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Oiltanking

Profiel

• Actief sinds 1972

• 3400 werknemers wereldwijd

• 73 terminals

• 24 landen

• een van de grootste onafhankelijke tankterminal 

bedrijven in de wereld

• 1000 verschillende producten



Oiltanking Amsterdam

Profiel

• Opgericht in 1975

• 92 tanks

• tank capaciteit 1,6 miljoen m3

• 32 hectare

• aansluiting op lange afstandspijpleidingen en aanvoer per tanker

• opslag van ruwe olie, aardolie producten, biobrandstoffen en eetbare olien



Water

Hoeveelheid

32 hectare 

T=100 bui (124 mm in 8 dagen)

Meer dan 200 m3/u

� Uitgangspunt maximale zuiveringscapaciteit: 250 m3/u

� Uitgangspunt gemiddelde aanvoer: 30 m3/u



Water

Kwaliteit

Nieuwe lozingsvergunning in 2016

Parameter Influent 2014-2015 Effluent eisen 

2016
gemiddeld maximaal

CZV mg/l 78 410 200 (was 265)

Zwevende stof mg/l 29 55 50 (was 45)

Minerale olie mg/l 8 900 66 000 5 (was 20)

BTEX µg/l 4 800 16 000 50 (nieuwe eis)

MTBE en EtBE µg/l 1 900 12 000 500 (nieuwe eis)

PAK (vooral naftaleen) µg/l 35 170 2 (nieuwe eis)



Uitdagingen

Stoffen

• MtBE en EtBE

• PAK

• Debiet  0  � 250 m3/u

• Methyl-tert-butylether en Ethyl-tert-butyl ether

• Sinds 1984 op grote schaal gebruikt

• Loodvervanger / anti klopmiddel

• Vluchtig, ether � polair � zeer goed wateroplosbaar

• Polycyclische aromatische koolwaterstoffen

• Tot 1-2 µg/l in hemelwater in Amsterdam

• Ook in ruwe olie: 1,6 g PAK / kg noordzee olie 

(5 mg noordzee olie = 8 µg PAK/l)

• Wens: zo snel mogelijk afvoeren hemelwater uit de tankputten 

vanwege corrosie tankbodems



Uitdagingen � Oplossingen

Stoffen

• MtBE en EtBE • Modellering met stripprogramma’s Tauw

• Luchtstrippen met grote luchtovermaat en lang strippakket, ook 

vanwege temperatuur effect

• Strippers standaard in serie



Uitdagingen  � Oplossingen

Stoffen

• PAK

• Debiet  0  � 250 m3/u

• Bronmaatregelen: meer scheiding aan de bron, sterk vervuild water 

afvoeren voor externe verwerking

• Tilted plate separator voor aan olie of zwevende stof gebonden PAK

• Luchtstrippen voor vluchtige PAK (m.n. naftaleen)

• Strippers van serie naar parallel bij piekaanvoer



Uitdagingen � oplossingen

• Twee parallele tilted plate separators

• Twee luchtstrippers in serie / parallel  (a/w 150 Nm3/u)

• Demister, heater en actieve koolfiltratie striplucht 

• Continue effluentmonitoring met TOC-analyser

Installatie



Foto’s installatie / bouw



Resultaat

Bouw

• Doorlooptijd systeemkeuze, tendering, ontwerp, permitting, bouw, commissioning: 20 maanden

• Bouwtijd totaal: 8 maanden, civiel: 4 maanden

• Werktuigbouwkundig vertraging door levertijd olie/waterscheiders

• Vertraging vanwege aanpassing vanwege nabijheid crude olie leiding

Training

• E-learning module

• Theoretische toolbox 

• Praktische training door contractor

• Train-the-trainer: Afgevaardige uit shifts full-time onderdeel geweest van commissioning

• To-come: shift-specialisten



Opstart

Commissioning

• Succes: “als 10 opeenvolgende bemonsteringen voldoen aan de door RWS gestelde eisen bij 

zuivering van gemiddeld tot maximaal verontreinigd influent”

• 8 weken

• 3 fases: Schoon water test

• Licht-vervuild water test (hemelwater terrein, representatief voor huidige situatie)

• Zwaar-vervuild water test (op specificatie gebracht water)

• Bemonstering op influent, effluent, na CFI’s en na striptorens voor rendementberekening



Opstart

Commissioning 2016-2019

• MTBE 98%

• BTEX 94%

• Min. Olie 88%

• CZV 53%

• PAK 99%

Geen overschrijding lozingseisen



Foto’s installatie in bedrijf



Foto’s installatie in bedrijf



Ervaringen met de installatie

Operationele activiteiten

• Visuele inspecties: 3 maal per etmaal

• Legen samplebakken: 1 maal per etmaal

• Aanleveren monster: 1 maal per week

• Drainen Sludgebakken: 1 maal per maand

• Onderhoudsactiviteiten TOC-analyzer: 1 

maal per maand

Onderhoudsactiviteiten

• Actief kool monster: Jaarlijks

• Flowmeter calibratie: Jaarlijks

• Tilted plate separator platen schoonmaken: 
Jaarlijks

• Strippentorens schoonmaken: Jaarlijks 

• Regulier onderhoud Analyzer: Kwartaarlijks

Volautomatische operatie 24/7/52, controlled door plant’s PLC. Zeer beperkt 

operationele acties en onderhoud nodig voor behoud functionaliteit.



Maar…TOC-analyzer blijft een grillig apparaat

Oorzaak in analyzer

De TOC-analyzer geeft regelmatig alarmen af. Het stellen van een diagnose vergt veel 

tijd en onderzoek, met zijn weerslag op continuïteit installatie. 

• Interne fout (lekkages, werking pompjes, 

scrubber, etc..)

• Fotocel kapot

• Reagent containers leeg

• Koperfilter of sodalime aan vervanging toe

• Slangetjes verstopt

• Verkeerde calibratie

Oorzaak in water

• Aanzuiging sediment

• Schuimresten in water

• Zeer tijdelijke piekwaarde



Slot

Zuivering van hemelwater Oiltanking Amsterdam

• Planning was ambitieus, totale doorlooptijd van 20 maanden is kort

• Groot debiet

• Robuust

• Goed rendement (ook voor moeilijke stoffen)

• In line monitoring vraagt aandacht  



Contact

norman.stuivenwold@oiltanking.com blj@tauw.com

06 81141023 06 51201061

Norman Stuivenwold Cyra Junius Johan Blom

www. oiltanking.com www.tauw.com


