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Samenvatting

De afvalstoffenproblematiek noopt de wetenschap tot de ontwikkeling van

velerlei recyclingtechnieken. Autobanden zijn produkten waarbij op dit moment

naarstig gezocht wordt naar geschikte technieken. De autoband blijkt een

lastig te herverwerken object te zijn; er zijn een groot aantal verstevigings

materialen in verwerkt, er worden verschillende rubberkwaliteiten gebruikt en

de moleculaire structuur is (nog) niet tot de oorspronkelijke structuur terug te

brengen.

De oplossingen die voorgesteld worden varieren nogal. Het opbrengen van

een nieuw loopvlak op versleten banden, het vermalen tot rubber korrels

(granulaat), het gebruik als substituutbrandstof van fossiele brandstoffen en

het thermisch of chemisch omzetten in nieuwe grondstoffen. .

Nog steeds is het niet gelukt om een volledige grondstofcyclus te bewerkstelli

gen en de recycling kan op dit moment gekarakteriseerd worden als een

combinatie van deeloplossingen waarmee een anker is geslagen voor verdere

ontwikkeling.
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1. Inleiding

De tijd dat men langs de snelweg op een willekeurige stortplaats enorme
bergen gestorte autobanden kon 'bewonderen' is voorbij. Wie tegenwoordig
zijn versleten autobanden naar een sloper of stortplaats brengt, zal onverrich
terzake moeten terugkeren. Het opleggen van een nieuwe band gebeurt in de
garage. Wat gebeurt er in de garage echter met die versleten band?

De banden worden opgehaald door bandeninzamelingsbedrijven die een
aantal mogelijkheden hebben om dit afval te verwerken: doorverkopen aan
minder ontwikkelde landen, verbranden, storten of recyclen. Uit ethische en
milieuoverwegingen verdient recycling de voorkeur.
Zo'n 50% van de massa van de autoband is terugwinbaar rubber, de overige
bestanddelen zijn verstevigingsmaterialen (zie figuur 1.1).
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Figuur 1.1 Doorsnede van een hedendaagse autoband.
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1. Inleiding

Het scheiden van het rubber van deze verstevigingsmaterialen is lastig en erg

duur. Een extra moeilijkheidsfaetor is het feit dat er vele verschillende rubber

kwaliteiten in autobanden gebruikt worden, zodat voor een voorspelbare

kwaliteit van het eindprodukt seleetie bij het invoeren in het verwerkingsproces

onvermijdelijk is.

Bovendien blijkt de produktie van autobanden een semi-irreversibele reaetie te

bevatten: het vulcaniseren. Het rubber bestaat voor vulcanisatie uit lange

polymeerketens. Tijdens het vulcaniseren wordt aan het rubber zwavel

toegevoegd dat brugverbindingen tussen de polymeerketens bewerkstelligt. Oit

zorgt ervoor dat het elastische rekgebied toeneemt. Oeze zwavelbruggen zijn

te verbreken, maar men krijgt daarmee niet de oorspronkelijke grondstof

terug; de eigenschappen ervan zijn veranderd.

Oe hierboven geschetste problemen maken de recycling van autobanden een

ingewikkelde aangelegenheid; de grondstofcyclus is niet rondo Op welke wijze

kan er met de beschikbare middelen en technieken toch een bevredigende

recycling toegepast worden? Oat is de vraag die centraal staat in de autoban

den-afvalproblematiek. Oit onderzoek probeert de inspanningen die gedaan

worden, te inventariseren en op een overzichtelijke manier weer te geven. Oe

volgende hoofdstukken geven een overzicht van de recyclingtechnieken die op

dit moment gebruikt en ontwikkeld worden.
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2. De vernieuwing van autobanden

Een eerste mogelijkheid om autobanden te recyclen is het vernieuwen van het
versleten loopvlak. Bij de grotere vrachtautobanden wordt dit al op grote

schaal toegepast. Vrachtwagenbanden bestaan echter veelal uit het eenvoudi

ger te recyclen natuurrubber en ze bevatten ook een groot massapercentage

rubber (700,-b terugwinbaar), wat de loopvlakvernieuwing economisch redeljjk

aantrekkelijk maakt. Omdat in autobanden lastiger te recyclen synthetisch

rubber gebruikt wordt en bovendien het massapercentage rubber aanzienlijk

lager Iigt, is het moeilijker om een economisch aantrekkelijke methode voor

recycling te vinden.

2.1 Verwerkingstechnieken

Op dit moment zijn er twee soorten loopvlakvernieuwing te onderscheiden: de

'warme' en de 'koude' loopvlakvernieuwing.

Bij de 'warme' loopvlakvernieuwing van de autoband wordt het loopvlak van

de band geschraapt, waarna op het ontstane karkas een nog niet gevulcani
seerde rubber deklaag en loopvlak opgegoten wordt. Dit halffabrikaat wordt

opgemeten en naar de daarvoor bestemde vulcaniseerpers gevoerd, waar het

eindprodukt ontstaat. Om het oude karkas te ontzien wordt in de pers de

binnentemperatuur laag gehouden (± 125°C) ten opzichte van de temperatuur

bij het loopvlak (± 160°C).
Van 'koude' loopvlakvernieuwing is sprake als het nieuwe loopvlak als voorge

vulcaniseerd deel op het karkas wordt aangebracht. De verbinding vindt plaats

in een autoclaaf bij een temperatuur tussen de 100 en 120°C.

2.2 Praktische toepassingen

De 'koude' loopvlakvernieuwing is vanwege het proces slechts geschikt voor

zeer specifieke autobanden en levert daarmee slechts perspeetief voor een

klein deel van het autobandenprobleem. De 'warme' vernieuwing leent zich

echter voor seriematige verwerking van autobanden en heeft daarmee een

groter verwerkend potentieel in zich.
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2. De vernieuwing van autobanden

Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 30 bandenvernieuwingsbedrijven

die (vooral vrachtwagenbanden) van nieuwe loopvlakken voorzien. Ook in

Duitsland zijn er een aantal bedrijven die zich met bandenvernieuwing bezig

houden.

De grootste problemen die zich voordoen bij deze vorm van recycling zijn het

lage vertrouwen van de consument in een '2ehands autoband' en de relatief

hoge prijs van de vernieuwde band ten opzichte van een geheel nieuwe band.

Om een wat economische aantrekkelijker situatie voor vernieuwde autobanden

te laten ontstaan is er in Nederland een overheidsplan in de maak dat een

extra hefting op autobanden in het vooruitzicht stelt. Met deze milieuheffing

kan de herverwerking van de band gemakkelijker rendabel gemaakt worden,

zodat ook de prijs van de vernieuwde band omlaag kan.
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3. Granuleren

Een tweede herverwerkingsoptie voor autobanden is het granuleren. Bij het

granuleren worden de autobanden vermalen tot korrels of poeder. Hierbij blijft

de (gevulcaniseerde) struetuur van het rubber gehandhaafd. Het eindprodukt

kan niet deelnemen aan aetieve polymerisatie zoals met de oorspronkelijke,

niet gevulcaniseerde grondstof wei het geval was. Het gedraagt zich als

vreemde, slecht bindende stof in een nieuwe rubbermatrix. Door de korrels of

het poeder echter van een reaetieve laag te voorzien, kan deze tekortkoming

gedeeltelijk overkomen worden. De onderstaande figuur geeft een overzicht

van de toepassingsmogelijkheden van gegranuleerd rubber als vulstof.
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Aapha.t-lBltumentndustrte
Gumm,mehle zur Elasliflzierung von BrUcken-. Gehw8C)- und SlraBenoellgen
Gumm,mehle zur veroesserung de, Senmelz- und Breenpunkle, (Froslsena
dencekAmplungl
Grumm'granulale in Stra8enll8lAgen

!augewerbe
Gummimehle und Granulale in Bodencell;en. WAnden und Taren
Gummimehle ai, Schalllsoialion in der Spanlliatlenindustrie: bel TOren und
WAnden
Gummigranulale zur HersteUung von Sehalllsoialion,malerlalien in Unlergrund
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ZUndsennur-Ummanlelungen
Kabe!ummanlelungen

Figuur 3.1 Toepassingen van rubbergranulaat en rubberpoeder.
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3. Granuleren

Het eindprodukt, de granulaatkorrel, kan hoofdzakelijk gebruikt worden als

vulstof en ten dele als grondstof voor nieuwe autobanden (bij de huidige

kwaliteitseisen in praktijk tot een gewichtspercentage van 5%). De granulaat

korrels in de matrix verlagen de mechanische eigenschappen behoorlijk.

3.1 Verwerkingstechnieken

Bij het granuleren kunnen een aantal belangrijke deelprocessen onderscheiden
worden: scheiden, snijden, malen en eventueel van een reaetieve laag voor

zien. De verschillende verwerkingstechnieken die in principe voor granuleren in

aanmerking komen, onderscheiden zich van elkaar door het gebruik van ver

schillende technieken voor de deelprocessen. In het onderstaande zullen de

hoofdverschijningsvormen besproken worden.

Het snijden kan plaatsvinden met behulp van dezogenaamde 'warme' verklei

ning; de autobanden worden hierin van de kern ontdaan en zonder koeling

versneden tot kleine plakjes (het vermalen geschiedt wei met koeling). Hier

door behoudt het eindprodukt een ruwe en wat poreuze struetuur die opname

in een matrixstof vergemakkelijkt.

Tegenover de 'warme' verkleining staat de 'koude' verkleining. Door met een

cryogeen proces het rubber continu te koelen tot ongeveer -1OQ°C, wordt de

rubberstruetuur bros. Het snijden en malen en het uitzeven van de staal- en
textieldelen wordt hiermee vergemakkelijkt. Wei krijgen de granulaatkorrels

hierdoor een gladder en minder poreus oppervlak, waardoor bij opname in
een matrixstof vrijwel altijd de extra stap van het opbrengen van een reactieve

laag vereist is.

Het afscheiden van de staal- en textieldelen die zich in de autoband bevinden,

kent een aantal oplossingen.

De stalen banden laten zich vrij eenvoudig verwijderen met behulp van

magneten, mits er voldoende ontsluiting van het rubber en het staal is opge

treden. De textielvezels geven meer problemen, omdat de gevlochten struetuur

ervan bij voorkeur in stand gehouden moet worden, daar anders kluwenachti-
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3. Granuleren

ge strueturen met daarin rubber korreltjes kunnen ontstaan. De technieken die

hiervoor in aanmerking komen zijn luchtclassificatie (zifting) en tafeltechnieken

(Iuchttafel). De luchttafel wordt gebruikt voor een eerste afscheiding van de

textieldelen, waarna door zifting de rest verwijderd kan worden.

Bij de vermaling van de autobanden zijn er legio mogelijkheden, die met meer

of minder koeling plaatsvinden. De verschillende technieken kunnen gekoppeld

worden en zo ontstaan vele trappen die tot verschillende korrelgroottes leiden

van het eindprodukt. De meest gebruikte maaltechnieken zijn snijden en

walsen waarvoor machines als scharen, snijmolens, messenmolens, brekers,

riffelwalsen en grinders beschikbaar zijn. Om de korrels te verpulveren tot

rubberpoeder kan het granulaat toegevoerd worden aan een maalextruder of

aan een 'natte' grinder. Gestreefd wordt naar een zo klein mogelijke partikel
grootte . Met een 'natte' grinder zijn partikelgroottes van 74J.'m haalbaar (zie

figuur 3.2).

Figure 3 -size distribution' ,

GF-80
('.,..1' )

5

~"40,~
, , -

'::~'~;·I~i5J~'~;bb~~~t.:5:~¥~O;~1t,·:t)~~·~~;'~2?:::'~3L
:~~.i50i!

,,~o'~~',
:.:

,":45::,
'.~".'.: :": :....

. 35,
.ti;' '.. ;~::
G)',30"· '

-c;-- ';C-
'iii ~;

iii 25 :... -
~ .:
0' 20'

: "" ~z

- '

10

250 350 450
, 1 micron = .001 millimeter

550

Figulir 3.2 Het 'natte' grinding proces versus conventionele methoden.

--------------10--------------



3. Granuleren

Bij aile technieken wordt in praktijk de scheiding van staal- en textieldelen en

de vermaling ge"integreerd in een proces, ondersteund door verschillende

zeeftechnieken die de partikelgroottes aan de uitgang op het gewenste niveau

houden.

Het opbrengen van een reaetieve oppervlaktelaag, ook wei oppervlakteaetive

ring genaamd kan zowel met het poeder als met de korrels gebeuren. De

rubberdeeltjes worden met een poedervormig vulcanisatiemiddel gemengd en

er wordt een hoeveelheid latex toegevoegd die zorgt dat het vulcanisatiemiddel

aan het oppervlak hecht. Het produkt dat nu ontstaat is covulcaniseerbaar in

een nieuwe nog niet gevulcaniseerde rubbermatrix.

3.2 Praktische toepassingen

De produktie van granulaatkorrels is technisch mogelijk en toepassingen zijn

er zeker. De economische haalbaarheid is echter een grote barriere, omdat de

processen erg duur zijn. Bovendien is een constante kwaliteit van de korrels

moeilijk te realiseren door de vele soorten rubbermengsels die door de

verschillende fabrikanten van autobanden gebruikt worden. Hierdoor is een

seleetie van de autobanden voor toevoer aan het proces noodzakelijk.

In verscheidene bedrijven en onderzoeksinstituten wordt onderzoek verricht en

draaien proefopstellingen.

Bij het Deutsches Institut fOr Kautschuktechnologie wordt daarbij gebruik ge

maakt van 'koude' verkleining, magneten, luchtclassificatie door zifting en een
maalextruder. Zo ontstaat een rubberpoeder met een partikelgrootte van

minder dan 140J.'m.

De Duitse machinefabriek Berstorff levert een granuleringsinstallatie die van

'warme' verkleining gebruik maakt en granulaatkorrels produceert met een

korrelgrootte van 1 tot 6mm (zie figuur 3.3). Door koppeling met een maalex

truder kan ook rubberpoeder gemaakt worden met een partikelgrootte tussen

o en 800J.'m.
Ook de Duitse firma Condux levert een complete granuleringsinstallatie.
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3. Granuleren

Allreifen Recycling-Anlage zur Herstellung von Gummimehl

- Gummimehl

5chwingSlsb

Figuur 3.3 Granuleringsinstallatie van de firma Berstorff.

In Nederland worden door Vredestein en RUMAL al oude vrachtwagenbanden

gebruikt voor het maken van granulaat. Vredestein ontwikkelt op dit moment

het SURCRUM-procede waarmee het granulaat van een reaetieve oppervlakte

laag voorzien kan worden en start begin 1993 met de ombouw van een

bestaande fabriek voor ze de produktie opstarten. RUMAL neemt deel aan

verscheidene door de overheid ondersteunde onderzoeksprojeeten om

afzetgebieden van granulaat te vergroten en neemt bij de produktie van .

granulaat ook oude autobanden in het proces op.
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4. Thermische eindverwerking

Een heel andere manier om van het afgedankte rubber op een nuttige manier

gebruik te maken is het aanwenden van de energie die vrijkomt wanneer het

rubber verbrandt. Autobanden hebben een warmteinhoud die vergelijkbaar is

met die van kolen (±9 kWh/kg tegen ±8,3 kWh/kg) en kunnen in principe

ingezet worden als substituutbrandstof voor fossiele brandstoffen.

Deze manier van recycling lijkt zeer bevredigend, maar men moet zich realise

ren dat met de verbranding van de banden de waardevolste, niet terugwinbare

grondstoffen voor een groot deel verioren gaan. Bij de polymerisatie van het

rubber wordt een grote hoeveelheid energie toegevoerd die bij verbranding

vrijwel verloren gaat, waardoor niet echt sprake is van een grondstofkringloop.

De produktie van een autoband kost zo'n 35 liter olie, bij verbranding komt er

voor ongeveer 6 tot 8 liter olie aan energie vrij.

Ook de emissie van schadelijke stoffen bij verbranding is een probleem. Aan

de huidige emissienormen kan voldaan worden, maar toekomstige, strengere

normen kunnen zeker verwacht worden.

Thermische verwerking van autobanden wordt gezien niet zo'n elegante, doch

haalbare interimoplossing voor de recycling van autobanden. Deze manier van

verwerken kent twee hoofdaandachtsgebieden, nl. autobanden als secundaire

brandstof in de cementindustrie en autobanden als substituutbrandstof in

energiecentrales.

4.1 Verwerkingstechnieken

In de cementindustrie wordt gebruik gemaakt van cementovens die het

produkt, een mengsel van calciumcarbonaat, silicium-, ijzer- en aluminium

oxyde, met behulp van verhittingsgassen tot aan de sintertemperatuur verhit

ten. De verhittingsgassen, die het produkt in tegenstroom bestrijken, ontstaan

in een vuurhaard die 'gevoed' wordt met fossiele brandstoffen. Wanneer de

vuurhaard ingericht wordt voor de verwerking van een secundaire brandstof,

kunnen gepulveriseerde autobanden met behulp van de techniek van de

poederkoolverbranding in het verbrandingsproces opgenomen.

Op een zelfde techniek berust de verbranding van autobanden bij gebruik voor

energiecentrales. Met gebruik van warmte-kracht koppeling zijn in principe
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4. Thermische eindverwerking

hoge rendementen haalbaar.

Beide verbrandingstechnieken maken gebruik van voorbewerkte afvalbanden.
De metaal- en textieldelen zijn verwijderd en de autoband is gegranuleerd of

tot poeder vermalen. Zodoende is de thermische eindverwerking eigenlijk niet

meer dan een verlengstuk van de granulering die tevens het eindstation

inhoudt.

4.2 Praktische toepassingen

De verbranding van autobanden wordt in Duitsland op het moment al toege

past. Zo'n 30% van de cementovens is daar aangepast aan gegranuleerd of

gepulveriseerd rubberpoeder als secundaire brandstof. De hoeveelheid

secundaire brandstof die gebruikt kan worden is ongeveer 10% van de totale

hoeveelheid gebruikte brandstof.

In Nederland wordt de thermische eindverwerking van autobanden nog niet

toegepast. Wei zijn er een aantal onderzoeksprojeeten opgestart die ervoor
moeten zorgen dat begin 1997 met de verwerking gestart kan worden. Deze

verwerking zal dan plaatsvinden bij cementovens van de ENGI in Maastricht.

Tot die tijd zal de verbranding van 'Nederlandse' autobanden in Duitsland

plaatsvinden.
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5. Thermische/chemische ornzetting

De thermische ot chemische omzetting van afvalautobanden verkeert nog in

de experimentele tase. In theorie is het de beste vorm van recycling, omdat er

weinig materiaal verloren gaat. Bij de omzettingen wordt geprobeerd om ener

gie en nieuwe grondstoffen uit het rubber te winnen. Aan de ingang van de

processen staat steeds rubbergranulaat. Ook bij deze vormen van recycling
wordt dus voortgeborduurd op granulering van de autobanden.

De aandachtsgebieden van de thermische en chemische omzettingen varieren

nogal, maar de belangrijkste zijn: regenerering, pyrolyse, depolymerisatie in de

olieraffinage, omzetting met behulp micro-golven, hydreren, hoogtemperatuur

vergassing.

5.1 Verwerkingstechnieken

De regenerering van rubber is een vrij oude manier om de vulcanisatiestruc

tuur te doorbreken. Rubbergranulaat wordt thermisch en chemisch behandeld

waardoor het gevulcaniseerde rubber depolymeriseert en de typische structuur

die door vulcanisatie ontstond, afgebroken wordt. Wat overblijft is een plas

tisch vervormbaar materiaal, het regeneraat. Het regeneraat wordt in kleine

hoeveelheden gebruikt (1 a2% toevoeging) als processing agent in de ban

denindustrie. Verder wordt het gebruikt als grondstof voor minder hoogwaardi
ge rubberprodukten.
Bij pyrolyse wordt het granulaat bij afwezigheid van zuurstof, kooldioxyde en

water tot hoge temperatuur verhit met behulp van meestal wervelbedverbran

ding. De gevulcaniseerde structuur wordt doorbroken en de polymeermoleku

len vallen uiteen in een groot aantal kleinere molekulen. De stoffen die ont

staan zijn: pyrolysegas, benzine, stookolie, benzol, toluol, xylol, roet, schrot,

zinkoxyde en calciumsulfide. Een voorbeeld van een pyrolyse-installatie geeft

figuur 5.1.

-------------- 15 -----"'---------



5. Thermische/ chemische omzetting

o..tiUeuorw
kol"""

Figuur 5.1 Schematische voorstelling van een pyrolyse-installatie.

Het is in principe mogelijk rubbergranulaat op te nemen in de raffinagecyclus

van aardolie. Uittredende fraeties in de destillatiekolom (die altijd voorkomen)

kunnen gebruikt worden om het rubber te depolymeriseren bij een tempera

tuur van 300 tot 350°C. De zo ontstane stoffen kunnen op de geschikte plaats

in het raffinageproces worden opgenomen.

Een geheel andere vorm is het depolymeriseren met behulp van micro-golven.

Het granulaat wordt bij lage temperatuur (lager dan 350°C) met micro-golven

bestraald, waardoor de molekulen in resonantie raken en zo sterk gaan trillen

dat de bindingen verbroken worden. Zo ontstaan roet, metaal, zwavel en olie.

Een optie die nog in de ontwerpfase verkeert is het hydreren van rubbergranu

laat. Hydreren is het 'aankoppelen' van waterstofatomen aan molekulen en

gebeurt bij hoge temperatuur en hoge druk onder invloed van katalysatoren.

De gedachte is dat eerst de vulcanisatiestruetuur opengebroken wordt door de
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hoge temperatuur en druk, waarna door toevoeging van de katalysatoren de

produkten hydratie plaatsvindt. De stoffen die ontstaan kunnen in aard en

hoeveelheid gestuurd worden, door het varieren van het tijdstip waarop de

katalysatoren toegevoegd worden en door variatie van de hoeveelheid van de

katalysatoren die toegevoegd worden.

De hoogtemperatuurvergassing van rubbergranulaat vindt plaats in een

vergasser bij temperaturen van 1600°C. Het ontstane gas wordt via een bed

van cokes gefilterd en afgevoerd. Ais eindprodukt ontstaat dan een gas met

een stookwaarde van 3000 tot 4000 kJ/Nm3
, dat in verglaasde vorm beschik

baar komt.

5.2 Praktische toepassingen

De verschillende mogelijkheden worden door een aantal bedrjjven onderzocht,

maar vrijwel aile processen verkeren nog in de ontwikkelingsfase.

De grootste regeneraatproducent van Europa is Vredestein, zij gaan echter

hun regeneraatfabriek in Maastricht ombouwen om het SURCRUM-procede

operationeel te maken. Regeneraat zal gemaakt blijven worden, maar in

kleinere hoeveelheden. De belangrijkste reden is de economisch onaantrekke

lijke positie van regenereren.

De firma Voest ontwikkelt een Alpine Hoogtemperatuurvergassingssysteem,

Tollbridge Reduction Systems een micro-golf verwerkingssysteem, KWU

Umwelttechnik, Deutsche Babcock en PKA-Pyrolyse Kraftanlage GmbH

verschillende pyrolyse-processen en Shell en Texaco vergassingssystemen.

--------------17-------------
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Er wordt op vele fronten gewerkt aan totaaloplossingen voor het autobanden

afvalprobleem. De aard van het produkt vereist ingewikkelde processen die

vaak duur zijn en zonder overheidssteun op korte termijn nauwelijks rendabel

kunnen worden.

Het granuleren en het vernieuwen van banden zijn op dit moment de twee

best ontwikkelde en meest levensvatbare toepassingen. Zij kunnen in recy

clingterminologie echter niet beschouwd worden als totaaloplossing. De

vernieuwing van autobanden is slechts een verlenging van de levensduur,

ottewel een uitstel van het afdankingstijdstip. Granuleren levert een tweede

generatie produkt dat uiteindelijk ook afgedankt wordt. De grondstofcyclus is

niet rond, in beide gevallen.

De thermische en chemische omzetting levert weliswaar niet de oorspronkelij

ke grondstof terug (ongevulcaniseerd rubber), maar vormt andere, impliciet in

het rubber aanwezige grondstoffen, zodat hiermee wei een cyclus ontstaat.

Vooralsnog zijn deze technieken echter niet praktisch toepasbaar.

De thermische eindverwerking creeert ook geen grondstofcyclus, maar maakt

op een nuttige manier gebruik van de opgeslagen energie in de afvalband. De

nu al bestaande verwerkingsoptie verbranding blijtt hiermee bestaan, terwijl

juist deze verwerkingsoptie vermeden dient te worden. Uitstoot van schadelijke

gassen en dergeHjke die bij de verbranding ontstaan blijtt namelijk bestaan. Dit
vereist rookgasfiltering die op dit moment weliswaar afdoende is, maar met het

oog op de steeds strenger wordende milieuwetgeving kan deze 'nuttige'

verbranding slechts als een nog juist aanvaardbare tussenoplossing gezien

worden.

De recycling van autobanden is nu in het stadium beland van de deeloplossin
gen. Dit betekent niet dat er geen begin kan worden gemaakt met de verwer
king. Het doorvoeren van een totaaloplossing is een gefaseerde ontwikkeling

en introduetie van deeloplossingen. De Nederlandse overheid ondersteunt

deze opvatting in het 'Implementatieplan Autobanden'. De onderstaande figuur

laat de aeties zien die in dit plan uitgewerkt worden.
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Figuur 6.1 Strategisch model voor autobandenrecycling.
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