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Chemische additieven dietoegevoegd worden aan industriële koelwatersystemen om ;hardheidjafzettingen en corrosie tevoorkomen, zijn veelal slecht a/breekbaar en milieubelastend. Onlangs iseen
doorSenterNovemgesubsidicerd onderzoeksproject afgesloten, waarin producten voorde behandeling van koelwaterzijn ontwikkeld op basis van biologisch a/breekbare stoffen. De basisvan deze
nieuwegeneratie additieven wordtgevormd door biopolymeren. In pilotstudies isaangetoond dat
hiermee een uitstekende prestatie kan worden bereikt zondersigni/ïcante kostenstijgingen. Zowel de
oorsprong (hernieuwbare bron als deajbrcekbaarheid van destoffen maken deze technologie rotecu
milieuvriendelijk en duurzaam alternatie/voorde huidige waterbehandelingschemicaliën.
In industriële processen wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van water als koelmedium.
Overtollige warmte wordt met behulp van
warmtewisselaars ofcondensors overgedragen
aan leiding-, bron- of(voorbehandeld) oppervlaktewater. In open koelwatersystemen vindt
terugkoeling van het opgewarmde water
plaats door deze in tegenstroom met lucht te
brengen. Dit gaat gepaard met verdamping
van water, waardoor devan nature in het
water aanwezige zouten geconcentreerd
worden. Om oneindige ophoping van zouten
tevoorkomen wordt steeds een deel van het
koelwatetgeloosd en aangevuld met vers suppletiewater.
Deprocesomstandigheden die in dergelijkerecirculerende koelwatersystemen ontstaan,
kunnen leiden tot corrosie,afzettingen en
microbiologische groei.Dit zorgt vervolgens
voor verlies van rendement, verstoppingen,
lekkages endaarmee productieproblemen. Om
deze problemen te voorkomen, worden kleine
hoeveelheden waterbehandelingschemicaliën
aan het water toegevoegd. Microbiologische
groeiwordt tegengegaan door behandeling
met biocides.Dit kunnen zowel oxidatieve als
niet-oxidatieve verbindingen zijn. Corrosie en
afzettingen in koelwatersystemen kunnen
worden voorkomen door gebruik te maken van
corrosie-inhibitoten, hardheidstabilisatoren
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en/ofdispergeermiddelen. Deze additieven
zijn geformuleerd met slecht ofniet afbreekbare stoffen zoalszink-, fosfaat-, fosfonaat- en
polyacrylaatverbindingen.Jaarlijks wordt
ongeveer 1800ton van dergelijke chemicaliën
aan koelwater toegevoegd1'.
Door lozing van her koelwater komen deze
verbindingen -aldan niet viaeen watetzuiveringsinstallatie -terecht in het oppervlaktewater.Zink istoxisch voor vissen en plankton
en evenals polyacrylaatverbindingen accumuleren deze in het milieu 2>. Het effect hiervan
opdeecosystemen isniet geheel bekend. Fosfonaten kunnen complexen vormen met de
nutriënten voor algen, waardoor degroei stagneert 3'.Eventuele afbraak van fosfonaat leidt
tot devorming van fosfaat, hetgeen een ongewenstegroei van aquatische micto-organismen tot gevolg kan hebben. Vanwege hun
persistente eigenschappen staan slecht
afbreekbare waterbehandelingschemicaliën
onder druk. Het gebruik van 'groene', duurzame chemie iseengewenste ontwikkeling.
Milieuvergunning
Voorproducent van chemische (hulpstoffen Rohm and Haas (productielocatie Delfzijl)
werd denoodzaak om aftestappen van slecht
afbreekbare koelwateradditieven alin 1999
actueel.Bijdeproductie van natriumboorhyd-

ride,natriumhydride en trimethylboraat vindt
opdiverse plaatsen in het proces koeling plaats
door middel van een open recirculerend koelwatersysteem. Het koelwatet wordt na gebruik
geloosd op het zeehavenkanaal dat viade Dollard in verbinding staat met de Waddenzee.
Om cottosie enhardheidsafzettingen in het
systeem te voorkomen, werd het water behandeld met een volledigorganisch product. Op
1januari 2000isdoor Rijkswaterstaat NoordNederland in de milieuvergunning een onderzoeksverplichting opgenomen om dit koelwateradditiefop basis van polyacrylaten en
fosfonaten te vervangen door een(beter) biologisch afbteekbaat middel en deze doelstelling
op tenemen in het bedrijfsmilieuplan.
Goed werkzame alternatieve waterbehandelingsadditieven voot recirculerende koelwatersystemen met kritische omstandigheden
bleken echter niet verkrijgbaar. Voor éénmalig
doorstromende systemen zijn afbreekbare dispergeermiddelen bekend indevorm van polyaspartaat en carboxymethylinuline4''5'.Deze
stoffen zijn echter bij hoge indikkinggraden
onvoldoende in staat om deafzetting van
hardheidzouten te vootkomen.
Milieu en technologie
Grootschalig onderzoek bleek noodzakelijk. Hiertoe isdoor waterbehandelingsspeciahst Holland Novochem tezamen met Rohm
and Haas een ondetzoek gestart naar de ontwikkeling van biologisch afbreekbare dispergeermiddelen en corrosie-inhibitoren voor
(kritische) open recirculerende koelwatersystemen. In het kader van de subsidieregeling
Milieugerichte Technologie 2001isvoor dit
ondetzoek door SenteiNovem een subsidie toegekend. Het project dat in 2002begon en
onlangs wetd afgerond, isbegeleid door een
commissie met afgevaardigden van herNCC,
TNO Industrie enRIZA.
Het doel van het onderzoek wasom koelwateradditieven uitsluitend met gemakkelijk
en inherent afbreekbare verbindingen te formuleren, zomogelijk afkomstig van een hernieuwbare bron. Dit betekent dat de totaalformuleringen minimaal inherent (20-60
procent) afbreekbaar zijn, bijvoorbeeld volgens
deOECD301-norm.Dezedoelstelling past in
het nationale waterkwaliteitsbeleiden wordt
onderschreven door het RIZA.
Uiteraard dient daarnaasr voldaan te
wotden aan deeisen die algemeen aan conditioneringprogramma's voor koeltorensystemen gesteld worden, zoals het garanderen van
decontinuïteit van deproductie,een efficiënt
watergebruik en aanvaardbare kosten.
Deeerste fasen van het onderzoek vonden
plaats op het researchlaboratorium van Holland Novochem. Na een uitgebreide literatuurstudie zijn grondsroffen geselecteerd en
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somsgemodificeerd. Biologische afbreekbaarheidtestenzijn uitgevoerd om na tegaan of
voldaan wordt aan degestelde milieueisen.
Metgeschikte (mengsels van)stoffen zijn specifieke testen uitgevoerd om de hardheidstabiliserendc,dispergerendeen corrosie-inhiberende eigenschappen te beoordelen.

deanalyseszijn indikkingsberekeningen uitgevoerd,dieeengoedbeeldgeven vande hardheidstabiliserende werking van de additieven.
Het corrosiegedrag isgevolgd met ijzeranalyses,on-linecorrosiemetingen (lineaire polarisatieweerstand methode) en coupon gewichts-

Om de hardheid- en ijzerstabiliscrende
werking na tegaan zijn diverse tests uitgevoetd.In vergelijking met additieven op basis
van traditionele niet-afbreekbare polymeren
en afbreekbare biopolymeren ismet de ontwikkelde formuleringen een gelijkwaardige
stabilisatie van calciumcarbonaat gevonden
(zieafbeelding 1).Bij lage polymeerdoseringen
bleekdedispergerende werkingop ijzer zelfs
beter te zijn.

A/b.1:

GelijkwaardigeCaCOrstabilisatievanhetbiopolvmecrinvergelijkingmeteentraditionelepolymeermix.

StatischeScaleTest
T=60°C, pH=8,9,Ca-H=45°D, Mg-H=5°D,
m-alk=300ppm CaCQ,, Fe=1ppm
100
SS 80
•Gesulf.Copolymeer + Terpolymeer

Decorrosie-inhiberende werkingvan de
formuleringen isonderzocht met elektrochemische corrosiemetingen én statische en dynamische coupon corrosietesten. Traditionele,
slecht afbreekbare additieven zijn vergeleken
met de nieuwe milieuvriendelijke additieven
(zieafbeelding 2).
Uit dedivetsevergelijkende corrosietests
blijkt dat met de nieuwe biologisch afbreekbare formuleringen minimaal een gelijkwaardigeofzelfs beterecorrosie-inhibitie kan
worden bereikt.Verantwoordelijk voor decorrosiebeschermingzijn adsorptie-inhibitoren.
Dezevormen in een dynamisch evenwicht met
catriers een waterafstotende film opde metaalwand.

Met een aantal geschikte formuleringen
zijn pilottests uitgevoerd op koelwatersystemen van verschillende bedrijven, waaronder
dievanRohm and Haas in Delfzijl. Zowel de
dispergerende (hardheidstabilisatie) alsde corrosie-inhiberende werkingzijn uitgebreid
gevolgden beoordeeld.Daarbij issteeds
gebruik gemaakt van het gangbare biocideregime bij degebruikelijke doseringen. Dit
betrofzowel oxidatieve als niet-oxidatieve biocides.
Op het koelwater in Delfzijl zijn gedurendeanderhalfjaar vrijwel dagelijks metingen
verricht aan de pH,geleidbaarheid, alkaliteit,
hatdheid, chloriden, silica, productdosering,
vrij- en totaal chloorgehalten.Aan dehand van

Biopolymeer

5,0
ppm Polymeer

Ajb. 1:

Goedecorrosiebesehermingmethetbiopolymeeradditiefiiivergelijkingmeteentraditionele/ormulcritig.

Corrosietesten
pH=8,5, Ca-H=35°D,
m-alk=300ppm CaCOj, Cl"=400 ppm
Statische corr.test 70°C • Dynamische corr.test40°C

Degoed werkzame additieven zijn met de
OECD301B(Modified Sturm test, C0 2 -ontwikkeling)-en OECD301F(manometrische
respirometriej-methoden getest op biologische
afbreekbaarheid. Uit deOECD-tests blijkt dat
debiopolymeeradditieven veelbeter biologisch
afbreekbaar zijn dan de ttaditionele additieven.In een '10dagen venster' issprake van39
procent afbraak tegenover 1,5procent voor een
traditionele formulering (zieafbeelding 3).

Pilots

afname bepalingen. Het koelwater ismicrobiologischgecontroleerd door middel van dipslidemeringen. Viermaal perjaar wordt een
Legionella-bepaling uitgevoerd. Frequent zijn
visuele inspectiesvan dewatmtewisselaars en
koeltotens uitgevoetd om eventuelecorrosie,

30 ppm actieve stof
Traditioneel Additief

Afl>. 3:

30 ppm actieve stof
NovoPure

Sterkverbeterdeafbraakvanhetbiopolymeeradditiefinvergelijking meteentraditionelejormulering.

Biologischeafbraak
(OECD 301F)

Tijd(dagen)
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Dekselvaneenkoelwatetcondensorvoorennabehandelingmethetbiopobymeeradditief.Linksdebehandelingmeteentraditioneeladditie/rechtsmetNovoPure.

afzettingen en microbiëlegroeitekunnen volgen.
Debehaalde resultaten in de experimenten
zijn bijzonder goed. Onder de geteste
omstandigheden (totale hardheid tot 40°D, malkahteit 300-450ppm CaCO,,indikking tot
3,5,pH tot 8.8,Langelier SaturatieIndex tot
+2,5)iseen hardheidtransport van 100procent
waargenomen.Decorrosiesnelheden, gemeten
met coupons, bevinden zichop hetzelfde
niveau alsmet traditionele all-organic waterbehandelingsadditieven: 1-3 mpy. De on-line
corrosiemetingen liggen onder degebruikelijkeomstandigheden opeen niveau van 0,5-1,5
mpy. Bovendien isgeen putvormige corrosie
waargenomen. Dein het koelwater gemeten
ijzerwaarden bevinden zich op een niveau van
0,2tot 0,5ppm.Bestaande lichte (ijzer)afzettingen bleken uitstekend teworden gedispergeerd in het water,waardoor reiniging voorafgaand aan de test niet noodzakelijk was(zie
afbeelding 4).
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Naastdeafbreekbaarheid maaktde hernieuwbare bron van de biopolymeren deze
nieuwegeneratieadditieven tot een milieuvriendelijke en duurzame technologie.Deze
technologie wordt opde markt gebracht onder
denaam NovoPure.
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Dedoseringvan debiopolymeer additievenligt somshoger dan dievan de traditionele
all-organic programma's. Dit isten dele het
gevolgvan moeilijk te concentreren formuleringen. Doordat biopolymeer formuleringen
in staatzijn om organische vervuiling tedispergeren, iseen veelaltoegepaste separate biodispergant-dosering niet meer noodzakelijk.
Behandelingskosten liggen hierdoor niet of
nauwelijks hoger dan met een traditionele
behandeling.

usedfor detergent and water treatment applications. The

Debiologische afbreekbaarheid van de
additieven hebben geen toename van microbiëlegroei in het koelwatersysteem tot gevolg
gehad. Ook bleek destabiliteit van de afbreekbareadditieven voldoende om ingezet te kunnen worden naast oxidatieve biocides.

Duurzame technologie

Conclusies

Deontwikkeldeadditieven (dispergeermiddelen cq.hardheidstabilisatoren encorrosie-inhibitoren) zijn waterige oplossingen op
basis van biopolymeren, adsorptie-inhibitoten
en organische fosforverbindingen. De formuleringen zijn vrij van metalen en fosfor- en stikstofarm. Slecht afbreekbare polyacrylaten zijn
volledig vervangen door biopolymeren en alle
bestanddelen zijn gemakkelijk of inherent
afbreekbaar, waarmee formuleringen voldoen
aandeclassificatie inherent afbreekbaar (20-60
procent OECD301).

HetdoorSenterNovem gesubsideerde
onderzoek heeft dus eengoed wetkzaam,economisch aanvaardbaar en milieuvriendelijk
alternatiefopgeleverd voor degangbaar slecht
afbreekbare koelwatetchemicaliën.Het istoepasbaar vooropen recirculerende koelwatersystemen,waar gewerkt wordt met een LangelierSaturatie Index van-0,5tot +2,5.Ook in
proceswater, waar corrosieop kan treden of
sprakeisvanhardheidsafzettingen, kan
gebtuik gemaakt worden van deze innovatieve
technologie.
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Kosten

Eenander voordeel isdestabiele prijs van
debiopolymeren, die hun oorsprong hebben in
delandbouw.Deactievestoffen uit de traditionelewaterbehandelingsproducten zijn afgeleid van aardolie.Doordesterk gestegen olieprijzen worden ook dezegrondstoffen steeds
duurder. In economisch opzicht kan de nieuwe
technologiedan ookconcurreren met de traditionele middelen.
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