
Hygiene-Institut Hy
Des Ruhrgebiets

Institut pentru igiena şi medicina mediului
Director: Dr. rer. nat. L.Dunemann

Hygiene Institut. UMWELT CP 10 12 55 . 45812 Gelsenkirchen
Rotthauser Str. 19  45879 Gelsenkirchen 

ESV GmbH Centrala (0209) 9242-0
Zur oberen Heide 7 direct (0209) 9242.320
56865 Blankenrath fax (0209)9242.333

e-mail u.tolksdorf@hyg.de
internet www.hyg.de

Codul nostru:A-189407.10.To
Pers. Cont.: D-l. Tolksdorf

Gelsenkirchen, 22.04.2010

Absorbant ulei „OEL-KLEEN ÖKO – SORB“
Aici: evaluare din punct de vedere al medicinei muncii şi verificare

şi evaluare tehnico-ecologică

Scrisoarea D-vs. Din 30.03.2010, Helga Teichmann precum şi completarea
Directivei pentru Absorbanţi de Ulei din 16.06.1998, GMBI Nr. 15 pag. 312 şi 3

Mult stimate Doamne, stimaţi Domni,

cu numita scrisoare ne-aţi însărcinat cu evaluarea din punct de vedere al medicinei muncii şi 
verificarea şi evaluarea tehnico-ecologică a absorbantului comercializat de D-vs., cu denumirea 
„OEL-KLEEN ÖKO – SORB“.

Evaluarea de efectuat aici s-a făcut pe baza publicaţiei Ministerului Federal de Mediu, Protecţia 
mediului şi Securitatea Reactoarelor din 12.03.1990 (GMBI Nr. 18 pag. 355 ff) precum şi a 
completării numitei publicaţii din 16.06.1998 (GMBI 15 pag. 312 şi 3213).

Rezultatele şi evaluările se referă la probele verificate resp. obiectele de verificat şi reglementările legale în vigoare. 
Valabilitatea prezentului document încetează, dacă se modifică bazele legale şi la produse, în plus, dacă reţeta sau 
procedeul de preparare se modifică faţă de materialul verificat.

Prezentul document poate fi publicat sau multiplicat fără acordul nostru numai integral.

http://www.hyg.de/
mailto:u.tolksdorf@hyg.de
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Cea din urmă reglementare numită conţine, că în afara problemelor de medicina muncii se va 
verifica de către autorităţile specificate în Foaia Ministerială Comună, dacă absorbantele de ulei 
comercializate se pretează la utilizare din punct de vedere „tehnico-ecologic”.

Testul de aptitudine „tehnico-ecologică” se efectuează conform prescripţiilor parametrilor pentru 
clasele de depozite I şi II specificate în Dispoziţia de depozitare a Deşeurilor (AbfAbIV), ediţia: 
13.12.2006.  Pentru absorbanţii de ulei de tip I, II şi IV trebuie îndeplinite criteriile de atribuire ale 
clasei de depozitare I şi pentru absorbanţii de ulei de tip II cele ale clasei de depozitare II a 
reglementării numite, în ambele cazuri trebuind să se asigure un domeniu al valorii pH între 4,0 şi 
11,0.

1. Evaluare din punct de vedere al medicinei muncii a absorbantului de ulei

La absorbantul de ulei de verificat este vorba de un material pe bază de turbă, care urmează a fi 
utilizat pentru absorbarea uleiului. În suspensie apoasă concentrată (raport 1 + 1) absorbantul de 
ulei reacţionează uşor acid (pH = 3,8) şi se situează astfel într-un domeniu, care în cazul unui 
posibil contact cu pielea nu provoacă iritaţii. Conţinutul produsului de substanţe alveolar-
penetrante de 4,8% pe baza celor constatate poate fi considerată necritică, deoarece compuşi ai 
siliciului nu au putut fi depistaţi în material.

În vederea  acordării certificatului de inofensivitate din punct de vedere al medicinei muncii se 
constată, că în baza verificării efectuate precum şi a informaţiilor care le avem nu există rezerve 
faţă de utilizarea absorbantului de ulei „OEL-KLEEN ÖKO – SORB“ pentru absorbarea de ulei.
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2. Evaluare tehnico-ecologică

După cum se poate vedea din rezultatele anexcate tabelar comparativ cu valorile limită ale 
AbfAblV, proba de absorbant de ulei „OEL-KLEEN ÖKO – SORB“ transmisă prin intermediul 
Autorităţii de controlare a materialelor Renania de Nord-Westfalia, îndeplineşte cerinţele „tehnico-
ecologice” faţă de absorbanţi de ulei de tip I, II, III şi IV. Concentraţia mărită pentru conţinutul de 
carbon organic în eluat conform hotărârii cercului de lucru „Absorbanţi de ulei şi de chimicale” din 
25.06.1999 poate fi considerată acceptabilă, pentru că în cazul de faţă este vorba de un produs de 
origine naturală, care este comercializat sub formă nemodificată chimic.

Cu stimă
Directorul institutului

ss indescifrabil ss indescifrabil

Dipl.-Ing. Michael Sauerwald Ulrich Tolksdorf
Şef de secţie Şef specialitate
Igienă ape reziduale, sol şi aer Verificare produse & Igienă minieră

Anexe

Ø Autoritatea de verificare materiale
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Absorbant de ulei „OEL-KLEEN ÖKO – SORB”

a) Analiză substanţe

valoare pH (1 + 1) = 3,8 Analiză sită:
> 63 µm    =   95,2 %
< 63 µm    =     4,8   %

b) Analiză eluat conform DIN 38 414 partea 4

Absorbant ulei 
„OEL - KLEEN

Valori limită conform 
dispoziţiei

Parametru ÖKO - SORB“ Tip I, II şi IV Tip III
Valoare pH              4,0          4 - 11      4 – 11
Conductibilitate                                    µS/cm            71    ≤ 10000 ≤ 50000
Carbon organic                    C                 mg/l            60           ≤ 50       ≤ 80
Fenoli                                                      mg/l           < 0,010             ≤ 0,2       ≤ 50
Arsen                                    As              mg/l           < 0,001             ≤ 0,2         ≤ 0,2
Plumb                                   Pb              mg/l           < 0,005             ≤ 0,2         ≤ 1
Cadmiu                                 Cd              mg/l            <0,0003             ≤ 0,05         ≤ 0,1
Crom                                    Cr6+             mg/l            <0,01             ≤ 0,05         ≤ 0,1
Cupru                                   Cu               mg/l            <0,005             ≤ 1         ≤ 5
Nichel                                   Ni                mg/l            <0,005             ≤ 0,2         ≤ 1
Mercur                                  Hg              mg/l            <0,0002             ≤ 0,005         ≤ 0,02
Zinc                                       Zn              mg/l            <0,005             ≤ 2         ≤ 5
Fluorizi                                  F-               mg/l               0,1             ≤ 5       ≤ 15
Amoniu                                 N                mg/l            <0,04             ≤ 4     ≤ 200
Cianură, lfr.                           CN             mg/l            <0,01             ≤ 0,1         ≤ 0,05
AOX                                                        mg/l            <0,010             ≤ 0,3         ≤ 1,5
Reziduuri vapori reziduali                           %              0,0244             ≤ 3         ≤ 6
Bariu                                     Ba              mg/l            <0,005             ≤ 5       ≤ 10
Crom                                     Cr sat.       mg/l            <0,005             ≤ 0,3         ≤ 1
Molibden                               Mo             mg/l            <0,05             ≤ 0,3         ≤ 1
Antimoniu                              Sb              mg/l            <0,001             ≤ 0,03         ≤ 0,07
Seleniu                                 Se               mg/l            <0,001             ≤ 0,03         ≤ 0,05
Clorură                                 Cl-               mg/l              5       ≤ 1500   ≤ 1500
Sulfură                                 SO4             mg/l            <4       ≤ 2000   ≤ 2000

Purtător al Institutului de igienă: Asociaţia pentru Combaterea Bolilor Populare în Zona Carboniferă Ruhr e.V., Gelsenkirchen
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Prelucrare spectru:
Nu s-au neglijat valorile maxime

Opţiune de prelucrare: toate elementele s-au analizat (normalizat)
Număr iteraţii = 4

Standard
C CaCO3 1-iun-1999 12:00 AM
O SiO2 1-iun-1999 12:00 AM
Cl KCl 1-iun-1999 12:00 AM

El... Ma... Ato...

C K 59.39 66.15
O K 40.38 33.76
Cl K   0.23   0.09

Tot         100.00

Imagine electronică 1

Spectru 1

Domeniu scară 1669 cts cursor: -0,051 (161cts) keV

Probă: ESV GmbH, Blankenrath
Tip: temă
ID: Absorbant ulei OEL-KLEEN-ÖKO-SORB (AW 4269)
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       Autoritatea de verificare materiale Renania de Nord-Westfalia

VERIFICARE  •  SUPRAVEGHERE  •  CERTIFICARE
Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • CP: 44285 Dortmund • telefon (02 31) 45 02-2 • fax (02 31) 45 85 49 • E-Mail: info@mpanrw.de

CERTIFICAT DE VERIFICARE NR: 22 000 8014 10

Beneficiar

ESV GmbH Data comenzii : 30.03.2010
Zur oberen Heide t Intrarea probelor : 31.03.2010
56865 Blankenrath

Comandă:
Verificarea absorbantului de ulei „OEL-KLEEN ÖKO-SORB“ conform cerinţelor pentru absorbanţi 
de ulei, versiune reeditată, ediţia 28 februarie 1990 – Publ. BMU din 12.03.1990 şi 23.04.1998.

Tip probă Denumire
Absorbant de ulei pe bază de „OEL-KLEEN ÖKO-SORB“
turbă

1. Descrierea verificării / norme aplicabile
     Cerinţe pentru absorbanţi de ulei, ediţie nouă din 28.02.1990 – verificare incl. punct 4.9 al  
     cerinţelor – pretare la suprafeţe rutiere. 

Valabilitatea prezentului certificat de verificare expiră în 18.05.2016

Rezultatele verificării se referă exclusiv la susnumita (-ul) probă / obiect de verificat.
Certificate de verificare fără consimţământul MPA NRW pot fi publicate sau multiplicate numai nemodificate după formă şi conţinut. 

Reproducerea scurtată a unui certificat de verificare este admisibilă numai cu acordul MPA NRW.

Prezentul certificat de verificare cuprinde 3 pagini

Laborator acreditat de către DAP Consiliul german
Deutsches Akkreditierungssystem Prüwesen de acreditare

Acreditarea este valabilă pentru procedurile de verificare DAR
specificate în document DAP-PL-2600.23

mailto:info@mpanrw.de
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2. Rezultat sintetizat

Absorbantul de ulei „OEL-KLEEN ÖKO-SORB” corespunde cerinţelor pentru absorbanţi de ulei de 
tip I, II, III R.

2.1 Generalităţi

2.1.1 Referitor la problema inofensivităţii din punct de vedere al medicinei muncii şi tehnico-
ecologic pentru utilizarea absorbantului de ulei în caz de accidente de uleiuri minerale (alin.
2.1.5.1 al cerinţei) există o expertiză de medicina muncii şi tehnico-ecologică a institutului 
de igienă al Bazinului Ruhr din Gelsenkirchen din 22.04.2010.
Reeditări: nu

2.1.2 Referitor la asigurarea cerinţelor generale conf. alin. 2.1.1 b,c,d şi a capacităţii de 
depozitare conf. alin. 2.1.6 al cerinţelor pentru absorbanţi de ulei există declaraţii 
corespunzătoare de garanţie ale producătorului din 07.04.2010.

2.2 Greutate volumetrică (conf. alin. 4.3) 130 g/l
Conţinut de umiditate 17 % de masă

2.3 Necesar de absorbant de ulei (conf. alin. 4.5)
Verificările au fost efectuate cu material uscat.

  33 g   absorbant ulei absorb 100   g ulei
208 ml absorbant ulei absorb 100 ml ulei
    1  l   absorbant ulei absoarbe    0,48 l ulei

     1 kg absorbant ulei absoarbe    3,69 l ulei
     1 kg absorbant ulei absoarbe    3,03 kg ulei

Criteriu de clasificare pentru absorbanţi de ulei
Tip I max. 350 vol.-%
Tip II max. 600 vol.-%
Tip III max. 350 vol.-%

Valoare determinată 208 vol.-%

La determinarea necesarului de absorbant de ulei a fost necesară o corecţie conf. 
alin. 4.7 al cerinţei.

Necesar de absorbant de ulei fără respectarea necesarului suplimentar din cauza solicitării 
la presiune.

1 l absorbant ulei absoarbe 0,58 l ulei

2.4 Flotabilitate (conf. alin. 4.6)
Componente flotabile fără ulei: ≥ vol.-%
Componente flotabile cu ulei: ≥ vol.-%



MPA NRW.
       Autoritatea de verificare materiale Renania de Nord-Westfalia

VERIFICARE  •  SUPRAVEGHERE  •  CERTIFICARE
Certificat nr. 22 000 8014 10 din 19.05.2010                                                     pagina 3 din 3

2.5 Capacitate de reţinere ulei (conf. alin. 4.7)

După o durată de solicitare de 2 ore nu a mai fost cedat ulei.
Necesarul suplimentar de absorbant de ulei la încercarea de solicitare a fost de 21 % de 
masă

2.6 Distribuţie granulaţie (conf. alin. 4.8)

> 4 mm 5,8  % de masă
   4 – 0,5 mm          45,5  % de masă
0,5 – 0,125 mm          39,5  % de masă
< 0,125 mm 9,2  % de masă

Granulaţie brută (> 4 mm) admisibilă: 10 % de masă

Valoare determinată                          : 5,8 % de masă

2.7 Pretare la suprafeţe rutiere /conf. alin. 4.9)

Verificarea a demonstrat o modificare a valorii SRT cu 2,3 unităţi resp. 5%

Modificare max. admisibilă a valorii SRT: 20%

Valoare determinată                               : 5%

Absorbantul de ulei poate fi considerat potrivit pentru suprafeţe rutiere.

2.7 Pe ambalaj se va imprima suplimentar:

„A se feri de umiditate, a se utiliza numai în caz de daune (accidente)”

3. Evaluare generală

Absorbantul de ulei verificat „OEL-KLEEN ÖKO-SORB“ corespunde cerinţelor pentru absorbanţi 
de ulei, publ. Ministerulul Federal de Mediu, Protecţia Mediului şi Securitatea Reactoarelor din 
12 martie 1990 şi din 23 aprilie 1998 pentru tipul I, II, III R.

Prezentul certificat de verificare este valabil până în data de 18.05.2016. Poate fi prelungit conf. 
nr. 5 al Directivei.

Dortmund, 19.05.2010
Prin delegare

ss indescifrabil Ştampila

Streich
Referent de specialitate


