt: 
- een complete handreiking te bieden aan de waterkwa- 

liteitbeheerders en zeefdrukkerijen voor de sanering van de lozing 

van afvalwater van zeefdrukkerijen; 

aan te geven op welke wijze een WVO-vergunning voor een 

zeefdrukkerij kan worden opgesteld; 

voor wat betreft de afvalwateraspecten in de zeefdrukindustrie de 

randvoorwaarden aan te geven voor de rapportage 

"doelgroepanalyse grafische industrie en verpakkingsdrukkerijen", 

die begin 1990 in opdracht van de ministeries van EZ en VROM 

door Berenschot BV en Tebodin BV wordt uitgebracht. 

- 

- 
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2. OMVANG VAN DE BEDRIJFSTAK 

Het zeefdruk-procedé wordt in meer bedrijfstakken dan alleen de 

grafische gebruikt. Met behulp van zeefdruk worden bijvoorbeeld 

elektronische printplaten vervaardigd en wordt keramiek en glas van 

kleuropdruk en illustratie voorzien. Er moet dan ook onderscheid 

gemaakt worden tussen zeefdrukkerijen die bestaan als ondergeschikt 

deel van een ander industrieel proces, en zelfstandige zeefdrukkerijen 

die hun capaciteit en vakmanschap aan derden verkopen. 

Deze laatste groep "zelfstandige zeefdrukkerijen", bedrukt niet alleen 

papier, maar ook kledingstukken, kunststoffen en allerlei kant en klare 

voorwerpen. Dit rapport heeft betrekking op deze groep van bedrijven. 

De zeefdruk als onderdeel van andere industriële processen is niet 

bestudeerd. Dit deel van de bedrijfstak is zeer divers. Bovendien zullen 

dergelijke bedrijven veelal al uit andere hoofde onder de WVO vallen. 

Dit rapport kan in dergelijke gevallen echter wel bruikbaar zijn. De 

eigenschappen en het gebruiksdoel van te bedrukken materialen 

kunnen weliswaar leiden tot het gebruik van andere grond- en 

hulpstoffen, de procesgang is echter in grote lijnen steeds gelijk. Rele- 

vante verschillen zullen zich dan ook alleen op onderdelen voordoen. 

Het aantal zelfstandige zeefdrukkerijen in Nederland wordt geschat op 

ongeveer 650. Hiervan zijn er 138 aangesloten bij het Koninklijk 

Verbond van Grafische Ondernemingen. Deze georganiseerde bedrijven 

zijn gemiddeld iets groter dan de overige zeefdrukkerijen. 

De 138 georganiseerde bedrijven tellen ca 855 medewerkers. 
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Gemiddeld derhalve ruim 6 man per bedrijf. De overige zelfstandige 

zeefdrukkerijen tellen vermoedelijk niet meer dan gemiddeld 3 man per 

bedrijf. Hier werken derhalve vermoedelijk ca 1500 mensen. 

Gezien de aard van het proces, geeft het personeelsbestand van de 

bedrijven een redelijke indicatie van de gerealiseerde toegevoegde 

waarde en het produktievolume. Het totale personeelsbestand in 

zelfstandige zeefdrukkerijen wordt derhalve geschat op 2400 man. 

Hiervan werkt ongeveer een derde bij georganiseerde bedrijven. 

De zeefdruktechniek wordt maar weinig in één bedrijf naast andere 

technieken toegepast. Van de georganiseerde zeefdrukkerijen past 68% 

geen andere druktechniek toe, 8% past overwegend zeefdruk toe, en 

voor 24% is de zeefdruk een neventechniek. Deze bedrijven hebben 

respectievelijk 77, 12 en 11% van het totale personeelbestand van de 

zeefdruk in dienst. 

Naast de genoemde ca 650 zeefdrukkerijen die op de derdenmarkt 

opereren, zijn er vermoedelijk nog 350 à 500 die een ondergeschikt 

onderdeel vormen van een ander industrieel proces, en die hun 

capaciteit en vakmanschap niet verkopen. Er is geen redelijk betrouw- 

bare schatting voorhanden over het aantal mensen dat bij deze 

zeefdrukkerijen werkt. 

Bovengenoemde cijfers zijn verzameld door afdeling statistiek en de 

sectie zeefdruk van het KVGO. In 83/84 heeft t.b.v. de deze sectie een 

marktonderzoek plaatsgevonden. De daaruit voortvloeiende gegevens 

zijn getoetst bij enkele grote leveranciers van zeefdrukbenodigdheden. 
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3. INVENTARISATIE VAN DE LOZINGEN 

3.1. uileiding 

In het CUWO-rapport "Afvalwaterproblematiek Grafische Industrie" 

van maart 1982 is aandacht besteed aan de afvalwaterlozingen die 

ontstaan bij de grafische activiteiten in de verschillende grafische 

bedrijven. Daartoe zijn de verschillende afvalwaterstromen belicht in 

relatie met de te onderscheiden werkfasen. Beschreven zijn de 

afvalwateraspecten bij de drukvormvoorbereiding, de 

drukvormvervaardiging, het drukken en het afwerken. 

Daarnaast is in het CUWO-rapport "Afvalwaterproplernatiek 

Fotografische Industrie" van februari 1987 de aandacht gericht op de 

afvalwateraspecten in relatie met fotografische activiteiten. 

Laatst genoemd rapport is tevens bedoeld als een aanvulling op het 

rapport Grafische Industrie voor zover het de toegepaste fotografische 

processen betreft die plaatsvinden in de grafische bedrijven. Eventuele 

aanpassingenherzieningen van het CUWO-rapport "Afvalwaterproble- 

matiek Fotografische Industrie" moeten daarom eveneens in het 

rapport Grafische Industrie en het voorliggende rapport verwerkt 

worden. 

In bedoelde rapporten is slechts globaal aandacht besteed aan de 

specifieke afvalwateraspecten die een rol spelen bij het 

zeefdrukprocédé. 
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Bij een aantal activiteiten in de zeefdrukkerij, zoals bij het drukken, 

binden en snijden onstaat geen afvalwater. Bij een aantal andere 

activiteiten, waaronder de fotografische processen en de vervaardiging 

van de zeefdrukvormen, echter wel. In dit rapport wordt geen aandacht 

besteed aan de afvalwaterproblematiek van de fotografische processen. 

Daarvoor wordt verwezen naar het CUWVO-rapport "Afvalwater- 

problematiek Fotografische Industrie". 

Het voorliggende rapport besteedt met name aandacht aan de afvalwa- 

teraspecten van de specifieke activiteiten die plaatsvinden bij de 

vervaardiging van de zeefdrukvormen. Veel van de daarbij gebruikte 

grond- en hulpstoffen komen in dat afvalwater voor. Deze grond- en 

hulpstoffen worden onder verschillende handelsnamen op de markt 

gebracht waarbij elke leverancier of fabrikant een uitgebreide 

produktserie hanteert. Vaak bestaan deze echter uit dezelfde 

basisgrondstoffen of chemicaliën. 

Enkele van de toegepaste grond- en hulpstoffen behoren tot de 

zogenaamde zwarte-lijststoffen. Van andere is het toxische karakter 

bekend. Hoewel van veel toegepaste grond- en hulpstoffen geen exacte 

informatie voorhanden is, bestaat er op basis van door enkele 

leveranciers verstrekte informatie wel een indruk over de aard van deze 

stoffen. 

In dit hoofdstuk zal de afvalwaterproblematiek van de zeefdrukkerij 

aan de hand van de te onderscheiden stappen bij de vervaardiging van 

de zeefdrukvorm op basis van het beschikbare informatiemateriaal 

verder worden belicht. 
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Voor de definities van de technische begrippen wordt verwezen naar 

NEN 1094 "Zeefdruk, Benamingen en definities" 1" druk, augustus 

1982. 

3.2. Processen 

De vervaardiging van een zeefdrukvorm onderscheidt zich in een aantal 

stappen. Van belang zijn: 

1. Voorbehandeling zeefdrukgaas. 

2. Zeefdruksjabloonvervaardiging. 

3. Verwijdering inktresten. 

4. Strippen van het sjabloon. 

5. Nabehandeling. 

3.2.1. Voorbehandeling zeefdrukgaas 

De hechting van het sjabloon aan het gaas is voor een optimaal 

drukresultaat van groot belang. Bij in gebruikname van nieuwe 

zeefdrukgazen wordt daarom de vezel van het gaas vaak eerst geruwd. 

Daartoe wordt het gaas met een polijstmiddel voorbehandeld, eventueel 

in combinatie met een ontvettingsmiddel. 

Om het gaas te reinigen wordt heel vaak een ontvettingsbehandeling 

toegepast. 
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Na deze voorbehandelingen worden de resten polijstmiddel en/of 

ontvettingsmiddelen met water van het zeefdrukgaas en zeefdrukraam 

afgespoeld. De polijstmiddelen bestaan veelal uit aluinaarde of 

siliciumcarbide. De ontvettingsmiddelen zijn gebaseerd op detergenten. 

Volgens verkregen produktinformatie zijn deze ontvettingsmiddelen 

vaak biologisch afbreekbaar. 

3.2.2. Zeefdruksjabloonvervaardiging 

In de industriële zeefdruk kunnen een aantal verschillende 

sjabloonvervaardigingsmethoden worden onderscheiden. 

Snijfilm: 

Een snijfilm bestaat uit twee lagen: de drager en de sjabloonlaag. 

De drager bestaat uit een vinyl of polyesterfolie. 

De sjabloonlaag is een synthetische emulsielaag. Bij het vervaardigen 

van een snijfilmsjabloon wordt een vel transparante snijfilm op een 

model gelegd. De synthetische emulsielaag wordt met een mesje 

volgens dat model uitgesneden en van de drager gepeld. 

De snijfilm wordt op het gaas aangebracht door deze onder het gaas 

van het drukraam te leggen en met een speciaal oplosmiddel de 

emulsielaag te bevochtigen. 

De vochtige laag wordt kleverig en hecht aan het gaas. Na droging kan 

de drager van de emulsielaag worden afgetrokken. Het sjabloon blijft 

dan op het gaas achter. Bij deze sjabloonvervaardigingsmethode 

ontstaat dus geen afvalwater. 
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Fotofilm: 

Bij de fotochemische sjabloonvervaardigingsmethode kunnen drie 

technieken worden toegepast. De directfilm methode (meestal vloeibare 

film), de indirectfilm methode en de combifilm methode. 

De directfilm methode is een veel voorkomende techniek. 

Bij deze techniek wordt eerst een lichtgevoelige film op het gaas 

aangebracht. Dit kan op verschillende manieren: 
- Een vloeibare lichtgevoelige emulsie wordt in een dunne laag over 

het gaas uitgestreken. Deze emulsie is opgebouwd uit een mengsel 

van polymeren (polyvinylalcohol en polyvinylacetaat) en uit 

lichtgevoelige componenten (veelal een diazoverbinding en soms 

nog dichromaat). De natte emulsielaag wordt na het aanbrengen 

gedroogd en met het diapositief in een vacuümcopieerraam ge- 

plaatst. Na belichting zijn de belichte vlakken van de emulsie door 

cross-linking gehard. De zwarte delen van het diapositief laten 

geen licht door, waardoor op die plaatsen de emulsie niet gehard 

wordt. Het sjabloon wordt gevormd door deze niet geharde 

emulsie met water van het gaas te verwijderen. 

Het afvalwater dat daarbij ontstaat bevat derhalve aanzienlijke 

hoeveelheden emulsie. 

Inplaats van vloeibare emulsie bestaat ook een techniek waarbij 

een vaste film op het gaas wordt aangebracht. Deze film, ook wel 

capillaire directfilm genoemd, bestaat uit een vaste drager met 

een daarop aangebrachte emulsie. Door het gaas met water te 

bevochtigen kan de emulsie aan het gaas worden gehecht. Na 

droging kan de drager worden afgetrokken. Daarna wordt op 

dezelfde wijze belicht en ontwikkeld. 

- 



- 18 - 

Afvalwatertechnisch onderscheidt dit systeem zich dan ook niet 

van de vloeibare emulsietechniek. 

Bij de indirectfilm methode wordt gebruik gemaakt van een film die 

bestaat uit een polyesterdrager waarop reeds een lichtgevoelige 

emulsielaag is aangebracht. Deze emulsielaag bestaat uit dezelfde 

polymeren en lichtgevoelige componenten als de vloeibare emulsie die 

wordt toegepast bij de directfilm methode. De film wordt met het 

diapositief in een vacuümcopieerapparaat belicht. De film wordt met 

waterstofperoxide ontwikkeld in een speciaal ontwikkelbad of in een 

sjabloonontwikkelapparaat. De niet belichte delen harden niet uit en 

worden vervolgens met lauw water van de polyester drager afgespoeld. 

De bovenlaag van de geharde emulsie die op de drager achterblijft is 

nog zacht en kleverig. Door deze eigenschap kan de natte sjabloonfilm 

aan het gaas worden gehecht. Na droging kan de drager van het 

sjabloon woren verwijderd. Het afvalwater dat ontstaat bij het spoelen 

van het ontwikkelde sjabloon bevat derhalve de niet geharde emulsie. 

In de combinatiemethode worden de specifieke voordelen van de 

drukvorm volgens de direct- en indirectfilm- methode samengevoegd. 

Het combisjabloon wordt geleverd als direct-indirecte sjabloonfilm of 

als indirecte-direct sjabloonfilm. De vorming van het uiteindelijke 

sjabloon vindt ook hier plaats door de weke niet belichte emulsielaag 

met water weg te wassen. Het te lozen afvalwater bevat derhalve ook 

bij deze methode de resten van deze emulsielaag. Soms is het nood- 

zakelijk om het sjabloon na te harden. Door inwerking van een zuur 

kan afhankelijk van de tijdsduur het sjabloon meer of minder worden 

gehard. Na het inwerken van het zuur wordt gedroogd aan de lucht. 
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Samenvattend kan derhalve worden geconcludeerd dat bij de 

zeefdruksjabloonvervaardiging volgens de snijfilmmethode geen 

afvalwater ontstaat. Bij de vervaardiging van sjabloons met behulp van 

de fotofilm methode bevat het spoelwater de componenten van de niet 

belichte weke emulsielaag. De tegenwoordig veel toegepaste emulsies 

bestaan uit polymeren (polyvinylalcohol erdof polyvinylacetaat), een 

lichtgevoelige diazoverbinding (p-diazodiphenylaminosulfaat) en een 

eventueel aan de emulsie toegevoegde kleurstof. Incidenteel wordt ook 

wel dichromaat als lichtgevoelige component toegepast. 

3.2.3. Verwijderen inktresten 

Na het drukproces worden de zeeframen gereinigd. Deze reiniging 

vindt meestal in twee afzonderlijke stappen plaats. 

De eerste reinigingsstap bestaat uit de verwijdering van de op het 

zeefdrukraam en zeefdrukgaas achtergebleven inktresten. Indien 

gebruik wordt gemaakt van niet met water afdunbare inkten, zal het 

reinigingsmiddel meestal bestaan uit thinner. Thinner is een mengsel 

van verschillende organische oplosmiddelen waarvan een groot deel 

meestal tolueen is. Soms wordt er gebruik gemaakt van tolueen- en 

xyleen-vrije thinner. 

In de kleine bedrijven wordt de thinner met doeken opgebracht. 

Grotere bedrijven hebben of gaan steeds meer over op speciale 

gesloten drukvormwasapparaten waarin de zeeframen worden 

schoongemaakt. In deze kasten is meestal een filtersysteem aangebracht 
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waarmee de gebruikte thinner wordt gereinigd voor hergebruik. Na 

verloop van tijd wordt deze thinner vervangen door nieuwe. De 

gebruikte thinner wordt naar een verwerkingsbedrijf c.q. leverancier 

afgevoerd. 

Uit de beschikbare produktinformatie worden naast de verschiilende 

thinners ook nog andere organische oplosmiddelen vermeld voor het 

reinigen van het zeefdrukraam en zeefdrukvorm waaronder alifatische 

koolwaterstoffen (terpentine, white spint), aromatische koolwaterstoffen, 

esters, ketonen en alcoholen. 

In de praktijk blijkt men in de meeste gevallen echter de voorkeur te 

geven aan een thinner. Uit het vorenstaande blijkt dat deze 

inktverwijderingsstap in principe niet gepaard behoeft te gaan met het 

onstaan van afvalwater. 

Indien gebruik wordt gemaakt van in waterafdunbare inkten vindt de 

verwijdering van de inktresten plaats met water, soms in combinatie 

met speciale reinigingsmiddelen. Deze middelen en inkten kunnen 

bactericiden en fungiciden bevatten die noodzakelijk zijn ter bestrijding 

van alg- en zwamgroei op de apparatuur. Omdat het werken met 

thinner als reinigingsmiddel uit een oogpunt van arbeidsomstandigheden 

tot problemen kan leiden, wordt in toenemende mate de niet met 

water afdunbare inkt vervangen door in water afdunbare inkten. Daar- 

naast is voor specifieke toepassingen het gebruik van in water 

oplosbare inkten noodzakelijk. De reinigingsstap voor de verwijdering 

van in water afdunbare inkten leidt derhalve wel tot het onstaan van 

afvalwater. 
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3.2.4. Strippen van het zeefdruksjabloon 

De tweede reinigingsstap bestaat uit de verwijdering van de verharde 

emulsie (zeefdruksjabloon) van het gaas (strippen). Voor de 

verwijdering van emulsies die zijn afgestemd op de toepassing van niet 

waterafdunbare inkten wordt warm water gebruikt. Daartoe wordt 

meestal de emulsie van het gaas gespoten. Veelal wordt voor het 

afspuiten nog een speciaal reinigingsmiddel op basis van 

natriumperjodaat in pastavorm op het zeefraam aangebracht om een 

effectieve verwijdering van het zeefdruksjabloon te bereiken. 

Soms wordt voor een effectieve verwijdering gebruik gemaakt van een 

hogedrukspuit. 

Bij deze reinigingsstap zuilen tevens nog achtergebleven inktresten en 

organische oplosmiddelen worden weggespoeld. De mate waarin deze 

stoffen in het afvalwater voorkomen is sterk afhankelijk van menselijk 

handelen. Met name de zorgvuldigheid die bij de inktverwijderingsstap 

wordt betracht, speelt een belangrijke rol. In de praktijk blijkt dat deze 

zorgvuldigheid vaak achterwege blijft. Voorts is uit waarnemingen 

gebleken dat op het moment dat met het afspuiten wordt begonnen 

vaak nog een extra hoeveelheid thinner op het gaas wordt aangebracht 

om de nog achtergebleven inktresten gemakkelijker af te spuiten. Deze 

werkwijze leidt tot omvangrijke hoeveelheden thinner in het afvalwater. 

De emulsies die zijn afgestemd op de toepassing van waterafdunbare 

inkten zijn moeilijker met alleen heet water te verwijderen. Voor een 

effectieve verwijdering wordt ook hier een reinigingsmiddel bestaande 

uit natriumperjodaat toegepast in combinatie met een hogedrukspuit. 
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Ditzelfde geldt voor de verwijdering van zeefdruksjabloons die een 

hardingsbehandeling hebben ondergaan. 

3.2.5. Nabehandeling 

Vaak ondergaat het zeefdrukgaas nog een nabehandeling voor de 

verwijdering van hardnekkige inktresten en het zogenaamde 

"spookbeeld". Daartoe wordt een mengsel van actieve componenten op 

het gaas aangebracht. Deze componenten zijn op loog basis (b.v. 

bleekloog) samengesteld. Na een wachttijd wordt het gaas met water 

schoongespoeld of gespoten. 

Uit het vorenstaande blijkt dat bij het verwijderen van inktresten, het 

strippen van het sjabloon en bij de nabehandeling afvalwater ontstaat 

waarin een groot aantal verschillende grond- en hulpstoffen voorkomen. 

3.3. Inventarisatie van de gebruikte stoffen 

Bij de vervaardiging van een zeefdrukvorm wordt een groot aantal 

verschillende grond- en hulpstoffen toegepast. 

In het op de volgende pagina gegeven tabel 1. zijn de verschillende 

produkten per onderscheiden werkfase geïnventariseerd en is de 

globale samenstelling gegeven. 



Tabel 1.: Overz ich t  per  werkfase van produkten en hun samenste l l ing  

- - - ~ - ~ - -  
Uerkf  ase 

Gaasvoorbehandeling 

S jab loonvervaard ig ing  

----~--~---I--- 

'roduk t en 

- 
)pruwpoeder 

m t v e t t i n g s m i d d e l  

jecombineerde ontvettings/opruwmiddelen 

m i j f i l m ,  d i r e c t f i l m ,  i n d i r e c t f i l m ,  c o m b i f i l m  
___ 

mtui  k k e l  aar 

iard ingsmiddelen 

jaasafdekmiddel 

wganische oplosmiddelen (voor  n i e t  waterafdunbare 
ink ten)  

I iater (voor  waterafdunbare i n k t e n )  soms met r e i n i g -  
ingsmiddelen 

v loe ibare  r e i n i g e r s  o f  p a s t a l s  

inzympreparaten 

re in ig ingsmidde len  soms i n  pastavorm 

'nzymprepa t en 

Ontwikkelen i n d i r e c t f i l m  

Naharden 

Gaasafdekmiddelen 

I n k t v e r w i j d e r i n g  

S t r i p p e n  van h e t  s jab loon 

Nabehandeling 

-------___ 
Samenste l l ing 

s i l i c i u m c a r b i d e  

wasmiddel op b a s i s  van a l k y a r y l s u l f o n a t e n  

z i e  h ierboven 

emu 1 s i e: 
mengsel van polymeren bestaande u i t  p o l y v i n y l a l c o h o l e n /  
p o l y v i n y l a c e t a t e n  

l i c h t g e v o e l i g e  componenten: 
d iazoverb ind ingen,  zeer sporadisch nog dichromaat 

ger inge hoeveelheid k l e u r s t o f  

drager: 
de drager  van de h e c h t f i l m  bes taa t  u i t  v i n y l -  o f  p o l y -  
e s t e r f o l i e .  Deze komt n i e t  i n  h e t  a fva lwater  

waters to fperox ide  

zuren o.a. c i t r o e n z u u r / a z i j n z u u r  

mengsel van p o l y v i n y l a c e t a t e n  en p o l y v i n y l a l c o h o l e n  

t h i n n e r  soms andere organische oplosmiddelen, 
t e r p e n t i n e  

water r e i n i g i n g s m i d d e l e n  met m o g e l i j k  f u n g i c i d e n  en 
b a c t e r i c i d e n  

nat r iumper jodaat ,  na t r iumper jodaat  met c o l l o ï d a a l -  
s i l i c i u m - p o e d e r  

enzymen 

loogbasis, soms ch loorb leek loog 

enzymen 

-I--- 

- 

L 



- 24 - 

Produkt : 

Op basis van door leveranciers verstrekte informatie bedraagt het 

verbruik van de per jaar door de zeefdrukbedrijven toegepaste 

produkten de hieronder in tabel 2. genoemde hoeveelheden. 

Verbruik per jaar: 

Emulsie 
Gaasafdekmiddelen 
Nabehandelingsreinigers 
Emulsiestrippers 
Inkt 
Inktreinigingsmiddelen 

15.000 - 22.000 kg 
5.000 - 8.000 kg 
3.000 - 5.000 kg 
15.000 - 20.000 kg 

300.000 - 350.000 kg 
ca. 400.000 kg 

Uit de beschrijving van de processen in hoofdstuk 3.2. blijkt dat alle 

grond- en hulpstoffen potentieel in het afvalwater terecht kunnen ko- 

men. 

3.4. Emissie van stoffen met het afvalwater 

Er zijn vrijwel geen analysecijfers van het afvalwater van 

zeefdrukkerijen in Nederland beschikbaar. De voornaamste reden 

hiervoor is dat de bedrijven tot eind juni 1989 niet onder de 

competentie van de waterbeheerders vielen. 

In de rapportage "doelgroepanalyse grafische industrie en 

verpakkingsdrukkerijen" (lit. 8)  zijn voor de verschillende produkten 

schattingen gegeven van de emissies met het afvalwater van alle 
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Produkt : 

Emulsie 
Emulsiestrippers en 

Inktreinigingsmiddelen 
nabehandelingsreinigers 

zeefdrukbednjven tezamen. 

Deze schattingen zijn in de hieronderstaande tabel 3. weergegeven. 

Emissie per j aar: 

ca. 18.000 kg 

ca. 20.000 kg 
ca. 15.000 kg 

Tabel 3.: Emissies met het te lozen afvalwater 

Uitgaande van deze schattingen en bedrijfsafvalwaterlozingen van ca. 1 

m3/etmaal voor kleine bedrijven en ca. 4-5 m3/etmaal voor grote 

bedrijven kan een indicatie worden verkregen van de mogelijk aan te 

treffen concentraties aan stoffen in het afvalwater. 

Voor 650 zeefdrukkerijen (ca. 500 kleine bedrijven en ca. 150 

middelgrote en grote bedrijven) moet gerekend worden met totaal ca. 

250.000-300.000 m3 afvalwater per jaar. 

De berekende mogelijk aan te treffen concentraties (gemiddelden) van 

de verschillende produkten in het afvalwater zijn in tabel 4. 

aangegeven. 

Daarnaast is afvalwateronderzoek gedaan bij een aantal bedrijven ter 

ruwe controle van de hiervoor gemaakte schattingen met betrekking tot 

de inktreinigingsmiddelen. 

De resultaten per bedrijf zijn weergegeven in bijlage 10.2. en het 

totaal-resultaat is weergegeven in onderstaande tabel 4.. 
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Produkt : Berekend: Gemeten: 

Emulsie 60-70 

nabehandelingsreinigers 65-80 
Emulsiestrippers en 

Inktreinigingsmiddelen 50-60 10-100 
i 

Tabel 4.: Mogelijke gemiddelde concentraties in het 
afvalwater 

Concentraties: mg/i 

Bij bovenstaande resultaten moet nog het volgende worden opgemerkt: 
- de veelvuldig als inktreinigingsmiddel gebruikte thinner kan voor 

een groot deel uit tolueen bestaan 

met de inktreinigingsmiddelen worden tevens inktresten met het 

afvalwater geloosd (zie bijlage 10.1.1.). 

- 
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4. MAATREGELEN TER BEPERKING VAN DE LOZING 

Paragraaf 3.3. geeft aan dat alle gebruikte grond- en hulpstoffen 

potentieel in het afvalwater van een zeefdrukkerij voorkomen. De aard 

van deze stoffen is dusdanig dat maatregelen ter beperking van de 

lozing noodzakelijk zijn. In eerste instantie zal een bedrijf hierbij 

kunnen denken aan het zuiveren van afvalwater voordat het geloosd 

wordt. Er zijn echter maatregelen te nemen die tegen geringere kosten 

tenminste even effectief kunnen zijn. 

Deze maatregelen kunnen door twee begrippen worden samengevat: 

- good-housekeeping 

- systeemkeuze. 

4.1. Good-housekeeping 

Het begrip good-housekeeping is nauw verbonden met de wijze van 

interne bedrijfsvoering in de drukkerij. De voornaamste doelstelling 

hierbij is het verantwoord omgaan met machines en grond-en 

hulpstoffen waaronder ook water. 

Enkele voorbeelden zijn: 
- gemorste chemicaliën, inkten e.d. op gepaste wijze verwijderen; 

bijvoorbeeld met poetsdoeken of door opvangen in een 

verzamelput die periodiek wordt geleegd; 

- het gescheiden bewaren van verbruikte chemicaliën zoals 

strippers, oplosmiddelen, inktresten en deze naar daartoe 
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uitgeruste bedrijven afvoeren; 

het zeefdrukraam en de zeefdrukvorm na het verwijderen van de 

drukinkt goed laten opdrogen; 

de zeefdrukvorm voor het strippen van het sjabloon niet met 

thinner "voorwassen". 

- 

- 

4.2. Systeemkeuze 

Overwogen worden of de toegepaste grond- en hulpstoffen en 

produktiemethoden niet milieuvriendelijker zouden kunnen zijn (kiezen 

voor schone technologie). Vaak bestaan er alternatieve produktieme- 

thoden die, met behoud van de eisen die de gebruiker stelt, ingezet 

kunnen worden waarbij minder of geen milieuvervuiling optreedt. Een 

kritische benadering van ingeburgerde produktiemethoden kan veel 

problemen voorkomen. 

Eén van de bekendste voorbeelden uit de grafische industrie is de 

vervanging van cadmiumhoudende film door cadmiumvrije film. 

Andere voorbeelden voor zeefdrukkerijen zijn: 
- het gebruiken van ontvettings- en reinigingsmiddelen die geen 

organische oplosmiddelen bevatten; 

het gebruiken van chroomvrije fotopolymeren; 

het scheiden van de twee reinigingsstappen (inktverwijdering en 

strippen van het sjabloon) bij het schoonmaken van het 

zeefdrukraam. 

- 
- 
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4.3. Mogelijkheden van good-housekeeping en systeemkeuze 

Om de mogelijkheden tot systeemkeuze duidelijk aan te kunnen geven 

is, in aansluiting op hoofdstuk 3, het zeefdrukproces aan de hand van 

de cyclus die het zeefraam doorloopt in de volgende stappen 

opgesplitst: 

1. Voorbehandeling zeefdrukgaas. 

2. Zeefdruksjabloonvervaardiging. 

3. Verwijdering inktresten. 

4. Strippen van het sjabloon. 

5. Nabehandeling. 

4.3.1. Voorbehandeling zeefdrukgaas 

Het afvalwater dat bij de voorbehandeling vrijkomt bevat resten van de 

gebruikte ontvettings- en polijstmiddelen. Dit afvalwater is betrekkelijk 

onschadelijk, vooral als gebruik wordt gemaakt van biologisch af- 

breekbare detergenten; het gebruik van ontvettingsmiddelen die 

organische oplosmiddelen bevatten moet vermeden worden. 
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4.3.2. Zeefdruksjabloonvervaardiging 

Het opbrengen van de niet doorlatende laag (film) gebeurt in principe 

droog; deze bewerking is dus niet critisch t.a.v. de problematiek van het 

afvalwater. Bij de zeefdruk sjabloonvervaardiging volgens de 

fotochemische methode ontstaat er bij de in hoofdstuk 3 beschreven 

technieken afvalwater, bevattende de niet geharde delen van de 

gebruikte lichtgevoelige emulsie. Het gebruik van chroomzouten als 

lichtgevoelige component moet vanwege de toxische en persistente 

eigenschappen vermeden worden en is voor de in dit rapport 

beschreven doelgroep niet noodzakelijk. IJzer-I11 zouten of de diazo- 

verbinding p-diazodiphenylaminosulfaat zijn veel minder schadelijk 

(lit. 9) en geven dezelfde resultaten. De milieubezwaarlijkheid van het 

afvalwater wordt in sterke mate bepaald door de keuze van het 

lichtgevoelige systeem. 

4.3.3. Verwijderen inktresten 

Belangrijk is dat na het drukken en voor het strippen de 

achtergebleven drukinkt verwijderd wordt. Eerst op de pers en 

vervolgens met een oplosmiddel in een apart opgesteld apparaat. Ieder 

kontakt van het afval dat hierbij ontstaat met water dat later als 

afvalwater op de riolering geloosd zou moeten worden moet vermeden 

worden. Dit kan bereikt worden door strikte scheiding van deze 

reinigingsstap en het strippen van het sjabloon. 
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4.3.4. Strippen van het sjabloon 

Na het verwijderen van de drukinkt moet het raam voldoende tijd 

krijgen om te drogen. Bij uitvoering zoals hierboven beschreven is, 

zullen slechts sporen drukinkt bij het strippen van het sjabloon 

vrijkomen. Bovendien komen dan vrij: 

- het zeefdruksjabloon 
- de bij het strippen van het sjabloon gebruikte chemicaliën. 

4.3.5. Nabehandeling 

Bij de nabehandeling van het sjabloon ter verwijdering van het 

spookbeeld worden reinigingsmiddelen toegepast die agressiever zijn 

dan de gewone strippers. Deze agressiviteit hoeft niet gezocht worden 

in het toevoegen van bijv. organische oplosmiddelen (zie hoofdstuk 

3.2.5.). 

4.3.6. Samenvatting good-housekeeping en systeemkeuze 

Bij een zeefdrukkerij is het mogelijk om het afvalwater van de 

voorbehandeling en sjabloonvervaardiging gescheiden te houden van het 

spoelwater dat ontstaat bij het strippen en het nabehandelen van het 

sjabloon. Als bovendien de hiervoor aangegeven adviezen t.a.v. 
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good-housekeeping en proceskeuze gevolgd worden 

worden met het behandelen van het spoelwater dat 

kan volstaan 

ontstaat bij het 

strippen van het sjabloon. Door deze aanpak kunnen de maatregelen 

specifiek op deze deelstroom toegespitst worden. Er wordt in de 

beschreven situatie ervan uitgegaan dat de lozing plaatsvindt op een 

rioolstelsel dat aangesloten is op een biologische 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij directe lozing op oppervlaktewater 

kunnen door de betreffende waterkwaliteitsbeheerder verdergaande 

eisen gesteld worden. 

4.4. Voorzieningen voor het behandelen van spoelwater dat ontstaat bij het 

strippen en nabehandelen 

Voert men de in de samenvatting over good-housekeeping en 

systeemkeuze genoemde maatregelen op de juiste manier in de 

procesvoering van de zeefdrukkerij door dan kan volstaan worden met 

het tegenhouden van de vaste stof door eenvoudige apparatuur, (filter- 

zakken, zeefkorven o.i.d.). 

4.5. Andere maatregelen 

Bijna alle grond- en hulpstoffen die bij het zeefdrukproces gebruikt zijn 

kunnen potentieel in het spoelwater terechtkomen: 

- oplosmiddelen, 
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- pigmenten, 

- ontvettings- en reinigingsmiddelen, 

- lichtgevoelige emulsies, retoucheer- en afdeklakken, 

- weekmakers, harders, 

- strippers. 

Indien men bij het zeefdrukproces niet de werkwijze van de paragrafen 

4.1 tot en met 4.4 (de zogenaamde basisaanpak) kan of wenst te 

volgen zal voor het totale afvalwater fysisch-chemische zuiverings- 

methoden moeten worden toegepast. 

Vanwege het klimaat en de arbeidshygiëne in de werkruimte waar de 

zeefdrukvormen gereinigd worden gaan steeds meer bedrijven over tot 

het installeren van automatisch werkende gesloten drukvorm- 

wasapparaten. 

De kast kan bestaan uit twee ruimten; in de eerste wordt het 

zeefdrukraam door een geschikt oplosmiddel ontdaan van 

drukinktresten, in de tweede wordt het sjabloon gestript en nagespoeld 

met water. Deze wijze van werken maakt het mogelijk het spoelwater 

in deelstroom op te vangen, te behandelen en eventueel herte- 

gebruiken. 

De zuiveringsapparatuur die op dit moment op de markt gebracht 

wordt is gebaseerd op fysisch-chemische processen zoals bijv. 

precipitatie, flocculatie, actief kool, filtratie, e.d.. 

Over de werking van deze apparatuur is in Nederland nog weinig 

bekend, maar in principe moet dergelijke apparatuur goed kunnen 

voldoen voor zowel de zuivering van het totale afvalwater als voor de 

zuivering van het spoelwater uit de gesloten drukvormwasapparaten. 
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Stoffen uit de drukinkten, sjabloonresten blijven bij deze 

zuiveringstechnieken achter in de gevormde vaste stof die 

achtergehouden wordt. 
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zeedrukraam -- 2 ----- ----- 4 ----- 

5. TECHNISCHE EN FINANCIELE GEVOLGEN VAN DE MAAT- 

REGELEN 

c5 ------ 

De maatregelen ter beperking van de lozing zijn vooral gericht op de 

interne bedrijfsvoering met als voornaamste doel een zo hoog mogelijke 

effectiviteit te kunnen bereiken. Daarbij wordt geprobeerd aan te slui- 

ten bij maatregelen die uit arbeidshygiënisch oogpunt en op grond van 

de Hinderwet genomen worden. We noemen dit de basisaanpak. 

5.1. Basisaanpak 

Schematisch voorgesteld komen de aanbevelingen voor de maatregelen 

neer op hetgeen is weergegeven in onderstaande figuur 1. 

Figuur 1.: Schematische weergave basisaanpak 
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In dit figuur zijn de in hoofdstuk 4.3. gegeven processtappen 

aangegeven en hieronder volgt een verklaring voor de gebruikte letters: 

A: drinkwatermeter 

B: vaste stofafscheider (met voorziening voor het nemen van 

steekmonsters) 

C: controlevoorziening 

In onderstaande tabel 5. is een overzicht gegeven van de verschillende 

processtapppen uit figuur 1. en de daarbij vrijkomende 

afvalwaterstromen en afvalstoffen. 

Tabel 5.: Overzicht processtappen en vrijkomende 
afvalwaterstromen en afvalstoffen 

Bewerking Lozing 
afvalwater 

Voorbehande- 
ling zeef- 
drukgaas 

Direct op 
gem. riool 
via controle- 
voorziening C 

Sjabloonver- 
vaardiging 

Als bij 1 

Verwijdering 
drukinktres- 
ten 

Geen 

Strippen van 
het sjabloon 

~ 

via vaste stof- 
af scheider (B) 
en controleput 
(C) OP gem. 
riool 

Nabehandeling 
zeefdrukgaas 

Als bij 1 

Ontstaan 
afvalstoffen 

Geen 

Geen 

WCA 

Vaste stof 

Geen 
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Behandeling van het spoelwater dat vrijkomt bij het ontwikkelen van 

het sjabloon (2) m.b.v. bijv. membraanfiltratie zou zulke hoge kosten 

vergen dat deze niet opwegen tegen het milieu-effect. Deze optie is 

daarom niet verder in overweging genomen. 

Lozing van het afvalwater dat vrijkomt bij de nabehandeling van het 

zeefdrukgaas (5 )  via de vaste stofafscheider is weinig zinvol en kan 

bovendien het rendement van de afscheiding verminderen (vaste stof 

die in oplossing gaat). Lozing buiten de afscheider verdient daarom de 

voorkeur. 

Essentiëel is dat de reststoffen die vrijkomen bij het verwijderen van de 

drukinktresten (3) niet in kontakt komen met enig afvalwater. Deze 

scheiding wordt mogelijk door bijv. gebruik te maken van een al dan 

niet gesloten drukvormwasapparaat. In dit apparaat wordt de inkt 

m.b.v. een veelal organisch oplosmiddel van het raam en het gaas ver- 

wijderd. Belangrijk is dat het zeefdrukgaas en het zeefdrukraam daarna 

goed opdrogen, afhankelijk van de gebruikte thinner varieert de 

benodigde droogtijd tussen 5 en 30 minuten. Daarna wordt het sjabloon 

gestript m.b.v. een waterige oplossing van natriumperjodaat, bleekloog 

en/of enzympreparaten en vervolgens met een hogedrukwaterstraal 

schoongespoten. Om te mogen volstaan met een vaste stofafscheiding 

mag dit spoelwater behalve de strippers en de sjabloonresten geen 

andere componenten bevatten. Dit is de basis-aanpak! 

De financiële gevolgen van deze aanpak worden vooral bepaald door 

de investeringen in het drukvormwasapparaat voor de zeeframen 

(ca. f. 10.000,= voor een open eenvoudig model). Dit apparaat bestaat 

uit een open spoelbak (met randafzuiging), een pomp met een filter en 

een opvangtank voor de voor het spoelen gebruikte oplosmiddelen. 

Voor het reinigen van extreem grote ramen zijn de apparaten duurder. 
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Voorzieningen ais een eenvoudige vaste stof afscheider (zeefkorf 

o.i.d.),monstervoorziening, drinkwatermeter, rioleringswerkzaamheden 

kosten ca. f. 10.000, =. Totaal voor de basis-aanpak derhalve 

ca. f. 20.000,=. 

5.2. Varianten 

Op de basis-aanpak zijn afhankelijk van de omstandigheden een aantal 

varianten mogelijk: 
- reiniging zeefdrukraam en zeefdrukgaas met recirculatie en 

terugwinning, 

fysisch-chemische zuivering van (al) het afvalwater als de basis- 

aanpak niet mogelijk is. 

- 

5.2.1. Reiniging zeefdrukraam en zeefdrukgaas met recirculatie en terugwin- 

ning 

Er bestaan automatisch werkende gesloten reinigingsapparaten met 

twee compartimenten cq. processtappen. In het eerste compartiment of 

processtap wordt de inkt met een oplosmiddel verwijderd waarbij het 

oplosmiddel over een tank circuleert, het raam en het gaas krijgen dan 

de tijd om op te drogen om vervolgens in het volgende compartiment 

of bij de volgende processtap te worden gestript. 

Er bestaat zelfs apparatuur die het spoelwater van het stripproces 
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behandelt, zodat hergebruik mogelijk wordt (zie hoofdstuk 4.5.). De 

kosten van deze variant zijn ca. f. 100.000,=. 

5.2.2. Basis-aanpak niet mogelijk 

Indien het niet mogelijk is om de basis aanpak te volgen (bij gebruik 

van dichromaat of als drukinkt en oplosmiddelen niet gescheiden 

kunnen worden van het te lozen spoelwater) of bij ongunstige 

lozingssituatie (direct op klein ontvangend oppervlaktewater) zal een 

uitgebreide afvalwaterbehandeling noodzakelijk zijn (zie hoofdstuk 4.5). 

Ruwweg worden de kosten voor deze "variant" op meer dan 

f. 100.000, = geschat. 

5.3. Schematisch overzicht maatregelen en kosten 

Voor de basisaanpak en de varianten daarop is in, de op de volgende 

bladzijde staande, tabel 6. een overzicht gegeven van de te treffen 

voorzieningen en de daarmee gepaard gaande kosten. 
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Tabel 6.: Overzicht voorzieningenniveau's en kosten 

-open drukvormwas- 
apparaat 
-vaste stof afschei- 
der, meet en bemon- 
steringsvoorziening 

-gesloten drukvorm- 
wasapparaat met 2 
compartimenten c.q. 
processtappen 
-eventueel behande- 
ling spoelwater 

SOORT AANPAK 

10.000 

10.000 

50.000 

50.000 

basis-aanpak 
volgens 5.1. 

variant 
volgens 
5.2.1. 

basis-aanpak 
niet mogelijk 
volgens 
5.2.2. 

~ ~~ 

VOORZIENINGEN 

-fysisch-chemische 
zuivering totale 
afvalwater 

I 

TOTAAL 
f -  

20.000 

100.000 

>100.000 
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6. HET VERGUNNINGENBELEID TERZAKE VAN LOZINGEN UIT 

ZEEFDRUKKERIJEN 

6.1. Wettelijk kader 

Bij een beschouwing over het lozingsvergunningenbeleid is het van 

belang aan te geven binnen welk wettelijk kader de vergunningverlening 

plaatsvindt. 

6.1.1. Wet verontreiniging opperv,.iktewateren 

Artikel 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren maakt een 

onderscheid in: 
- directe lozingen met behulp van een werk in het oppervlaktewater 

(lid l.), 

en indirecte lozingen in het oppervlaktewater met behulp van een 

werk dat op een ander werk is aangesloten (lid 2.). 

- 

Voor directe lozingen met behulp van een werk in het oppervlakte- 

water is het vergunningvereiste in het kader van de WVO van 

toepassing. Voor een indirecte lozing geldt een uitzonderingsbepaling 

op de vergunningvereiste mits de door de beheerder van het werk 

waarop de lozing plaatsvindt, gestelde voorschriften worden nageleefd. 

Het 2" lid van art. 1 regelt voorts dat deze uitzondering niet geldt voor 
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bij AMvB aangewezen soorten van inrichtingen. Zeefdrukkerijen 

behoren krachtens het besluit van 8 mei 1989 Stb. no. 213 tot deze 

aangewezen groep van inrichtingen. Het vergunningvereiste op grond 

van de WVO is derhalve voor zeefdrukkerijen ongeacht de plaats van 

lozing (riool of oppervlaktewater) van toepassing. De betreffende 

AMvB bepaalt echter wel dat de aanwijzing geen betrekking heeft op 

inrichtingen waaruit alleen afvalwater van huishoudelijke aard wordt 

geloosd. 

Voorts is met betrekking tot het vergunningvereiste het bepaalde in 

artikel 31, lid 4. en 31' van de WVO voor de afvalwaterlozingen van 

reeds bestaande aangewezen inrichtingen van belang. 

Artikel 31, lid 4.: 

Artikel 31, lid 4., bepaalt met betrekking tot de aangewezen soorten 

van inrichtingen dat de bestaande op grond van het derde lid van 

artikel 3 1 zogenaamde "fictieve" vergunningen, na de daarbij 

aangegeven termijn van één jaar niet meer gelden, tenzij een 

vergunning is aangevraagd (voor 30 juni 1989). De fictieve vergunning 

blijft in dat geval van kracht tot één jaar na het onherroepelijk worden 

van de beslissing op de aanvraag. 

Artikel 31': 
- Artikel 31' lid 1. regelt dat de aangewezen inrichtingen voor 22 

juni 1990 een vergunning dienen aan te vragen. De bestaande 

lozing mag in dat geval nog één jaar nadat de beschikking 

onherroepelijk is geworden op dezelfde voet worden voortgezet. 



- 43 - 

- In het 2' lid van art. 31' is voorzien in een overgangsregeling voor 

die inrichtingen die reeds een gemeentelijke lozingsvergunning 

bezitten. Een gemeentelijke vergunning wordt als  een WVO- 

vergunning aangemerkt mits deze gemeentelijke vergunning 

binnen een jaar, dus voor 22 juni 1990, aan de waterkwaliteitsbe- 

heerder is overgelegd. Voor zover deze vergunning door de 

waterkwaliteitsbeheerder als niet meer toereikend wordt 

beschouwd is deze bevoegd om de vergunning ambtshalve te 

wijzigen. 

Aan een vergunning op grond van de WVO kunnen voorschriften 

worden verbonden. Krachtens het 5' lid van artikel 1 kunnen uitsluitend 

voorschriften worden gesteld die uit een oogpunt van waterkwaliteit 

ofwel uit een oogpunt van de doelmatige werking van de zuiveringsin- 

stallatie noodzakelijk zijn. 

6.1.2. Gemeentelijke lozingsverordering 

Nagenoeg alle lozingen van zeefdrukkerijen vinden plaats in de 

gemeentelijke riolering. In de meeste gevallen zullen de uitgangspunten 

bij de WVO vergunningverlening voor indirecte lozingen tot zodanige 

maatregelen en voorschriften leiden dat daarmee tevens de belangen 

met betrekking tot de gemeentelijke rioleringswerken zijn gediend. 

Dat neemt niet weg dat de gemeenten op grond van hun autonome 

bevoegdheid tevens een op de gemeentelijke belangen gerichte ver- 

gunning kunnen verlenen. 

Om aan het bezwaar van dubbele vergunningverlening tegemoet te 
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komen is in veel gemeenten de model-lozingsverordening riolering 1986 

van de Vereniging van Nederlandse gemeenten vastgesteld. 

In die situatie is het individuele vergunningvereiste op grond van de 

gemeentelijke lozingsverordening voor een aantal groepen van bedrij- 

ven, waartoe de zeefdrukkerijen behoren, vervallen. In plaats daarvan 

zijn in deze modelverordering algemene voorschriften opgenomen. 

6.2. Verguningenbeleid: Algemeen 

6.2.1. Nationaal 

In bijlage 10.4. "Het beleid ten aanzien van lozingen" is met betrekking 

tot alle lozingen gesteld dat ongeacht de stofsoort van de ver- 

ontreiniging in beginsel deze door interne bedrijfsvoering zoveel 

mogelijk moet worden beperkt. Een verdere inspanning tot vermin- 

dering van de verontreiniging is afhankelijk van de geaardheid van de 

stoffen. Voor lozingen van zwarte-lijststoffen geldt primair dat deze 

dienen te worden voorkomen. De sanering zal voor zwarte-lijststoffen 

dienen te geschieden door toepassing van de beste bestaande tech- 

nieken, terwijl voor de overige stoffen die qua eigenschappen relatief 

schadelijk zijn een saneringsaanpak volgens de best uitvoerbare 

technieken dient te worden gevolgd. Best uitvoerbare technieken zijn 

die technieken, waarbij rekening houdend met economische aspecten 

(dat wil zeggen uit kosten oogpunt aanvaardbaar voor een normaal 

renderend bedrijf) de grootste reductie in de verontreiniging kan 
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worden verkregen. Beste bestaande technieken zijn technieken 

waarmee, tegen hogere kosten, een nog grotere reductie van de 

verontreiniging kan worden verkregen, en die in de praktijk kunnen 

worden toegepast. Technieken moeten hierbij niet uitsluitend worden 

opgevat als zuiveringstechnieken, maar ook als procesmaatregelen en 

werkwijzen. 

Indien bij toepassing van de beste bestaande of best uitvoerbare tech- 

niek de lozing uit het oogpunt van de na te streven oppervlaktewater- 

kwaliteitsdoelstelling daartoe aanleiding geeft, zullen evenwel strengere 

eisen moeten worden gesteld dan wel zal de lozing in uiterste conse- 

quentie niet kunnen worden toegestaan. Deze algemene principes 

vormen de basis voor het te voeren vergunningenbeleid. 

6.2.2. Internationale lozingseisen 

Uit een beperkte literatuurstudie is niet naar voren gekomen dat er in 

de Nederland omringende landen nota's en/of beleidsstukken zijn zoals 

het IMP-water in Nederland. Wel is in een aantal landen één en ander 

geregeld in de wetgeving of in de vorm van aanbevelingen. Hieronder 

volgt een beknopte weergave. 

Duitsland: 

In Duitsland zijn de drukkerijen aangewezen als categorie waarvoor 

zogenaamde "Mindestanforderungen" voor rechtstreekse lozing op 

oppervlaktewater zullen worden opgesteld. Deze "Mindestanfor- 
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derungen" zijn echter nog niet verschenen. In het algemeen worden in 

Mindestanforderungen zowel zuivering van het totale afvalwater, 

zuivering van deelstromen als procestechnische maatregelen in 

beschouwing genomen. Wel heeft in Duitsland de ATV (Abwasser- 

technische Vereinigung) in samenwerking met het VKS (Verband 

Kommunaler Städtereinigungsbetriebe) een publikatie uitgebracht 

waarin enkele richtlijnen zijn opgenomen voor lozing van afvalwater op 

de riolering (lit. 3). Deze richtlijnen van de ATV maken overigens geen 

deel uit van de officiële wetgeving, maar zijn meer te beschouwen als 

adviezen. 

Zwitserland: 

In de Zwitserse wetgeving ( lit. 4) zijn een aantal algemene 

beleidsuitgangspunten vastgelegd voor de beïnvloeding van het 

oppervlaktewater door afvalwaterlozingen. Het betreffen kwali- 

teitsdoelstellingen waaraan het oppervlaktewater moet kunnen voldoen. 

Voor al het te lozen afvalwater, zowel op de riolering als op opper- 

vlaktewater, zijn voor het bereiken van deze algemene kwaliteitsdoel- 

stellingen algemene voorwaarden wettelijk vastgelegd. De overheid (op 

het niveau kanton) kan nadere eisen stellen aan het te lozen afvalwater 

om te kunnen voldoen aan de ter plaatse geldende specifieke kwali- 

teitsdoelstellingen voor het ontvangende oppervlaktewater. 

België: 

In België kent men de zogenaamde "sectoriële voorwaarden" voor 

lozing op oppervlaktewater en op de riolering waaraan de verschillende 

categorieën bedrijven, waaron-der de grafische industrie, moeten 

voldoen (lit. 5) .  
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Een overzicht van de lozingseisen (situatie 1988) zoals deze gelden in 

Zwitserland en België en zoals deze zijn uitgebracht in richtlijnen 

(adviezen) van de ATV in Duitsland is als bijlage 10.5. aan dit rapport 

toegevoegd. 

6.2.3. Conclusies lozingseisen buitenland 

In de in hoofdstuk 6.2.2. genoemde landen worden in de lozingseisen 

met name aandacht besteed aan de volgende voor het zeefdrukproces 

(exclusief de fotografische processen uit de drukvormvoorbereiding) van 

belang zijnde parameters: zwevende stof, bezinkbare bestanddelen, 

gehalogeneerde koolwaterstoffen, aromaten, inktresten en chroom. Per 

parameter zijn de lozingseisen als volgt: 

Zwevende stof: 

Lozingseisen variërend van 20 tot 1000 mg/i afhankelijk van lozing op 

de riolering of lozing op oppervlaktewater. 

Gehalogeneerde koolwaterstoffen: 

Verbod bij lozing op oppervlaktewater (België) tot 5 mg/i bij lozing op 

de riolering (Duitsland). 

Aromaten: 

Een beperking tot 1 mgh bij lozing op oppervlaktewater (België). 

Inktresten: 

Verbod bij lozing op oppervlaktewater (België). 

Chroom: 

Beperking tot 2 mg/i Cr6' bij lozing op de riolering (België) tot 0,l 

mgh Cr6+ bij lozing op oppervlaktewater (Zwitserland). 
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6.3. Vergunningenbeleid specifiek met betrekking tot zeefdrukkerijen. 

In de zeefdrukkerijen wordt een groot aantal stoffen gebruikt. De 

meeste daarvan komen in meer of mindere mate in het afvalwater 

voor. Met betrekking tot de stoffen die vrijkomen bij fotografische 

processen (drukvormvoorbereiding) en het te voeren vergunningen- 

beleid dient te worden verwezen naar het CUWVO-rapport "Afval- 

waterproblematiek fotografische bedrijven", februari 1987. Op grond 

van nieuwe ontwikkelingen zouden eventuele aanpassingenherzieningen 

van bovenstaand CUWVO-rapport daarom eveneens in het voorliggen- 

de rapport moeten worden verwerkt. 

In dit rapport "Afvalwaterproblematiek fotografische bedrijven" wordt 

aangegeven dat ongeacht de stofsoort in beginsel de verontreiniging 

zoveel mogelijk moet worden beperkt door schone technologieën 

waaronder zilverterugwinningstechnieken en vervanging van cadmium in 

films. Ook is daarbij gewezen op proces-geïntegreerde maatregelen, 

zoals on-line electrolyse die kunnen leiden tot een belangrijke vermin- 

dering van de zilveremissie in het te lozen spoelwater. 

Met toepassing van bovenstaande maatregelen is bij normaal 

spoelwaterverbruik een zilvergehalte van max. 1 mgA haalbaar. 

Verder wordt vanwege de eigenschappen van de stoffen die in afge- 

werkte baden voorkomen èn de mogelijkheden tot afvoer, aanbevolen 

de lozing hiervan te weigeren (zwartwit ontwikkelaar, fixeer, 

reinigingsbaden e.d.). 

In bijlage 10.1 van dit rapport is een lijst van stoffen opgenomen zoals 

die worden toegepast bij het zeefdrukproces. 
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In hoofdstuk 4 zijn de mogelijkheden belicht hoe de verontreiniging van 

het te lozen afvalwater met deze stoffen zoveel mogelijk moet worden 

beperkt. De belangrijkste zijn: 
- vervangen van chromaathoudende emulsie door een minder 

schadelijke lichtgevoelige diazoverbinding (p- 

diazodiphenylaminosulfaat ), 

gebruik van biologisch afbreekbare detergenten, 

gebruik van organische oplosmiddelen beperken, 

inktverwijdering van het zeefdrukgaashaam gescheiden van de 

verwijdering van het sjabloon uitvoeren en de daarbij vrijkomende 

afvalstoffen separaat opvangen zonder dat deze in contact kunnen 

komen met de overige afvalwaterstromen. 

- 
- 
- 

Omdat met deze aanpak de lozing van "zwarte-lijststoffen" (zoals die bij 

de inktverwijdering vrijkomen) nagenoeg geheel wordt beëindigd, en 

gezien de daarmee gepaard gaande kosten, passen deze maatregelen 

geheel binnen het begrip beste bestaande techniek. 

Indien bovenstaande maatregelen op de juiste wijze in de procesvoering 

zijn ingevoerd en er daarnaast voor het verwijderen van vaste 

sjabloonresten uit de afvalwaterstroom nog een eenvoudige 

bezinlwoorziening c.q. filtersysteem wordt aangebracht, is met 

betrekking tot de "overige stoffen" eveneens sprake van een sanerings- 

aanpak volgens de daarvoor geldende best uitvoerbare techniek. 

Op dit moment is ook zuiveringsapparatuur gebaseerd op Qsisch- 

chemische processen op de markt gebracht. Over de prestaties van 

deze apparatuur is in Nederland nog weinig bekend. Gelet op het 



- 50 - 

principe en op basis van beperkte specificaties kan worden 

aangenomen dat een dergelijke behandeling eveneens kan worden 

beschouwd als toepassing van beste bestaande en best uitvoerbare tech- 

nieken met betrekking tot de in het afvalwater van zeefdrukkerijen 

voorkomende stoffen. 

6.4. Lozingsvergunning en aanvraag. 

De lozingsvergunning is één van de instrumenten (zo niet het 

belangrijkste) om vermindering van de emissie in het oppervlaktewater 

van milieuvreemde stoffen bij de bron te kunnen bereiken. De situatie 

in de zeefdrukkkerijen vormt daar geen uitzondering op. 

In bijlage 10.6. is een op basis van de hiervoor aangegeven algemene 

en specifieke beleidsuitgangspunten opgestelde modelvergunning met 

bijbehorend model aanvraagformulier ten behoeve van deze bedrijfstak 

opgenomen. Met betrekking tot de uitwerking van deze modellen wordt 

verwezen naar de daarbij gegeven toelichting per artikel cq. vraag. 

Hoewel het CUWO-model aanvraagformulier gewoonlijk is 

samengesteld uit de delen A en B (algemene vragen) en een specifiek 

deel C, zijn op verzoek van de branche-organisatie de voor de 

zeefdrukkerijen relevante vragen samengevoegd tot één 

aanvraagformulier. 
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6.5. Handhaving 

Ter controle en handhaving van de goede uitvoering van de werkwijze 

en werking van de voorzieningen is het wenselijk in de vergunning 

voorschriften op te nemen waarin de lozing van verontreinigende 

stoffen is gelimiteerd. 

In het algemeen zullen door het gescheiden houden van de inktver- 

wijdering (en het inzamelen van de daarbij vrijkomende afvalstoffen) 

van de sjabloonverwijdering bij het reinigen van de zeeframen, de 

concentraties van toxische en niet-zuurstofbindende stoffen 

(oplosmiddelen als thinner e.d. en drukinkten) in het afvalwater laag 

zijn. Door de sterk wisselende samenstelling van onder andere de 

drukinkten en derhalve van de voor de inktverwijdering te gebruiken 

oplosmiddelen is het zinvol zoveel mogelijk te werken met een parame- 

ter voor organische oplosmiddelen. Gekozen is voor een 

bepalingsmethode waarbij met behulp van een gaschromatograaf 

tegelijkertijd verschillende oplosmiddelen bepaald kunnen worden (VPR 

C85-10, lit. 10). Bij de lozingseisen ter controle en naleving van de 

aanbevolen werkwijze de inktverwijderingsstap gescheiden uit te voeren 

en uit deze stap geen afval(water) te lozen, is het niet zinvol de te 

lozen hoeveelheden per tijdseenheid te limiteren (vracht-eisen). De 

voorschriften in de vergunning bestaan uit middelvoorschriften en 

doelvoorschriften. De doelvoorschriften dienen ter controle op de 

werking en uitvoering van de hiervoor aangegeven werkwijze c.q. 

maatregelen. Bij niet of onvoldoende uitvoering en werking zal de 

gestelde concentratie-eis snel overschreden worden. Een vracht-eis 

draagt dus niet bij aan een eventuele extra controle hierop. Doordat 
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vracht-eisen niet nodig zijn, kan gezien vanuit vergunningcontrole 

volstaan worden met een eenvoudige voorziening voor het nemen van 

een steekmonster, terwijl het debiet bepaald zou kunnen worden door 

drinkwatermeters. 

Het verdient daarnaast aanbeveling incidenteel controle te verrichten 

op: 
- 
- 
- 

de toepassing van chroom-vrije emulsie, 

toepassing van biologisch afbreekbare detergenten, 

de aanwezigheid en werking van een filter voor de afscheiding van 

vaste sjabloonresten. 

Aanbevolen wordt om in de lozingsvergunning met betrekking tot de 

betreffende deelstroom een concentratie eis in een steekmonster te 

stellen van 1 mg/l voor zilver en 1 mg/l voor organische oplosmiddelen. 

In de specifieke situaties dat in de foto-emulsie toch chroom toegepast 

moet worden, wordt aanbevolen lozingseisen op te nemen van 1 mg/i 

Cr-totaal en ontgifting van Cr6+. 

In bijlage 10.2. is een onderbouwing gegeven van de verschillende 

lozingseisen. 
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7. RELATIE MET ANDERE MILIEUCOMPARTIMENTEN 

7.1. Arbeidshygiëne en geurhinder 

Voor de arbeidshygiëne en geurhinder worden eerst enkele algemene 

aspecten aangegeven waarna wordt ingegaan op de relatie met 

waterverontreiniging en daartegen eventueel te treffen maatregelen. 

7.1.1.Algemeen 

Zeefdrukkerijen gebruiken aanzienlijke hoeveelheden oplosmiddelen. 

Aan het gebruik van deze oplosmiddelen kunnen, op luchtgebied, vier 

te onderscheiden soorten bezwaren kleven: 

1) verzuring door ozonvorming in de lagere luchtlagen (langs 

fotochemische weg door een reactie met stikstof-oxiden), 

2) gevaren voor de volksgezondheid, 

3) geurhinder en 

4) arbeidshygiëne. 

Gezien de combinatie van aard en hoeveelheic. van de gebruikte 

oplosmiddelen in zeefdrukkerijen zijn alleen arbeidshygiëne en 

geurhinder relevant. 

Alle oplosmiddelen, dus ook die uit zeefdrukkerijen, dragen bij tot 

verzuring d.m.v. ozonvorming in de lagere luchtlagen. Gezien echter de 
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verhoudingsgewijs geringe hoeveelheden, de diffuse verspreiding en de 

bestaande trend naar vermindering van het gebruik, is echter besloten 

dat geen specifieke reductiemaatregelen in zeefdrukkerijen getroffen 

hoeven worden (Project KWS-2000) 

Geurhinder kan optreden als zeefdrukkerijen nabij woningen zijn 

gevestigd. De afvoerlucht van drogers en andere afniiginstallaties kan 

een hinderlijke geur verspreiden. 

Om de arbeidshygiënische bezwaren tegen het werken met oplosmid- 

delen te verminderen worden in zeefdrukkerijen meer en meer tolueen- 

vrije thinners toegepast. Steeds vaker treft men UV-droging aan voor 

het werken met oplosmiddel-vrije inkten. Ook worden zeefdrukkerijen 

regelmatig uitgerust met adekwate afzuiginstallaties. De in de basis- 

aanpak omschreven drukvormwasapparaten zijn om arbeidshygiënische 

redenen steeds voorzien van een krachtige afzuiging. De hierdoor extra 

optredende luchtverontreiniging (in de vorm van een puntbron) staat in 

geen verhouding tot de reeds plaatsvindende totale emissie naar de 

lucht van oplosmiddelen (bedraagt slechts ca. 1 %). 

7.1.2. Relatie met waterverontreiniging 

De in dit rapport aanbevolen basis-aanpak moet leiden tot het gebruik 

van drukvormwasapparaten. Verbeterde akuiging, en daarmee 

verbeterde arbeidshygiëne zijn het gevolg. De plaats van de afvoer en 

eventueel de hoogte van de schoorsteen, moet echter met zorg worden 
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gekozen. Het gevolg van deze gerichte ahuiging kan immers zijn dat de 

uitstoot van oplosmiddelen bevattende lucht tot een beperkt aantal 

plaatsen wordt beperkt. Hierdoor kan plaatselijk geurhinder optreden, 

ook a ls  daar voorheen geen sprake van was. 

7.2. Bodemverontreiniging 

Met betrekking tot bodemverontreiniging worden eerst enkele algemene 

aspecten aangegeven waarna wordt ingegaan op de relatie met 

waterverontreiniging. 

7.2.1. Algemeen 

Zeefdrukkerijen kunnen langs verschillende wegen de bodem 

verontreinigen. De belangrijkste zijn: a) ondergrondse tanks, b) 

lekkende bedrijfsriolen en c) opslag van chemicaliën. 

Ondergrondse tanks komen bij zeefdrukkerijen niet veel voor. De inkt 

wordt, voor zover bekend, nooit in dergelijke tanks bewaard. Alleen 

oude tanks voor huisbrandolie kunnen worden aangetroffen. Deze 

zullen op den duur doorroesten. De aanwezige restanten olie kunnen 

zich dan in de bodem verspreiden. 

De twee belangrijkste redenen voor lekkende bedrijfsriolen bij 
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zeefdrukkerijen zijn; breuk (bijvoorbeeld door verzakking) en 

chemische aantasting. Sommige oplosmiddelen kunnen kunststof- 

afvoerbuizen aantasten en poreus maken. Regelmatige lozing van 

vervuilde oplosmiddelen op het riool kan dan ook leiden tot 

aanzienlijke bodemverontreiniging. In sommige zeefdrukkerijen is om 

deze reden gebruik gemaakt van chemicaliën-bestendig kunststof voor 

de afvoerleidingen. 

De opslag van nog ongebruikte chemicaliën veroorzaakt over het 

algemeen geen bodemverontreiniging. Dergelijke grond- en hulpstoffen 

zijn verpakt in stevig vaatwerk. De opslag van chemisch afval laat 

echter nogal eens te wensen over. Hiervoor worden nogal eens oude, 

lekkende, vaten en jerrycans gebruikt. 

Ook wordt het chemisch afval nogal eens buiten het pand, op een niet 

vloeistofdichte vloer, opgeslagen. De combinatie van lekkend vaatwerk 

en regen kan dan een, zich verspreidende, bodemverontreiniging 

veroorzaken. 

7.2.2. Relatie met waterverontreiniging 

De aanbevolen basis-aanpak leidt tot het vermijden van de lozing van 

oplosmiddelen op het riool. Hiermee wordt ook een bijdrage geleverd 

aan de preventie van bodemverontreiniging. 

De basis-aanpak leidt ook tot een toenemende hoeveelheid chemisch 

afval. De vervuilde thinner uit de drukvormwasapparaten moet immers 
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als zodanig worden afgevoerd. Er dient voor gewaakt te worden dat de 

vervuilde thinner in stevig vaatwerk wordt bewaard. Veelal voldoet de 

oorspronkelijke verpakking uitstekend mits de bijbehorende doppen en 

dergelijke bewaard blijven. De opslag van het chemisch afval dient op 

een vloeistofdichte vloer, bij voorkeur inpandig, plaats te vinden. Bij de 

opslag moet ook rekening worden gehouden met een toename van het 

brandgevaar door de toenemende hoeveelheid te bewaren vervuilde 

thinner. 

7.3. Chemisch Afval 

Allereerst wordt ingegaan op een aantal algemene aspecten en 

vervolgens wordt ingegaan op de relatie met waterverontreiniging. 

7.3.1. Algemeen 

Zeefdrukkerijen produceren chemisch afval. De belangrijkste zijn: foto- 

chemicaliën, inktresten en vervuilde oplosmiddelen. Op de afvoer èn 

verwijdering van deze afvalstoffen is de WCA van toepassing. 
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7.3.2. Relatie met waterverontreiniging 

Zoals onder 7.2.2. gesteld leidt de basis aanpak tot een toenemende 

hoeveelheid chemisch afval. De vervuilde thinner uit de 

drukvormwasapparaten moet immers als zodanig worden afgevoerd. 

Zeefdrukkerijen zijn al gewoon om het nodige afval volgens de WCA 

af te voeren. De basis-aanpak leidt dan ook op dit gebied niet tot een 

nieuwe werkwijze voor zeefdrukkerijen. 

De emulsie-restanten die volgens de basis-aanpak met een eenvoudige 

vaste stof afscheider worden afgevangen zullen niet als chemisch afval 

hoeven te worden afgevoerd indien het gehalte aan diazoverbindingen 

beneden 5000 mgkg blijft. Ook teruggehouden vaste stof uit de 9sisch- 

chemische zuiveringsinstallatie bij niet kunnen voldoen aan de basis- 

aanpak (bijvoorbeeld door gebruik van chroom als lichtgevoelige 

component in de emulsie, of lozing op klein oppervlaktewater) zal niet 

als chemisch afval in de zin van de WCA worden beschouwd indien de 

gehalten aan diazoverbindingen en chroom beneden 5000 mg/kg, 

respectievelijk 50 mg/kg voor Cr6' en 5000 mgkg voor C?', blijven. 

Het bovenstaande gaat uit van het huidige Stoffen en Processen besluit 

bij de WCA. Op grond van het binnenkort in werking tredende Besluit 

Aanwijzing Chemische Afvalstoffen, dat het Stoffen en Processen 

besluit vervangt, kunnen hierin mogelijk verschuivingen optreden. 
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

8.1. Conclusies 

Door de combinatie van gebruikte materialen en veel verschillende 

voorkomende werkmethoden komen thans zwarte-lijststoffen en andere 

milieuvreemde stoffen in het afvalwater van zeefdrukkerijen terecht. 

Onder deze stoffen bevinden zich oplosmiddelen (waaronder tolueen), 

inkten (waaronder inkten met zware metalen) en lichtgevoelige 

emulsies (waaronder chroom VI-zouten) De afvalwaterverontreiniging 

ontstaat vooral na het drukken, als de ramen van restanten inkt en de 

gebruikte lichtgevoelige emulsie worden ontdaan. 

Het is mogelijk om de emissie via het afvalwater van zwarte-lijststoffen 

nagenoeg geheel te voorkomen door een combinatie van een juiste 

systeemkeuze en "good- housekeeping". 

Onder een betere systeemkeuze wordt verstaan een wijziging in de 

werkmethode (zoals het scheiden van inktverwijdering en strippen van 

het sjabloon) en/of het vermijden van het gebruik van bepaalde grond- 

en hulpstoffen (zoals het overschakelen op chroomvrije fotopolymeren). 

Het overgrote deel van de zwarte-lijststoffen komt in het afvalwater bij 

het verwijderen van de inkt van de zeefdrukramen. De werkmethode 

m.b.t. deze reinigingsstap moet in veel zeefdrukkerijen dan ook 

gewijzigd worden. Het verwijderen van de inkten moet grondig 
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gebeuren in een apart drukvormwasapparaat. Hierbij mag geen contact 

met het afvalwater kunnen ontstaan. Na deze reinigingsstap moeten de 

zeefdrukramen de gelegenheid krijgen te drogen, zodat alle gebruikte 

oplosmiddelen verdampen. Daarna kan met behulp van water en 

middelen als perjodaat, het sjabloon worden verwijderd. Hiermee wordt 

voorkomen dat inkten en oplosmiddelen het afvalwater verontreinigen. 

Ook als gewerkt wordt met water-afdunbare inkten, en de eerste 

reinigingsstap niet met organische oplosmiddelen geschiedt, moet dit zo 

worden uitgevoerd dat geen contact met het afvalwater kan ontstaan. 

Ook deze water-afdunbare inkten kunnen bezwaarlijke stoffen bevatten. 

Het gebruik van de juiste grond- en hulpstoffen moet eruit bestaan dat 

geen chroomzout-houdende lichtgevoelige emulsies en, dat behoudens 

bij het vexwijderen van de inkt, geen ontvettings- en reinigingsmiddelen 

die organische oplosmiddelen bevatten worden gebruikt. 

"Good-housekeeping" moet eruit bestaan dat ook bij andere processen 

in het bedrijf, zo wordt gereinigd dat geen inkt of oplosmiddelen in het 

afvalwater terecht komen. 

De vaste stof (sjabloonresten) dient te worden verwijderd met behulp 

van een eenvoudige vaste stofafscheider in de betreffende deelstroom 

van het afvalwater. 

Het eindresultaat is een afvalwaterstroom met verontreinigingen die 

redelijk tot goed biologisch afbreekbaar zijn, waarbij het gehalte aan 

inktresten en oplosmiddelen tot sporen is gereduceerd. De emissie van 

inktresten en oplosmiddelen met het afvalwater is daarmee vrijwel 
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volledig beëindigd. 

De bovenomschreven basis-aanpak is eenvoudig, vraagt een beperkte 

investering en is derhalve ook geschikt voor de kleinste bedrijven. 

Geavanceerde drukvormwasinstallaties, die om reden van 

arbeidshygiëne, efficiëncy of ten behoeve van terugwinning van 

oplosmiddelen, toegepast (zullen gaan) worden, geven ten aanzien van 

de afvalwateraspecten dezelfde resultaten als de basisaanpak. 

Met de basisaanpak wordt voorkomen dat zwarte-lijst- stoffen in het 

afvalwater terecht komen. Daarmee is derhalve voldaan aan de, voor 

deze stoffen geldende saneringsverplichting volgens de beste bestaande 

techniek. 

Voor de overige bezwaarlijke stoffen geldt dat voldaan wordt aan de 

saneringsverplichting volgens de best uitvoerbare techniek. 

De verwachting is dat de basis-aanpak niet leidt tot onoverkomelijke 

financiële problemen voor de bedrijfstak of voor individuele bedrijven. 

Voor de kleinste bedrijven kan worden volstaan met een investering 

van ca. f.  20.000,=. 

Voor zover zeefdrukkerijen over een eigen drukvorm- voorberei- 

dingsafdeling beschikken en daarin fotografische processen hanteren, 

worden de conclusie en aanbevelingen uit het CUWVO-rapport 

"Fotografische industrie" overgenomen. 

De basisaanpak is voldoende voor bedrijven die via de gemeentelijke 
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riolering aangesloten zijn op een rioolwaterzuiveringsinrichting (RWZI). 

Bij lozingen op het oppervlaktewater is het, afhankelijk van dat 

oppervlaktewater, wellicht nodig om aanvullende eisen te stellen. In 

dergelijke gevallen is het mogelijk dat voor individuele bedrijven 

financiële problemen ontstaan. 

8.2. Aanbevelingen 

Aanbevolen wordt om de vergunningverlening voor zeefdrukkerijen af 

te stemmen op bovenomschreven conclusies. In concreto betekent dit: 
- Het gebruik van emulsies zonder chroomzouten. 

Bij gebruik van andere diazoverbindingen dan de in dit rapport 

genoemde (p-diazodiphenylaminosulfaat) zal de 

waterkwaliteitsbeheerder, op grond van de door de aanvrager van 

de vergunning te verstrekken informatie (eigenschappen van de 

stof), kunnen beoordelen of lozing toelaatbaar is. 

Bij het reinigen van de zeeframen en zeefgazen absoluut 

procesmatig scheiden van de inktverwijdering en het verwijdering 

van het sjabloon. Tussen deze stappen voldoende droogtijd in acht 

nemen. 

In andere reinigingsstappen geen thinners, andere oplosmiddelen, 

of biologisch niet afbreekbare detergenten gebruiken. 

Het verwijderen van de vaste stof met eenvoudige apparatuur 

(zoals zeefkorfinrichtingen) in de betreffende deelstroom. 

Voor wat betreft de voorbereidingsafdeling volgen van de aanbe- 

velingen uit het rapport fotografische processen (i.c. niet lozen 

- 

- 

- 

- 
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van fixeer en ontwikkelaar, in het spoelwater van 

ontwikkelmachines een maximale Wlverconcentratie van 1 m@). 

Aanbevolen wordt om in de vergunningen een combinatie van middel- 

en doelvoorschriften op te nemen. De middelvoorschriften moeten de 

juiste systeemkeuze en "good housekeeping" waarborgen. De 

doelvoorschriften hebben als functie om controle op de naleving van de 

middelvoorschriften mogelijk te maken. 

De doelvoorschriften moeten zo geformuleerd worden dat als een 

zeefdrukkerij zich houdt aan de middelvoorschriften er, als vanzelf, 

geen overschrijding van de doelvoorschriften plaatsvindt. Dit is 

mogelijk, doordat elke afwijking van de basis-aanpak tot aanzienlijke, 

duidelijke meetbare, concentraties van bezwaarlijke stoffen in het 

afvalwater leidt. Voor het gehalte aan organische oplosmiddelen wordt 

aanbevolen 1 mg/l te hanteren. In de specifieke situaties dat in de foto- 

emulsie toch chroom toegepast moet worden, wordt aanbevolen 

lozingseisen op te nemen van 1 mg/i Cr-totaal en ontgifting van Cr6+. 

Aanbevolen wordt om het aanbrengen van eenvoudige meet-en 

controlevoorzieningen d.m.v. de vergunningen voor te schrijven. 
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BIJLAGE 10.1. Grafische chemicaliën 
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BIJLAGE 10.1.1. Drukinkt- en oplosmiddelenproblematiek (lit. 7) 

Drukinkt bestaat in het algemeen uit de volgende komponenten: 

oplosmiddelen, bindmiddelen, pigmenten, droog-en hulpstoffen. 

Drukinkt droogt door verdamping van de oplosmiddelen, wegslag in het 

papier of door polymerisatie. Op bescheiden schaal maken 

zeefdrukkers gebruik van UV-drogende inkten; verwacht wordt dat het 

gebruik nog zal toenemen. Omdat de huidige filmmaterialen slecht 

tegen water bestand zijn wordt van het gebruik van waterafdunbare 

inktsystemen weinig verwacht (TEBODIN, 1989). 

Bindmiddelen zijn organische verbindingen die door middel van 

polymerisatie, in combinatie met verdamping van de oplosmiddelen, 

zorgen voor de droging van de inkt. Zij bestaan meestal uit 

synthetische harsen (alkydharsen, acrylharsen) of een "drogende olie" 

(lijnolie). 

Pigmenten zijn organische of anorganische stoffen die gedispergeerd 

zijn in de bindmiddelen van de drukinkt. Carbonblack is het meest 

gebruikte pigment. Witte drukinkt wordt verkregen met titaandioxyde. 

Andere anorganische pigmenten zijn: chromaten (bijv. lood- of 

zinkchromaat), metallisch koper (goudkleurige inkt), molybdaten 

(molybdaatoranje). Zwaarmetaalhoudende inkten zijn in principe 

vervangbaar door andere, niet zwaarmetaalhoudende inkten. In de 

praktijk gebeurt dit nog lang niet altijd. 

Voorbeelden van hulmtoffen zijn: siccatieven (droogstoffen), 

conserveringsmiddelen (biociden), anti-kratermiddelen, anti- 

uitzakmiddelen, anti-velmiddelen, weekmakers. 

Bij de zeefdruk wordt door de grote verscheidenheid van te bedrukken 
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materialen met een groot scala aan organische orilosmiddelen gewerkt. 

Genoemd kunnen worden: cyclohexanol, o,m,p-xyleen, tolueen, benzeen, 

n,i-butylacetaat, ethylacetaat, methylethyiketon, methylisobutylketon. 

Bij het reinigen van het zeefraam en het zeefgaas gebruikt men 

meestal thinners. Thinners zijn mengsels van verschillende organische 

oplosmiddelen waarvan tolueen veelal een groot bestanddeel is. Naast 

de verschillende soorten thinners kunnen ook de reeds eerder 

genoemde oplosmiddelen worden gebruikt. In de praktijk blijkt men de 

voorkeur te geven aan een thinner. 
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BIJLAGE 10.1.2. Stoffenlijst 



BIJLAGE 10.1.2. S t o f f e n l i j s t  

s t o f  

a l k y l a r y l s u l f o n a t e n  

ammoniuumbichromaat 

a z i j n z u u r  

benzeen 

n - b u t y l a c e t a a t  
i - b u t y l a c e t a a t  

ch loorb leek loog 

c i t r o e n z u u r  

cyclohexanon 

d iazoverb ind ingen 
(p-diazodiphenylamino- 
s u l  f aat  ) 

toepass ing 

Dntve t t ingsmidde l  

L i c h t g e v o e l i g e  component i n  
emuls ie  

Hardingsmiddel 

Oplosmiddel i n k t  

s n t i - g h o s t  middel  

hard ingsmiddel  

op losmiddel  i n k t  

1) l i c h t g e v o e l i g e  componenter 
i n  emuls ie  

2) naharden 

:hemiSche formule 

:H3COOH 

:gH6 

:H3COO( CH ) CH3 
:H3COOC(Ci3?3 

iaOC1 

IOOC-CH -HOCCOOH- 
:H2-COOi  

emiss ie  v i a  a fva lwater  

t o t  100% b i j  a fspoe len  met 
ua ter  

a )  t o t  100% van de n i e t  
b e l i c h t e  emuls ie laag b i j  
s jab loonvervaard ig ing  

b) t o t  100% van de b e l i c h t e  
emuls ie laag b i j  s t r i p p e n  

100% b i j  naharden 

t o t  100% b i j  a fspoe len  met 
water 

100% b i j  naharden 

a )  t o t  100% van de n i e t  
b e l i c h t e  emuls ie laag b i j  
s jab loonvervaard ig ing  

a )  t o t  100% van de b e l i c h t e  
emuls ie laag b i j  s t r i p p e n  

acute 
t o x i c i  t e i t l )  

2 

3 - 4  

2 

n.v.t. 

2 

n.v.t. 

2 

1 

1 

k l a s s i f i k a t i e  
1) acute aaua t o x i c i t e i t  
(acute t e s t e n  met v i s s e n  o f  k r e e f t a c h t i g e n )  

1: zeer we in ig  g i f t i g :  
LCs0 96h: ~ 1 0 0  mg/l 

2: we in ig  g i f t i g :  
LC50 96h: 10-100 mg/l 

3: mat ig  g i f t i g :  
LCS0 96h: 1-10 mg/l 

4: zeer g i f t i g :  
LC50 96h: 1 mg/ l  

k l a s s i f i k a t i e  
2) b i o l o g i s c h e  afbreekbaarheid 

A : geadapteerd systeem 
NA: n i e t  geadapteerd systeem 
1 : afbreekbaar  
2 : geen e f f e c t / g e e n  a fbraak  
3 : remmend n i e t  geadapteerd 

4 : remmend a l  dan n i e t  geadapteerd s l i b  
minder remmend, geadapteerd 

b i o  a f b r  k -  

A NA 
baa rhe  i d Zf 

1 

n.v. t. 

1 

n.v t. 

n.v. t. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 - 2  

1-2  

opmerkingen 

wordt ze lden 
toegepast 

l i j s t  129 s t o f  
( l i t .  1) 

I 

4 
P 
I 

s c h a t t i n g e n  op 
b a s i s  van de 
s t r u c t u u r  van 
de s t o f  



s t o f  

e t h y l a c e t a a t  

methy le thy lke ton  

m e t h y l i s o b u t y l k e t o n  

nat r iumper jodaat  

na t ron loog 

p o l y v i n y l a l c o h o l e n  en 
p o l y v i n y l a c e t a t e n  

t h i n n e r  

to lueen 

waters tofperoxyde 

xy leen (o,m,p) 

k l a s s i f i k a t i e  

toepassing 

9plosmiddel i n k t  

,plosmiddel i n k t  

3plosmiddel i n k t  

s t r i p p e n  van h e t  s j a b l o o n  

a n t i - g h o s t  middel  

1) hoofdbestanddeel emuls ie  

2 )  opvulmiddel  
3 )  re toucheer lak  

i n k t v e r w i j d e r i n g  

b i j  s j a b l o o n  vervaard ig in !  

oplosmiddel 

D n t  w i  kke l e n  n d i r e c t e f i l m  

:hemiSche formule 

EH3COOC2H5 

EH3COCH2CH3 

( C H ~ ) ~ C H C H Z C O C H ~  

Halo3 

NaOH 

mengsel koo lwater -  
s t o f f e n  

C6H 5 H3 

emiss ie  v i a  a fva lwater  

100% b i j  h e t  s t r i p p e n  

t o t  100% b i j  a fspoelen met 
water 

a) t o t  100% van de n i e t  
b e l i c h t e  emuls ie laag b i j  

b) t o t  100% van de b e l i c h t e  
emuls ie laag b i j  s t r i p p e n  

kan i n  h e t  a fva lwater  
terechtkomen na i n k t -  
v e r w i j d e r i n g  

eventueel  m o g e l i j k  b i  
wegspoelen van n i e t  
b e l i c h t e  de len  van emuls ie  
b i j  s jab loonvervaard ig ing  

oplosmiddel 

k l a s s i f i k a t i e  
1) acute aaua t o x i c i t e i t  
(acu te  t e s t e n  met v i s s e n  o f  k r e e f t a c h t i g e n )  

1: zeer we in ig  g i f t i g :  
LCs0 96h: ,100 mg/l 

2: we in ig  g i f t i g :  
LC o 96h: 10-100 mg/l 

3: ma3ig g i f t i g :  
LCs0 96h: 1-10 mg/l 

4: zeer g i f t i g :  
LC50 96h: 1 mg/l 

acute 
tox i c i t e i  t 1 ) 

I 

I 

I 

I . V .  t * 

1 

7.V.t .  

I.V. t. 

1.V.t. 

1.v.t. 

2) b i o l o g i s c h e  afbreekbaarheid 

A : geadapteerd systeem 
NA: n i e t  geadapteerd systeem 
1 : afbreekbaar 
2 : geen e f f e c t / g e e n  a fbraak  
3 : remmend n i e t  geadapteerd 

4 : remmend a l  dan n i e t  geadapteerd s l i b  
minder remmend, geadapteerd 

i o  a f b r $ f k -  
aarheid 

NA 

.v.t. 

.v.t. 

. v. t. 

.v.t. 

.v.t. 

.V. t .  

opmerkingen 

l i j s t  129 s t o f  
( l i t .  1) 

l i j s t  129 s t o f  
( l i t .  1) 
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BIJLAGE 10.2. Afvalwateranalyses en lozingseisen 
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BIJLAGE 10.2.1. Afvalwateranalyses niet volledig gesaneerde 

bedrijven 

Ter ruwe controle van de emissies met het afvalwater bij 

zeefdrukkerijen zijn bij een aantal zeefdrukkerijen de concentraties aan 

geloosde oplosmiddelen gemeten. 

s to f fen  

dichloormethaan 
b r o m  thaan 
tr ichloorf luorethaan 
1,l-dichlooretheen 
broomchloormethaan 
1.1-dichloorethaan 
trans 1,2-dichlooretheen 
trichloormethaan 
1,2-dichloorethaan 
l , l , l - t r i ch loore thaan 
tetrachloorkoolstof  
broomdichloormethaan 
1,2-dichloorpropaan 
trans 1,3-dichloorpropeen 
tr ichlooretheen 
1,1,2-trichloorethaan 
c i s  1,3-dichloorpropeen 
1,2-dibroomethaan 
1,1,1,2-tetrachloorethaan 
1,1,2,2-tetrachloorethaan 
1,O-dichloorbutaan 
tetrachlooretheen 
chloorbenzeen 
benzeen 
t o  1 ueen 
ethylbenzeen 
m-xy 1 een 
o+p-xyleen 
methylethylketon 
methylisobutylketon 
cyclohexanol 
ethylacetaat 
butylacetaat 

een- 
heid 

Voor verklaring van * 

zeefdrukkerijen 

A* - 

5 
10 

3 70 
65 
O0 

5.ooc 
50 

500 

B 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
0,005 

5 
0,005 
0,005 
.O, 005 

- 

C 

c0,Ol 
3.5 
o, 02 
0.02 

c0,Ol 

- 

D** 

40 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

10 
20 

< 10 
< 10 
< 10 
10 

< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 

10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
< 10 
0 ,4  
212 

e 5  
:O , O05 

0,7 
43 
19 

- 

en ** zie volgende pagina 
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* Analyse onbehandeld afvalwater van een zeefdrukkerij in 

Oostenrijk, uitgevoerd n.a.v. de controle van de werking van een 

fysisch-chemisch zuiveringsapparaat. 

** 1) Van meerdere analyses bij het bedrijf de laagste detectie- 

grenzen gebruikt en de hoogst gevonden waarden per stof. 

Bij een aantal analyses zijn opmerkingen gemaakt; zo 

zouden in enkele monsters zeer grote hoeveelheden niet 

gehalogeneerde koolwaterstoffen voorkomen met mogelijke 

concentraties tot 100 mg/l. De gemaakte opmerkingen geven 

slechts een indicatie van de orde-grootte van de concentratie 

aan oplosmiddelen, zonder dat kon worden aangegeven om 

welke oplosmiddelen het daarbij gaat. Opname in het 

hiervoor gegeven overzicht was dus niet mogelijk. 

2) 

Bij de hiervoor gegeven analyseresultaten moet worden opgemerkt dat 

de betreffende bedrijven waar onderzoek is gedaan de oplosmiddelen al 

zoveel mogelijk inzamelen en bijvoorbeeld niet voor het strippen van 

het sjabloon het zeefraam nog even "voorweken" met oplosmiddelen. 

Hoewel voor bijvoorbeeld tolueen hogere waarden verwacht zouden 

worden, is toch bij analyse van de monsters regelmatig geconstateerd 

dat hoge gehalten aan oplosmiddelen in het afvalwater voorkomen in 

de grootte-orde zoals vermeld in hoofdstuk 3.4. 
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BIJLAGE 10.2.2. Onderbouwing lozingseisen 

Oplosmiddelen: 

Om te toetsen of de voorgestelde concentratie-eis voor oplosmiddelen 

haalbaar is bij twee zeefdrukkerijen bij een werkwijze volgens de basis- 

aanpak, het afvalwater 

bemonsterd tijdens het strippen van het sjabloon. 

stof fen 

~ 

benzeen 
tolueen 
m-xyleen 
o+p xyleen 
ethylbenzeen 
methylethylketon 
methylisobutylketon 
onopgeloste 

bestanddelen 
bezinksel 
PH 

een- 
heid 

zeefdrukkerij en 

A 

<250 
<250 
<250 
<250 
<250 
<500 
<500 

534  
1,2 
719 

B 

<50 

<50 
<50 
<50 
<100 
<100 

29 
16 

650 

- 

De gevonden gehalten liggen, met één uitzondering, onder de 

gehanteerde detectiegrenzen. 

Door het stellen van een concentratie-eis 1 mg/i in een steekmonster 

genomen uit de betreffende deelstroom kan gecontroleerd worden of 

het bedrijf zich houdt aan de middelvoorschriften die volgen uit de 

basis-aanpak. 

Zilver: 

Voor de concentratie aan zilver in het spoelwater afkomstig van 

fotografische processen wordt aansluiting gezocht bij de aanbevelingen 
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in het CUWVO-rapport "Afvalwaterproblematiek Fotografische 

Industrie" (februari 1987), waarin een eis is geformuleerd van 1 mg/i. 

Een eventuele aanpassingherziening van bovengenoemd rapport met 

betrekking tot deze concentratie-eis dient dus ook voor de fotografische 

processen bij zeefdrukkerijen doorgevoerd te worden. 

Chroom: 

In de uitzonderlijke situatie dat chroom toch nog wordt toegepast als 

lichtgevoelige component in de foto-emulsie bij de 

drukvormvervaardiging moet het afvalwater worden behandeld met een 

fysisch-cemische zuiveringsmethode. Voor een EG-richtlijn met 

betrekking tot chroom zijn voor de bedrijfscategorie "gebruikers van 

chroomhoudende produkten" voorstellen gedaan voor de volgende 

concentratie-eisen: 

Cr-totaal: 1 mg/i 

Cr6+ : ontgiften 
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BIJLAGE 10.3. Aangewezen categorieën van inrichtingen in de l e  en 
2e fase AMvB-inrichtingen en de motivatie voor de 
aanwijzing van de zeefdrukkerijen binnen de categorie 
grafische industrie 

1. Aangewezen categorieën van inrichtingen: 

1’ fase AMvB (Besluit van 4 november 1983, Stb. 577): 

- (petro-)chemische industrie 

- ertsverwerkende industrie 
- 
- 
- verf-, lak- en drukinktfabrieken 

- leerlooierijen 

- bedrijven die hout impregneren 

- vatenwasserijen en tank(auto)cleaningsbedrijven 

- papier- en kartonindustrie 

bedrijven die afvalstoffen opslaan, behandelen of verwerken 

bedrijven die oppervlakken van materialen behandelen 

2’ fase AMvB (Besluit van 8 mei 1989, Stb. 213): 

- zeefdrukkerijen 
- fotografische bedrijven die laboratoria hebben met een 

produktiecapaciteit van meer dan 20.000 m2 papier per jaar 

- textielveredelingsbedrijven 
- 
- 
- 

bedrijven die backinglagen op tapijt aanbrengen 

algemene, academische en categorale ziekenhuizen 

geïntegreerde laboratoria die meer dan 10.000 m3 afvalwater 

per jaar lozen en analytische laboratoria 

- houtreinigingsbedrijven 
- bedrijven die meer dan 1000 personenauto’s per jaar decon- 

serveren 

- motorrevisiebedrijven 
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2. Motivatie aanwijzing zeefdrukkerijen binnen de categorie grafische 

industrie: 

In de toelichting bij de zgn. 2' fase AMvB-inrichtingen wordt de 

volgende motivatie voor aanwijzing van de zeefdrukkerijen gegeven: 

"Binnen de categorie grafische industrie kan onderscheid worden 

gemaakt tussen de volgende druktechnieken: diepdruk, zeefdruk, offset 

en hoogdruk. Diepdrukkerijen met eigen cilindervervaardiging vallen 

reeds onder de inrichtingen die in de eerste fase zijn aangewezen en 

wel onder de categorie van inrichtingen die oppervlakken van 

materialen behandelen. Bij diepdrukkerijen zonder eigen 

cilindervervaardiging, offset en hoogdruk gaat het om enkele duizenden 

inrichtingen waarbij relatief weinig verontreinigende stoffen met het 

afvalwater vrijkomen. Deze categorieën worden derhalve niet 

aangewezen. Het zeefdrukprocédé wordt in meer bedrijfstakken dan 

alleen de grafische gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: de textielindus- 

trie, de printplaten-industrie en emailleerbedrijven. Bij zeefdrukkerijen 

kunnen, ongeacht de bedrijfstak waartoe deze behoren, in het 

afvalwater dat ontstaat bij het reinigen van de drukvormen potentiële 

zwarte-lijststoffen en zware metalen vrijkomen. Aanwijzing van deze 

categorie is om die reden gewenst. Onder deze categorie vallen in 

hoofdzaak de bedrijven, die gerekend kunnen worden tot de groep 

"zelfstandige zeefdrukkerijen" (bedrijven die hun capaciteit en 

vakmanschap aan derden verkopen). Bedrijven, waarbij zeefdruk 

onderdeel uitmaakt van andere industriële processen vallen veelal reeds 

via andere aangewezen categorieën onder de WVO." 
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BIJLAGE 10.4. Het beleid ten aanzien van lozingen (lit. 1) 

1. Algemene doestelling 

De algemene doelstelling van het waterkwaliteitsbeleid in Nederland is 

gericht op het verkrijgen dan wel behouden van een zodanige kwaliteit 

van het oppervlaktewater, dat een zo natuurlijk mogelijke verscheiden- 

heid van soorten organismen en aquatische levensgemeenscappen 

mogelijk is. Naast deze ecologische doelstelling zal het 

oppervlaktewater bovendien geschikt dienen te zijn voor een aantal 

mensgerichte doeleinden zoals het gebruik van oppervlaktewateren als 

grondstof voor de drinkwaterbereiding, voor agrarische doeleinden, 

recratieve doeleinden, voor industrieel gebruik e.a. 

De hoofdlijnen van het nationale beleid, welke ontwikkeld zijn in 

samenhang met reeds in EG-verband totstandgekomen regelingen 

liggen vast in het "Indicatief Meerjarenprogramma Water". De 

uitgangspunten voor het bereiken van de hiervoor geformuleerde 

doelstellingen zijn tweeërlei, nl.: 
- 
- het stand-still beginsel. 

vermindering van de verontreiniging, en 

2. Vermindering van de verontreiniging 

Vermindering van de verontreiniging houdt in zijn algemeenheid in, dat 

de verontreiniging ongeacht de stofsoort zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Voor bedrijven betekent dit primair, dat de procedure en interne 
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bedrijsvoering hierop zoveel mogelijk moeten worden afgestemd. Is in 

tweede instantie toch een wezenlijke saneringsinspanning noodzakelijk, 

dan geldt een lozingsbeleid, gedifferentieerd naar stofsoort. 

Met betrekking tot de lozingsaanpak wordt onderscheid gemaakt tussen 

de zeer schadelijke stoffen -de zogenaamde "zwarte-lijststoffen"- en de 

minder schadelijke of overige stoffen. 

2.1. Aanpak zwarte-lijststoffen 

Voor zwarte-lijststoffen geldt in beginsel, dat de verontreiniging door 

deze stoffen moet worden beëindigd. Geprobeerd moet dus worden zo 

dicht mogelijk bij een nulnivo van lozing te komen. Sanering dient te 

geschieden door toepassing van de beste bestaande technieken. Indien 

het met behulp van deze technieken niet mogelijk is de lozing geheel 

te beëindigen, zal moeten worden nagegaan of de rest-lozing tot 

onaanvaardbare concentraties van de betreffende stof in het aquatisch 

milieu leidt. Is dat het geval dan zullen verdergaande maatregelen 

nodig zijn, hetgeen een lozingsverbod kan betekenen. 

2.2. Aanpak overige stoffen 

De lozingsaanpak van de overige stoffen varieërt al naar gelang hun 

schadelijkheid. Onderscheiden kunnen worden: 
- stoffen, die qua eigenschappen relatief schadelijk zijn. 

Deze stoffen kenmerken zich door hun persistentie, toxiciteit in 

grotere hoeveelheden en vermogen tot accumulatie in sediment en 
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organismen. Tot deze groep van stoffen behoren ondermeer de 

zware metalen (voor zover niet als zwarte-lijststof aangemerkt), 

doch ook -zij het in het algemeen in mindere mate- de zuurstof- 

bindende stoffen. Voor al deze stoffen geldt, dat een 

saneringsinspanning wordt vereist, welke niet rechtstreeks wordt 

gerelateerd aan de gewenste oppervlaktewaterkwalteit. Het 

betreft hier, evenals bij de zwarte-lijststoffen dus een 

emissieaanpak, zij het dat hier toepassing van de best uitvoerbare 

technieken wordt vereist. Ook hier geldt, dat indien de gewenste 

waterkwaliteit niet wordt bereikt verdergaande maatregelen geëist 

kunnen worden. 

Stoffen, die qua eigenschappen relatief onschadelijk zijn. 

Hieronder vallen de van nature in het oppervlaktewater 

voorkomende stoffen met een geringe mate van toxiciteit, (zoals 

sulfaat en chloride). De mate waarin maatregelen ter beperking 

van de lozingen van deze verontreinigingen moeten worden 

genomen is afhankelijk van de waterkwaliteitsdoelstelling van het 

ontvangende oppervlaktewater. 

- 

3. Stand-still beginsel 

Ook ten aanzien van het stand-still beginsel is onderscheid gemaakt 

tussen stoffen van de zwarte-lijst en overige stoffen. 
- voor stoffen van de zwarte-lijst geldt, dat de som van de lozingen 

van deze stoffen, ongeacht of deze direct of indirect plaatsvinden 

in een bepaald beheersgebied niet mag toenemen. 

voor de overige stoffen geldt, dat de waterkwaliteit niet significant 

mag verslechteren. 

- 
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BIJLAGE 10.5. Overzicht lozingseisen in Duitsland, België en Zwitser- 
land 

tenperatwr 
PH 
znevende s to f  
bezinkbare bestanddelen 
p e t r o l e w t h e r  extraheer- 

bare o l i ën  en vetten 
t e t r a  extraheerbare o l i ë n  

en vetten 
minerale o l i e  
I detergenten 
oppervlaktespanning 
gehalogeneerde 

gehalogeneerde opl.middelen 
vlucht ige fenolen 
n i e t  v lucht ige fenolen 
aromaten 
inktresten 
ontwikkelaar 
f i xeer  
chemisch zuurstofverbruik 

koolnaterstoffen 

iochemisch zuurstofverbr. 

parameter benheid k l i t s l .  i 

- io le r i n {  

35 
6,5-10 

0,3-0,5 

250 

20 

5 

1 O0 

1 
2 
0,5 
015 

3 
2 
3 

0,05 
1 
5 
5 
5 
2 

200 
1 
20 
60 
20 

600 

2 

België 

* io le r ing  

6,s-9 
1 O00 
0.5 

500 

30 

2 

2 
1 

5 

1.4 g/m2' 

,pp . na te r  

6,5-9 
60 
085 

10 

5 

3 

{erboden 

1 
{erboden 
{erboden 
ierboden 

120 
30 

2 

0,s 

2 
2 

5 

3 

1 

Zwitserland 

- i o le r i n<  

40 - 60 
6,5-9 

20 

o, 1 
5 
1 

o, 1 
0.5 
081 
0,s 
2 

1 
2 
0,Ol 

2 
2 
0,5 
o, 1 

20 

20 

OV5 
10 
10 

300 
10 
1 

1,5 - 3 
1 - 3  

),5 - 3 

ipp. nat er 

30 
6,5-8,5 

20 
0,3 

20 

10 

60 

o, 1 
I, 05-0,2 

0,05 

20 
o, 1 

o, 1 
011 

2 

0,5 
2 
0,Ol 

2 
2 
0,5 
O, 1 
2 
5 

10 

0,5 

o, 1 
10 
1 

1 
o, 1 
0,05 
0,02 
0,1 

Voor verklaring tekens, zie de volgende pagina. 
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# Voor Duitsland hebben de lozingseisen geen 
wettelijk karakter, maar betreffen het 
aanbevelingen gedaan door de ATV. 

De grenswaarde van 400 mg/m’ zilver voor lozing 
op de riolering in België heeft betrekking op een 
hoeveelheid zilver die mag worden geloosd per 
vierkante meter verwerkt lichtgevoelig materiaal. 

* 
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BIJLAGE 10.6.Model aanvraagformulier en model lozingsvergunning 
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BIJLAGE 10.6.1. Model aanvraagformulier 

Toelichting vragenformulier zeefdrukkerijen. 

Het is voor de ontvankelijkheid van de aanvraag van groot belang dat 

de vragen zo nauwkeurig mogelijk worden beantwoord. Indien bepaalde 

gegevens niet bekend zijn dient dit duidelijk bij de betreffende vragen 

te worden vermeld. De mogelijkheid bestaat dat er voor andere 

milieuvergunningen reeds gegevens zijn verstrekt als in deze vragenlijst 

bedoeld. U kunt dan om dubbel werk te voorkomen afschriften van die 

gegevens bijvoegen, waarnaar u bij de beantwoording van de 

betreffende vragen kunt verwijzen. 

Vooroverleg: 

Soms zal het nodig zijn dat er nog aanvullende gegevens worden 

gevraagd, hetgeen echter de ontvankelijkheid van de aanvraag niet in 

de weg behoeft te staan. Niettemin verdient het aanbeveling om in 

gecompliceerde gevallen contact op te nemen met de waterkwali- 

teitsbeheerder teneinde er zeker van te zijn dat de over te leggen 

gegevens voldoende zijn voor het verlenen van de lozingsvergunning. 

Toelichting per vraag: 

Hier dienen de naam en het adres van het bedrijf of instelling 

waarvoor vergunning wordt gevraagd te worden vermeld. 

Indien deze gegevens betrekking hebben op het perceel of de percelen 
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van waaruit het afvalwater wordt geloosd behoeft vraag 1.1 niet te 

worden beantwoord. 

Teneinde vertragingen in de procedure te voorkomen is het gewenst 

dat de aanvrager een wntactpersoon aanwijst die een toelichting kan 

geven op de in de vragenlijst gegeven antwoorden en eventuele nadere 

gegevens kan verstrekken. 

2. Het kan zijn dat de aanvraag om een vergunning betrekking heeft op 

een geheel nieuw bedrijf. 

In dat geval zal er geen sprake zijn van een reeds eerder verleende 

vergunning. Het kan ook zijn dat de aanvraag betrekking heeft op een 

reeds bestaand bedrijf. In dat geval is het van belang om kennis te 

nemen van de eventueel eerder verleende lozingsvergunning teneinde te 

voorkomen dat mogelijk met elkaar in strijd zijnde voorschriften in de 

nieuwe vergunning worden gesteld. 

3. Deze vraag heeft tot doel inzicht te krijgen in het soort bedrijf of 

instelling van waaruit de lozing plaatsvindt. 

4. 4.1. U dient hier een zo goed mogelijke schatting te maken van de 

hoeveelheden afvalwater die op de verschillende lozingspunten 

worden geloosd, uitgesplitst naar type afvalwaterstromen. 

Indien een schatting niet mogelijk is, maar er wel wordt geloosd 

(bijvoorbeeld regenwater) dan vult u in de betreffende kolom een 

pm post in. Voorts dient u de herkomst van het water aan te 

geven. Deze gegevens zijn nodig om een sluitende waterbalans op 

te stellen. 
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4.2. De vragen 4.2 zijn nodig om te kunnen beoordelen of ten gevolge 

van de lozing ontoelaatbare zichtbare verontreinigingen in het 

oppervlaktewater kunnen optreden, of dat de goede werking van 

de riolering of de zuiveringstechnische werken zou kunnen worden 

verstoord. Daarnaast is de informatie van belang voor een 

inschatting van de vervuilingsomvang van deze afvalwaterstroom. 

4.3. Deze vragen zijn gesteld om informatie te verkrijgen over de 

eventuele verontreinigingen in het geloosde regenwater als gevolg 

van de activiteiten die in het bedrijf plaatsvinden. 

4.4. Het is de bedoeling dat de vergunningverlenende instantie inzicht 

krijgt in alle bedrijfsactiviteiten die invloed hebben op de aard en 

de omvang van de lozingen. "Droge" activiteiten waarbij geen 

afvalwater vrijkomt kunnen in principe buiten beschouwing blijven, 

hoewel in de praktijk is gebleken dat soms, zonder dat de 

aanvrager zich dit bewust is, bepaalde "droget' activiteiten bij 

nadere beschouwing toch invloed kunnen hebben op de lozing. 

Gedacht kan worden aan het opslaan en transporteren van 

grondstoffen, hulpstoffen of gefabriceerde produkten, 

stofverspreiding, morsen bij laden en lossen enz. 

Voor de beoordeling van de afvalwatersituatie is het van belang 

de aard en de samenstelling te kennen van de grond- en 

hulpstoffen c.q. materialen die in het afvalwater kunnen 

voorkomen. Tevens dient een zo goed mogelijke schatting te 

worden gemaakt van de hoeveelheden afvalwater die per activiteit 

onstaan. Met deze informatie kan uitvoering worden gegeven aan 

het vergunningbeleid dat in het algemeen gericht is op het 
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voorkomen of beperken van de verontreíning door het treffen van 

maatregelen aan de bron, bijvoorbeeld door toepassing van 

schone processen. 

Informatie over het productieproces is tevens noodzakelijk voor 

de beoordeling van de vraag welke gevolgen storingen kunnen 

hebben voor de samenstelling en de hoeveelheid van het afvalwa- 

ter. 

Voorts is inzicht in het gebruik van diverse hulp-en grondstoffen 

van belang voor de beoordeling in hoeverre het gebruik van 

bepaalde produkten bezwaren kunnen opleveren voor het 

ontvangende oppervlaktewater en/of de ontvangende 

zuiveringsinstallatie. 

5.  Een tekening van de bedrijfsriolering is voor de beoordeling van de 

aanvraag va groot belang. Uit de tekening moet blijken waar de 

verschillende afvalwaterstromen ontstaan, hoe ze worden getranspor- 

teerd en afgevoerd. Ook dient de stroomrichting te zijn aangegeven 

alsmede de onderlinge verbindingen van de rioolstelsels, de 

lozingspunten, de controlevoorzieningen, overstorten en nooduitlaten. 

Bij lozing in oppervlaktewateren dient zo mogelijk de naam van het 

betreffende oppervlaktewater op de tekening te worden aangegeven. 

Indien opvoerwerktuigen worden gebruikt dienen deze met hun capaci- 

teit te worden vermeld, evenals eventuele zuiveringstechnische 

voorzieningen. 

6. Uit de beantwoording van deze vragen moet blijken welke maatregelen 

zijn getroffen ter beperking van de te lozen hoeveelheden afvalstoffen. 

Teneinde inzicht te krijgen in de effectiviteit van deze maatregelen, is 
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het gewenst om tevens te weten hoeveel van de afgescheiden en/of 

opgevangen stoffen in eigen beheer worden behandeld of worden 

afgevoerd naar een venverkingsbednjf. 

Voorts dient te worden aangegeven welke voorzieningen er zijn 

getroffen om te voorkomen dat onder buitengewone omstandigheden, 

zoals ongelukken of storingen, verontreinigende stoffen kunnen worden 

geloosd. 
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Z E E F D R U K  

Gegevens te verstrekken bij een aanvraag tot verlening of wijziging van 
een lozingsvergunning t.b.v. bedrijven waarin zeefdruk processen 
worden toegepast. 
Voor de gebruikte begrippen wordt verwezen naar NEN 1094 
"Zeefdruk- Benamingen en definities" 1' druk, augustus 1982. 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

TENAAMSTELLING 

NAAM VAN HET BEDRIJF OF INSTELLING 
naam: 
adres: 
postcode: plaats: 

VESTIGING 
naam: 
adres: 
postcode: 
(situatie tekening bijvoegen) 

KONTAKTPERSOON 
naam: 
functie: 
adres: 
postcode: 
telefoon: 

plaats: 

plaats: 

gemeente: 

gemeente: 

gemeente: 
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2 

2.1 

2.2 

BESTAANDE OF NIEUWE LOZMGSVERGUNNING 

Is aan uw bedrijf reeds een lozingsvergunning verleend? ja O 
nee O 

Zo ja,wat voor soort vergunning? WO-vergunning O 
gemeentelijke lozingsvergunning O 

Gaarne een kopie van de vergunning overleggen. 

Wat is de reden van deze aanvraag? 
O AMvB aanwijzing categorie inrichting 
O vergroting volume van de lozing 
O andere samenstelling van de lozing 
O andere produktieprocessen 
O andere grond/hulpstoffen 
O andere lozingsplaatdriolering 
O andere afvalwaterstromen 
O andere reden n.1. ............................. 

3 AARD VAN HET BEDRIJF 

Waartoe wordt het zeefdrukprocédé toegepast? 
bedrukken van: O papier 

O textiel 
O kunststoffolie 
O metaal 
O keramiek 
O glas 
O ander materiaal, n.1.: ............ 
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4 AFVALWATER 

4.1 ALGEMEEN 

Welke soorten afvalwater worden geloosd, hoeveel en waar? 

a) afvalwater van de 
sanitaire voorzie- 
ningen toiletten/ 
handenwasgelegen- 
heden, kantine e.d. 

b) bedrij fsafvalwater 

c) regenwater 

OPP 
water 
m3/j 

.... 

.... 

.... 

4.2 HUISHOUDELIJK AFWALWATER 

4.2.1 Is in het bedrijf een kantine of 
bedrijfsrestaurant aanwezig, waar- 
in warme maaltijden worden bereid? 

Zo ja, vindt de lozing via een vet- 
afscheider plaats? 

4.2.2 Wordt daarbij gebruik gemaakt van 
keukenafvalversnijdende apparatuur? 

4.2.3 Hoeveel personen zijn in het bedrijf 
werkzaam die van de sanitaire voor- 
ziening gebruik maken? 

gem.vuil- 
uaterriool 

m3/j 

........ 

........ 

........ 

gem. regen- 
waterriool 

m3/j 

........ 

........ 

........ 

ja O 
nee O 

ja O 
nee O 

ja O 
nee O 

..... personen 
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O polijsten - 
O ontvetten 
O ontwikkelen 
O harden 
O inkt/sjabloon verwijderen 

O inkt verwijderen (apart) 
O sj abloonverwij deren (apart) 

(gez amel ij k) 

4.3 REGENWATER 

4.3.1 Is het regewater van de daken en de 
verharde terreinoppervlakken van het 
bedrijf verontreinigd t.g.v. de 
bedrijfsactiviteit 
Zo ja, waarmee? ................................. 

ja O 
nee O 

4.3.2 Hoe groot is het totale dak- en verharde terreinoppervlak van het 
bedrijf? 

2 dakoppervlak . . . . .m 
terreinoppervlak . . . . .m2 

4.4 BEDRIJFSAFVALWAER 

4.4.1 Bij welke activiteiten van het zeefdrukproces onstaat afvalwater en 
hoeveel? (eventueel schatten) 

Drukomvoorbereiding: 

Activiteit 

O foto, film ontwikkelen 
0 fixeren 1 

m3/ j aar 4 . . . . . . . 

Drukvormvervaardiging: 

m3/ j aar 

. . . . . . . 
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Geef op de bij deze aanvraag horende bijlage per activiteit aan welke 
grond- en hulpstoffen er worden gebruikt, de samenstelling en het 
gebruik daarvan per jaar. 

4.4.2 Welke lichtgevoelige componenten en welke inktsoorten worden ten 
behoeve van het zeefdrukproces toegepast? 

lichtgevoelige componenten: - op chroombasis O 
O 

phenylaminosulfaat 
andere, nl. O 

- op basis van p-diazodi- 

. ............ 

inkten: a) met water afdunbare inkt, O 

- zware metaalhoudende pigmenten O 
- organische pigmenten O 

met daarin de volgende pigmenten: 

b) niet met water afdunbare inkt, O 
met daarin de volgende pigmenten: 

- zware metaalhoudende pigmenten O 
- organische pigmenten O 

4.4.3 Ontstaan bij andere activiteiten en/of processen in het bedrijf nog meer 
afvalwaterstromen? ja O 

nee O 
Zo ja, bij welke? 

O koelen apparatuur/airconditioning 
O ketelwater spui 
O laboratoriumwerkzaamheden 
O regeneratie onthardingsinstallaties 
O schoonmaakwerkzaamheden machinesherkruimten 
o ........................................ 

Geef in een afzonderlijke bijlage van deze activiteiten/processen aan: 
a) de hoeveelheden afvalwater die daarbij per etmaal en per jaar 

ontstaan 
b) de aard en samenstelling van dit afvalwater 
c) de hoeveelheden grond- en hulpstoffen die daarbij per jaar 

gebruikt worden. 
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5 SITUATIE 

Geef op een (schematische) plattegrond van het bedrijf aan: 
- 

- de kantoorruimten 
- de sanitaire voorzieningen 
- 

de plaats waar de in voorschrift 4.4.1 en 4.4.2 aangegeven 
activiteiten/processen plaats vinden 

de bedrijfsriolering waarmee de onderscheiden afvalwaterstromen 
worden afgevoerd, de stroomrichting alsmede de 
controlevoorzieningen die zijn aangebracht. 

6 MAATREGELEN 

6.1 Welke maatregelen zijn er getroffen ter beperking van de hoeveelheid 
met het afvalwater te lozen stoffen? 

~~ 

Drukvormvoorbereiding: 

Drukvormvervaardiging: 

3verige : 

O opvangen ontwikkelaar 
0 opvangen fixeer 
o .................... 
O opvangen van thinner 
c.q. organisch oplos- 
middel 

O gescheiden drukinkt 
verwijdering van zeef- 
drukraam, zeefdrukgaas 
en het strippen van 
het sjabloon van het 
zeefdrukgaas 

o ..................... 
O andere niet hierboven 
vermelde maatregelen 
waaronder: ..................... 
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6.2 Hoeveel van de in vraag 6.1 opgevangen stoffen worden per stof per 
jaar afgevoerd en/of in eigen beheer behandeld? 

O ............ m3/jaar 
O ............ kgjaar 

6.3 Zijn er maatregelen getroffen om extra lozingen t.g.v. storingen, 
calamiteiten, schoonmaak- of herstel werkzaamheden, te voorkomen? 

O nee 
O ja, namelijk: O .............. 

o .............. 
(geef zo nodig in een aparte bijlage een beschrijving van de getroffen 
maatregelen) 

Ondergetekende verklaart als daartoe bevoegd persoon dit formulier en 
de daarbij behorende bescheiden, te weten ........ bijlage(n), naar 
waarheid te hebben ingevuld. 

Plaats: ......................... datum: ........................ handtekening: 

......................... 

Naam en functie (in blokletters): ...................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 

Telefoon: .............................................. 
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Produkten 

ontwikkelaar 
f i xeer  
reinigings- 
v loe is to f fen  
stopbaden 
hardi ngsmidde 1 en 
versterkingsbaden 
verruakkingsbaden 
toner 

Bijlage bij vraag 4.4.1 

INVENTARISATIE VAN DE GEBRUIKTE STOFFEN 

Samenstelling iierkfase 

................ I I 

Drukvorm- 
voorberei - 
ding 

~~ ~ 

Gaasvoorbe- 
handeling 

Ontwikkelen 
~ indi r e c t f  i l m  

organische oplos- 
middelen (n ie t  
paterafdunbare 
1 i n k t )  
luater (uateraf - 
duribare ink t )  
soms met re in ig -  
i ngsmiddel en 

Str ippen van 
het sjabloon 

Sjabloon- 
vervaardiging 

vloeibare 
reinigers of 
pasta's 
enzynprepa- 
raten 

Naharden 

Gaasafdek- 

Ink tve ru i j -  
der i ng 

opruupoeder 
ontvett ings- 
middel 
gecombineerde 
ontvet t i ngs/ 
oprumi  ddel en 

sni j f  i l m  
d i r e c t f i l m  
ind i rec t f i lm  
combifilm 

ontwikkelaar 

hardi ngsmi ddel 

gaasafdekmiddel 

delen soms i n  
pasta vorm 
enzynpreparaten 

loeveelheid ii 
:g o f  d / j a a r  
:onverdtnd) 
~~ 

........... ........... 

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 

........... 

........... 

........... 

........... ........... ........... ........... 

........... 
~~ 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... 

........... ........... 
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BIJLAGE 10.6.2. Model lozingsvergunning 



CUWVO-MODELVERGUNNINGWOORSCHRIFTEN TEN BEHOEVE VAN 
ZEEFDRUKKERUEN. 

BESLUIT I 

A. geen vergunning ex artikel 1, lid 1 van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
te verlenen voor het lozen van: 
a. ontwikkelaar of resten daarvan 
b. heer of resten daarvan 
c. andere fotografische badvloeistoffen 
d. 

e. 

afvalstoffen die ontstaan bij de inktverwijdering van het zeefdrukraam en 
zeefdru kgaas. 
afvalwaterstromen die ontstaan bij het polijsten, ontvetten, ontwikkelen, 
sjabloon- en schaduwbeeld verwijderen van het zeefdrukgaas voor zover 
daarbij gebruik wordt gemaakt van organische oplosmiddelen, 
afvalwaterstromen waarin bichromaat houdende film voorkomt. f. 

g. . . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . , . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BESLUIT I1 

Aan de in besluit 1 b bedoelde vergunning de navolgende voorschriften te verbinden: 

TOELICHTING LOZINGSVERGUNNING 

BESLUIT Ia 

Indien de aanvraag om een lozingsvergunning betrekking heeft op stoffen, 
chemicaliën, afvalwaterstromen e.d. waarvan de lozing ontoelaatbaar is, dient bij 
alionderlijk besluit expliciet te worden vastgelegd dat daarvoor geen vergunning 
wordt verleend. 
Met betrekking tot het afvalwater van zeefdrukkerijen wordt aanbevolen om voor de 
afvalstoffen zoals aangegeven onder a tlm f een dergelijke weigering op  te nemen 

BESLUIT Ib. 

Het besluit is in dit model enigszins vereenvoudigd weergegeven. 
De exacte tenaamstelling, lozingsplaaîs en eventueel tijdelijkheid van de vergunning 
kan afhankelijk van de in de aanvraag verstrekte informatie in dit besluit worden 
opgenomen. 

BESLUIT I1 

Aan de in besluit Ib  bedoelde vergunning dienen nadere voorschriften te worden 
verbonden welke uit oogpunt van bescherming van de waterkwaliteit ofwel uit 
oogpunt van de doelmatige werking van de zuiveringsinstallatie noodzakelijk zijn. 



VOORSCHRIFT 1 (soorten afvalwaterstromen) 

De ingevolge deze vergunning op gemeentelijke riolering/oppervlaktewater te brengen 
afvalwaterstromen mogen uitsluitend bestaan uit: 

a. huishoudelijk afvalwater, afkomstig van de sanitaire voorzieningen in het 

b. regenwater, afkomstig van ............................................................................................................. 
c. bedrijfsafvalwater te weten: 

bedrijf. 

1. spoelwater, afkomstig van de handeling van fotografisch filmmateriaal 
2. spoelwater, afkomstig van d e  navolgende bewerkingen van het zeefdrukgaas 

- polijsten 
- ontvetten 
- ontwikkelen 
- sjabloon verwijdering en - schaduwbeeld verwijdering 
(eventueel aanvullen met de in vraag 4.4.2 vermelde afvalwaterstromen), 3. 

E.e.a. overeenkomstig de bij de aanvraag d.d ....................... , nr ........... : ........... 
overgelegde beschrijving, met in achtname van het in besluit I gestelde en de hierna 
volgende voorschriften. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 1 

In voorschrift I dienen alle afvalwaterstromen te worden vermeld waarvoor 
vergunning wordt verleend. 
In verband met enkele specifieke lozingseisen is de bedrijfsafvalwaterlozing reeds in 
een aantal van belang zijnde deelstromen onderscheiden. 
De uitsplitsing van deze specifieke afvalwaterstromen wil op zich niet zeggen dat deze 
soorten afvalwater uiteindelijk ook afkonderlijk moeten worden geloosd. Dat hangt af 
van de omstandigheden. 
Voor een lozing van niet-verontreinigd regenwater o p  oppervlaktewater is volgens de 
vaste jurisprudentie geen WVO-vergunning vereist. In dat geval kan het regenwater 
uit dit voorschrift worden weggelaten. 
Wanneer de lozing van het regenwater rechtstreeks o p  het oppervlaktewater of het 
regenwateriool niet mogelijk is en de lozing plaatsvindt via de gemeentelijk 
vuilwatertriolering en zuiveringsinstallatie dient regenwater wel te worden vermeld. 



VOORSCHRIFT 2 (lozingseisen) 

Middelvoorschriften 

1. Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van toiletten dient een septictank van 
voldoende afmetingen te doorlopen. * 

2. Het huishoudelijk afvalwater afkomstig van keukens en kantines moet een 
vetvanger van voldoende capaciteit doorlopen. 

3. De  inktverwijdering van het zeefdrukraam en het zeefdrukgaas dient op  een 
zodanige gescheiden plaats en op  een zodanige wijze te worden uitgevoerd dat de 
afvalstoffen die daarbij ontstaan niet in de te lozen afvalwaterstromen kunnen 
geraken. 

4. Vaste bestanddelen dienen met behulp van een filter uit d e  afvalwaterstroom, die 
ontstaat bij het verwijderen van het sjabloon, te worden verwijderd. 

Doelvoorschriften 

5. Het te lozen bedrijfsafvalwater mag een hoeveelheid van .......... m3/eunaal. en/of 
.......... m3h niet overschrijden. 
Het te lozen afvalwater, zoals omschreven in voorschrift .......... mag een 
hoeveelheid van ........... m3/etmaal en .......... m3h niet overschrijden. 

6. Het bedrijfsafvalwater dient ter plaatse van de in voorschrift 3 bedoelde controle 
voorziening aan de volgende eisen te voldoen: 
a. zuurgraad, uitgedrukt in pHeenheden, moet een waarde hebben tussen 6,5 en 

b. het sulfaatgehalte mag niet hoger zijn dan .................. mgii 
c. het gehalte aan vet mag niet hoger zijn dan 300 m g * *  
d. de temperatuur mag niet hoger zijn dan 30°C 

10 

e. .................................................................................................................................................................. 

7. In het spoelwater als bedoeld in voorschrift l.c.1 mag ter plaatse van de in 
Voorschrift 3 bedoelde (aparte) controlevoorziening het gehalte zilver niet meer 
bedragen dan .......... mg/l***. De hoeveelheid spoelwater mag niet meer bedragen 
dan ........... m3/etmaal of ........... m3/jaar. 

8. In het spoelwater als bedoeld in voorschrift l.c.2 alsmede in de totale bedrijfs- 
afvalwaterstroom mag ter plaatse van de in voorschrift 3 bedoelde (aparte) 
controlevoorziening een hogere concentratie organische oplosmiddelen voorkomen 
dan .............. mg/i *** 

9. De analyse van de in deze beschikking vermelde stoffen en/of parameters worden 
conform de bepalingsvoorschriften, zoals vermeld in bijlage ........... behorende bij 
deze vergunning, uitgevoerd. 

TOEIJCHTINC VOORSCHRIFT 2 

In voorschrift 2 zijn zowel middelvoorschriften als doelvoorschriften opgenomen. 
De  in lid 3 en lid 4 opgenomen middelvoorschriften gelden voor alle zeefdrukkerijen. 

In het ene middelvoorschrift is een maatregel c.q. werkwijze voorgeschreven die het 
bedrijf verplicht om op  een zodanige wijze de inktresten te verwijderen dat de afval- 
stoffen die daarbij ontstaan niet in aanraking komen met de overige afvalwater- 
stromen doch op  doelmatige wijze kunnen worden opgevangen. 
In de praktijk zal aan dit voorschrift kunnen worden voldaan door de inktverwijdering 
uit te voeren in een aparte drukvormwasmachine zonder aansluiting op de bedrijfs- 
riolering. 
Grotere wasapparaten bestaan uit twee compartimenten. 
In het ene compartiment, zonder afvoer naar het riool, vindt de inktverwijderings- 
fase plaats. In het andere compartiment wordt het sjabloon van het zeefgaas 
verwijderd. In de afvoer van dit compartiment is veelal al een filter en een bezink- 
voorziening geïntegreerd. Daarmee wordt voldaan aan de in lid 4 voorgeschreven 
maatregel. 
Deze maatregel beoogt een doelmatige afscheiding van sjabloonresten uit de betref- 
fende afvalwaterstroom. 
De in lid 5 en lid 6 vermelde lozingseisen hebben betrekking op  de totale bedrijfs- 
afvalwaterstroom op de plaats waar deze in het oppervlaktewater of in d e  riolering 
wordt geloosd. Deze eisen komen op  hoofdlijnen overeen met de in de 
lozingsverordering riolering 1987 van de V.N.G. opgenomen algemene voorschriften. 
Het 7e lid voorziet in een maximaal toelaatbare waarde zilver met betrekking tot de 
specifieke spoelwaterlozing afkomstig van de fotografische activiteiten; het CUWVO 
rapport "Fotografische Bedrijven" stelt hiervoor een waarde van lmgii. 
Om de uitvoering en de toepassing van de in de middelvoorschriften voorgeschreven 
maatregelen te kunnen controleren is in lid 8 een concentratieeis opgenomen met 
betrekking tot het voorkomen van organische oplosmiddelen. Voorgesteld wordt om 
deze concentratie o p  1mgA te stellen. 
Deze eis is afgestemd op  de resultaten die met behulp van deze maatregelen kunnen 
worden bereikt. 

Voetnoten: 
Alleen bij lozing o p  oppervlaktewater 

** Alleen bij lozing op  de riolering 
*** concentratie in enig steekmonster. 



VOORSCHRIFT 3 (verplichting tot het hebben van een controleput d o f  een 
meetvoorziening) 

1. Het te lozen bedrijbhalwater dient te allen tijde te kunnen worden bemonsterd. 
Tevens dienen zowel het spoelwater als bedoeld in voorschrift 1.c.l en het 
spoelwater als bedoeld in voorschrift l.c.2 te allen tijde afionderlijk te kunnen 
worden bemonsterd. 
Daartoe dienen de onderscheiden afvalwaterstromen via aparte controle- 
voorzieningen te worden geleid, die geschikt zijn voor bemonsteringsdoeleinden. 

2. De in lid 1 bedoelde controleput(ten) dient(en) zodanig te worden geplaatst, dat 
deze goed bereikbaar en toegankelijk is (zijn). 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 3 

In voorschrift 3 zijn m.b.t. de onderscheiden afvalwaterstromen aparte controle- 
voorzieningen voorgeschreven. 
In veel gevallen kunnen deze voorzieningen op eenvoudige wijze worden aangebracht 
in de afvoer van de fotoontwikkelmachine en het sjabloonverwijderingsapparaat. 
Gezien het feit dat, in verband met de  geringe omvang van de lozingen, de in lid 5 
vermelde hoeveelheid over het algemeen betrekking zal hebben op  een jaar- 
hoeveelheid en de overige in de leden 6, 7 en 8 vermelde concentraties betrekking 
hebben op steekmonsters zal meestal kunnen worden volstaan met een eenvoudige 
controlevoorziening. In dit model is derhalve geen meetvoorziening voor het uit- 
voeren van continue proportionele bemonsteringen opgenomen. 
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VOORSCHRIFT 5 (aanwijzen contactpersoon) 

De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen waarmee door 
of namens de waterkwaliteitsbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 5 

Het verdient ook aanbeveling dat de waterkwaliteitsbeheerder een contactpersoon of 
een contactadres aanwijst waarmee vergunninghouder in spoedgevallen kan 
overleggen. 
Deze aanwijzing maakt geen deel uit van de vergunning, maar kan in een aanhangsel 
of in de toezendbrief worden vermeid. 



VOORSCHRIFT 6 (calamiteiten) 

1. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet 
aan de gestelde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden 
voldaan, dient de vergunninghouder terstond maatregelen te treffen teneinde de 
nadelige invloed van de lozing zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. De 
waterkwaliteitsbeheerder dient van één en ander zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te worden gesteld. De door of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder ter 
zake gegeven aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd. 

2. Indien de waterkwaliteitsbeheerder dit gewenst acht, zal vergunninghouder 
betreffende het voorval schriftelijk rapport uitbrengen met vermelding van 
oonaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van het voorgevallene en de 
gevolgen ervan voor de kwaliteit van het g e l d e  afvalwater, alsmede van de 
voorgenomen maatregelen ter voorkoming van herhaling. 

TOELICHTING VOORSCHRIFT 6 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of andere uitzonderlijke 
omstandigheden binnen de instelling. 



VOORSCHRIFï 7 (externe calamiteiten) 

1. Indien de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater als gevolg van 
calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter 
voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen 
van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe op 
aanschrifing van of vanwege de waterkwaliteitsbeheerder onverwijld over te gaan. 

4. De tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in de 
vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven 
lozingen en/of beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen 
zoals deze volgens de vergunning is toegestaan. 

5. Een maatregel als hierboven bedoeld zal maximaal voor een periode van 48 uur, 
telkenmale met maximaal zoveel uren te verlengen, worden opgelegd en mag in 
geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens de vergunning 
na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk 
niet meer mogelijk is. 

TOELICHTING VOORSCHRiFï 7 

Dit voorschrift geldt alleen voor lozing op  oppervlaktewater. 

Het betreft hier voorschriften bij optreden van calamiteiten of omstandigheden buiten 
de instelling die de kwaliteit van het ontvangende water zodanig beliivloeden dat de 
lozing van afvalwater volgens de vergunning tijdelijk niet meer toelaatbaar kan 
worden geacht. Door het treffen van tijdelijke maatregelen moet deze periode 
overbrugd worden, waarna weer afvalwater volgens de vergunning g e l d  kan 
worden. 



RI JlAGE (analysevoorschriften) 

De in deze beschikking genoemde stoffen dienen te worden bepaald volgens: 

a: de  voorschriften, vermeld in de  "methode voor de analyse voor afvalwater" van 
het Nederlands Normalisatie Instituut (N.N.I.) 

stoffen NEN-nummer 

zilver 
chroom 
organische 
oplosmiddelen -..-..-...- 

Bepalingsmethodiek is afhankelijk van het organisch oplosmiddel dat wordt 
toegepast. 
Aanbevolen wordt om de bepalingsmethodiek VPR C85-10 te volgen uit "Voor- 
lopige prakt ijkricht lijnen", VROM-ISBN 901205364 1. 

6462 ) ontsluiting t.b.v. metaalanalyses 
6448 ) volgens NEN €447 of NEN 6445 

b. Standard methods for de examinatiomn of Water and Waste water, American 
Public Health Association inc. New York 

c. Annual book of ASTM standards (part 31) 

d. Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser/Abwasser und Schlammuntersuchung, 
Weissheim Verlag Chemie. 

Een wijziging in een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht dertig 
dagen nadat de wijziging door de waterkwaliteitsbeheerder ter kennis van vergun- 
ninghouder is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de  waterkwaliteitsbeheerder 
schriftelijk bezwaar is aangetekend. 

TOELICHTING BULACE 

Bij voorkeur worden door m e 1  de vergunningverlener als de vergunninghouder de 
voorschriften van het NNI gebruikt. Indien er  geen voorschrift is of voor het 
specifieke afvalwater deze niet toepasbaar is, w r d t  voor de betreffende parameter 
een andere norm of analysemethode voorgeschreven uit de onder b. t/m d. 
genoemde mogelijkheden. 
Zodra normen of voorschriften worden gewijzigd dient deze bijlage te worden 
aangepast en aan vergunninghouder te worden toegezonden. In verreweg de  meeste 
gevallen zal er voor de  vergunninghouder geen aanleiding zijn tegen de wijziging 
bezwaar aan te tekenen, omdat het vaak gaat om zeer geringe wijzigingen die geen 
significant verschil in uitkomst opleveren. Mocht de  vergunninghouder wel bezwaar 
maken, dan dient zo nodig de bijlage door middel van een besluit tot wijziging van 
de vergunning te worden aangepast. Tegen dit besluit staat dan normaal beroep 
open. 
De in deze bijlage gegeven analysevoorschriften zijn de  voorschriften welke horen bij 
de in de vergunning vermelde emissiegrenswaarden en dienen gebruikt te worden bij 
controle van de vergunning door de vergunningverlener. De door de vergun- 
ninghouder te gebruiken voorschriften m.b.t. de verplichting tot meten en 
bemonsteren uit artikel 7 van dit model zijn aangegeven in de  leden 4 en 5 van dit 
artikel 7 en worden gebruikt voor de eigen controle door vergunninghouder en 
rapportage hierover aan de waterkwaliteitsbeheerder. 




