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S C H O N E R E P R O D U C T I E T E C H N O L O G I E E N BETERE
AFVALWATERZUIVERING

TNOhelptleerlooierijen
inChinametbeperking
vanemissies
Leerlooierijenlozenafvalwater methogeconcentratiesCZV,sulfaat,sulfide,chroomenalkaliteit.De
hogeconcentratiesaanCZVvrageninprincipeomeenanaërobezuivering.Dezedientechtergekoppeldtewordenaandeverwijderingvandeoverigegenoemdeprobîeemstojfen.TNO-MEPheefteen
demonstratieproject uitgevoerdinChinawaarineencombinatievanschonetechnologieenafvalwaterzuiveringistoegepastmeteenontworpen complementariteit.
Allereerstiseenopdelokale situatie
aangepastewijziging vanhetleerlooiproces
ontwikkeld.Hierdoor kondeemissievan
chroom,sulfaat, calciumensulfide wotden
verminderd.Verderwerd gedemonstreerd
hoeineennieuw typetweettaps anaërobe
zuivetingsulfaat ensulfide konden worden
verwijderd waarbij zwaveleneennatriumsulfide-oplossing werden teruggewonnen.
Dezeoplossingkonindelooierij worden
gebruikt bijdeontharing van huiden.
Geproduceerd biogaswerdgereinigden
gebruikt ineen elektriciteitsgenerator.

Toegenomenmilieubelasting
Metdeenotmeeconomischegroeiin
Chinaisookdebelastingvanhetmilieu
sterktoegenomen.Ophetgebied van afvalwaterlozingheeft deChineseoverheid effluenteisengeformuleerd diestrengworden
gehandhaafd. Veelbedrijven hebbenreeds
afvalwaterzuiveringsinstallaties, vaakgebaseerdopconcepten uitEutopaendeVerenigdeStaten.Leetlooierijen gebruiken
meestaleenfysisch-chemische voorzuiveringomzwevendstof,sulfideenchroomte
vetwijderen, gevolgddooraërobebiologischenazuivering.Denadelenvandeze
methodezijn dehogekostendiegemaakt
moetenwordenvoorchemicaliën enbeluchtingéndeproductievangrote hoeveelheden
chroomhoudend slib.Doordezeproblemen
worden afentoecompromissen gesloten
tussen economieenmilieu.
TNO-MEPheeft inIndiaenNederland
alervaringopgedaan metanaërobebehandelingvanleerlooierijafvalwater, waarmee
bovengenoemdekostenpostensterk kunnen
wordengereduceerd.SamenmethetChinese
ministerievanlandbouw,metdaaronderhet
52

H20

lederinstituut enhetIandbouw-milieuinstituut, deBritish Leather Confederation,
Chineseinstallatiebouwersenéénvande
grootsteleerlooierijen vanChina iseenproject uitgevoerd waarinschonetechnologie,
anaërobeafvalwaterzuivering en terugwinningvangrondstoffen enenetgieisgedemonstreerd.Hetproject wetdgesteund door
DGISmetfinanciën vanhetMinistetievan
Ontwikkelingssamenwerking.

Schonerproduceren
Methetoogopanaërobezuivering is het
belangrijk deemissievansulfaat ensulfide
teverminderen,inverband metderemmendewerkingvansulfide opdebiologie.Ook
deemissievanchroomdientsterkgeredu-

Dedemonstratie-zuiveringsinstallatie.

ceerdtewordenomdeafvoer van chroom
viaslibteverminderenendeophopingvan
inert anorganisch materiaalindeanaërobe
reactoren tevoorkomen.Het afvalwatet
heeft eenpHvann , hetgeennietgeheel
geneutraliseerd kanworden door azijnzuurproductieineenbiologischeverzuringsreactot.Tervoorkomingvandeadditievanzoutzuut iseenvetmindeting vandelozingvan
alkaliteit nodig.
BijdegastheerXiechengTannery werdenhuiden onthaatdineenbadmeteen
overmaataancalciumhydtoxideennatriumsulfide. Inhetproject isaangetoonddat
kleinetehoeveelhedencalcium-ennatriumhydroxideennattiumhydtosulfide ookgoed
werken,hergeendelozingvansulfideen
alkaliteit vermindert.BijXiechengTannery
werden huidengelooiddoordezeincontact
tebrengen meteenoplossingvanbasisch
chroomsulfaar bijeenpHrussen3 en4. Het
dtiewaardigechroombindtdandivetsecollageenmoleculen envormteenstetkensoepelleer.Bijna dehelft vanhetchroom werd
echternietdoordehuiden opgenomenen
geloosdmethetafvalwatet.Nubestaanin
Eutopadiversetechnologieën dieminder
chroomgebruiken incombinatie meteen
betetechroomopname, hooguitnuttende
chroomlooiinggenaamd.Voordesituatiebij
Xiechengiseenaangepasteprocedure ontwikkeld,gebaseetdopeentemperatuur-en
pH-ttaject tijdens delooiingendetoevoegingvanmethacrylaat,watdefixatie van
chroom stimuleert.Hierdoor isminder
chroomsulfaat nodigenblijft, nachroomop-
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nameeensulfaatoplossing overdiekanwordeningezetinhetvoorgeschakeldepikkelproces.Meteenproefmet honderd huiden is
bewezendathet nieuweprocesdekwaliteit
vanhetleernietvermindert. Watwe'1vermindert isdeemissievansulfide en sulfaat
uitdezetweebelangrijke processtappen,
namelijk beidemet45procent,vanchroom
(met94procent)envanalkaliteit (met61
procent).Milieumaatregelen wordenvaak
betetgeaccepteerd alszeookgeld opleveren.
Inditgevalkanopdeinkoopvan chemicaliënworden bezuinigd tot 140 RMB (14 euro)
pertongezouten huiden, watongeveeracht
procentvandewinstisdiegemaakt wordt
ophetlooienvaneenton huiden.

Reiniging van afvalwater
Hetafvalwater datdannogover is,kan
wordenbehandeld ineenanaërobezuiveringsinstallatiegevolgddooreenaërobebiologischenareiniging.Detaakvandeanaërobevoorbehandeling is zoveelmogelijk CZV,
sulfide,sulfaat enzwevendestofte verwijderenalsmogelijk is,omdaarmeekosten te
besparen indeaërobezuivering,waarinde
uiteindelijke effluenteisen worden gehaald.
Nietalleafvalwater kanzonder problemen
anaëroobvoorgereinigd worden.Hetweekwater,waarindegezouten huiden worden
gewassen,bevatten bijXiechengbiocidendie
remmend kunnen werken indeanaërobie.
Ditwatergaatdirectnaardeaërobettap.De
genoemde biocidenzijn overigenswel
aëroob afbreekbaar.
Hoewelhetbedrijf4000kubieke meter
afvalwater perdagloost,isinhetproject een
proefinstallatie gebouwd voormaar240
kubiekemeterpetdag. Omdat tijdensde
testdelooierij nognietwas overgeschakeld
opschoneleerproductietechnologie, iszeer
vuilwatergebruikt,maargeenwateruit het

chroomlooiproces.Hetwaterbevatteper
liter9000mgCZV, 1000 mgsulfaat, 500 mg
sulfide en3000mgzwevend stof
Deinstallatiebestond uiteen buffertank
waarin ookbezonkenslibwerd verwijderd
(circa 1000 mgzwevendestof/l). Vetvolgens
werdhetwaternaareenbiologischeverzuringsreactorgepompt waarinhetgevormde
azijnzuur, geholpendoordetoevoegingvan
kleinerehoeveelheden zoutzuur, depHvan
11 naar7konbrengen.Sulfaat wetd hierin
omgezettotsulfide eneen recirculerende
gasstroomzorgdeervoordateengrootdeel
vanditsulfide werdgestript.Hetzwavelhoudendegaswerdgewassenineen
(H2S/C02selectieve)loogscrubber enerontstond eennatriumsulfide-oplossing diekon
wordenhergebruikt inhet ontharingsproces. Hetwaterstroomde viaeen tussenbezinkernaareenUASB-reactorvan 120 kubieke
meter.Hetindetussenbezinker bezonken
slibwerdgeretourneerd naardeverzuringsreactor,waardoorhetsysteemalseenanaëroobcontactprocesgingfunctioneren. Een
slibspuistroomzorgdevooreenlageslibleeftijd, waardoordegroeivan methanogene
bacteriën indeverzuringsreactor werd
geminimaliseerd.IndeUASB-reactotwerd
eengrootdeelvanhet CZV omgezetinbiogas. Heteffluent, datnogveelsulfide bevatte
werdovereenstripper (eengepakt bedmet
gasalsdecontinuefase)geleid,waardooreen
mengselvanluchtenheteuitlaatgassen uit
degeneratot stroomde.Ditgas nam het
waterstofsulfide meenaareenwasser waarin
hetmeteenoplossingvan ijzer(III)chelaten
werdgeabsorbeerd enomgezettot elementairzwavel.Opdezemanier werdookbiogas
ontdaan vanwaterstofsulfide. Debeide
absorbershaddenrendementen van99,9
procent.Devloeistofuitdeabsorbers werd
eerstdoorgeroerdevatengeleidomzwavel

telatenautoflocculeren. Vervolgenswerd
hetzwavelgewonnen viaeen lamellenseparatoreneenroterende vacuumtrommelzeef
Hetresultaat waseensteekvastemassavan
zwavelmet 62procentdrooggewicht.De
kwaliteit wasvoldoendevoor zwavelzuurfabrieken.Hetgevormdeijzer(II) werdinde
aërobeabsorber weeromgezetin ijzer(III).
Hetgereinigde biogaswerdineengenerator
gebruikt voordeopwekkingvanelektriciteit,meerdanvoldoendeomdeheleanaërobevoorzuiveringvanstroomtevoorzien.
Opdezewijzewerdhetafvalwater een
jaar langbehandeld,waarbij 63procentvan
het CZV, 86procent vandezwevendestof,54
procentvandesulfide eneveneens54procentvandesulfaat werdverwijderd (exclusiefaërobenazuivering).Indetussenbezinkerwerdslechts0,25kgslib(drogestof) per
kubiekemeterafvalwater teruggevonden.
Eénvandeideeënvoordetoekomst isomde
groterehoeveelheid slib(éénkiloperkubiekemeter),dienu nogindebuffertank wordt
verwijderd, ookindeverzuringstank meete
nemen,metalsdoeleengrootdeelomte
zetten.Tervergelijking:een fysisch-chemischezuiveringlevertongeveervierkiloslib
drogesrofperkubiekemerer.Deinvesteringskosten vandeinstallatie bedroegen
tweemiljoen RMB (200.000euro)endeoperarionelekosten (zonder kapitaalkosten,
maarmet opbrengst vanbiogasovetschot en
natriumsulfide) lagenrond 140.000RMB per
jaar (14.000euro),ditmet conventioneel
(vuil)afvalwarer. Indiendevoorgestelde
schonetechnieken wotdeningevoerd,betekentditeenbesparingopzoutzuur ende
kostenvoordeontzwaveling,waardoorde
jaarlijkse kosten danop60.000RMB (6.000
euro)uitkomen.Dezeextrabesparing komt
neerop46 RMB (4,6 euro)perton huiden.
Daarnaast wasernogde 140 RMB (14 euro)
besparingopgrondstoffen indelooierij zelf
doorhet toepassen vanschonetechnologie.
Deoperationelekostenvanfysisch-chemischezuivering(coagulatie,flocculatie, flotatie, slibverwerking) liggen hogerdan600.000
RBM(60.000euro)perjaar.
TweeChinesebedrijven zijn inmiddels
geïnteresseerd indedoorTNOgeoctrooieerdeafvalwaterzuiveringsinstallatie. Binnenkortzullencursussen wordengegevensvoor
debetrokken partijen, f
Voormeerinformatie: (055) 549yj65.
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