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Hier zie je een stukje van  

de 1500 km pijpleidingen  

doorheen de raffinaderij

Wist je dat?
Als je de inhoud van alle opslagtanks van de raffinaderij in vracht-wagens laadt, je een file creëert van Antwerpen tot in Spanje?

Een fakkel dient om gassen veilig te kunnen verbranden.   
De raffinaderij heeft er zo drie.

Wist je dat?
De fakkel bijna tweemaal zo hoog is als  

de Antwerpse kathedraal?

Wist je dat?

Met de hoeveelheid diesel die de Antwerpse raffinaderij op één dag 

maakt, je 200.000 autotanks kan vullen.

Bij Total is er heel wat te zien.

Indrukwekkend hé, zo’n raffinaderij!

W e l k o m
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Hallo vrienden,

Toen ze bij Total mijn zus en mij vroegen om jullie in de wondere wereld van de a
ardolie 

rond te leiden, was mijn eerste reactie: “aardolie, is dat nu z
o belangrijk?”

Ik wist natuurlijk wel dat de benzine 
voor de auto van mama en papa uit aardolie 

gemaakt wordt, dat vliegtuigen niet zouden
 vliegen zonder vliegtuigbrandstof, en o

ok 

dat aardolie thuis de verwarming doet branden. Maar toen ze me vertelden dat er 

zonder aardolie geen plas tiek zou best
aan en er dus nooit kleurrijke boekent

as-

sen, brooddozen of Lego-blokken zoude
n zijn, was ik toch benieuwd.

Tijdens een boeiende rondleiding in de
 raffinaderij legden ze ons alles van n

aaldje 

tot draadje uit. En nu zijn we klaar om
 aan onze taak te beginnen.  

     Hier gaan we dan!

De mens heeft in de loop van de tijd vele vormen 
van energie gebruikt: spierkracht, vuur, wind, water, hout, 
steenkool en tenslotte petroleum, ook wel aardolie of ruwe 
olie genoemd. Zoals je hiernaast kan zien, bevindt aardolie 
zich diep in de aarde of onder de bodem van de oceanen. 
Petroleum ontstond, na een proces van miljoenen jaren 
uit een dikke laag schelpdierresten, bladeren, zand en slib. 
Lang voor de komst van de mens verdween deze laag door 
zware aardbevingen onder de oppervlakte en veranderde  
in een dikke brij. Door de grote druk van de aardlagen 
veranderde deze brij stilaan in olie.

Om aardolie te vinden moet je diep in de aarde of 
de zeebodem doordringen. Dit gebeurt met specia le 
boorinstallaties. Soms is het wel heel gevaarlijk en 

moeilijk werk. Wanneer de olie gevonden is, wordt deze 
bovengehaald en begint de olie aan een wonderlijke 
reis. Aardolie is op heel veel plaatsen in de wereld te 
vinden, zoals in de woestijnen in het Midden-Oosten, de 
Noordzee, Rusland, Afrika en Amerika.
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W e l k o m
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Aardolie is een ingewikkelde grondstof, maar wel heel nut-
tig en veelzijdig. Zonder aardolie zou het zeer lastig zijn 
om je te verplaatsen, om te reizen, om je huis te verwar-
men, om eten te maken en om zomaar het licht aan te 
steken. Het leven zou een pak moeilijker zijn.

Duizenden mensen verdienen hun dagelijks brood in de 
olie-industrie. Zij zoeken, verkopen en verwerken aardolie. 
Total is een groot energiebedrijf die onder andere aardolie 
zoekt, produceert, vervoert en verwerkt. Zij doen dit in 
meer dan 130 landen over de hele wereld. Bij Total werken 
ongeveer 95 000 mensen, waarvan 1000 in de raffinaderij 
in Antwerpen.

Aardolie, er komt meer bij kijken dan je denkt.

De raffinaderij bij nacht.

Het lijkt wel kerstmis met al die lichtjes.
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Nu je weet waarom aardolie zo belangrijk is, is het tijd om eens te kijken hoe een raffinaderij 
werkt. Het is daar dat de aardolie verwerkt wordt tot nuttige producten. In een raffinaderij 
maakt men benzine, gas, diesel, vliegtuigbrandstof, smeerolie en brandstof voor grote schepen. Op 
de tekening kan je zien hoe alle producten stap voor stap uit de aardolie worden gehaald.
Het zijn producten zoals benzine voor je auto, gas voor je kampeerkookvuur of nafta waarmee 
verschillende dingen gemaakt worden, zoals: plastieken speelgoed, bepaalde delen van een auto 
en zelfs de potjes van je lievelingsyoghurt. Bekijk de grote tekening aandachtig en je zal onmid-
dellijk zien dat het niet zo ingewikkeld is.

D. Menging 

Tenslotte worden de producten in grote voorraad-

tanks opgeslagen en soms met elkaar vermengd. 

Dit is de laatste stap. Daarna zijn de olieproducten 

klaar voor gebruik.

A. De scheiding van aardolie

Wanneer aardolie in de raffinaderij aankomt, is 

het een mengsel van verschillende producten. Deze 

producten moeten uiteraard van elkaar gescheiden 

worden. We doen dit door de aardolie op te war-

men in een groot fornuis, tot het kookt. Een groot 

deel van de aardolie verdampt tot gas in een 

grote toren, de distillatietoren, die je op tekening 

A kan zien. Het andere deel van de aardolie wordt 

op verschillende punten in de toren gescheiden en 

als aparte producten opgevangen. Zo, dat was de 

scheiding. Maar wat dan?

C. Verbetering van de producten

Na de scheiding en de zuivering zijn sommige 

producten nog steeds niet geschikt voor gebruik. 

Ze moeten nog verbeterd worden. Punt C op de 

tekening toont deze behandeling, die bijvoorbeeld 

gebruikt wordt voor benzine.

Op de tekening kan je de verschillende fasen in 
het verwerkingsproces volgen. We hebben in ons 
olieverhaal al enkele producten genoemd. Maar op 
de volgende pagina zetten we alles nog eens op 
een rijtje. 

B. De zuivering van de producten

Alle producten moeten na de scheiding gezuiverd 

worden. Zo moet bijvoorbeeld het teveel aan zwavel 

uit de gasolie worden gehaald omdat zwavel slecht 

is voor het milieu. Het veroorzaakt mee de zo-

genaamde “zure regen”. Ook in het zuivering-

sproces wordt het product eerst verwarmd. Het 

zuiveringsproces kan je zien bij punten B.
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Je ziet, aardolie wordt gebruikt voor vele dingen: om je auto te laten 
rijden, om je te verwarmen en als plastiek om dingen te verpakken. 
Kortom, aardolie is een onderdeel van het dagelijkse leven, ook van  

dat van jou!

Gas
Helemaal bovenaan vind je het lichtste  
product, aardgas. Aardgas kan dienen om 
elektriciteit te maken en om fabrieken te 
doen draaien.

Propaan-Butaan
Propaan en butaan zijn vloeibare gassen. Ze worden 
in flessen geperst en gebruikt voor verwarming. 
Ook in kampeerflessen zit butaan.

Nafta
Nafta is een basisproduct dat in chemische  
fabrieken gebruikt wordt om plastiek, verf, rubber 
en zelfs bepaalde textielvezels te maken.

Benzine
Benzine kan je onderverdelen in lichtere benzine 
en in kerosine. De lichtere benzine wordt gebruikt 
voor auto’s en de kerosine voor vliegtuigen. Vroeger 
was kerosine ook een brandstof voor lampen.

Gasolie-diesel
Vrachtwagens rijden op diesel (deze wordt ook 
gasolie genoemd). Maar gasolie wordt ook ge-
bruikt om je huis te verwarmen en dan spreekt 
men van huisbrandolie.  

Stookolie
Stookolie is zwaarder dan gasolie en wordt gebruikt 
om schepen te doen varen. Stookolie kan wel alleen 
verwarmd gebruikt worden, want als het koud is, 
veran dert het in een stroperige massa.

Bitumen
In vele raffinaderijen worden er ook bitumen ge-
maakt. We kennen bitumen bijvoorbeeld als grond-
stof voor het asfalt op de weg.

Zwavel
We hebben je al verteld dat er in aardolie ook zwavel zit. 
Na de raffinage wordt de zwavel gebruikt om er ver schil
lende producten van te maken. Zo zit er bijvoorbeeld in de 
kopjes van lucifers (waar de vlam brandt) ook zwavel.
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W a t  m e t

b iobrandstoffen?

Dat het milieu belangrijk is, daarvan hoeven we jullie niet meer te overtuigen! Bij de verbranding van diesel of ben-
zine in de motor van onze auto, komen er gassen vrij.  Eén van deze gassen is koolstofdioxide of CO2. Op zich is CO2 

een reukloos en onschadelijk gas, maar als het wereldwijd door miljoenen auto’s wordt uitgestoten, dan versterkt dit 
het zogenaamde “broeikaseffect”.  Hierdoor kan het klimaat op onze aarde in de toekomst ernstig verstoord worden. 
Eén van de oplossingen om dit broeikaseffect te verminderen, is het gebruik van de zogenaamde “biobrandstoffen”, 
omdat zij globaal minder CO2 uitstoten. De biobrandstoffen die we momenteel aan de pomp kunnen tanken, zijn een 
mengsel van de klassieke benzine of diesel met een klein gedeelte biobrandstof.
 
Er zijn 2 soorten  biobrandstof en drie generaties

Biobrandstoffen worden gewonnen uit planten of dierlijk materiaal en kunnen vloeibaar of gasvormig zijn. 
Er bestaan twee soorten biobrandstoffen: deze die aan diesel toegevoegd worden, meestal gemaakt van koolzaad  
of zonnebloemen en de biobrandstof die toegevoegd wordt voor benzinemotoren. Deze wordt gemaakt van suikerriet, 
granen of bieten.
De biobrandstoffen worden onderverdeeld in drie verschillende generaties. 

Eerste-generatie biobrandstoffen
Biobrandstoffen van de eerste generatie zijn gemaakt uit voedselgewassen zoals maïs, soja, graan en suikerriet. 
Hiervan wordt dan olie gemaakt.  

Tweede-generatie biobrandstoffen 
Deze worden gemaakt uit oneetbare delen van voedselgewassen of uit planten die hiervoor geteeld worden 
(energiegewassen), o.a. stro en houtsnippers. 

en nog verder in de toekomst: de derde-generatie biobrandstof
De derde-generatie biobrandstof staat nog in haar kinderschoenen.  
Deze is afkomstig uit algen, maar er moeten nog heel wat experimenten gebeuren, 
voordat deze kunnen gebruikt worden als brandstof. 

Meer weten over biobrandstoffen? 
Ga snel naar de volgende bladzijde...
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Kunnen we verder met biobrandstoffen alleen?

Is het dan niet beter om alleen maar biobrandstoffen te gebruiken? De biobrandstoffen zijn goed voor 
het milieu omdat we daardoor minder CO2 uitstoten.  De planten waaruit ze voortkomen, nemen namelijk 
tijdens de groeifase CO2 op uit de atmosfeer.  In tegenstelling tot de “fossiele” brandstoffen - die ooit zullen 
opgeraken – kunnen planten steeds opnieuw geoogst worden.  Men kan steeds opnieuw planten. Maar elk 
voordeel heeft ook zijn nadeel.  

De grondstoffen voor de eerste-generatie biobrandstoffen zijn vaak ook voedselgewassen zoals 
maïs en soja. Maar omdat ze ook belangrijke voedingsmiddelen zijn, komt de bevolking van 
arme landen in de problemen.  Er zal ook veel meer land moeten gebruikt worden voor de 
productie van biobrandstoffen en dus minder voor voedsel.  Hierdoor zullen de voedselprijzen 
stijgen en zullen arme landen niet genoeg voedsel meer hebben.  Het bijmaken van landbou-
wgrond kan leiden tot ontbossing en dat is ook weer niet goed voor het milieu. Bovendien 

worden sommige van deze gewassen, zoals suikerriet, aan de andere kant van de wereld geteeld 
en wordt er ook CO2 uitgestoten als we ze naar hier vervoeren.
We moeten met z’n allen zoeken naar een evenwicht tussen de strijd tegen honger, 

de brandstofbevoorrading en milieubescherming.  Het op punt stellen van de tweede-  
en derdegeneratie biobrandstoffen is een grote uitdaging! 
Met z’n allen kunnen we ons steentje bijdragen door gewoon al zuiniger om te springen met  

              onze brandstoffen.  
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T i j d  v o o r  e e n 
r o n d  l e i d i n g 
i n  d e  
r a f f i n a d e r i j

Wanneer je in een raffinaderij komt, zie je heel veel verschillende installaties. Het is normaal dat 
je niet meteen weet waarvoor ze dienen. 

Op de volgende bladzijde kom je alvast interessante zaken te weten.  Er staat bijvoorbeeld uit-
gelegd wat pijpleidingen zijn en waarvoor ze gebruikt worden.  Je zult hier ook ontdekken 
dat de raffinaderij een eigen brandweerkazerne heeft.
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De raffinaderij
Hier komt de ruwe olie per pijplijn of schip 
toe. Deze ruwe olie bevat nog zand, zout en 
andere onzuiverheden en moet dus verwerkt 
worden. Dit gebeurt in de raffinaderij. Na een 
hele reeks behandelingen, verkrijg je een aan-
tal producten, die wij dagelijks nodig hebben.

RAPL - lijn
De haven van Antwerpen is niet diep genoeg 
voor de hele grote tankschepen die ruwe aar-
dolie brengen. Daarom lossen zij hun aardolie 
in de haven van Rotterdam en komt deze dan 
via een pijplijn helemaal tot in Antwerpen. 
RAPL= Rotterdam Antwerpen PijpLijn

Centrale controlekamer
Al de verschillende toestellen in de raffinaderij 
worden via computers in de gaten gehouden. Deze 
computers staan in een grote zaal, die ze “centrale 
controlekamer” noemen. Van daaruit wordt bijna 
de gehele raffinaderij bestuurd. En dit continu, 
24 uur op 24 uur en elke dag van de week. De 
personen die aan deze computers werken, noemen 
ze “operators”.
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Verschepen van de producten
De raffinaderij ligt naast een dok met steigers waar de schepen kunnen aan-
leggen. Deze schepen worden geladen met afgewerkte producten. Als de ruwe 
aardolie aankomt in de raffinaderij, dan moet ze vaak een tijdje gestockeerd 
worden. Ook de gemaakte producten zoals gasolie en benzine kunnen niet altijd 
direct verscheept worden. Zij worden opgeslagen in tanks. De grootste tank heeft 
de oppervlakte van een voetbalveld en is zo’n 5 verdiepingen hoog. Als je dan 
bedenkt dat er in totaal in de raffinaderij 160 opslagtanks zijn, dan kan je je 
stilaan inbeelden hoe groot dit bedrijf is.

Pijpleidingen
Over heel de raffinaderij liggen pijpleidingen. 
Op die manier kan men producten sturen 
naar alle verschillende installaties binnen de 
raffinaderij. Over de hele raffinaderij liggen 
ongeveer 1500 km pijpleidingen.

De brandweer
De aardolie en de producten die hieruit gemaakt 
worden, zijn heel brandbaar. Daarom moet 
iedereen die in een raffinaderij werkt of er op 
bezoek komt, heel hard opletten met vuur. 
Stel dat het toch eens een keertje misgaat, dan 
staat de brandweer paraat! En zij zijn er zeer 
snel want de raffinaderij heeft een eigen brand-
weerkazerne.
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EN HET GROTE AARDOLIEAVONTUUR

V A N  P E T R O L E U M  T O T  P L A S T I C S
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