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Het niet gebruiken van een aromaat-

arme brandstof in machines wordt door de 

arbeidsinspectie tegenwoordig gezien als 

een overtreding van artikel 4.17 van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Volgens artikel 

4.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit moet 

de kans op blootstelling van werknemers aan 

kankerverwekkende stoffen zoveel mogelijk bij de 

bron worden voorkomen. Sinds de verplichting 

van het gebruik van alkylaatbenzine voor de pro-

fessionele sector, is de aandacht voor het com-

plete brandstofconcept in de bedrijfsvoering bij 

groenbedrijven groter, zo merkt GVG Oliehandel 

BV, importeur van Aspen voor de Benelux. Maar 

er ontstaan ook vragen. Want wat is alkylaatben-

zine nu eigenlijk? Aspen Benelux legt het ons uit.   

 

Wat is alkylaatbenzine? 

Aspen alkylaatbenzine is speciaal ontwikkeld om 

de gezondheid van de gebruiker zo weinig moge-

lijk te beïnvloeden. Door alleen bepaalde gassen 

te gebruiken uit het raffinageproces van ruwe 

olie, blijft er een zeer schone brandstof over die 

slechts tien componenten bevat. Alkylaatbenzine 

is min of meer vrij van gevaarlijke componenten 

zoals benzeen, aromatische koolwaterstoffen, 

zwavel en gekraakte componenten. Daarom pro-

duceert alkylaatbenzine tijdens het gebruik aan-

zienlijk minder emissie dan normale benzine.  

 

De naam alkylaatbenzine is afkomstig van het 

woord alkylering. Dat is de naam van het proces 

waarmee de grondstof wordt geproduceerd. Het 

alkyleringproces vindt plaats in olieraffinaderijen, 

waaruit de combinatie van gassen uit de destil-

latie van ruwe olie en oliekrakers alkylaat wordt 

gevormd. Alkylaat is één van de puurste aard-

olieproducten die kunnen worden geproduceerd. 

Gewone benzine wordt geproduceerd door de 

raffinage van ruwe olie. Verschillende fracties 

worden verschillend behandeld en dan met elkaar 

gemengd. Daarom bevat gewone benzine hon-

derden verschillende stoffen en vele daarvan zijn 

schadelijk voor het milieu en gezondheid.  

 

De gevaren van gewone benzine:  

Als u gewone benzinedampen inademt of ben-

zine op uw huid morst, stelt u zichzelf bloot aan 

een reeks gevaarlijke stoffen, waaronder: 

 

Benzeen     

kan leukemie veroorzaken (bloedkanker) 

 

Aromatische koolwaterstoffen* 

kunnen onherstelbare schade veroorzaken aan 

het centrale zenuwstelsel, schilders zijn hiervan 

het bekendste voorbeeld. 

 

Olefine  

kunnen epoxiden vormen in het lichaam, waar-

van wordt vermoed dat deze kanker veroorzaken 

 

 

Alkylaatbenzine: omdat het moet

Was het tot vorig jaar nog aan de bedrijven om te beslissen de duurdere schone brandstof te gebruiken voor kettingzagen, motorhegge-

scharen en ander handgereedschap, nu verplicht de arbeidsinspectie (AI) het gebruik van alkylaatbenzine, onder meer bekend als Aspen. Ze 

baseert zich daarbij op artikel 4.17 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat voorschrijft dat blootstelling aan kankerverwekkende stoffen 

bij de bron moet worden voorkomen. Benzine bevat verschillende kankerverwekkende stoffen zoals benzeen en tolueen. In Alkylaatbenzine 

zitten die nagenoeg niet. Naast Aspen zijn er overigens ook andere merken die alkylaatbenzine voeren.
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Onverbrande deeltjes worden met meer dan 40% 

teruggedrongen  

Uitlaatgassen bij de verbranding van alkylaatben-

zine in een tweetaktmotor bevatten ook onver-

brande brandstof, koolmonoxide, stikstofoxides 

en kooldioxide. Maar de onverbrande brandstof 

bestaat uit paraffines, die minder schadelijk zijn 

voor mensen. Koolmonoxide en stikstofoxides 

zijn net zo schadelijk als bij verbranding van 

gewone benzine, maar vooral de hoeveelheden 

stikstofoxides zijn lager, ongeveer 2/3 van de 

hoeveelheden bij gewone benzine. De bijdrage 

stikstofoxides met onverbrande brandstof worden 

bij gebruik van alkylaatbenzine met meer dan 40 

% teruggedrongen. Deze reductie wordt veroor-

zaakt door het feit dat koolwaterstoffen in alky-

laatbenzine stabieler zijn en daarom vollediger 

verbranden dan de koolwaterstoffen in gewone 

benzine. Bij gebruik van alkylaatbenzine treedt 

een verbetering van de uitlaatgassen op doordat 

de vrijkomende onverbrande brandstof de min-

der schadelijke paraffines bevat, wat beduidend 

minder gevolgen voor de gezondheid oplevert en 

leidt tot de vorming van minder ozon op grondni-

veau. Voor het milieu betekent dit dat bossen en 

andere gewassen minder worden beschadigd. 

 

Zuiverheid van alkylaatbenzine  

Bij de verbranding van alkylaatbenzine ontstaat 

weinig roet in vergelijking met gewone benzine. 

Bij een viertaktmotor waarvoor alleen Aspen alky-

laatbenzine is gebruikt, is duidelijk te zien hoe 

schoon de verbrandingskamer is, zelfs na lang 

gebruik. Ook de tweetaktmotor is schoon, maar 

tweetaktolie produceert altijd wat roet. De scho-

ne verbaranding komt doordat alkylaatbenzine is 

samengesteld uit een select groepje schone com-

ponenten, terwijl er bij de productie van gewone 

benzine niet op dezelfde bewuste manier naar 

de componenten wordt gekeken. In gewone 

benzine zit een groot aantal stoffen, waarvan 

sommige ongewilde effecten veroorzaken, zoals 

roetvorming.  

 

Het schoonmaakeffect voor de motor van de 

machine 

Als er eerder gewone benzine is gebruikt in een 

motor, heeft er zich een laag roet gevormd aan 

de binnenkant van de verbrandingskamer. Als 

wordt begonnen met het gebruik van Aspen 

alkylaatbenzine in de motor, treedt er een 

“schoonmaakeffect” op. Machines die op Aspen 

alkylaatbenzine gaan draaien, geven tijdens de 

eerste uren soms rook af en stoten meer dampen 

uit dan normaal. Dit komt doordat de roetlagen, 

die door het gebruik van gewone benzine zijn 

gevormd, langzaam maar zeker uit de motor 

worden verwijderd. Na een tijdje is de hoeveel-

heid roet in de motor gereduceerd tot een 

niveau dat laag genoeg is voor een blijvend hoge 

betrouwbaarheid. 

 

Verpakking 

Aspen alkylaatbenzine wordt verkocht in goedge-

keurde verpakkingen, zodat gebruikers veilig met 

de benzine om kunnen gaan. De plastic jerrycans 

zijn gemaakt van polyethyleen. De gebruikte lege 

jerrycans kunnen bij de verkooppunten weer wor-

den ingeleverd om te worden gerecycled.  

Ook op de verpakking wordt bij de gebruikers 

door de inspectie gecontroleerd. Het is bijvoor-

beeld wettelijk verplicht om bij het vervoer van 

benzine een vlamsticker op de jerrycan. Ook mag 

de jerrycan niet ouder zijn dan vijf jaar. Tevens 

geldt er een verbod voor het overtappen van 

benzine in de opslagruimtes. Het gebruik van 

drums en vaten waarmee weer kleinere jerrycans 

worden afgevuld is dus eigenlijk niet toegestaan. 

Ook moet de benzine opgeslagen zijn in een 

brandveilige opslagruimte. Punt van veiligheid is 

ook het aftanken van machines. Het snelvulsy-

steem van Fillpartner, de Autofiller voor de Aspen 

vijf liter jerrycan, stopt automatisch wanneer de 

tank vol is en past op elke tankopening, ook op 

snelsluitsystemen. Door het unieke dampretour-

systeem blijven de benzinedampen in de jerrycan 

en tank, zodat het contact met benzinedampen 

zoveel mogelijk beperkt wordt. De rubberen 

kraag voorkomt knoeien en zorgt voor een goede 

afdichting op alle soorten tanks.   

 

Elfie van Gelderen is werkzaam bij GVG 

Oliehandel BV, importeur van Aspen

De bijdrage stikstofoxides met 

onverbrande brandstof 

worden bij gebruik van 

alkylaatbenzine met meer dan 

40 % teruggedrongen

Techniek

Aspen, grondlegger van alkylaatbenzine 

De grondlegger van alkylaatbenzine is de 

Zweed Roland Elmäng. Hij kwam op het 

idee om een betere brandstof te produceren 

voor kettingzagen toen hij een artikel las in 

de Zweedse krant Skogen over de proble-

men die bosarbeiders ondervonden door 

blootstelling aan de uitlaatgassen van ket-

tingzagen en bosmaaiers. Dit was de basis 

voor de oprichting van het bedrijf Aspen in 

1988 bij het Aspen-meer ten noorden van 

Götenburg.

Standaard voor aromaatvrije benzine 

De standaard van een aromaatvrije benzine 

is omstreden. Er is geen Nederlandse en 

zelfs geen Europese norm die bepaalt wan-

neer een benzine aromaatarm is. Echter in 

Zweden is in samenwerking met de firma 

Lantmännen Aspen Petroleum AB  sinds 

1990 een aparte norm gesteld aan aro-

maatarme benzine, die vastgelegd is in de 

Swedish Standard SS 155461. Hiermee kan 

Aspen alkylaatbenzine zelfs als aromaatvrije 

benzine geclassificeerd worden.

* Volgens de gegevens in regeling AFS 

2000:3 van Arbetsmiljöverket (de Zweedse 

autoriteit voor de werkomgeving) kunnen de 

gevaren van blootstelling aan koolwaterstof-

fen met meer dan 70 % worden terugge-

drongen door alkylaatbenzine te gebruiken 

in plaats van gewone benzine.


