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SECTOR VERANTWOORDELIJK VOOR 40 P R O C E N T L O Z I N G E N
AAN ZWARE METALEN

Naarnullozingenin de
galvaniseerindustrie
DeEuropeseCommissiewildateeneindekomt
aandevervuiling vanwaterdoorde^alvaniseerindustric.HetprogrammaTozeliwadat
hiertoemct^cldvandeEuropeseUnieisopcjezet,moetervoorzogendatindetoekomstalle
waterdatwordtgcbruikrbijdebewerkingvan
plaatwerk,wordthergebruikt.
Tozeliwa(afkorting voor:'Towardszero
liquid wasteinplatingindustrybydevelopment and validation ofclosed-loop eco-efficientprocesses')onderzoekt eenaantalverschillendetechnieken om afvalvloeisroffen
tereinigen.Hetproject, datvanstartging in
februari 2001,duurt driejaar. Het Franse
onderzoeksbureau Protection desMétaux
leidthetproject. Het werktdaarbij samen
metdeuniversiteit vanFranche-Comtéen
vierleveranciers vanbenodigde technologie.
Pilotprojecten worden uitgevoerd in vijf
bedrijven indrieEU-deelstaten.Bedrijven in
Frankrijk, Italië,Duitsland enFinland zijn
bij hetproject betrokken.
Hetonderzoekrichtzichvooralopde
effectiviteit vaneencombinatie vanreeds
bestaande technieken:verdamping, nanofiltratieenomgekeerdeosmose.Ookworden
deelekttolysemethoden onderzocht omstoffen alscadmium,zinkenkoperdiena het
galvaniseerproces inspoelwater achterblijven,terugtewinnen.Tozeliwa profiteert
tevensvantweeandere EU-studieprojecten
naarelektrodialysevoorde terugwinning
van chroom.

Taboe
Datuitgerekend de galvaniseerindustrie
isaangewezenvoorhet onderzoeksprogramma isgeen toeval.Volgensstudiesvan
hetFranseministerie vanMilieu isdeEuropeseplaatwerkindustrie verantwoordelijk
voorongeveer40procentvanallevervuiling
vanoppervlaktewater metzware metalen.
Plaatwerkbedrijvenen bedrijven diezich
bezighouden met oppervlaktebehandeling,
lozendagelijks hondetdduizenden kubieke
metersafvalwater inhet milieu. Het gaat
dan ookomeenomvangrijke industrie.In
denaarschatting tienduizend grote werk44
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plaatsenentwintigduizend kleine-met
minder danvijfwerknemers -werken ongeveereenhalfmiljoen mensen.Dateriets
moetgebeuren aanvermindering van afvallozingisevident:deverwachringzijn dat
binnen enkelejaren ingevoeligegebieden
iederelozingmet metalenofgifstoffen door
galvamseerbedrijven taboezullenzijn. Dat
iseendirectebedreigingvoor industriële
bedrijven diebijvoorbeeld indebuurt van
waterwingebiedengevestigd zijn.Voorher
procesvangalvaniseren iszeerveelwater
nodig.Plaatwerk -metaal en kunststofwordr bijgalvaniseren in baden ondergedompeld endaarbij voorzien vaneen laagje
meraal,verfofcoating.Datgebeurr met het
oogopverbetering vande roestwerendheid
ofduurzaamheid van hetmateriaal öfter
vergrotingvandegeleidende eigenschappen.Thermisch verzinken,verzilveren en
behandelingmet chroomzijn bekende techniekendiestukvoorstuk leiden totvervuiling.Metalen dieachterblijven indebaden,
komengedeeltelijk inhet milieu terecht.

Datkanchroomzijn, maarookcyanide,dat
veelwordtgebruikt bijhetprocesvanverzilveren."Het isabsoluut noodzakelijk dat
weeffectiever kunnen voorkomen dat dergelijke stoffen in het milieu terechtkomen",
steltJacquesHalut (ProtectiondesMétaux),
diehetonderzoeksproject leidt."Eengoed
werkend fysisch-chemisch reinigingsstation
kanafvalwater dusdanigreinigen dat
slechts 15 milligram aanmicrodeeltjes per
literoverblijft. Maar totdiedeeltjes behoren
welstoffen alscyanideennikkel".Ende
aanschafvaneendergelijke hoogwaardige
reinigingsinstallatie,diehet afvalwater kan
ontdoen vanchroom,cyanideenhydroxide,
isgeziendehogekosten niethaalbaar voor
hetgemiddelde kleinbedrijf Ook nitraat
komt voorinhetspoelwater.Ingebieden
waarhet oppervlaktewater door landbouw
alisverontreinigd met nitraat, maakt dit
hetmoeilijk water nogtegebruiken voorde
drinkwarervoorziening, omdat deconcenttatiealsnelbovendevastgestelde veilige
EU-norm van50milligram perliter uitkomt.

Combinatie technieken
Het basisideevanTozeliwa iseenvoudig
engaat uit vandriestappen:zoweinig
mogelijk vervuilen(doorhergebruikvan
baden met behulpvanevaporarie-enmembraantechnieken, maarookdoor onderzoek
naareffectievere harsen),zogoed mogelijk
reinigen (doorconcentreren van afvalvloeistoffen, gevolgddoot indampingenmem-

Hetgalvaniserenvanhang-ensluitwerk(foto:RiesvanWendeldejoode).

braanfiltratie) en hergebruikvanhet aldus
teruggewonnen wateren metalen.
VolgensJacquesHalutzijn devoorlopige
bevindingen bij dereedsverrichteonderzoekengunstig.Indepilotprojecten wordtvolgenshemduidelijk dateencombinatievan
verdamping onderdruken nanofiltratie
resulteert ineendusdanige reinigingvan
gebruikt water,datdit volledigkan worden
hergebruikt. Evaporatieismetnameeen
economisch haalbareoptie bij het zuiveren
vanspoelwater enafgewerkte baden.Nade
verdamping vanhetafvalwater ineenevaporatorondergaat hetwater eentweede behandeling.Selectieve kation-ionenwisselaars
zorgenervoordatallenogaanwezigezware
metalenuit hetwater worden verwijderd.
Het water isvervolgens klaarvoorhergebruik inhetbedrijfsproces. Hereinddoel
(nullozing) ligtdaarmeebinnen handbereik:
destoffen dieonttrokken zijn aanhetspoelwater,kunnen terughet bedrijfsproces in,
terwijl waterdat in hetgalvaniseerproces is
gebruikr defabriek nier meerverlaat.Issprakevanafvalwater metopgelostevaste stoffen
enorganischestoffen, dan isomgekeerde
osmoseookeengeschikte techniek.

Koudwatervrees
Grootschalige industriële toepassingen
zijn nogeenprobleem.Want terplekkezoudenbij bijvoorbeeld automobielfabrieken
zeergrotehoeveelheden vloeistofmoeten
wordengereinigd.Debestaande technieken
zijn daarvoor nogniettoereikend.Daarligr
watbetreft Halut nogeentaakvoorTozeliwa.Onderzocht wordt ofbestaande installatiesvoorzuivering toepasbaar zijn vooreen
brederevariarieaanafvalvloeistoffen. Het
einddoelvanTozeliwa -eenreductievande
vervuiling totnul -isvolgensHalut binnen
afzienbare termijn haalbaar inkleineen
middelgrote bedrijven indesector.Ophet
eerstegezichtzijn dekosteneengrootprobleem.Detwintigduizend kleine bedrijfjes
vervuilen aanzienlijk meer dandegrotere.
Maarzijbezitten nietdefinanciële armslag
omreinvesteren in kostbare milieutechnieken.MaarvolgensHalut kunnen dekosten
feitelijk meevallen.Evaporisarie iskosrbaar,
maar kanvolgens hem albij een temperatuur van35°C."Water isookduur,zeker
wanneerjewordr beboetvoorher vervuilen
ervan".Watmembraantechnieken enomgekeerdeosmose-processen betreft, isvolgens
hemsprakevankoudwatervrees bij bedrijven."Dietechnieken kostenveelomdatze
weiniggebruikt worden.Maaralsdeindustriezeopgroteschaalzoutoepassen,gaande
kosten forsnaarbeneden". *'
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Dubbelwerkende
membraanpompen
vanProMinent
ProMinentheeftsindskorteenuitgebreidecategoriedubbelwerkendemembraanpompen inhet
assortimentopgenomen.Hetgrotevoordeelvan
dezezogehetenDuodos-pompenishet bedrijfsgemak.
Eendubbelwerkende membraanpomp
wordtaangedreven doorperslucht.Perslucht veroorzaakteenpersslagvanhet membraanwaardevloeistofzichbevindt.Tegelijkertijd wordt inde regenoverliggende
pompkamer dezuigslaggemaakr.Alshet
eindpunt vanhetmembraan bereiktis,
schakeltdespecialestuurschuifomnaarde
anderekant vandepompkamer.Depersslag
wordr nugemaakt indeandere pompkamer,
terwijl dezuigslag inde tegenoverliggende
pompkamer wordtgemaakt.Dedtuk aan
beidezijden vanhet membraan isgelijk,
waardooreenlangelevensduur vandemembranen isgewaarborgd.
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DewerkzaamhedeninGeleen.

Duurzaam waterbeheer in Geleen
BijeenrenovatievaneenstraatinGeleen isdoor
aannemerHeijmansenBeukerKunststojfcn
vrijweluitsluitendduurzaam materiaal
gebruikt.
Denieuwerioleringsbuizen zijn van100
procent polypropeen (copolymer zonder
mineraal vulmateriaal).Deafvoer vanregenwatergebeurt doormiddelvan Draintanks
enzogehetennonwovengeotextiel.Omeen
overstort tecreëren,iseengrindpaalgeboord
meteendieptevanzo'n 15meter.Doorhet
contact meteenonderliggende grindlaag
kanhet waterbeterinfiltreren indeondergrond.
Voormeerinformatie:(0226)364440. <T

Dedubbelwerkendemembraanpomp.
DeDuodosisintweecombinaties leverbaar:mereenPPpomphuisen Santoprene
membranen enventielen eneen combinatie
meteenPVDFpomphuis metPTFEmembranenen ventielen.
Alsdubbelwerkende membraanpompen
gebruikt worden,zijn overstortventielen
overbodig.Bijeentehogetegendruk sropt
depompvanzelfenalsderegendruk vermindert begint depompweertewerken.De
pompen mogendrooglopen enzijn zelfaanzuigend.Deluchrschuifisgeschikrvoor
olievrijepersluchr.

Edo Beerda

Alsueenbijdragewikleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijk tweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010)4274165
iseenlijsttekrijgenmetalleverschijningsdataendedatavankopijsluitingvanditjaar.
Alsugrafisch materiaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
deredactie.Eenbeperktaantalprogramma'sisnamelijkgeschiktvoorgebruikin
eentijdschrift alsH20.GebruikvanPowerpointwordtiniedergevalafgeraden!

Voormeerinformatie:(030)67792So. f
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