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BRCC ONDERZOCHT MOGELIJKHEDEN VOOR D U P O N T

Afbraaktertiärbutyl
alcoholin biologische
waterzuivering

Laboratoriumopstellingcontinueexperimenten.

TertiairButylAlcohol(TBA)wordtveelindechemischeindustrietoegepastals intermediair,maaris
opdiscontinuewijze lastig biologischafte breken.Sindsgeruimetijdwordtafvalwatermetditrestproductdooréénvan deproductie-eenhedenvan hetbedrijfDupont deNemoursinDordrechtopgeslagenenvervolgensexternverwerkt.Insamenwerking metDupont heeftdeBRCCMilieugroepeen
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerdnaarde(onmogelijkheden omTBA doordereedsaanwezige
biologischeafvalwaterzuivering telatenverwijderen. Hieruit iseenaantal zuiveringstrategieé'nnaar
vorcngekomen,dieexterneverwerkingvanTBA indetoekomstoverbodig maakt.
Tijdens specifieke productiecampagnes
komtomdetweemaandengedurende drie
tot vierdagenTBA-houdend afvalwater vrij.
Vanwegedezegeringefrequentie ishet niet
haalbaar omdebiologische afvalwaterzuiveringdirect intezettenvoorhet verwijderen
vandit restproduct. Debacteriepopulatieis
immersonbekend metTBAendaardoor niet
directinstaatomhet volledigaftebreken.
Bovendien neemt deslibbelastingmeteen
factor tweetotdrietoewanneerdecomplete
TBA-vrachtgedurendedecampagneverwerktzouworden.Ditlaatste kanzeernadeligegevolgen hebben voordenitrificatie, die
bekend staatalseenzeergevoelig biologisch
waterzuiveringsproces.
OmTBAopeenverantwoorde wijze te
kunnen verwerken,heeft BRCCeen laboratoriumstudie uitgevoerd naarde effecten
vanTBAophetzuiveringsproces enhoevol-

ledigeafbraak kanwordengerealiseerd.De
proefopstelling bestond uit vier continue
actief-slibinstallaties op laboratoriumschaal
(10liter),diezowelhetzoetealshetzoute(30
mS/cm)biologischezuiveringssyteem van
Dupont simuleerden.Inverband mersrerke

Tabel1:

TBAverwijdcriimparameterscontinuelabexperimentenBRCC.
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'detectielimiet GCvoorTBA-effluent analyseiscirca3 mgTBA/L
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TBA-influent
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Vlokstructuurcontrolereactorzout.
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fluctuaties indesamenstelling van het
afvalwater uitdepraktijk, waszowelhet
zoetealshetzoutelabsysteemmeteencontrolereactor uitgerust.Opdezemanier kon
goed onderscheidgemaakt worden tussen
afwijkende prestatiesdoor toevoegingvan
TBAenerzijds eneengewijzigde afvalwatersamenstelling anderzijds. Bovendienbood
hetdemogelijkheid omdetesten in duplo
uittevoerendoordecontrole-en testreactor
omtewisselen.
Naeencontinue testperiodevan bijna
viermaanden (ruim twee shbleeftijden)
bleekhetzoetesysteemeen adaptatieperiode
tevertonen van ir en 28dagen,voordatvolledigeafbraak vanTBAplaatsvond (ziede
tabel).Hetzoutesysteemvertoondegeen

1

adaptatieperiode,maarbehaaldeookgeen
completeverwijdering vanTBA(rendement
90procent,effluent restconcentratie
35mgTBA/1). Hetontbreken vaneen adaptatietijd voorTBA inhetzoutesysteem iszeer
opmerkelijk enwordtvermoedelijk veroorzaakt dooradsorptie aandeslibvlokken,
waarna biologischeafbraak plaats vindt.
Degetesteinfluentconcentratie vancirca
200 mgTBA/1leiddetoteenTBA-slibbelastingvangemiddeld 0,05kgTBA/kgDS.dag.
Voordevolledigechemischeoxidatievan
1kgTBA is1,6kgzuurstofnodig,waardoor
decorresponderende CZV-slibbelasting0,13
kgCZV/kgDS.dagbedroeg.Hierdoor werdde
CZV-belastingvandetestreactoten verdubbeld,tenopzichtevande controlesystemen.
DezeaanzienlijkverhoogdeCZV-belastinghadgeennadeligeffect opdeafbtaak van
deoverigeCZV ofophetnitrificatieprocesen
lietzelfseenpositieveinvloedzienopdeconditievanhetactiefslib.Metnamevanhet
zoutesysteemwerdendeslibvlokkengroter
endestructuur compacter(ziefoto'sopde
paginahiernaast),hetgeengunstigisvoorde
slibbezinkingeneenefficiënte scheidingvan
effluent enactiefslib.
Uitderesultaten vandecontinuelabexperimenren isduidelijk gewordendat TBA
zowelinhetzoetealshetzoute biologische
waterzuiveringssysteem afgebroken kan
worden.Ondanksdeverhoogdeslibbelastingblijft denitrificatieactiviteit behouden
entredengeentoxischeneveneffecten op.
Volledigevetwijdering vanTBA is mogelijk
inhetzoete afvalwater-zuiveringssysreem
vanDupont,waarbij een adaptatieperiode
vanminimaalelfdagengeldt.
Opbasisvandezetesultaten heeftBRCC
eentweetalbeheerstrategieé'nopgesteld: het
doserenvansynthetischeTBA ofhet plaatsenvaneenbuffertank mereenlagemaar
constanteTBA-suppletie.

Inheteerstegevalkandebacteriepopulatiedieverantwoordelijk isvoorhet verwijderenvanTBA, alvastingroeienen/ofdenodige
metaboleafbraakroutes induceren.Hierdoor
ishermogelijk omTBA-houdend afvalwater
periodiekendirect opdebiologische afvalwaterzuiveringvanDupont telozenentoch
eenvolledigeverwijdering terealiseren.
Inhet tweedegevalwordtdevolledige
TBA-vracht verzameldenvervolgens continueninkleinehoeveelhedenaandeafvalwaterzuiveringgedoseerd.Delaatst
genoemdestrategie isteprefereren, omdat
hetdoserenvanextrachemicaliën overbodig
maaktendestabiliteit vanhetzuiveringsprocesstimuleert.Deeconomische balans
tussendezescenario'sisafhankelijk vande
mogelijkheden binnenDupont.Begin dit
jaarmoeteenkeuzegemaakt worden, f
JochemGarthoff, zuiveringstechnoloog
BRCC Milieugroep

onderhoud.Verderkanhetbedrijf bestaande
installatiesaanpassenofvervangen.Her
nieuwebedrijfis eeninitiatiefvandeheren
Asijee,Elferink en Reigersman.
Voormeerinformatie:(0546)5450zo.
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Katronicflowmeters in
Nederland
Het bedrij/ DuranmaticuitDordrechtheeftde
vertegenwoordigingverworvenvoorKatronic
ultrasonoreclamp-onflowmeters.Metdeze
meterskandedoorstroming vanvrijwelalle
vloeistoffen bepaaldwordeninleidingenvan zes
mmtot6,5meterzónderincontacttekomen
metdevloeistof.
Demeterswerkenopbasisvandeultrasonorelooptijd meetmethode, waarbij
ultrasonoregeluidsgolven doordeleidingen
hetmedium wordengestuurd.Omdatde
geluidsgolven zowelmetde stroomrichting
meealstegendestroomrichring inworden
gestuurd ontstaat eenlooptijdversch.il.Aan
dehanddaarvan kande massadoorstroming
wordenbepaaldmeteenmaximale afwijking
vanéénprocentvandegemeten waarde.
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Nieuw waterbehandelingsbedrijf
RoodWitBlauw(RWBjWaterServicesiseen
nieuw bedrijfinAlmelo ophet.gebiedvan waterzuiveringenafvalwaterbehandeling. HetnieuwebedrijfkomtminofmeervoortuithetvroegereUSFRossmarken bevatdekennisen ervaring
van oud-medewerkersvanUSFRossmark.
RWB biedreencompleteserviceaanvoor
drinkwaterbedrijven, instellingen enindustrieën dietemaken hebbenmet het behandelen enzuiverenvanwater. RWB biedt
klanten engineering,procestechnologieen
projectuitvoering maarookhulpbij deproductie,montageeninbedrijfstelling en

Doordatdemeterop deleidingenkan
wordengeklemd,ishijgeschiktvoorportable
gebruik.Erzijn ookmodellenleverbaarvoor
eenvasteopstelling,voor omstandigheden
dieandereflowmeters nietaankunnenzoals
bijhogetemperaturen, hogedrukkenen
agressieveofgiftige media.Demeter isook
geschiktvoorvloeistoffen dieschoonmoeten
blijven,zoalsgedemineraliseerd water,ff
Voormeerinformatie:R.Gennesse(07&)63105pp.
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